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Koska wielä yleisesti puuttuu lyhywiä suomenkielisiä seli-
tyksiä Pyhän Raamatun historiaan ja kun moni alkama opettaja,
Marsinkin kiertokoulualalla, sellaista kaipaa, olen ryhtynyt työ-
hön siinä toiwossa, että nämä lyhyet johdannot olisiwat edes
Wiiliaikaisesti joksikin helpoitukseksi uskonnon opetuksessa.

Kun suuresta menekistä päättäen näyttää seminaarinjohtaja
F. W. Sundwallin Raamatun historia tuleman yleiseen käytän-
töön maassamme, olen tässä löytyivät johdannot sowittanut sen
kertomuksiin, jotka nyt rohkenen kaikessa lyhykäisyydessään ylei-
sölle jättää.

Lähteinä olen käyttänyt useampia suomen- ja ruotsinkielisiä
Raamatun selityksiä, etupäässä Karlsson—Dahlbergin „Selitys
Raamattua", Kurtzin „Den heliga historia", Farmiin „lesuksen
elämä", Nyströmin „Biblist Ordbok" ja Rudinin „Innehälls-
öfwersigt af de Sarstilda ewangelierna", ynnä Starken ja Geze-
liuksen „Raamatun selityksiä".

Hämeenlinnassa Lokakuulla 1895.

Kirjan tekijä.



I. Johdanto

Ajan täydellisyyden enteet ihmiskunnan historian alalla.

Alan täydellisyys läheni. Profeetoin ennustukset saamutti-
wat läytäntönsä ihmiseksi tulleessa Jumalan Pojassa, Jeesuksessa
Kristuksessa. Tämän Vuosituhansien hartaan toiwon ja odotuk-
sen ilmestymishetlellä kajahti Vanhurskasten asunnoista enkelein
riemuweisu: „Kunnia «lloon Jumalalle korkeudessa, maassa
rauha ja ihmisille hywii tahto!"

Ennentun Uuden testamentin pyhästä historiasta käymme
lilemmin tarkastelemaan Wapahtajan lunastustyötä jaKristuksen
seurakunnan perustamista, taannumme ajassa muutamia wuosi-
satoja menneisyyteen ja luomme lyhyen katsauksen wanhan ajan
suurwaltllin waltiollistin ja uskonnollisiin kehltysseikkoihin, jotka
meille todistamat mitä ihmiskunta wuosituhansien kuluessa ja
omain woimllinsa täyttämisen taisteluissa oli saamuttanut ja joi-
den maiheiden historiallisista piirteistä woimme nähdä kailliwii-
saan salatun johtamisen wiewän kansoja elämän ja kuoleman arwoi-
tulsen selwille saamiseen.

Wanha aika kulutti wiimeisiä woimiansa. Ihmiskunnan
kohtalot oliwat wuosituhansia olleet alituisten sotain ja rauhatto-
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muulsien mallassa. Maailman suurmaltoja oli tulistunut jatoi-
fia oli entisten raunioille kohonnut. Tylyt kädet oliwat aina ol-
leet aseissa. Ne oliwat alati jatkaneet lyömistä ja haawoitta-
mistä, malloitlamistll ja orjuuttamista. Tämän raiwon tahtoi
Jumala hillitä. Hän taiwutti kansat yhteisen lain alle ja muutti
ne roomalaisiksi.

Rooman rautainen miellä oli wanhan maailman suurwal-
tain wiimeisistä jäännöksistä koonnut yhden suuren maailma-
mallan. Tämän waltalunnan rajat piiritti melkein kailki siihen
aikaan tunnetut kansat. Tuossa suuressa maailma-waltiossa ru-
mettiin kailkia kansoja roomalaisiksi sulattamaan. Rooman wal-
tio-aatetta koettaa toteuttaa yhteinen laki, arwo ja nimi. Wan-
hat orjuuden lahleet löyhtymät ja weljeyssiteitten käsitteet lokuo-
wat aikojen warrella toisistaan wieraantuneita yhteisen kotilieden
lämpöön. Sitähän kansat olimatlin hartaasti toiwoneet. Mutt»
wapaata ihmistasa-armon tunnustusta ei wielä kukaan ollut lau-
sunut, totista elämän tietä ei wielä tulaan woinut ihmisille osoit-
taa, elämän ja kuoleman armoitusta ei lulaan woinut selittää.
Sen lausui wasta suuri Galilean profeeta, taiwaasta tullut ih-
miskunnan pelastaja lesus Kristus.

Roomalaisen käsityksen mukaan oli Rooma ja maailma yksi
ja sama. Sentähden eimät roomalaiset tyytyneetkään kansojen
roomalaistuttamiseen ainoastaan kansallisessa suhteessa, waan
kaikkien kansojen uskonnotkin piti yhteen sulatettaman ja siten ne-
lin saawuttaman keskinäisen sopusoinnun tuossa kansojen yhtei-
sessä sulatus-ahjossa. Voitettujen kansojen jumalillekin suotiin
tilaa roomalaisten jumalien joulossa ja wihdoin rumettiin raken-
tamaan yhteisiä temppelejä lailille jumalille. Täten koitettiin
saada toimeen yhteinen uskonto, joka tyydyttäisi taillia kansoja.
Pintapuolisesti katsoen näyttikin jo siltä, lun ihmishengen toiweet
toteentuisi, mutta se oli waan waleellista, pettämää kangastusta,
joka korkeintaan maan moi herättää aamistusta korkeimman joh-
donnosta ihmiskunnan kohtaloissa ja samalla herättää iläwätä pe-
lllslulsen perään.

Rooman wllltio-aate ja sen kansojen uslontojen yhteensowit-
tamispuuhat eimät woineet tyydyttää ihmishengen kaipausta.
Mutta Jumalan kaswattawassa johdannossa näillä pyrinnöillä
on kuitenkin suuri merkitys. Ihmiskunta oli turhaan etsinyt si-
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Mistä somitusta ia wisseyttii tieteissä, taiteissa, maltiomuotojen
järjestämisessä ja uskontojen yhteen sulattamisesfa. Sen ohessa
oli se tullut symemmin ia symemmin tuntemaan oman woimatto-
muulenfa; se oli lasmanut syntisyytensä sywässä tuntemisessa ja
samalla oppinut käsittämään, että kaikki oliwat harhailemia mat-
kailijoita totuuden etsimisessä. Kansat wähitellen lähemmät toi-
siansa ja tuliwat sumaitsewaisemmiksi toisiansa kohtaan. Kanssa
käyminen toistensa kanssa wailutti kielellisiinkin seikkoihin niin,
että Kreikan Neli ja sen siwistys tuliwat kansoille tunnetuiksi ja laitti
mitä ihmiskunta oli Vuosituhansien kuluessa oppinut, tuli nyt
kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi ja wihdoin astui ewanleliumin pal-
welulsem.

Valtiolliset olot Palestiinassa juutulaiswallan wiimeisiuä
aitoina.

Baabelin wankeuden jälkeen joutuimat juutalaiset Male-
donian kuninkaan Melsander suuren maltaan. Hänen kuoltu»
ansa m. 323 ottiwat egyptiläiset maan haltuunsa. Kuningas Ptolo-
maeus Lagi wei satatuhatta juutalaista Egyptiin, jossa hän
antoi heille suuria etuoikeuksia. Sekä Aleksander suuri että Pto«
lomeo kuninkaat kohtelimat juutalaisia lempeydellä.

Wuonna 203 e. K. walloitti Syyrian kuningas Antiotus
suuri Palestiinan. Tämän perästä oli maa useampia wuosi-
kymmeniä riidan aiheena Syyrian ja Egyptin wälillä. Antiotus
myöskin myönsi juutalaisille etuoikeuksia. Mutta hänen seu-
raajansa Selenlus Filopatsr saaliin himoissaan ryösti le-
rusalemia ja temppeliä ja hänen jälkeisensä Antiotus Gpifanes
mitä julmimmilla keinoilla ja rääkkäyksillä koitti pakoitta» kansaa
luopumaan esi-isäinsä uskosta ja tawoista. Hän walloitti leru-
salemin m. 169 e. Kr., ryösti kaupunkia ja temppeliä. Nyt al-
koi juutalaisille kauhea aika. Pyhät kirjat rewittiin j» poltettiin.
Temppeli wihittiin epäjumalan palwelukseen. Kansaa paloiteltiin
hirmuisilla rääkkäyksillä luopumaan Jumalasta. Moni luopui
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wälttiiälsensä litudutfia, mutta moni myös pysyi uskossansa lu-
jana.

Tämän yleisen hädän aitana nousi pappi Mathatias lan«
sansa pelastajalsi. Hän poisti epäjumalain alttarit ja totosi jou-
kon urhoollisia miehiä, joilla hän moitti Antiotuksen ja puhdisti
temppelin epäjumalan palwelutsesta. Urhoudestaan sanottiin
heitä mallabeilsi lwasaroitsi). Pittällisen taistelun perästä on-
nistui Mathatian pojan Siimonin saada wapautetuksi maan wi>
hollisten «allasta. Kiitollisuuden osoitutselsi wahwistimat juuta-
laiset hänen sumulleen ruhtinaan ja ylimmäispapillisen armon
siihen asti lun Herra lähettäisi heille oikean profeetan.

Makkabealaisten jälkeiset eimät seuranneet isainsä jälkiä,
waan rupesiwat keskenään armosta ja mallasta riitelemään. Sii-
monin seuraaja Johannes Hyrlaanus walloitli Samarian ja
Galilean. Vioitettuansa Edomealaiset, paloitti hän heitä ympä-
rileikkauksen kautta antaantumaan juutalaisuuteen. Hänen poi-
kansa Aristobulos otti itsellensä w. 106 lumillaan armon. Tä-
män jälleen on makkabealaisten historia täytetty häpeällisillä ri-
koksilla ja keskinäisillä sukuriidoilla.

Sisälliset riidat jouduttiwnt juutalaisten waltiollista perika-
loa. Riitapuolueet turwaantuimat roomalaisiin. Rooman senaati
nimitti mihdoin Heroodes suuren juudaan tuninkaalsi. Hänen
hallitus aitansa werisyyttä muun muassa todistaa Betlehemin mi-
jättömain lasten murha. Herodeksen pojat feurasimat isänsä jäl-
liä. Wihdoin julistettiin ludea Syyrian alle luuluwalsi roo-
malaiseksi lääniksi, jonka hallitusta hoitiwat roomalaiset prolu-
raattorit, jotka asuiwat Cesareassa, josta he suurimpina juhlina ja
kansan lolous-llikoina tuliwat Jerusalemiin järjestystä malwo-
maan. Näistä roomalaiswallan edustajista wiides oli Pontius
Pilatus, joka tuomitsi lesulsen kuolemaan. Wihdoin menettiwät
juutalaiset toto maansa ja roomalaiskansalliset oikeutensatin. Roo»
malainen hallitus rasitti maata ja kansaa. Juutalaiset nostiwat
mihdoin mimmatun kapinan. Määriä profeetoita ja kansan yl-
lyttäjiä ilmaantui kapinan aikana, jolla ennustiwat maallisen
Messiaan ilmestymistä. Äärimmäiseen sokeuteen eksyneinä ja
»viimeisimpään saalla woimiansa ponnistaen toittiwat juutalaiset
puolustaa itseänsä, mutta turhaan. Maltilla oli jo pois Juu-
dlllta, temppeli tulistettiin ja kansa hajoitettiin ympäri maan pii-
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rin historiassa werisyydestään Verrattomassa Jerusalemin häwi-
tylsessä. Nila oli täytetty, ijanlaillisesti pysymän »altalunnan
perustoja oli ilmestynyt. Ihmiskunnan syntimelka oli malsettn
ja Hänen maltaluntansa perustustimet lasketut. Wanhat latosi-
mat profeetain ennustuksien toteentumishetlellä ja uuden liiton
päiwä oli waljennut.

Johannes kastajan merkitys Jeesuksen edelläkäwijänii.

Auringon nousun edellä käy aamurusko ja kuningasten edellä
heidän sanansaattajansa. Neljäntuhannen wuotisen odotus-ajan
kuluttua kajahti »huutaman ääni lorwessa". luudan lorwen äii-
relmillä, Jordanin roirran rannoilla ilmestyi mies, puettuna kar-
keaan latumuswiittaan, täynnä liimautta ja Eliaan hengen woi-
maa, elämässään ankaran itsekieltämisen esikuwa, lolonaisuudes-saan erakko nasiiri. Woimallaana profeettana julistaa hän luon-
non awarasfa temppelissä, että Eliaan ennustama uuden liiton
aamurusko oli noussut ja Danielin määräämät wuosimiiklojen
odotusajan päiwät olimat jo loppuneet. Wapaana, läslewäisenä,
horjumattomana ja pelotoinna, täynnä pyhää liimautta ja sywintä
nöyryyttä, saarnaa tuo äsken ilmestynyt lorwen profeeta lihalli-
sun messiastoimeisiin eksyneelle kansalle: „TelMiit parannus,
sillä taiwaan waltalunta on lähestynyt". Ankarasti ja sää'
limatta ruoskii hän ajan weltostunutta henkeä, määriä messias-
totweita, ulkoapäin liiltämiiä farisealaista tekopyhyyttä, sadusea-
laisten uskomattomuutta ja herodiaanein irstaisuutta, ynnä heidän
wätiwllltaisuuttansa. Mitä Marten olette te tänne tulleet? Senkö
wuolsi, ettei teidän irstaisuuttanne nähtäisi, eitä teidän laiskuut-
tänne ja sydämmenne pelosta huomattaisi. „Te kyykäärmeitten
stlijät, tula teitä neuwoi pakenemaan tulewaista wihaa".
Te tutkitte sululuetteloja j» luotatte siihen, että Aabraham on tei-
diin isänne, mutta tietäläät, että „lumala woipi liwistäli»
Aabrahamille lapsia herättää". Aika on nyt tullut, että jolai-
nen, joka noudattaa wanhurslautta ja lantaa hedelmiä lärsiwäl-
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lisyydessä °n Aabrahamista. Nltäät siis luottako ulkonaiseen
puustawilliseen lakiwanhurslauteenne, älläät lopeillo aabrahamil-
lifestä perintö-oikeudestanne, »sillä lirwes on pantu puitten
juurelle ja jokainen, joka ei tee hywiiii hedelmittä, hala-
taan pois ja tuleen heitetään". Semmoista saarnaa juuri
siihen aikaan tarwittiintin, jolloin opettajat pukeufiwat tekopy-
hyyden kiiltämään waippaan, profeteerasimat malhetta, wääryy-
della anastiwat löyhien ja lestien rowot ja muodoksi pitämät
pitkiä rukouksia —; aikana, jolloin hallitsiiat ilkitöillään tahrasimat
kruununsa, Pontius Pilatus julmuuksillaan nosti kurjan kansan
kapinaan; aikoina, jolloin Herodes Antipas käwi houkuteltujen
lllammaistensa edellä, edeltäpäin mietityn uskottomuuden esimer-
killä, setä Hannas ja Kaiffas papillisten wirkawelmollisuuksiensa
laiminlyömisellä ja Herran pyhyyden hämäisemisellii. Luonnol-
lista oli, että kansa tämmöisissä olosuhteissa eläessään oli herkkäseuraamaan niitä, jotka lupasiwat edes jonkunlaista muutosta
turjissa oloissaan. Kun nyt profetian pitkällisen maitiolon M-
leen kansa kuuli woimallisen herätyshuudon ja edessänsä näki wan-
han liiton profeetain olennollisen esiluwan, niin wähemmän ih-
meteltiiwää on, jos se otaksui Johanneksen oleman lauman odo>
tetun Messiaan. Mutta Johannes ei ollut aikalaistensa laltai»
nen. Poikkeamatta totuudesta ja kutsumuksensa melwollisuuksiZta,
lumoaa hän kansan määriä luuloja itsestänsä sanoen: „Minii
lastan teitä wedellii parannukseen". Minun kasteeni on
maan opetuslapsen kaste parannukseen. Sen tarkoituksena on
maan maikeimpain esteiden poistaminen uskolta minun jälkeeni
tulemaan Messiaaseen, jok» on niin paljon korkeampi minua, et-
ten minä ole kelmollinen hänelle tekemään alyaisintakaan palme-
lusta, en ole kelmollinen hänen kengän nauhojansa päästämään
„Hiin lastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella".

Johanneksen kaste oli maan wertaustuwa ja sen tarloitul-
sen» oli itämän ja halun herättäminen Kristukseen. Se oli maan
meden kaste, joka tumasi puhdistusta ja herätti synnin tuntoa.

Kristuksen asettama kaste on hengen kaste. Se on Uuden syn»
tymisen peso, jola Jumalallisella woimalla puhdistaa synnin saas-
taisuudesta, jonka lautta ijanlaikkisen elämän allu syntyy ihmisen
sydämmessä. Se on myös tulen kaste niille, jotka eiwät tahdo
tulla siihen mielenmuutokseen, joka on ensimmäinen ehto uudelle-
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syntymiselle. Niinkuin tuli puhdistaa kuonan lullasta, niin on
Messialsenlin tulemisessa, sanoo Johannes, sillä „Hiinellii on
wislin kädessänsä ja Hän pertlaa riihensä ja tolso nisut
aittaansa, mutta ruumenet polttaa Hän sammumattomalla
tulella".

Johannes kastaja saarnasi kahdesta asiasta: parannuksen
tarpeellisuudesta ja taiwaan waltatunnan lähestymisestä.
Hän nuhteli ulkokullatulta ja synneissänsä pysymiä Jumalan py-
hällä tuomiolla M katumaisia lohdutti hän syntein anteeksi anta-
misella lähestyneen taiwaan waltatunnan osallisuudessa. Hänensaarnansa sisälsi koko manhan liiton opin: lain ja profeetat, synnin
ja armon, kuluttaman tulen ja ijantaiklisen elämän walleuden.

11. Jeesuksen elänmnwaiheet.
1. Jeesuksen syntyminen.

Aita oli täytetty. Israelin Lunastaja ja pakanain toiwo
ilmestyi. „Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren wal-
leuden ja ne, jotta kuoleman warjon maassa istumat, nii-
den ylitse se kirkkaasti paistaa".

Waikla Jeesuksen syntyminen on historian suurin tapaus,
kertoo sen Pyhä Raamattu meille ihmeteltämällä yksintertaisuu-
della ja tyyneydellä. Kaikki tapahtuu juhlallisessa hiljaisuudessa.
Ihmisten toiminnat kulkemat tamallista kultuansa ja maailman
historia täyttää Jumalan pyhiä armotarkoituksia. Tietämättään
edistää Rooman keisari Augustus kansojen weroiltamiskäslyllään
prufeetain ennustusten täyttämistä maailman Lunastajan synty-
mti-ajasta ja paikasta. Ihmisen ajatukset omat tauwatsi eroitetut
Jumalan ilmestyksistä. Herran teoissa ei ole lostaan riehumaa
rientämistä, lemahtamista eitä keskeytymistä.

»Niinä päiwinä tuli käsky keisari Augustukselta, että kaikki
maailma oli lirjoitettawa Verolliseksi". Tähän aitaan kuului Roo-
man waltatuntaan meltein tailti tunnetut maat ja kansat, niiden jou-
kossa myöskin juutalaiset. Käskyn johdosta meni lukin sukukaupun-
tiinsa werolle lirjoitettawalsi. Niistä mainitsee emantelista erityisesti
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Joosefin ja Maarian, iotla asuiwat Galilean Natsaretissa. He
tuuluimat Daawidin kuninlaalliseen sukuun, jola nyt oli ladottanne
ulkonaisen mahtawuutensa. Tämä hurskas pari lähti myös mat-
lalle suuren esi-isänsä Daawidin kaupunkiin Betlehemiin. Ennen
heidän sinne tuloaan olimat yleiset matkustaja-suojat täytetyt wie-
railla. Sentähden täytyi Joosefin ja Maarian etsiä itsellensä olin-
sijaa eläinten suojassa. Sellaisessa paikassa syntyi maailman
Vapahtaja alhaisena ja köyhänä. Sellaisessa paikassa synty-
minen sopi hänelle, jola oli tullut meille ilmoittamaan, että lu-
malan silmissä on halwimman orjan sielu yhtä kallis, tuin ylhäi-
semmän ruhtinaankin; hänelle, jonka piti meidät kurjuudestamme
mapahtaman ia kirouksen puussa ottaman waltilan maailman
ylitse. Jo ensi hetkenä wiittaa Vapahtajamme elämä siihen sy-
wään alennukseen, johon ihmiskunta oli synnin lautta sortunut,
ja jonka hän oli ottanut meidän edestämme kantaakseen, että me
hänen alentamisensa kautta toroiteluilsi tulisimme.

Ruhtinasten syntyessä rientäwät alammaiset ruhtinaallisille
Vanhemmille ja lapselle kunnioitusta osottamaan. Senkaltaista tai-
maan ja maanruhtinas ei ihmisiltä saanut. Mutta kuitenkin sai hän
laittein korkeimman kunnianosoituksia osakseen. Itämaisen yön hil-
jaisuudessa walwoiwat muutamat paimenet martioiden laumaansa.
Elämän walkeus oli ihmisille ilmestynyt leesus-lapseSsa. lunm-
lällinen kirkkaus poisti yönkin luonnollisen pimeyden tällä hetkellä.
Herran enleli ilmestyi paimenille ja lohdutti heitä taimaallisella
ilosanomalla: „Ältiiiit peljästykö; Mii katso minä ilmoita»
teille suuren ilon, jolaon tulew»kaikelle kansalle; Mä tänä-
piiiwiinä on teille Daawidin kaupungissa syntynyt Vapah-
taja, jola on Kristus, Herra".

Ihmeteltäwälla rakkaudella ja huolella tukee Jumala kaikissa
inhimillistä heikkouttamme. Semmoista huolenpitoa näemme Jee-
suksen syntymisen ilmoituksenkin yhteydessä. Enleli liittää lohta
ilmoitulseen makuutuksen sen todellisuudesta. „Ia tämä on teille
merkiksi: Te löydätte lapsen lapaloittuna walaawan sei-
messä".

Kun ilmoitus Wapahtajan syntymisestä oli julistettu, rie-
muitsi enkelien joukko ihmiskunnan lunastuksesta. He weisasiwat
siitä Jumalalle liitoswirren. Tässä ihmeellisessä riemunwirressä
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on yhdistetty laitti, mitä lesutsen lautta on maailmaan tullut,
nimittäin: rauha Jumalan ja ihmisten wälillä.

Paimenten wähäinen joulto on sopiwa luwaus kristillisestä
seurakunnasta. Sille annetut ilosanomat owat kaikkina aitoina
lohduttaneet murheellisia sieluja. Heille nälyi Herran kirkkaus
sydän yöllä. He saiwat luulla enkelien riemuweisun Waftahtaian
syntymisestä. Niinpä wielälin Herran seurakunta saa weisaella
Herran armon ylistyswirttä koettelemuksen pimeinä hetkinä. Kaik-
kina aitoina saamat armoa isoowaiset sielut lohdutusta tästä ilo-
sanomasta. Herran lähettiläät antoiwat merkin paimenille heidän
uslonsa mahwistulselsi. Sama merlli wielälin uskon silmillä näh-
dään Herran sanassa. Multa me emme tarwitse ainoastaan kat-
sella seimessä kapaloitua lasta lunastuksemme tulemana täyttä-
jänä, waan jo laitli täyttäneenä ja kunniaansa jälleen as-
tuneena Vapahtajanamme, Herranamme ja Kuninkaa-
namme.

2. Jeesuksen lapsuuden aika
Jeesuksen ympärileikkaus ja temppeliin tuominen.

Aadamin lankeemuksen lautta oli yhteys Jumalan ja ihmi-sen wälillä tullut rikotuksi. Kristuksen ihmiseksi tulemisen kautta
tuli tämä yhteys jälleen solmituksi. Synnin lautta oli ihminen
eksynyt pois oikean edistymisensä uralta määrälle tielle. Kristus
tuli tätä määrää edistymistä peräyttämään ja laiminlyötyä täyttä-
mään, ynnä oikeaan lopulliseen kehittymiseensä saattamaan. Tämän
toteuttamista warten viti hänen oleman totisen Jumalan ja to-
tisen ihmisen. Ainoastansa totisena Jumalana taisi hän täyt-
tää lain meidän edestämme ja hänessä oleman jumaluuden täy-
dellisyyden laitliwaltiaalla woimalla »voittaa synnin, kuoleman ja
perkeleen herramallan. Ihmisen piti hänen oleman sentiihden,
että hän taisi alistua lain alaiseksi ja että hän lihamme ja we-
remme yhteyden kautta woi kanssamme inhimillisestitin yhdistyä
ja niin tulla soweliaalsi eduSmiehenämme kärsimään ja luulemaan.
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ynnä meidän ruhtinaanamme meitä kirkastetun ruumiinsa jäsenin»
täydellisyyteen saattamaan. Hänen piti synnittömänä tuleman
syntiseksi meidän edestämme, oleman kiinnitettynä kaikkiin ihmis-
luonnon heikkouksiin ja siten meidän edusmieheniimme alkaa uuttu
kehitystä ja edistymistä siinä, missä alkuperäinen oli joutunut
harhatielle. (Hebr. 2: 17, 18).

Lain täydellisen täyttämisen muolsi täytyi Vapahtajamme
alentamisen tilassa ollessaan kulkea kaikki inhimillisen heiklou-
den asteet, jonka wuolfi hänen alentamisensa alkaa hänen siliämi-
sessänsä ja syntymisessänsä ja kestää hamaan alas astumiseensa
tuonelaan. Tässä tilassa ollessaan oli hän osallinen kaikista ih-
miselämän yhteisistä waiheista ja siihen luuluwien lakien alam-
maisuudesta.

Lain alaiseksi antaantuneena otettiin Vapahtajamme ympö>
rileillauksen kautta juutalaisen seurakunnan yhteyteen ja samalla
welwoitettiin lain liiton kuuliaisuuteen. Tässä tilaisuudessa an-
nettiin hänelle «imi lesus, jonka hänen ijankaillinen isänsä oli
jo ennen hänen syntymistänsä määrännyt hänen jumalallisen luon»
tonsa ja armotarloitustens» tunnusmerkiksi. Sen lausuminen ym-
pärileiklauspäiwänä ei herättänyt läsnäolewissa ihmettelyä, se ei
wielä silloin ilahuttanut muiden lun äänettömän Maarian ja
miettimän Joosefin sydäntä. Mutta jälkeenpäin on se tullut suu»
rimmalsi kaikista nimistä. Sitä peljätään helwetissii, lunnioite-
taan taiwaassa ja rukoillaan maan päällä. „Kaillein pitää
tunnustaman, että lesus on Herra, Isän Jumalan kun-
niaksi".

Lain määräystä noudattaen weiwät lesulsen wanhemmat
neljänkymmenen pmwän kuluttua lapsen Jerusalemiin, asettaak-
sensa hänet Herran eteen ja uhrataksensa, niinkuin oli sa«
nottu Herran laissa, parin Mettistä tai lalst kyyhkysen poi-
kaa". Jokainen esikoispoika oli Herran omana welwoitettu Ju-
malan palwelustoimiin temppelissä. Mutta kun Leemin sulu oli
siihen erityisesti määrätty, »vapautettiin siitä muut wiiden sikelin
suorittamisella, jola meidän rahassa tekee noin 20 markkaa. Sa-
massa tilaisuudessa piti myös äidin puolesta uhrattaman poltto-
j» rikosuhria, joksi löyhiltä waadittiin maan pari Mettisiä tai
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IM kyyhkysen poikaa (wertaa 3 Moos. 12: I—B ja 4 Moos.
18: 16).

Paitsi lain määräyksen noudattamista, on Jeesuksen temppe-
liin tuominen wielä erityisimmästäkin syystä saanut sijansa py-
hässä historiassa. Siinä hänen kutsumuksensa suuruus, hänen
wanhempiansa tulewaisuudessa kohtaamat surut ja Israelin lan-
san tulemat »vaarat lahden todistajan Siimeonin ja Hannan kautta
ilmoitetaan ja Jeesuksen Mesfiallinen suuruus Jumalan Hengen
ilmoituksen kautta wahwistetaan.

Kun lain määräämät toimet oliwat temppelissä suoritetut,
palasiwllt Jeesuksen wanhemmat takasin Betlehemiin. Ehkäpä he
aikoiwat sinne jäädä pitemmäksi ajaksi asumaankin, loska se oli
heidän ruhtinaallisen esi«isänsä kaupunki. Kun sitä paitsi profee-
tain ennustuksetkin sen määräsiwät Wapahtajan syntymäpaikaksi,
niin hywin luultawllll on, että Joosef ja Maaria pitiwät pyhänä
welmollisuutenansalin jäädä sinne odottamaan poikansa messialli-
seen Mirkaansa astumista. Mutta Jumala olikin asiat toisin
säätänyt.

Tietäjät itäiseltä maatta.
Tietäjäin käynnillä lesuksen luona on pyhässä historiassa

erityinen merkitys sen wuotsi, tun siinä osoitetaan, että Kristus
on myös tullut pakanoidenkin lunastajaksi.

Siihen aikaan oli itämaisissa kansoissa sellainen aamistus,
että luudanmaalla on ilmestywä jolu mahtuma waltias, joka
saamuttaa koko maailman herruuden. Oli myös yleisenä luulona
sekin, että joku merkli tähdissä ilmestyy odotetun ruhtinaan syn-
tyessä. Tätä yleistä aatetta elähytti hajaantuneiden juutalais-
ten lautta lewinnyt tieto Israelin lunastuksen toimosta.

Monia arweluita on ollut tietäjien kotipaikasta. Muuta-
nmt omat lesajian 60: 3—6 johdosta armelleet heidän olleen lunin-
laita. Toiset omat 72 psalmin 10 wärsyn johdosta koettaneet
sowitiaa heidän lotipaillaansa Arabiaan, jossa löytyi samoja lal»
leuksia, lun tietäjät lahjoittiwat Jeesukselle. Muutamat, niiden
joukossa myös Luther, otaksumat tietäjäin olleen luonnon tutki-
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joita ja pappeja, kolosin Perssiasta tai Parthian maakunnasta.
Samoin on myös tähdestä, jonta tietäjät näliwät, ollut monen-
laisia armeluita. Mutta itse asiassa on sama mistä tietäjät oli-
nmt lotoifin ja millainen tuo Messiastähti oli. Tapauksen pyhä
ja korkea merkitys on siinä, että se todista» Jeesuksen tulleen
myöskin pakanoiden lunastajaksi ja että siitä annettiin tieto heil-
lekin ja että siinäkin suhteessa omat profeetnin ennustukset tulleet
täytetyiksi.

Tietäjät meniwät Jerusalemiin ja kysymät: „Missii on
syntynyt juutalaistenKuningas, sillä me olemme itämailla
nähneet hänen tähtensä ja olemme tulleet kumartaen rukoile-
maan häntä". Waikta he oliwat saaneet jumalallisen salaperäisen il-
moitulsen lautta makuutuksen lapsen syntymisestä, viimat he inhi-
milliseen katsantokantaan niin kiintyneet, että he luutimat äslen
syntyneen ruhtinaslapsen ilmestyneen jostakin hallitsijapiiriin kuu-
lumassa perheessä. Kysymys herätti Jerusalemissa hämmästy-
mistä. Heroodes pelkäsi tirannillisen maltansa kukistumista ja
muut aamistiwat tämän johdosta hänen toimeenpaneman uusia
meren wuodatulfia. Ensi hämmästyksestä toinnuttuansa, tur-
waantui Heroodes kamaluuteen. Teeskennellyllä myötätunloisuu-
della hanlli hän ylimmäisten pappien ja kirjanoppineiden
lautta juutalaisten pyhistä kirjoista tiedon Vapahtajan syntymä-
paikasta, ja salatulla kamaluudellaan tutki hän tietäjiltä tähden
ilmestymis-aikaa, jonka johdosta hän suunnitteli äslen syntyneen
lapsen ijän. Paremmin päästäksensä julman tarkoituksensa perille,
läski hän tietäjäin palaamaan takasin Jerusalemiin antamaan
hänelle tarkkoja tietoja lapsesta muka siinä tarkoituksessa, että
Hänkin saisi osoittaa hänelle kunnioitustansa.

Usko, jola wälittömän sisällisen ilmoituksen ja tähden ullo-
naisen wälityksen lautta oli alussa tietäjäin sydämmissä syttynyt,
oli nyt sanallisen ilmoituksen lautta tullut wahmistetulsi. Nyt he
woiwatkin alistua uslonluuliaisuuteen ja senmuoksi näkemätkin he
löyhässä Betlehemin lapsessa ruhtinaallisen korkeuden. Huoli-
matt» lasta ympäröimästä alhaisuudesta, osottimat he kaikin puo-
lin täydellistä kunnioitustaan, langeten hänen edessänsä maahan
ja lahjoittaen hänelle kultaa, pyhää sawua ja mirhamia, todistuk-
seksi sydämmensä uhrista, jonka he pakanoiden esikoisina nyt Kris-
tulselle uhrasiwat.



15

Uskon synnyttämä rakkaus on nöyrässä kuuliaisuudessa altis
Herran käskyjä tottelemaan. Noudattaen enkelin määräystä, menimät
tietäjät toista tietä omalle maallensa. Ia nyt jäi Heroodes
tuskallisessa pelwossa miettimään hänelle ilmoitettua ihmetapausta
ja samalla täytäntöön panemaan kamaluudella aiotulta meritöitään,
mutta Jumala tekee hänen aikomuksensa tyhjäksi ja wiepi onnel-
lisesti perille pyhät tarkoituksensa.

Palo Egyptiin.

Pyhä historia ei mainitse mitään siitä, josko tietäjät Jee-
suksen «vanhemmille lertoiwat käymistänsä Jerusalemissa, ei liioin
siitäkään, josko he saimat minkäänlaista tietoa tietäjäin kautta
Heroodelsen toimista. Se maan lyhyesti mainitsee, kuinka lu-
malll unessa ilmoitti Joosefille Heroodelsen aikomuksen lapsen sur-
maamisesta ja luinla Herra lasti hänen, äidin ja lapsen kanssa
paeta Egyptiin. Sen ohessa wiittaa historia tietäjäin lahjojen
mainitsemisella myös siihen, luinka Jumala piti huolta myöskin
Joosefin ja Maarian aineellisesta toimeentulosta heidän palomat-
kallansa Egyptiin.

Kun Heroodes huomasi, että tietäjät oliwat hänet pettäneet,
»ihastui hän ja antoi surmata Betlehemissä ja sen alueella ole-
mat poikalapset, jotta oliwat kaksi muotisia tai nuorempia. War-
Mllllnlin tähden ilmestymisestä saadun tiedon nojalla, määräsi
hän surmattawain lasten ijän, luullen, että Jeesus ei woinut mis-
sään tapauksessa olla tahta wuotta wanhempi. Merityöllään luuli
Heroodes pääsewänsä tarkoituksensa perille, mutta Jumala teli
hänen työnsä turhaksi.

Ileisessä ihmiskunnan historiassa ei sanallakaan »viitata
tähän hirmutyöhön. Mutta Jumalan waltalunnan historiassa
on se mainittu osoitukseksi siitä, luinla Wapahtajamme jo elä-
mänsä aamuhetlellä täytyi kärsiä »vihollistensa wainoa. Hurslaan
perheen palaamisessa ja asettumisessa halwassa armossa pidettyyn
Galilean Natsaretiin on wiitattu siihen, luinla lesutsen alenta-
misensa tilassa ollessaan piti asunpaillansalin suhteen oleman
ylönlatsotun ja luinla se aila oli nyt täytetty, jolloin Herra lu-
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puuksensa mukaan on herättänyt Daawidille wanhurskaan wesan,
joka on kuninkaaksi tulema ja on hymin hallitsema ja on toimit-
tama oikeuden ja Vanhurskauden maan päällä. (Wertaa ler.
23: 5 jo loh. 1: 4? ynnä loh. 19: 19).

Jeesus kahdentoista wuotiaana temppelissä.

Jumalan sywä miisaus on nähnyt hywäksi salata meiltä
tarkemmat tiedot Jeesuksen lapsuuden ajasta. Mutta muutamat
piirteet, jotka meille siitä owat ilmoitetut, kyllin riittäwästi to-
distamat hänessä jo aikaisin ilmaantumaa jumalallista olentoa ja
hänen ijankailtista yhteyttään Isän kanssa.

Wailla Vapahtajassamme jumaluuden täydellisyydet oliwat
hänen ihmisluontoonsa yhdistyneet, täytyi hänen, ollessaan toti-
nen ihminen, kulkea inhimillisen kaswatuksen ja kehityksen tietä.
Mutta lun hän oli synnitöin, niin hänen kehittymisensä edistyi
nopeasti hänessä asuman jumaluuden woimalla, ei kuitenkaan ra-
jattomassa mitassa, maan siinä määrässä, kun hänen synnistä
wapaa inhimillinen luontonsa moi sitä kannattaa. Tätä edisty-
mistä ja kuitenkin sywää nöyryyttä sekä kuuliaisuutta Vanhempiansa
lohtaan, ynnä hänen elämänsä nuhteettomuutta, todistaa hänen
lapsuutensa ajoilta emankelista Luullaan kertomus Jeesuksen käyn-
nistä kahdentoista wuotiaana Jerusalemin temppelissä.

Kertomuksen alussa wiittaa emankelista ensiksikin siihen, kuinka
uskollisesti Jeesuksen Vanhemmat noudattimat Mooseksen lain mää-
räyksiä. Laissa oli säädetty, että jokaisen miehen puolen piti
käymän pääsiäis-, helluntai- ja lehtimajan juhlilla Herran mää-
räämässä paikassa, (5 Moos. 16: 14). Hurskaat waimot seu-
rasiwat miehiänsä, ja niin teli myöskin Maaria.

Kahdestoista ikämuofi muodosti monessa suhteessa ratkaise-
man käänteen juutalaispojan tasmatulsessa. Muun muassa sil-
loin tnli hän lain mutaan itse wastuunalaisetsi elämästään.
Hymin johdonmukaista on, että Jeesuksen juhlalle saapumiseen oli
nyt tämäkin Vaikuttimena.

Joosefille ja Maarialle oli Herra uskonut maailman Lu-
nastajan inhimillisen kaswatuksen. Niissä harwalukuisissa piir-
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teissä, joissa Raamattu kertoo Jeesuksen »vanhemmista, näemme
heidät «varustetun laswattajain jaloimmilla ominaisuuksilla. Joo-
sef oli hurskas ja noudatti kaikissa lain kuuliaisuutta, joten hän
esimerkillaänkin waikutti ympäristöönsä. Hän oli wakawa ja toi-
missään paättawäinen, mutta se» ohessa itsenäisyydestä wapaa,
joten hän woi ulistua kuuliaisuuteen Herran käskyille niissäkin,
jotka luonnollisen katsantokannan mutaan nnyttiwät epailyttäwille.
(Wertaa Math. I: 19—24: 2: 21—23). Maaria oli nöyrä, hil-
jäinen, kiitollinen ja miettiwäinen, joka uskossa lätki kaikki sy-
dämmeensä, oli altis mllstllanottamaan kaikkia Herralta ja le-
mallinen waikeimmissakin elämän tiloissa. lWertaa Luulk. I:
38 ja 56; loh. 2:3, 4; 2:4l). Mutta maikka heissä tapaam-
mekin inhimillisen kaswattajan ominaisuudet kauniimmassa muo»
dossa, näemme sen ohessa heissälin mimahdulsia inhimillisestä
puuttuwaisuudesta. Jeesus lapsen jäämisellä Jerusalemiin miita-
taon siihen, elteimät wanhemmat hänestä tällä kertaa tyllin tarkkaa
huolla pitäneet. Kaanaan htiissä Maaria ajattelemattomasi! se-
laantui Jeesuksen jumalalliseen kutsumukseen, jonka wuotsi hänen
täytyi saada pojaltansa nuhteleman huomautuksen hänen korkeaan
kutsumukseensa sekaantumisesta.

Kuu Jeesus oli saapunut Jerusalemin temppeliin, tunsi hä>
nen pyhä sielunsa »voimakkaita liikutuksia taiwaallisen isänsä läsnä-
olosta. Nöyränä opetuslapsena istuutuu hän opettajain jalkain
juureen kuuntelemaan heidän opetulsiansa pyhissä kirjoissa, jonka
ohessa hän lapsellisella kunnioituksella lyseiee heiltä saaduksensa
lisätietoja ja samalla myös wastaa heidän kysymyksiinsä sellai-
sellll taidolla, että kaikkein täytyi hämmästyä hänen ymmörryl-
sensä suurta kehittymistä ja hänen wastauksiensa sywämielisyytta.

Luottaen poikansa nerokkaaseen toimeliaisuuteen, lähtiwät
Jeesuksen wanhemmat juhlnmalkueen seurassa kotimatkalle, luullen
lapsensa seuraaman heitä lankoin ja taitamien seurassa. Multa
tun he määrättyyn yöpaikkaan saapuiwat, eiwat he häntä löytä-
neet- Murhemielin palasiwat he nyt Jerusalemiin etsimään häntä.
Wihdoin löysiwät he hänet temppelistä opettajain keskeltä. Häm-
mästynyt äiti sanoo nyt pojallensa: „miksi meille näin tei,? katso
isäs ja minä olemme murehtien etsineet sinua'. Lapsellisella
nöyryydellä, mutta samassa pyhällä walawuudella, huomauttaa
nyt Jeesus äitiänsä: „V!itfi te minua etsitte? Gtteto tietä-

2
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neet, että minun tulee olla niissä, jotta minun Isäni owat".
Tämä on ensimmäinen muistiin kirjoitettu lause Jeesuksen pu-
heistä ja niisiä todistaa hän itsestänsä, että yhteyden tunne tai-
waallisen Isänsä kanssa ja kuuliaisuus hänen käskyillensä, wel-
woittaw2t häntä olemaan niissä, „j«tla minun isäni owat'. Tun-
nustaessaan Jumalan isäksensä, todistaa hän olemansa Jumalan
poika.

Jeesuksen wastaus ci anna wähintälään otaksumisen aihetta
siihen, että hän olisi wanhempiansa loukkaamalla lamalla tohdel-
lut. Päinwastoin makuuttaa emankelista hänestä: „leesus
meni silloin alas heidii» kanssansa, tuli Natsareetiin ja oli
heille alammainen". Näissä sanoissa selmästi osoitetaan, että
Jeesus täytti kaikki neljännen käskyn määräämät welwollisuudet
wanhempiansa kohtaan ia siten hän oli lapsuutensa nilana pyhänä
esikuwanll kaikille lapsille.

Waikka pyhä historia kokonaan waikenee kertomuksessaan
siitä, mitä Jeesus teli lapsuutensa ijälla ollessaan manhempainsa
luona, niin kumminkin, katsoen hänen koko elämänsä tarkoitukseen,
woimme täydellä luottamuksella otaksua hänen ottaneen osaa lait-
liin inhimillisiin toimiin, sillä sitä warten hän oli maailmaan
tullut, että hän laitti ihmiselämään kuulumat tumalliset toimii'-
nallin osanottawllisuudellaan pyhittäisi. Sen ohessa sai hän luul-
tawasti hurskailta wanhemmiltaan ensimmäiset ovetulsel pyhissä
Arjoissa, ynnä muissakin opin alkeissa. Hänen ahkeruudestaan,
kehittymisestään ja kasmamisestaan kaikessa hywässä todistaa
«mankelista: „Ia Jeesus laswoi wiisaudessa, ijiissii ja ar-
mossa Jumalan ja ihmisten edessä".

111. Walmistuksia Jeesuksen julki-
seen toimeen.

Johannes lastaa Jeesuksen.
Johannes kastajan woimalliset sanat oliwat mailuttaneet

kansassa yleisi» herätystä ja Messiaan ilmestymisen toiwoa. Tien



raimaaja oli jo täyttänyt suurimman osan lehtcwcistöän. Nöy-
ränä odottaa hän Herransa julkisuuteen astumista.

Lähes kahdeksantoista wuotta oli kulunut siilä, kun pyhä
historia wiimeisen terran mainitsee Jeesuksen elämän waiheista.
Tämä aika warmaantin tului jokapäiwäisissä totitoimissa, joiden
ohella hiin kaikessa hiljaisuudessa walmistausi suureen tehtä-
mäansä. Mitään marmempaa tietoa ei meille ole siltä ajalta
säilynyt. Ainoastansa Markuksen ewankeliumin 6: 3 wärsyssä
wiitalaan siihen, et!ä hän otti osaa puusepän ammattiin. Sc-
noilla: ,Mto tiima ole se puuseppä?" lausutaan Wapahta-
jamme inhimillisen elämän alentamisen tila, ja se kuinka hän ih-
misten loimiin osanottaivaisuudellaan osoitti, että työ on elämän
suola, miehuuden tuli, ruumiin woimain wahwistaja ja hengen
jalostuttuja.

Kun Jeesus oli sekä sielun että ruumiin puolesta täyteen
miehuutensa mittaan warttunut, astui hän lähes kolmenkymmenen
wuoden wanhana julkiseen opettajawirkaansa. Mutia siihenkin
astuessaan kulki han tmwaallisen isänsä määräämää alennuksin
tietä alistuen „lailen wanhurstauden täyttämiseen". (Math.
3: 15). Nöyränä, syntisten edestä syntiseksi tulleena, tuli hän
Johannes kastajalta opetuslapsen kasteita anomaan. Kun Jo-
Hannes tiesi hänen täydellisen hurskautensa, esteli hän sitä teke-
mästci. Mutta saatuansa silityksen toimen pyhästä tarloi-
tuksesta, myöntyi hä» siihen. Tässä tilaisuudessa saiwat Mirkoi-
hin woitelemiset esiluwautsissa aawistetut täytäutönsä. Samassa
sai myös Johannes Jumalalta selwän todistuksen siitä, e ttä Meö>
sills, jolle hän oli tietä Valmistanut, oli tullut ja nyt kasteessa
wihittiin Mirkaansa, ynnä kuuliaisuudellansa welwoitettiin täyttä-
mtiän ihmisten puolesta kaikkea wanhurslautta. Tästä lähtien
liinniltäätin Johannes sydämmensä symimmät halaukset ja toimeet
Herransa mailutulsen ja kunnian lewenemiseen ja profeetallisella
silmällä kaisahtaen Jeesuksen uhrikuolemaan todistaa hänestä:
.Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit", ja
somalla, tun hiin näkee Herransa mailutulsen enenemän, nöyrä nti
odottaa juoksunsa lähenewää päättymistä.

19



20

Jeesusta kiusaa perkele.

Jeesus oli ottanut täyttääkseen sen mitä Aadami oli rillo-
nut. Tottelemattomuutensa kautta ihminen luopui pois luma-
lasta. Kuuliaisuudellaan saattoi Kristus ihmiskunnan jälleen Ju-
malan yhteyteen.

Kun Wllpllhtaja oli ottanut maksaakseen ihmiskunnan synti-
melan, piti hänen koettelemuksensa hetkellä osoittaman rakkautensa
wapaassa kuuliaisuudessa. Ihmisenä oli hänellekin lanleemisen
mahdollisuus. Woiton saawuttaminen perustui hänen synnittö-
myyteensä ja jumalallisen luontonsa woimaan.

Kasteessa wihittiin Jeesus julkiseen opettajawirkaansa. Man-
han liiton ylimmäiset papit, profeetat ja kuninkaat woideltiin Mir-
koihinsa öljyllä. Kristus woideltiin Messiaswirkaansa Pyhällä
Hengellä'. Hänen woitelemisessansa wanhan liiton esikumalliset
woitelemiset tuliwat täytetyksi.

Messiasmirkaansa wihkimisen perästä meni Jeesus korpeen
yksinäisyydessä wahwistamaan itseänsä suureen tehtäwäänsii. Sen,
samoin kuin tuikki muutkin, kcrloo pyhä historia kaikista mieliku-
wituknsta wapaalla lamallaan muutamilla yksinkertaisilla sanoilla:
„Silloin wei Henti Jeesuksen torpeen perkeleen tw-
sattawakst". Sitä miten Pyhä Henki sen teki, ei ihmisnero ky-
kene täysin selittämään, emme liioin moi saada siihenkään täysin
marmaa mustausta, mitä Jeesus teki sormessa ollessaan. Sen
kuitenkin woimme marmuudella päättää, että Hänen paastoomi-
sensa ei ollut erakkojen tapaista ruumiinsa kiduttamista, jolla he
omat koittaneet kartoittaa synnin maltaa itsestään. Katsoen
siihen minkä Jeesus nyt oli ottanut täyttääkseen ja merralen Hä-
nen elämässänsä alituisesti ilmenemiä sisällisiä taisteluja ylsinäi-
sissä rukouksissa taiwaallisen isänsä kanssa, woimme täydellä syyllä
otaksua, että lorwessa ollessaan uwaantui hänen henkensä nä-
köpiirillä koko ihmiskunnan syntiwelka ja Jumalan wanhurs-
kaan tuomion ankaruus, jonka katseleminen synnytti hänen py-
hässä sielussaan niin ankaran taistelun, että hän unhoitti ruu-
miillisen elämänsä tarpeet. Sellaista tapaamme ihmiselämässä-
lin suurien sieluntuskat» kestäessä. Samaa todistaa Pyhä Raa-
mattukin Mooseksesta ja Eliaasta. (Wert. 5 Moos. 9:9; 1 Ku-
ning. 19: 8).
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Uteliaisuutta, epö-uSkoo, ja ylpeyttä herättämällä lysymyl-
sellä: „Sanoilo Jumala: iittiiiit syölö", aloitti kiusaaja Viet-
telyksensä paradiisissa. Samankaltaista kamaluutta ja epäilystä
sisältämällä lauseella lähestyy kiusaaja Jeesustakin. Totuuden
werhoon puetulla walheella: „Te tulette, niinluin Jumala
tietämään hywiin ja pahan", lylwi saatana ylpeyttä esi-wan-
hempaimmc sydämmeen. Sanoilla: „los finä slet Jumalan
poila" soitti kiusaaja saada Jeesusta tarpeettomasti tunnusta-
maan itseänsä Jumalan Pojaksi ja ihmewoimansa omamaltaisella
käyttämisellä luopumaan taiwaallisen isänsä huolenpidosta jasiitä
kuuliaisuudesta, johon hän ihmiskunnan lunastajana oli antautu-
nut. Mutta Jeesus pysyy nöyryydessä. Hän ei mainitse mitään
omasta jumaluudestaan. Langenneen Aadamin edusmiehenä on
hsn inhimillisessä asemassaan. Kiusaajansa hän kukistaa Juma-
lan sanan moimalla: „Kirj«itettu sn: Ihminen ei elä ai-
noastaan leiwiistii, waan jokaisesta sanasta, jola lähtee
Jumalan suusta". Sanan lautta todistaa hän, ettei ihmisen
eläminen yksistään riipu ruasta eitä juomasta, maan Jumalan sa-
nasta, josta läikkiin elämätä wirtaa.

Ihmiskunnan lunastus riippui nyt kokonaan Lunastajansa
woitosta. Sentähden kokoaa nyt pimeyden ruhlinas kaikki moi-
mansa. Toisessa kiusauksessa perkele pukee itsensä malleuden en-
teliksi ja koittaa Jumalan sanan wäärentämisellä Wapahtajaa
eksyttää. Jeesus oli alhaisena astunut Messiasmirtaansa. Saa-
tana koittaa hänessä yllyttää määrää kunnianhimoa. lerusale-
min temppelin tullirakennuksen harjalta houkuttelee kiusaaja Jee-
susta heittäytymään alas huimaamaan sywyyteen, että kansa sen
nähtyään tunnustaisi hänet lihalliseksi Meösialseen ja 91 Psal-
min 11 ja 12 wärsyn sanoilla makuuttaa hänelle Jumalan isäl-
listä huolenpitoa. Mutta Jeesus hylkää määrän kunnian. Hän
ei awaa sydäntänsä himolle. Hän osoittaa kiusaajalle, kuinka hur-
jamielistä on Jumalan kailkiwaltiaisnudeu asettaminen koetukselle.
Sanan moimalla lumoaa nytkin Jeesus saatanan kamalat hou-
kutukset ja Jumalan sanan wääristelemiset: „Taas 0N kirjoi-
tettu: Älä liusaa Herraa sinun Jumalaasi".

Kolmannessa kiusauksessa houkuttelee kiusaaja Jeesusta liin-
tymääu maallisen mallan himoon. Saaduksensa woimalkaammin
sitä Jeesuksen mieleen teroitetuksi, lupaa hän hänelle persoona!-
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lista apuansa ja samalla ropi rohkeasti maatii itsellensä alam-
maisuutta. Täten tahtoi kiusaaja Jeesusta muuttamaan luma-
lan waltakunnan maalliseksi mallaksi, jola lolonaa» hylkäisi lu-
malan.

Saatanan ilkeys oli nyt lorkcimmalleen kohonnut. Hän oli
saanut tailin moiminsa hyökätä ihmiskunnan Lunastajaa mastaan.
lesus oli wuittanut. Aadami oli lankeemustilastansa Jeesuksen
woiton kautta jälleen takaisi» lahotettu. Nyt syöksee Jeesus Ju-
malallisen sanansaZ woimalla kiusaajan luotansa ja pyhät enkelit
tulemat häntä palwelemaan.

Woittonsa lautta tuli Kristus uskomaistensa woimakii hei-
dän kiusaulsissansa. Jumalan sanalla kutisti hän saatanan fawa-
lat liusaukset. Sanan woimalla, Jeesukseen turwaten, maitamme me-
kin wihollisemme. „Sillä ei meillä sle se ylimmäinen pappi,jsla
ei taida meidän heikkouttamme armahtaa, waan se, jokakai-
kissa kiusattu sn niinkuin mekin, kuitenkin ilman synnitii.
Sentähden käykäämme uskalluksella armoistuimen tykö,
että me laupeuden saisimme i« löytäisimme silloin armon,
koska me apua tarwitsemwe". (Hebr. 4: 15, 16).

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset.

Silla ajalla lun Jeesus oli korwessa, jatkui Johannes kas»
iaja tointansa loordanilla. Hänen saarnansa ja todistuksensa
siitä, että Messias on jo tullut, oli wailuttanut yleistä herätystä
ja pelastuksen toiwoa rasitetussa kansassa. Tämän johdosta lä-
hettiwat korkean neumoston jäsenet Jerusalemista lähettiläänsä
maalimaan Johannes kastajalta selitystä siitä, millä oikeudella
hän Mirkaansa toimittaa, loska hän itsestään todistaa, ettei hän
ole Messias, eilä yksikään odotetuista wanhan liiton profeetoista.

Lähettiläiden kysymykseen mustasi Johannes kastaja pro-
feeta lesaijan sanoilla: „Minä olen huutaman ääni kor-
wessa, walmistalaat Herran tietä, niinkuin profeeta le-
saijaS sanoi". Profeetan ennustukseen multaamisella käskee Jo-
hannes heitä tarkastamaan hänen töitänsä, joista he saamat war-
man selityksen hänen wirkatoimmsa oikeudesta. Oman pcrsoo-
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nallisen armonsa tunnustaa hän Herransa rinnalla niin wähäi-
selfi, ettei hän ole itsessään lelwollinen hänelle telemaan alhai»
sintalaan palwelnsta. Niin symä on totisten Jumalan lasten
nöyryys.

Wiime mainitun tapauksen perästä seuraawana päiwänä,
tuli Jeesus lormestu lohannelsen tylö loordanille. Kun lohan<
nes näki hänen tuleman todisti hän läsnä olemille opetuslapsil-
lensa hänestä: „Katso Jumalan karitsa, jola pois ottaa
maailman synnit". Kastaessaan Jeesusta oli Johannes saanut
nälymäisen merlin ja sanallisen todistuksen kautta Jumalalta tie-
don, että Jeesus oli se, josta hän oli lähetetty todistamaan ja
että hön oli Messias, jolle tietä nyt piti malmistettaman. Tä-
män jälteen todislitin Johannes suoraan, että Messias on tullut
ja hän seisoo heidän keskellänsä.

Johannes nyt jo tiesi »vaikutuksensa päämäärän lähenemän
loppuansa. Sentähden koittaa hän erityisemmällä huolella joh-
dattaa opetuslapsiansa Jeesuksen luo. Hän ei siis etsi omaa kun-
niaansa, maan Herransa. Sellaisella mielellä maatii Herra wie-
lälin työtänsä tekemään.

Johannes sanoi opetuslapsillensa „latso", huomauttaen heitä
sillä, että nyt saatte nähdä hänet, jota monta profeetan ja kunin-
gasta omat halunneet nähdä. Katsokaa, nyt näette „lumalaw
karitsan", jonla efituwina monta tuhotta pääsiäislammasta ja
jokapäiwäisissii uhreissa teurastettua uhri-elöintä on uhrattu. Nyt
saatte nähdä sen wijattoman Jumalan karitsan, josta profeeta le-
saijas ennusti: „Totisesti hän kantoi meidän sairautemme
ja meidän tipumme hän sälytti päällensä". Hän lantaa
maailman synnit ja ne uhrikuolemallansa „poisottaa", somittaa.
Johanneksen todistus kaikessa ihanuudessaan meillelin todistaa,
kuinka Jeesus oli tullut kärsimään ihmisten syntein tähden ia että Hä'
nen kärsimisensä piti tuleman ihmissuwun wapahdulselsi. (Wer.
taa 2 Moos. 12: 9; 29: 38; 4 Moos. 28: 3. leiaj. 53: 4).

Johannes kastaja ja Jeesus eiwcit olleet ennen kastamista
persoonaisessa tuttawuudessa keskenään. Johannes oli loimessa sii-
hen asti, tun hän alloi julkisen toimensa. Jeesus kaswoi ja
warttui täyteen miehuutensa mittaan syrjäisessä Galilean Natsa-
reetissa. <Wertaa Luull. 1: 80; 2: 51: Marl. 6:3). Sentäh-
den sanookin Johannes: „Ia en minä tuntenut häntä".
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Mutta Jumala piti erityistä huolta siitä, eitä Johannes tuli ai-
kanansa Jeesuksen tuntemaan. Hän oli edeltäpäin sanonut: „Fontu
päälle näet Hengen tulewan alas ja pysiihtywiin, hän se
on, joka lastaa Pyhällä Hengellä". Tämän merkin sai Jo-
Hannes nähdä Jeesusta kastaessaan. Samassa taiwaallinen isä
häneslä todisti „T«imä on minun ralas poikani". Näiden
perustuksella makuuttaa Johannes todistaneensa eitä Jeesus on
Jumalan poika. Ia niimät hän lertoo opetuslapsillensa siinä
tarkoituksessa, että he saisiwat sywemmän käsityksen Jeesuksen MeS-
smallisesta suuruudesta ja että he nyt, hänet nähtyään, täydellä
luottamuksella ja rakkaudella hänen opetuslapsilleen antaantui-
simat.

Seuraamana päiwänä, kun Johannes näki taas Jeesuksen
tulewan, todisti hän häneslä kahdelle opetuslapsellensa: Johan-
nelselle ja Andreakselle. Edellisen päiwän todistus oli heihin teh-
nyt niin symän waikutulsen, etteiwät he ehtineet muuta kuunnella
lun sanat: „latso Jumalan karitsa", niin he lohta riensiwät
Jeesuksen perässä.

Kun Jeesus näll Andreaksen ja Johanneksen seuraaman it-
seänsä, kysyi hän heiltä: „Ketii te etsitte?" He eiwät mielä roh-
jenneet suoraan tunnustaa hänelle sydämmeusä toimelta, maan
tysyiwöt: „Rabbi missä sinä asut?" He toiwoiwat pääse-
wänsä someliaalla ajalla Jeesuksen puheille hänen asunnossaan.
Mutta Jeesus oli lohta malmis heitä wastaanotlamaan. Hän
opetti heitä ja opetuslapset tuliwai sen lautta makuutetuksi, että
Jeesus on Messias.

Ensimmäisten opetuslastensa mastaanottamisellaan on Herr»
kaikiksi ajoiksi jättänyt makuutuksen siitä, että Hän on nina wal-
mis syntisiä mastllllnottamaan, kun he tahtomat tulla Hänen ope-
tuslapsiksensa. Hän wielatin opettaa meitä sanassaan ja „Au-
tuaat owat ne, jotka luulemat Jumalan sanan ja liitle-
wiit sen".

Andreas ja Johannes olimat nyt löytäneet Herran. Hei-
dän sydämmensä oliwat ilolla ja rakkaudella kiintyneet Jeesukseen.
He eiwät moineet kallista aarrettansa salassa pitää. Jeesuksen
rakkaus oli sytyttänyt rakkauden heidän sydämmiinsä, rakkauden,
jota tahtoi saattaa muitakin samasta onnesta osallisiksi. Herien»
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ffiwät lohta ilmoittamaan neljillensä: „Me löysimme Mes-
siaan".

Ewanlelista Johannes, joka kertoo nämä tapaukset, ei mai-
nitse omaa nimeänsä, waan ainoastansa kumppaninsa Andreaksen.
Sentahdei, hän myös jättää mainitsematta oman weljensäkin.
Mutta sanoissa: „Tiimii (nimittäin Andreas) löysi ensin wel-
jensä Siimonin", wiittaa hän selwästi siihen, että hänkin löysi
weljensä Jaakobin, jonka hän warmaanlin toi Herran luo.

Kun Andreas tapasi meljensä Siimonin, sanoi hän: „Me
löysimme Messiaan" ja fitte wei hän hänet Jeesuksen luo.
Jeesus näti kohta hänen inhimilliset heikkoutensa ja myös hönen
tuleman suuruutensa. Sentähden sanoo Herra hänelle: „Sinä
Hiet Siimon Joonaan poila, sinun nimesi on tästä lähin
Keefas" (Pietari-Kallio). Näillä sanoilla osoittaa Jeesus ope-
tuslapfillensa ja erittäinkin Pietarille hänen kailtitietämaisyytensä ei
ainoastaan siinä, että hän moi sanoa tuta Siimon oli, waan
Myös siinäkin minlälainen hän oli sisällisen ihmisen puolesta nyt
Ha minlälaisetfi hän oli warttuwa. Nyt hän mielii oli arka kyyh-
kynen, mutta Pyhän Hengen woimalla »varustettuna oli hän tn-
lewa wllhwaksi kallioksi, jota eiwät walewimmättään myrskyt woi
Musertaa.

Wiime mainitun tapauksen perästä seuraamana päiwäna
lähti Jeesus edellä mainittujen opetuslastensa kanssa Galileaan.
Mennessänsä tapasi Jeesus Filippulsen ja sanoi hänelle: „Seu-
«aa minua". Filippus oli lotosin Betsaidasta, samasta tau-
pungista, jossa Andreas ja Pietari asuiwat. Jeesuksen sunat/ynnä
se, tun hän nnli tuttawiaan Jeesuksen seurassa, wailuttiwat Filip-
pulseen niin Voimallisesti, että hän kohta liittyi Jeesuksen seuraan.

Kun Filippus oli tullut makuutetuksi, että Jeesus on Mes-
sias, etsi hän ystäwänsä Natanaelin ja sanoi: „Me olemme
löytäneet hänet, josta Mooses ja profeetat owat kirjoitta-
neet, Jeesuksen, Joosefin pojan Natsareetista", sillä hänen
puheensa ja työnsä todistamat siitä mitä hänestä on kirjoitettu.
Horjumalla epäilyksellä, mutta samalla suoranaisellarehellisyydellä
kysyi Nathanael: „Woilo jotain hywiiii olla lotosin Natsa-
heetistä?" Natsarcetm asukkaat oliwut pahassa maineessa ja
sen wuotsi oli se ylöulatseen alaisena, jonka tähden Nathanael

kummastellen kysyy: woipilo sieltä niin suurta ja ylewätä ilmes-
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tyä. Filippus ei rupea likemmin asiata selittämään, maan kehoil».
taa häntä omin silmin katsomaan.

Kun Jeesus näki Natyanaelin, sanoi hän: »Katso oiteu
israelilainen jossa ei ole petosta". Kummastellen kysyi nyt
Ncithanael Jeesuksella, mistä minun tunnet, emmehän ole ennen
olleet tuttawuudessa keskenämme. Silloin Jeesus osoitti hänelle
kaittitietäwäisyytensä, sanoen: „Gnnenlun Filippus kutsui si-
nua fiilunapuun alla ollessasi, näin minä sinun". Enem-
pää ei Jeesuksen torwinnut sanoa. Nyt oli Nathanaellin tullut
makuutetuksi siitä mitä Filippus oli hänelle Jeesuksesta todista-
nut. Hän lausui nyt uskonsa tunnustuksen: „Rabbi, sinii olet.
Jumalan poita, sinä olet Israelin kuningas", ja hän seurasi
Jeesusta.

3. Jeesuksen julkinen toimi
Häät Kaanaassa.

Edellisistä kertomuksista olemme nähneet, kuinka Jeesuksen?
jumalallinen olento on tullut mahwistetutsi taimaastll annettuje»
ylönluonnollisten merkkien ja Pyhän Hengen ilmoitusten lautta.
Enkeli lähetyspaimenille ja taimaallisen sutawäen kiitosmirsi Jee-
suksen syntymö-yönä, Messiastähti itäisen maan unisuille. Pyhän
Hengen wälitön ilmoitus Siimeonille ja Hannalle, ynnä heidäw
todistuksensa temppelissä sekä Isän ilmoitus ja Pyhän Hengen
nälywäisessä muodossa alastuleminen Jeesusta kasteltaessa, owat
taiwllllllisia todistuksia Jeesuksen jumaluudesta ja samalla yli-
waailmaisia kunnioituksia Hänelle, jossa ei ulkonaisesti woitu
wielä muuta huomata, lun inhimillistä heikkoutta ja symintä al-
haisuutta. Mutta sitte, tun Jeesus oli astunut julkiseen opettaja»
Mirkaansa, oli tullut aika, jolloin hänen piti oman woimansa no--
jalla tehdyn ihmetyönsä kautta todistaman itsellään olewan lu-
malan kllittiwaltiaan luomiswoiman. (loh. 1:3).

»Kolmantena päiwänä" sen jälkeen, tun Jeesus lähti
Betabaaillsla Galileaan matkustamaan, „oli häät Galilean-
Kaanaassa". Kaanaa oli wäyäiuen kauppala noin kahden pe-.



27

mnkulman mattan päässä pohjoiseen päin Natsareetista. Pyhä
historia ei kerro le>,en häilä siellä wietettiin. Mutta kertomuk-
sessa esiintymä Jeesuksen äidin toiminta häatalossa, ynnä Jee-
suksen saapuminen sinne opetuslastensa kanssa osoittaa, että HLi-
dm Viettäjät kuuluiwat Jeesuksen wanhempain likeiseen tuttama-
piiriin. Kun Joosefia ei tässä, eitä jälkeenkään päin mainita, oli
hän luultllwllsti jo silloin kuollut.

Kun Jeesus oli pitemmän ajan ollut pois kotitienoiltaan sai
hän «armaankin häihin kutsumuksen wasta Galileaan tultuansa.
Hänen tulostansa näyttää kuitenkin tieto jo edeltä sinne saapu-
neen, koska hänen opetuslapsensa myös kutsuttiin häihin.

Itllmaalaiset häämenot tamallisesti testiwät seitsemän päi-
wää. (Wertaa 1 Moos. 29: 37; Tuom. II: 12; Tob. II: 21).
Tätä yleistä maan tapaa armattamaöti ainakin osaksi Kaanaan
häissäkin noudatettiin. Mutta ylellisyydessä ja synnillisissä me-
noissa ei niitä wietetly. Siitä todistaa Jeesuksen läsnä 010 j»
Hänen ihmetyönsä, jonka kautta Hän ei suinkaan edistänyt ylöl-
lisyyttä. G liioin Jeesuksen hurskas äitikään olisi woinul an-
tuutua synnillisten menojen palwelukseen.

Häidm kestäessä tapahtui eräs huolestuttama seilta, jok»
erittäinkin suretti Mauriala. Wiini loppui ja toista ei ollut
säätämissä. Asia huolestutti Maariat» erityisesti senkin »vuoksi,,
että hänen poikansa lautta oii hääwäli odottamattomasti lisään-
tynyt. Olihan lliwan luonnollista, että pitojen Valmistajat ei»
wiit aikanaan woineet tietää Jeesuksella oleman niin montcr
opetuslasta, jotka hän juuri wiimeisinä päiminä oli walinnut.
Sitä paitsi moi nuori awiopari olla hywinkin wähäwarainen,
ettei senkään wuolsi woitu hääwaroja runsaammassa määrässä
hankkia.

Puutteen hetkellä turwautui Maaria Jeesuksen apuun. Hän
tiesi poikansa jumalallisen alkuperän. Äitinä oli hän jo lolmc-
kymmentä wuotta hiljaisuudessa odottanut sitä aikaa, jolloin Jee-sus ilmoittaisi lunniansa. Hän oli nyt astunut julkiseen Mir-
kaansa ja Hänellä oli jo opetuslapsiakin. Aiwcm luonnollista on,
että nyt äidillisen rakkauden ja toiwon tunteet hehkumat Maa-
riankin sydcimmessä. Nyt oliwat ystäwät awun tarpeessa; onhan
awun pyyntö aina oikeutettua. Näin ajatteli Maaria. Hän uskoi
myös poikansa woiwan auttaa. Sentähden huomauttaa hän häntä:
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ei ole wiiniii". Mutta minkä mustauksen hän sai
Jeesukselta? „Waimo, mitä minulla on sinun kanssasi teke-
mistä? Ei minun aitani ole wielii tullut".

Saadaksemme oikean lasituksen Jeesuksen mustauksesta,
on huomioon otettawa kaksi asiata. Ensiksikin Maarialla ei
ollut mitään yhteyttä Jeesuksen Messialliseen kutsumukseen, maan
hän oli hänelle äiti ainoastaan inhimillisessä suhteessa. luma-
lon poikana oli Jeesus kolonaan eroitettu luonnollisten wanhem-
pain ja lasten wälillisistä yhdyssiteistä. Sentiihden ei äidillä
ollut minkäänlaista oikeutta sekaantua Hänen kutsumukseensa, wielä
mähemmin oli hänellä oikeutta auttamis-ajan ja tawan määrää-
miseen. Toiseksi on huomioon otettawa sen aikuinen puhuttelu-
tapa. „Waimo" sanaa täytettiin yleisesti ylhgisempiälin henki-
töitä puhutellessa. Samaa täyttää Jeesus ristilläkin, kun hän
jättää äitinsä Johanneksen hoitoon. Koska Jeesus tässä puhut-
telee äitiänsä jumalallisen olemuksensa kalinalta, niin ei ole Vä-
hintäkään syytä otaksua Hänen laiminlyöneen neljännen käslyn
welwollisuutsia. Nuhde oli Maarialle tarpeellinen siitä ajattele-
mattomuudesta, jolla hän oli hänen jumalalliseen kutsumukseensa
sekaantunut.

Maaria e! loukkaantunut Jeesuksen nuhdesanoista. Hän ei
liioin ladottanut luottamustansa Jeesuksen apuun. Hän on nyt
altis uskon kuuliaisuudessa jätlämään auttamis-ajan ja tawan
kokonaan hänen huolenpitoonsa. Hän sanoi palwelijoille: »Mitä
Hän maan sanoo teille, se tehkää".

Maaria oli alistunut uskon kuuliaisuuteen. Palwelijat oli-
wat walmiit täyttämään Herran käskyjä. Jeesuksen aika oli tullut.
Käsittämätöin ihme tapahtui. Wesi muuttui wiinitsi. Jeesus
siunasi häähuoneen ihmeen lautta toimitetuilla lahjoillaan. Nyt ei
ainoastaan hetkellinen tarwe tullut poistetuksi, waan siitä riitti
pitemmiksilin ajoiksi.

Ihmeitä löytyy wielälin. Kaikkialla näemme Jumalan ihme-
woiman. Luonnon lakien kautta muuttaa wielälin Jumala me-
den wiinitsi Hän siunaa wielälin wähästö. paljon. Wesi muo-

bostuu »viinirypäleistä wiinilsi ja muutamista jywäsistätaswaa tu-
hansia. Uskollinen työmies saa työstänsä rawinnon ja ne, jotka
«wat Herran liislyille kuuliaiset ja Häneen uskomat, löytämät
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Hänessci omantunnon rauhan ja wihdoin saamat ijanlaiklisew
elämän.

Turhaa on rumeta päättelemään sitä, oliko kysymyksessä olema
muni käynyttä tai käymätöntä. Ihmisjärki ei kykene seliltä-
mään sellaisia asioita, joita Jumalan wiifaus on nähnyt tar-
peelliseksi meiltä pitää salassa. Kaikki mitä luonnossa löytyy, on,
luotu meille oikein täytettynä hyödyksi, mutta wäärinkäyitäen woi«
wat hyödyllisimmättin tulla wahingollisiksi. Ne aineet, jotka eiwät
edistä ruumiin termeyden ylläpitämistä, eiwättä ole rawitsewia,
waan turmiota tuottamia, omat ne hyljättämät. Missä kiusauk-
sien tilaisuuksia on olemassa, siinä on jokainen welmollinen niitä
poistamaan. Työllä ja esimerkillä tulee meidän toinen toistamme
Palmella. Heiloille tulee wahwempain olla esikuwana kaikessa HY-
wässä. „Kantalaa toinen toisenne kuormaa ja niin Kris-
tuksen lakia täyttäkää".

Isännöitsiän sanat: „lolainen panee ensin hylvää wii-
niä esille ja sitte huonompaa, kun ollaan juowulfissa", ei-
mät liioin anna minkäänlaista aihetta otaksumaan, että Kaanaan
häissä olisi ylellisestä wiinin nautinnosta juowuttu. Ensiksikin on
huomioon olettama, että sanat: „lun ollaan juowukfissa" omat
oikeimmin alkukielen mukaan: „tun on lyllätft juotu". Sitä
paitsi etelamaissa ylimalkaan käytettiin wiiniä tawallisena juo-
mana janon sammuttamiseksi, eikä niinkuin meillä sitä useinkin
juodaan päihtymiseen asti. Ajatus äsken mainituissa sanoissa on
seuraama: Täällä on ihan toisin, kun muissa häissä. Muualla
tarjotaan ensin hywää wiiniä ja kun on siihen kyllästytty anne-
taan heikompata, mutta täällä annettiin ensin huonompaa wiiniä
ja nyt musta lopussa annetaan parempaa. Ajatus on niin selwä
itsessään, ettei se anna wähintäkään tukea juoppoudelle ja sitä-
paitsi meillä on täydellisin wnrmuus siinä, että Jeesus ei suin-
taan semmoista millään tumalla edistänyt.

„Tiimä oli ensimmäinen ihme, jonka Jeesus teli ja
ilmoitti lunniansa. Ia Hänen opetuslapsensa usloiwat
Häneen". Ensimmäisen ihmetyönsä kautta osoitti Jeesus, että
Hän oli Jumalan Poika, jonka kautta maailma oli luotu (loh.
1:3) ja että hänellä ihmisluontoonkin yhdistyneenä oli sama
luomiswoima. Opetuslapset oliwat jo tunnustaneet Hänet Mes>
siaalsi; nyt tuliwat he ihmetyön lautta wahwistetuilsi uskossaan.
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Awioliiton asettamisen lautta oli Jumala ihmisen ajallisen
elämän onnen Paradiisissa tehnyt täydelliseksi. Mutta synti tur-
ineli tiiman ihmiskunnan korkeimman ja pyhimmän kasmatus-
laitoksen. Hääjuhlaan osanottawaisuudellaan osoittaa Jeesus, ettei
hän tullut Jumalan asettamia sääntöjä purkamaan, waan pyhit-
tämään niitä ja alkuperäiseen tilaansa palauttamaan. Hän osoit-
taa, että welwollisuuksien täyttäminen perheessä ja kodissa owat
Jumalan silmissä suuriarmoisempia, kun niistä luopuminen ja
omatekoisiin hartauden harjoituksiin antäantuminen. Onnellinen se
awiopari, joka ottaa Jeesuksen hääwieraakseen. Rikas on se koti,
jossa Jeesus jokapäimä uskossa mustaan otetaan. Onnellisia
«wat ne lapset, jotka aikaisin saamat oppia ystäwäänsä Jeesusta
tuntemaan.

Jeesus puhdistaa teinvpelin. Jeesus ja Nikodeemus.
Häiden jälkeen meni Jeesus Kaanaasta omaistensa seurassa

Kapernaumiin. Hän ei siellä tällä kertaa kaumemmin wiipynyt,
waan lahti kohta pöäsiäisjuhlalle Jerusalemiin. Juhlalle ei hän
nyt mennyt ennän tumallisena pyhiinmaeltajana Mooseksen lakia
noudattaakseen, maan hän sinne meni jumalallisena opettajana,
Messiaana, ihmeiden tekijänä ja temppelin Herrana.

Kun Jeesus saapui temppelin esikartanoon, tapasi hän siellä
suuren epäjärjestyksen. Kanlan rukouspaikka oli muutettu moi-

kauppiaiden ja ahneiden koronkiskurien markkinapai-
kaksi. lumalanpalweluksen pyhä tarkoitus oli tehty ahneuden ja
woiton himon merhotsi.

Jeesus ei missään suhteessa tullut oikeutettuja oloja lukis-
lamaan. Uhri-eläiuten myyminen, samoin luin rahan maihtolin
oliwat itsessään tumallisia. Mutta lun woiton himoisel iaup-

Piaat oliwat sen mastoin Herran laki» siirtäneet temppelin piirin
sisälle, sitä e! Jeesus temppelin Herrana woinut sallia.

Fariseukset halweksiwat pakanoita siihen määrään, että he
sallimat plllanain esikartanossa jullista kauppaa pitäii. He oli-
wat lolonaan laiminlyöneet welwollisuutensa Herran huoneen py-
Hyyden wartioitfemisessa. WanhurSlaalla wihalla ja pyhällä



Mwaudella Jeesus ajoi ulos eläinten kauppiaat. Hän kaasi armotta
rahanmaihtajaiu pöydät ja kyyhkysten myyMe hän sanoi: „Wie-
lää nämä täältä pois, iilläätlii tehkö Isäni huonetta kaup-
pahuoneeksi". Ankaruuttaan osoittaa Jeesus suuremmassa mää-
rässä niitä kohtaan, soiden woitto ja siitä syntynyt »voitonhimo
oli suurempi. Kyyhkyset oliwat köyhäin uhreja, niiden myyjille hän
sanoi: „wiekää nämä täältä pois". Hän ei kumonnut heidän tawaroi-
taan,waan osoitti.laupeutta häkkeihin suljetulta luontokappaleita toh-
taan. Herran tuomiol omat aina oikeat, sillä Hän rankaisee jo-
kaista töittensä ansion mukaan.

Wailka Jeesus pintapuolisesti katsoen oli maan alhainen
ja halwan näköinen galilealainen pyhiin waeltaja, ei kukaan

rohjennut ryhtyä wastarintaan häntä wastaan, eiwätkä ylpeät
fariseuksetkaan woineet tuomita hänen tekoansa määräksi. Synti
tekee aina ihmisen heikoksi ja rikoksen alaisen täytyy mapista
Hurskaan edessä. Jumalaloin kuningas Ahab ei uskaltanut sa-
tuttaa kättänsä profeeta Eliaaseen, wailka hän kyllä hänen hen-
keänsä wäijyi. Jeesuksen wiholliset eiwät woineet ennen aitaansa
Häntä kumottaa.

Kun juutalaiset ensi hämmästyksestään oliwat tointuneet,
nmatiwat he Jeesusta merkin kautta osoittamaan, millä woimalla
hän sellaista tekee. Wailka he kyllä leesulsen teossa näkiwät
ilmeisen merkin siitä woimasta ja oikeudesta, jolla hän temppe-
lin puhdisti, eiwät he sitä tahtoneet lasitta». Epäuskoinen ih»
minen ei näe Jumalan ihmctuiiä, wailka hän saa aina niitä lat-
sella Jumalan sanassa, luonnossa ja elämässä.

Jeesus antoi kyllä heille merkin, mutta ei sellaista lun
He anoiwat. Puhuessaan ruumiinsa temppelistä, wiittaa hän
sillä profeeta Joonaan merlkiin j» profeetain ennustuk-
siin, joiden walossa heillä olisi kyllä ollut tilaisuus nähdä keneltä
Jeesus oli wallan saanut siihen, mitä hän nyt oli lehuyt. Mutta
lun fariseukset läsittiwät asian puuslawillisesti, tuli se heille sel-
laiseksi loulkaustiwelsi, että he eiwät woineet Jeesuksen sanoja
»unhoittaa, waan etsiwät niissä tekosyytä hänen surmaamiseensa
Hlst lun heidän syntimittanso tuli täytetyksi.
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Juhlan aitana uskoi moni Jeesukseen niiden ihmeiden täh--
den, ioita hän teli. Mutta kun hiin tiesi heidän lihal-
liset Messiastoiweensa ja tunsi heidän uskonsa olewan maan het-
kellistä innostumista, ei hän woinut likcmmin itseänsä heille il-
moittaa. Ainoastansa niille muutamille, joiden sydämmei oliwat:
awonaiset totuudelle, selitti hän lilemmin Jumalan wllltakunnan,
pyhiä asioita. Niistä mainitsee ewankelista juutalaisten ylimyksen.
Nikodeemuksen.

Nikodeemus meni yöllä Jeesuksen luo, sillä hän pelkäsi jou-
tumansa juutalaisten ylönkatseen ja wihan alaiseksi. Hän
nusti Jeesuksen Jumalasta lähteneeksi opettajaksi ja tahtoi tulla
warmasti makuutetuksi siitä onko Jeesus todellakin Messias. Mutta,
hänenkin käsityksensä Messiaasta ja hänen waltakunnastansa oli»
wat samanlaiset kuin yleisesti muidenkin juutalaisten.

Eunenlun Nikodeemus oli ehtinyt asiansa kokonaisuudessaan
ilmoittaa, sanoi Jeesus hänelle: „Gllei joku synny ylhäältä,
ei hän taida nähdä Jumalan Valtakuntaa", osoittaen
että Messias waltaluntaan ei woida päästä aabrahamillisella pe-
rintöoikeudella, eikä ulkonaisilla töillä, maan siihen »vaaditaan sel-
laista mielenmuutosta, jonka ainoastaan Jumala woipi ihmisessä
synnyttää.

Nikodeemukselle oli tämä asia wielä ihan tuntematoin. Hän
lasitti sen puustawillisesti luonnolliseksi syntymiseksi. Sentöhden
hän kysyy- „Kuinla wsipi ihminen wanhana syntyä?"
Jeesus lumoaa uudelleen Nikodeemuksen määrät käsitykset uu-
desta syntymisestä ja selittää, että uusi syntyminen on kolo-
naan toista, tun luonnollinen syntyminen. „Gllei jotu synnh
wedestä ja hengestä, ei hän taida tulla Jumalan walta-
luntaan sisälle". Uusi syntyminen tapahtuu kristillisessä kas-
teessa, jossa Pyhä Henki antaa ihmiselle Hengen armolahjat,
puhdistaa hänet synnin saastaisuudesta, luo häneen uuden ihmi-
sen ja antaa sille elämän. Mutta samoin tun luonnollinen ih-
minen tarwitsee rawintoa lasmaakseen, samoin myöskin kosteessa
syntynyt uusi hengellinen ihminen tarwitsee hengellistä rawintoa
Jumalan sanasta, jonka kautta Pyhä Henki lasmattaa ja yllä-
pitää uutta ihmistä.

Waitta Jeesus oli Nikodeemukselle selittänyt Jumalan wal-
taluntaan tulemisen ehdot, ei hän sitä wieläkään käsittänyt. Mutta
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lun hän halusi kuunnella ja Vastaanottaa Jeesuksen opetuksia,
niin ilmoitti Jeesus hänelle »vieläkin suurempia ja ihmeellisempiä
asioita, kun ennen mainitut. Hän julisti hänelle, kuinka ihmis-
kunnan »vapahdus moidlllln aikoihin saada ainoastansa ihmisen
pojan kärsimisen, kuoleman ja hänen kunniaansa jälleen korotta-
misen kautta; kuinka Jumala oli ilmoittanut rakkautensa ihmisille
Poikansa lautta, joka ei tullut maailmaa tuomitsemaan, maan wa-
«ahtamaan ja kuinka tämä wapahdus on uskolla moitettama, ja
kuinka ne, jotka eiwät usko, jäämät siitä osattomiksi ja pysyivät
Jumalan wanhurskaan tuomion alla. „Niinluin Mooses lo-
rotti liiiirmeen lorwessa, niin on ihmisen Poltatin toro-
tettawa. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, ettei ku-
kaan, jota häneen uskoo, hukkuisi, waan saisi ijanlaitlisen
elämän."

Jeesus puhuttelee samarialaista waimoa.
Pääsiäisjuhlan jälkeen meni I?esus Juudeaan. Tähän ai-

taan kastoi Johannes Enonisja (loh. 3: 23). Kun Jeesuksen
maineen lemitessä kansan huomio kiintyi häneen, niin Johannes
kastajan »vaikutus kansassa rupesi wähcnemään ja synnytti kate-
utta hänen opetuslapsissansa. He sanoiwat hänelle: „Opet-
taja se josta sinä todistit, latso, Hän kastaa ja
jokainen menee hänen tykönsä." Tämän johdosta Johannes
kastaja todistaa miimeisen kerran Jeesuksesta opetuslapsillensa ja
wertaa häntä yltään, joka morsiantansa s. o. seurakuntaanpa ra-
kastaa ja sitä suloisesti puhuttelee. Itse pysyy hän nöyränä ja
iloitsee siitä, että hänen puhemiestoimensa on onnellisesti päatly-
nyt (loh, 3: 25—36).

Jeesuksen, samoin luin Johanneksenkin »vaikutuksen päätar-
koituksena wielä tähän aikaan oli synnin tunnon herättäminen.
Samaa tarkoitti myöskin se kaste, jota leeius toimitti opetus-
lastensa lautta (wertaa loh, 3: 22 ja 4: I—2), Wasta sitte,
tun lunastuslyö oli täytetty, asetti Jeesus kasteen sakramentin,
jossa ijanllliklinen elämä lahjoitetaan kaikille „jotla Jumalan
sanat ja lupaukset uslowat.

3
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Jeesuksen Juudeassa 010-ajan loppupuolella päättyi Johan-
neksen maitutus. Heroodes Anttipas oli tehnyt awiorikuksen wel-
jensa Heroodes Filipuksen emännän kanssa. Kun Johannes häntä
siitä nuhteli, sulki rikoksenalainen ruhtinas hänet Marcherus
linnan komeroihin, joissa suuri profeeta elämänsä wiimeiset het-
ket mietti. Tällä ajalla walmisti Hcroodeksen irstainen homi hä-
nelle marttyyri kruunua.

Kun Jeesus kuuli, että Heroodes oli wanginnut Johannes
kastaja» nicni hän Juudeasta Samarian kautta Galileaan.

Jeesus oli tullut ihmiskunnassa löytywiä epäkohtia poista-
maan. Rakkaus waati häntä etsimään puoli-pakanallisia Sa-
marialaisiakin. Sillä, että hän matkusti Samarian maan läpitse,
osoitti hän tulleensa pakanainkin auttajaksi ja wapahtajaksi. Jee-
suksen syntyminen ilmoitettiin ensiksi alhaisille paimenille. Köy-
hälle, syntiselle samarian wmmolle, todistaa Jeesus ensiksi itses-
tään, että hän on messias. »Autuaat owat hengessään löy-
hät, sillä heidän on taiwaan waltalunta." (Math. 5:3).

Jeesuspuhutteli Samarian waimoa Jaakobin lähteellä Sii-
kar (muinoin Siikem) nimisen kaupungin ulkopuolella. Matkasta
ja janosta näätityneenä, pyysi hän waimolta mettä juodalsenfa.
Sellaista matkustajan pyyntöä tawallisesti oli jokainen itämaa-
lai»en walmis ilolla täyttämään. Mutta kun Jeesus oli juuta-
lainen, kysyi hän ihmttcllen: „Kuinta sinä, jota juutalainen
olet, anot minulta juotawaa, jota olen samarialainen wai-
wo." luuialaisten ja samarialaisten wälillä oli lauman aikaa
wallinnut katkera wiha. Juutalaiset ylönkatsoiwat heitä siinä
määrässä, etteiwät he tahtoneet pitää minkäänlaista lanssakäy»
mistä heidän kanssansa. He eimät matkustaneet heidän maansa
lämitse, maan kiersiwät Jordanin itäpuolitse Perean kautta. Wai»
mojen puhuttelemisen pitiwat juutalaiset rabiinit itsellensä sopi-
mattomana. Kun nyt Jeesus poiklefi kansalaistensa kohtelutawasta,
herätti se maimossa ihmettelyä.

Jeesus oli tullut etsimään eksyneitä. Hän aina unhoitti
omat kärsimyksensä. Riitakysymyksien ratkaisemisessa ei hän osoit-
tanut inhimillistä itsenäisyyttä, maan johti ihmisiä rakkauteen.
Hän ei loukkaantunut waimon käytöksestä, waan johtaa hänen
lljlltulsiansll rakkauden palmelukseen ja sitä myötäseuraawaan ar-
mopaltlaan. Ensiksi huomauttaa hän waimoa hänen tietämättä-
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mnydetztään niissä asioissa, jotka jokaiselle ihmiselle omat wälttci-
mättömiä. ~los sinä tietäisit Jumalan lahjan", se on: jos
sinä tietäisit sen armon, jota sinulle tarjotaan ja jos sinä tietai-
sit hänen, joka sinulle tätä armoa tarjoaa, niin finä antaisit hä-
nelle juotamaa ja hän antaisi sinulle „eliiwiiii wettii", joka
hengellisesti kuolleet wirwoittaa ja sielun janon sammuttaa. Luon-
nollinen wesi sammuttaa janon. Jumalan armo rauhoittaa oman-
tunnon ja antaa elämän.

Waimo ei ymmärtänyt »elämän meden' hengellista merki-
tystä. Hän luuli sen olewun maasta kuohumaa lähdewettä ja
klin Jeesuksella ei ollut astiaa, jolla hän olisi woinut sitä kai-
mosta saada, kysyi hän: „missii sinulla sn siis sitä eliiwiiii
wettii?"

Waimo oli wielä totonaan aistillisuuden kahleissa. Sen-
tähden johtaa Vapahtaja opetuksensa aistillisesta yliaistilliseen.
Hän ensin selittää, kuinka luonnollinen wesi woipi luonnollisen
janon ainoastaan hetkeksi sammuttaa, mutta se wesi, joia hän an-

'taa, sammuttaa janon ijantaitlisesti.
Hengellisen elämän tarwetta ei wielä waimo tuntenut ja

ijanlaittisuus asiat oliwat hänelle wieraita. Mutta Jeesuksen
puheet jo oliwat herättäneet hänessä kunnioituksen tunnetta ja
aamistusta siitä, että matkustajalla on jotakin erinomaisempaa
annettawana. Sentähden hän sanoo: „Herra, anna minulle
sitä wettii, etten janoift, entä tarwitfist tulla tänne wettii

-noutamaan."
Saadalsenfa maimon mielen käännetyksi ulkomaailmasta

sisällisiin tunteisiin ja herättaälsensä hänessä synnin tuntoa, sanoi
Jeesus: „Mene ja kutsu miehesi." Käsky oli loma, sillä se
muistutti hänelle koko hänen entisen elämänsä huonoutta. Mur-
retulla mielellä, mutta sitä salaten, wastaa waimo: „Gi mi-
nulla ole Miestä." Nyt ilmoittaa Jeesus hänelle laittitietä-
wäisyytensä ja paljastaa hänelle kolo turjan elämänsä, sanoen:

sinä sanoit; sillä wiift miestä on sinulla ollut, ja
se, jota sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi."

Jeesuksen sanat herättiwät waimossa entistä suurempaa
kunnioituksen tunnetta häntä lohtaan. Nyt ei waimo enään pidä
Jeesusta tawallisena juutalaisopettajana, maan tunnustaa hänet
profeetaksi. Päästäksensä wapaalfi entisen elämänsä wmheiden
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keskusteluista, ottaa hän puheeksi juutalaisten ja samarialaisten
wälisen riitakysymyksen rukoilemispaikasta. Mainion kysymykseen
mastllll Vapahtaja ensin: „Te ette tiedä mitä rukoilette, waan
me tiedämme, mitä me rukoilemme, sillä autuus on juutalaisista.'
Samarialaisilla ei ollut tietoa Jumalan ilmoituksista siinä mää-
rässä lun juutalaisilla, sillä he hywäksyiwät ainoastaan Moosek-
sen kirjat. Profeetain tuulta syntnnyt kehitys niistä totuuksista,
joita Mooseksen kirjat sisältämät oliwat heille tuntemattomat. Tästä
seikasta huomautetluaan lausuu Jeesus: „Waimo, Uslo minua,
se aika tulee, ettette tällä »vuorella, ettekä Jerusalemissa
Isää rukoile. Jumala on Henki ja niiden, jotka häntä ru-
koilemat, tulee häntä rukoilla hengessä ja totuudessa."
Wanhan testamentin aikuinen jumalanpalwelus oli tuwaawaa.
Uuden testamentin aikana on se todellista. Wanhan testamentin
aitana oli jumalanpalwelus pidettäwä määrätyssä paikassa eri-
tyisesti määrättyjen seremoniain mukaan. Mutta Uudessa testa-
mentissa ei se sidottu mihinkään erityisempää» paikkaan, eikä
ulkonaisiin laamoihin. Uuden liiton aikana auttaa Pyhä Henki
totisia rukoilioita huutamaan „Abva rakas isä."

Vapahtajan puheesta tuli nyt maimo liikutetuksi. Hän ei
tiennyt pitikö hänen luopuman esi-isäinsä uskosta. Hänen oma-
tuntonsa soimasi entisistä rikoksistaan. Surullisella huokauksella
lykkäsi hän kysymysten lopullisen ratkaisemisen siihen aikaan, jol-
loin messias oli kaikki ilmoittama. Juutalaiset toiwoiwat sellaista
messiasta, joka heidät wapahtaisi pakanalansain mallasta ja lo-
rottaisi heidät kansojen waltiaaksi. Samarialaiset odottiwat mes-
sijasta opettajaksi. Samarialaiselle mainiolle lausui Jeesus en-
simmäisen seimiin todistuksen itsestään: „Minii olen messias."
Hämmästyksen waltaamana unhotti maimo wesiastiansa ja riensi
kaupunkiin ja sanoi siellä ihmisille: „Tult»» katsomaan sitä
ihmistä, jola minulle sanoi laitti mitä olen tehnyt. Eikö-
hän tuo liene Kristus?" Kaupunkilaiset seurasiwllt wllimon
kehoitusta ja pyysiwcit Jeesusta wiiuymäön luonansa. Pyhä his-
toria waikenee siinä, mitä Jeesus samarialaisille opetti niiden
päiwäin kuluessa, joina hän heidän luonansa wiipyi. Mutta
niillä Harmoilla sanoilla, jotka mainitsemat samarialaisten uskosta
Jeesukseen, osoitetaan, että he waStaanottiwat Jeesuksen opetukset.
Ia epäilemättä Wapahtajan opetukset maikuttiwat heissä walmis-
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tumalla tawalla ewankeliumille tietä, loska he sen muutamia wuo-
sia myöhemmin .ilolla waslaanottiwat" (wertaa Apost. tek. 8:
-5-8).

Pietarin talan saalis. Matteutsen kutsuminen. Apostolien
wlllitseminen.

Galileaan tultuaan, walitsi Jeesus Kllpernaumin waikutus-
toimensa keskuspaikaksi. Warsinaista kotia ei Vapahtajallamme
ollut sen jälkeen, kun hän natsarealaisten hylkäämänä jätti lap-
suutensa kodin. Ainoastaan lyhemmiksi aioiksi lähetysmatkoiltansa
palattuaan pysähtyi hän asuntoonsa Kapernaumissa.

Waitka natsarealaiset hylläsiwät Jeesuksen (Luult. 4: 16-32)
saawutti hän muualla Galileassa yleistä kansan suosiota. Mutta
se ei kuitenkaan ilahuttanut häntä, sillä tansa toiwoi hänen pe-
rustaman lihallisen messiasmaltakunnan. Hän tiesi jo edeltä-
päin, että heidän suosionsa oli häälywäistä. Tänään woiwat he
annoissaan huuta „hoofiannaa," huomenna: „ristiin naulitse,
ristiin naulitse häntä!"

Sen jälkeen lun Jeesus asettui asumaan Kapernaumiin,
alkoi hän saarnata: „Aila on täytetty ja Jumalan walta-
tunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uslslaa ewan-
teliumi." Aila on täytetty! Messiaan tulemisen odotusaika
on loppunut. Wanhan liiton malmistawa kaswatustoimi on täyt-
tänyt tehtäwänsä. Ihmiskunnassa on herännyt pelastuksen tar-
Peen tunto. „lumalan waltalunta on lähestynyt." Messi-
Äs on tullut. Hänessä on Jumala ihmiskuntaa lähestynyt. Hä-
nen lauttansa Jumala peruslaa waltakuntansa maan päällä, jossa
armo ja totuus wallitsee. „Tehkää parannus"! Luopukaa mää-
ristä lihallisista messias-waltakunnan toimeistanne. Muuttakaa
mielenne ja luopukaa ulkokultaisuudesta ja puustawillisen laki»
pyhyyden noudattamisesta. Älkää luottako aaorahamilaiseen pe-
rintö-oikeuteenne, maan uskokaa ewanleliumi, jossa teille tar-
jotaan armoa, joka teille opettaa oikeata kuuliaisuutta, synnyttää
oikeata rakkautta ja tekee teidät kelwolliseksi kaikkiin hywiin töihin.
«Autuaat owat ne, jotka isoowat ja janoowat Vanhurska-
utta; fillii he rawitaan" (Matt. 5:6). Jeesus aloitti opetul-



sensa samoilla sanoilla kun Johanneskin, mutta lisää siihen Us-
kon, joka on pää-ehtona Jumalan Valtakuntaan tulemisessa.

Galileassa matkustaessaan tuli Jeesus kerran Genetsaretin
meren rannalle. Kun kansaa oli sinne kokoontunut kuulemaan
Jumalan sanaa, meni Jeesus wemeseen, joka laskettiin wähan
ulommaksi rannasta, ja opetti siinä. Lakattuaan
muisti hän opetuslapsiansa, jotka oliwat kaiken yötä lalastaes-
saan turhaan työtä tehneet. Hän käski heidän laskea werlkonsa
sywalle. Silloin Pietari sanoi hänelle: me olemme
kaiken yötä työtä tehneet saamatta mitään; mutta sinun käskys-
täsi heitän ulos werkon, Pietari oli jo ennen nähnyt Herran ih-
metöitä. Ne antoiwat nyt hänelle rohkeutta luottamaan mesta-
rinsa sanoihin. Hänen uskonsa kuuliaisuus tuli niin runsaalla
mitalla palkituksi, että katllstlljaweljetset: Pietari ja Jaakoppi,
Andreas ja Johannes tiiyttiwät molemmat weneensä kaloilla.

Kun Pietari näki ihmeen, lankesi hän maahan Jeesuksen jal-

loihin ja sanoi: „Herra mene pois tyköäni, Mä minä olen
syntinen ihminen." Jumalallisen walkeuden säde oli Pietarille
näyttänyt hänen syntisyytensä. Se oli myös awannut hänen
henkensä silmät entistä sywemmin näkemään leesulse» korkeutta.
Hämmästy»eenä, oman mahdottomuutensa tunnossa huudahtaa
hän Jeesukselle: „mene pois minun luotani, sillä minä olen
syntinen ihminen." Hän ei suinkaan tarkoittanut sitä, että
Jeesus luopuisi hänestä, mutta hän tunnustaa oma» mahdottomuu-
tensa, jota hänen sanansa „minä olen syntinen ihminen," tod's-
tumat. Samoin todistaa ewankclistakin, kun hän sen perästä
lausuu: „ftllii hämmästys oli hänen saawuttanut." Silloin
sanoi Jeesus Pietarille: „Älii pelkää, sinä saat tästedes ih-
mistä." Tämä oli uudistettu, lopullinen kutsumus, jota lopulli-
sesti teki käännekohdan Siimoin» ja hänen kumppaniensa elämäs-
sä. He oliwat tosin jo loordanin tienoilla tulleet Jeesuksen ope-
tuslapsiks!, mutta he eiwät mielä olleet antaantnneet Jeesuksen
alinllilaisilsi seuraajiksi. He eiwät myöskään wielä tähän saakka
tienneet tuleman kutsumuksensa korkeata tarkoitusta .ihmisten ka-
lastajina" ewankeliumin palweluksessa. Nyt antaantuiwat he ko-
lonaan Jeesuksen seuraajiksi, kuten «mankelista heistä todistaa-.
«He jättiwät kaikki ja seurastwat Jeesusta/

38
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Eräänä päiwäuä matkustaessansa meni Jeesus tullihuoneen
ohitse. Silloin sanoi hän Matheus nimiselle tullimiehelle: „Seu-
raa minua." Hän sätti lohta laitti ja seurasi Jeesusta. Wi-
rasta erottuaan piti hän jäähywäispidot ostamilleen. Jeesus ja
hänen opetuslapsensa »limat myös niihin kutsutut. Kun Jeesus
llterioitsi publikaanien ja syntisten kanssa, närlästyiwät fariseukset
siitä. Mutta Jeesus sanoi „Giwiit terweet tarwitfe paranta-
jaa, waan sairaat. En minä tullut kutsumaan wanhurs-
taita, waan syntistä parannukseen."

Tuskin mitkään maksut oiiwat juutalaisille niin wasten-
mielisiä, kun tulliweron suorittaminen pakanallisille Roomalaisille.
He pitimät sitä orjuuden merkkinä ja heidän kansallistuntoansa
ei 'mikään moinut niin komasti loukata, tun pakanain alammai-
suudessa oleminen. Werojen suorittamista pakanoille piti lali-
pyhyyttä harrastama juutalainen esi-isäin laista luopumisena ja
jumaluuswaltion peri-aatteiden loukkaamisena. Kun sen lisäksi
tullimiehet liskoiwat laittomia weroja ja muutenkin elämässään
oliwat huonomaineisia, niin eipä ole kummasteltamaa jos lali-
pyhyyttä harrastama juutalainen meni kauhulla sellaisten kansa-
Illistensa ohitse, jotka ahneuttaan tyydyttääkseen oliwat itsensä
myyneet pakanallisten rasittajainfa wälilappaleeksi. He oliwat
siihen määrään juutalaisten keskuudessa halwekfittuja, ettei hei-
dän todistuksensa telwannut oikeudessa ja tuskin sallittiin heidän
toimittaa uhriaan temppelissä. Kaikkinainen seurusteleminen oli
heidän kanssaan kielletty. Jos joku maihtoi rahaa heidän lans-
saan, tai wastaanotti almua heillä, pidettiin koko perhekunta saas-
tutettuna.

Malheulsen kutsumisella osoitti Jeesus, että hän moi luoda
kristillisen pyhyyden pakanain kauhistustenkin keskelle. luutalai-
sesta publikaanista teki hän Jumalan mallalunnan lähettilään
(apostolin). Matheuksen »valitsemisella apostolien joukkoon pani
Vapahtaja jyrkän Vastalauseen sitä ilmeistä wäärnytlä wastaan,
jonka lautta totonainen ihmisluolta luwallisen toimen wuotsi las»
lettiin yleisen kirouksen alaiseksi. Samalla osoitti hän itsensä
sellaiseksi ihmisystäwäksi, jonka armeliaisuus ja rullaus tahtoi
laillia ilman eroitulselta oileutcttuun ihmisarwoon lorottaa, selä
puhtauteen ja onneen saattaa.
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Vapahtajamme jumalallinen wiisaus ilmaantuu myös apos-
tolien walitsemisessa. Hän walitsi kirkkonsa pääpylwäät erilai-
sista ihmisluonteista, joten heissä ihmisluonteiden monipuolisuus
faawuttaa kokonaisuutensa Herran Hengeltä pyhitetyssä muodossa.
Johannes oli symämiettcinen ja lempeä. Hän käsittilin Jumalan
ijankaiktisen raskauden sywemmin kuin muut apostolit, jonka
muoksi häntä nimitetääntin rakkauden apostoliksi. Mutta häneltä
ei kuitenkaan puuttunut kumauttakaa". Nimitys „pittaisen po-
jat," jonka nimityksen hän meljensä Jaakopin kanssa on saanut,
heidän yhteinen pyyntönsä ctemästä sijasta Jumalan maltalun-
nassa ja koston pyyr,ti samarilllaisten rankaisemiseksi siitä, kun
he eiwät antaneet heille yösijaa, osoittaa hänen luonteensa tiima-
utta, joka yhdisteltynä hänen lempeyteensä ilmaantuu myös ha-
nen kirjoituksissaan (wertaa Luukk. 9: 54; Marl. 10:
36 45). Pietarin luonteessa ilmaantuu taipumaisuutta käy-
tännölliseen toimintaan, johon yhdistyy rehellisyys, ylemämieli-
syys, rohkeus, inhimillinen arkuus ja horjuwaisuus, tulinen li!-
waus ja sywä nöyryys. Ensialussa on hän hetken lapsi, joka
ajattelemattomasti ryhtyy mahdottomiinkin yrityksiin, mutta Her-
ran kaswatulsen kautta warttuu hän järkähtymöttömään miehuu-
teen, (wcrtllll loh. 1: 43; Math. 14: 28-31: 16: 13—17; 17:
4 jll 24—26; 18: 21; 26: 35, 58 ja 69—75; Ap. tel. 2: 14-41),
Natanael oli hiljainen ja miettiwäinen, joka halusi maailman
myrskyistä päästä ijäisiin rauha» majoihin. Hän tarkoin tutki
kaikkia ja ilmaisi rehellisellä suoruudella mielipiteensä (wertaa
loh. 1: 46—50). FilippUs oli teeskentelemättömän ja hiljaisen
mielen laadun esikuwa, joka löysi ilonsa mestarinsa miran suu-
ruuden ja hänen alhaisuutensa Vastakohdassa, (wertaa loh. 1:
46). Tuomas oli wilpiton, innokas, walmis kuolemaan, joskin
toisaalta hidas uskomaan. Juudas Iskariot rahan ahneuteen wähitel-
len wajonneena kohosi milpin korkeimmalle kukkulalle. Hänen nimen-
sä on ikäänkuin poltinraudalla merkitty tuohon surulliseen lau-
selmaan „luuoas Iskariot, jota myös hänen petti" (Math.
10: 4).

Jeesuksen wuorisaarm.
Jeesuksen wirkawaikututseen kuulumat alustawat toimet oli-

mat tulleet täytetyiksi. Saarna parannuksesta ja uskosta oli kan-
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lassa synnyttänyt lunastuksen toimelta. Opetuksiensa ja ihme-
töittensä kautta oli Jeesus maittanut itseänsä ihaileman kuulia-
-kunnan. Apostolien walitsemisessa oli hän säätänyt seuratun-

perustajat. Nyt alkoi heidän »varsinaisen taswatulsensa
siihen toimeen, johon he wapaehtoisesti olimat antautuneet. Kan-
salle piti hänen myöskin ilmoittaman messiaaniset waalimulsensa
ja hänen waltakuntansll hengen, luonteen ja laadun. Nämä Kris-»

tutsen maltlllunnan perustuslait on ewankelista Matheus yhtä
jalsoisessa esityksessä kirjoittanut ewankeliuminsa 5, 6 ja ? lu-
nnissa ja niitä yhteisellä nimityksellä sanotaan Jeesuksen «vuori-
saarnaksi. Wuorisaarnansa aloitti Jeesus sanalla: „autua«t"
Sen johto-osassa puhutaan kahdeksasta autuudesta. Kansa odotti
lellllista messiasta, joka heidät wapauttaisi maallisen wallan ra-
situlsesta ja merisesli kostaisi lisraelin sortajille. Nämä mää-
rät luulot Kristus ensiksi kumoaa ja waltakuntansll tulemiseen
ensimmäiseksi ehdoksi asettaa hengellisen köyhyyden, ihmisen
oman syntimiheliäisyytensä tuntemisena

Syntiwiheliäisynden tunteminen maikuttaa ihmisessä murheen.
Murhe synnyttää katumuksen. Katumus saattaa parannuksen, eli
'synnistä luopumisen. Synnin tunteminen vioittaa etsimään ar-
-moa. Armoa etsimille murheellisille sieluille sanoo Jeesus: „Au-
tuaat owat murheelliset; Mä he lohdutetaan." Heille anne-
taan armosta kaikki synnit anteeksi ja se on täyttämä heidän sie-
lunsa lohdutuksella.

Armo synnyttää ihmisessä rakkautta Jumalaan ja lähim-
Se nöyryyttää ihmisiä ja herättää hänessä kiitollisuut-

ta. Se maikuttaa hänessä sisällistä siweyltä. Sisällinen siwcys
puhdistaa hänen ulkonaisenkin elämänsä. Kristuksen hengen
kautta siwistyneet waikuttllwat siweyttä lähimmöisissäänkin. He
'tulemat osalliseksi siitä hengellisestä herruudesta, jonka kautta ih-
miskunta wähiiellen walloitetaan Jumalan waltakuntaan. Täten
tulemat he maan veriöiksi: Heistä sanoo Jeesus: „Autuaat owat
siweät, ftllä he perimät maan."

Waikka ihminen saa syntinsä anteeksi, ei hänestä luiten-
'taan synnin tunteminen katoa, maan väiowastom laswaa yhä
suuremmaksi. Synnin tunnon enetessä, enenee myöskin hengelli-
nen nälkä ja jano Jumalan wanhurskauden perään. He saamat
Hväti uutta armoa omistaa itsellensä Kristuksen täydellisyydestä.
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„Autuait» owat ne, jotta isoowat ja janoowat Vanhurs-
kautta; ftllii he rawitaan."

Hengellisesti köyhillä on laupeuden tunto muita löyhiä loh»
taan. He elämät armosta. Alinaikainen armon tarpeen tunto
herättää heitä armeliaisuuteen muita lohtaan. „UutU»it« owat:
laupiaat, Mii he saamat laupeuden."

Luonnostansa on ihminen syntinen. Ihdellakään ihmisellä
itsessään ei ole puhdasta sydäntä. Sydän on masta silloin puh-
das, kun Kristuksen manhurslaus on sen saanut puhdistaa Kris-
tuksen wanhurslaudella puhdistettu sydän harrastaa omantuntonsa
puhtaana säilyttämistä. Täydellistä sydämen puhtautta ei moida
ajassa saawuttaa, mutta puhdistettu sydän pyrkii täydellisyyteen,
ja wihdoin Herran amulla saawuttaa sen ijankaikkisuudessa. „He
saawat nähdä Jumalan." Jo ajassa katselemat he häntä us-
kossa, mutta ijankaikkisuudessa saamat he katsella häntä pas-
moista taswoihin".

Jeesuksen omilla on rauha Jumalan kanssa. Kristuksen,
opetuslapset eiwät ole ainoastaan rauhallisia, maan he rauha»
rakentamat ja ylläpitämät rauhaa kaikkein tunssa. Rauhan ra-
kentajina ja tekijöinä omistaa Jumala heidät tapsiksensa. „Au-
tuaita owat rauhan tekijät; Mii he kutsutaan Jumalan
lapsiisi." Jumalan lasten elämä on maan suolana ja Kristuk-
sen oppi, jota he tunnustamat, tuomitsee maailmaa synnin tähden..
Sentähden maailman lapset heitä wainoowat. Multa heidän
palkkansa on suuri taiwaassa. Sen makuuttaa Wapahtaja heille
sanoilla: „Autuaita owat wanhurskauden tähden wainotutp
Mii taiwaan waltalunta on heidän."

Jeesuksen esittämä uuden liito» lati on täynnä armua ja
anteeksi antawaisuutta, jota mastaan manha» liiton laki oli an-
tara, täynnä uhkauksia. Kansa luuli Jeesuksen tulleen Mooseksen
lakia kumoamaan. Sentähden hän sanoo: „Bllliiii luulko, ettii
minä olen tullut lakia ja profeettoja tumoomaan. En
tullut lumoomaan, waan täyttämään " Fariseukset opettiwat,
että ihminen woipi Mooseksen lain ja isiltä perwyjen sääntöjen
ulkonaisella täyttämisellä autuaaksi tulla. Mutta Jeesus sanoo:
„Gllei teidän «vanhurskautenne ylety paljoa
luin kirjanoppineiden ja fariseusten, ette ollenkaan pääse
taiwaan Valtakuntaan." Sen jälleen osoittaa hän miten Moo-
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setsei, lllli uuden liiton hengessä on täytettämä. Hengen suoje-
lemisläsky: „älä tapa" ei koske ainoastaan ruumiin tappa-
mistä, maan se ulottuu wihamielisyyden, loutkaawain puheiden
ja pahentamaisten esimerkkien kieltoon. Nastoin Juutalaisten
opetusta: „3takasta lähimmäistäsi ja »vihaa wihollistafi."
(Math. 5: 43) opettaa Wapamaia, kuinka meidän tulee rakastaa
kaikkia ihmisiä ja kostaa paha hywällä, sekä rukoilla niidenkin
edestä „jotl» sortamat ja wainoowat." Anteeksi antawai-
suuden perustuksena on Jumalan rakkaus, joka antaa armolah-
jojaan sekä wanhurstllille eltä jumalattomille. Sentähden wa-
pllhtaja lehoiltaa pyrkimään rakkaudessa täydelliseksi „niinlUM
teidän taiwaallinen isänne on täydellinen."

Juutalaiset pitiwät pitkiä rukouksia määrätyissä ruumiin
asennoissa. Fariseukset walitsiwat rutouspaikakseen teiden riste-
yksiä ja muita julkisia paikkoja. He pitiwät pitkiä rukouksia il-
man uskoa, monilla sanoillaan ia maimallaan muka lumalata
lepyttääkseen ja samalla moittaakseen ihmisten liitosta. Wapahtaja
ei liioin kiellä julkisiakaan rukouksia, mutta hän kieltää olemasta
fariseuksien kaltaisia ja lehuittaa taiwaallista isää rukoilemaan yl»
sinäisyydessä ja opettaa opetuslapsillensa „Isä meidän rukouk-
sen," joka ei ole pitkä, mutta kuitenkin on sisältö rikkain, paras
ja täydellisin rukous, sillä se sisältää kaikki mitä me tarwitsemme.

Rukoukseen kehnittaessaan liittää hän käskyyn myös lupauksen,
että me turwallisellll ja lapsellisella luottamuksella lähestyisimme
taiwaallista isäämme ja olisimme makuutetut siitä, että hän mci-
dän rukouksemme kuulee, maikka hän toisinaan apuansa wiimyt-
tää, eikä auta meitä aina sillä tumalla, kun me toiwomme.

Irrnittaalsensa opetuslastensa sydämiä latoowaisten tawa-
rain perään pyrkimisestä, kehoittaa hän heitä etsimään taimaalli-
sia, tatoomattomia aarteita ja poistaaksensa heistä tarpeettomia
ajallisen elämän murheita, käskee hän heitä tarkastelemaan lu-
malan isällistä huolenpitoa luomakunnassa, jossa hän yllä-
pitää kedon kukkaiset ja taiwaan linnut niin, ettei heiltä mi-
tään puutu ja makuuttaa paljoa enemmin Jumalan huulta pi»
tämän ihmisestä, jonka hän on luonut luonnon herraksi ja teko-
jensa kruunuksi. Lopuksi makuuttaa Jeesus kaiken onnen ja me-
nestyksen saamuttllmise» perustuman Jumalan waltalunnan j»
hänen wanhurslautensa etsimiseen.
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Opetettuansa kuinka kaikki hnwä tulee Jumalalta, ilman mi-
tään ansiotamme, neuwoo Wapahtaja tuulioitansa kristilliseen toime-
liaisuuteen. Fariseukset ja kirjanoppineet oliwat monilla inhimil-
lisillä säännöillä wäärentäneet jumalanpalwelus-menot. Jokai-
sesta wähimmästatin poikkeuksesta tai laiminlyömisestä oliwat
he malmiit ankarasti tuomitsemaan. Wapahtaja lumoaa sellaiset
tuomiot: „Ältäii tuomitko, ettei teitii tuomittaisi" ja kehoit»
taa omiansa parannuksen ja nöyryyden „ahtaasta portista"
menemään sisälle Jumalan waltakuntaan. Samalla lehoittaa hän
malttamaan oman wanhurSlauden ja mammonan palweluksen
„laweata porttia" ja synnin turmeluksen laweata tietä, joka
wiepi kadotukseen, jota mastoin elämän taita lie wiepi elämään.

Toimeliaat sanansa kuullat wertaa Jeesus ymmärtäwäiseen
mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Toimeliaat sanan kuu»
liat omat ainoastansa ne, jotka uskossa Mkewät Herran opetuk-
set sydämiinsä ja kuuliaisina seuraamat niitä elämässään. Joka
uskonsa perustaa Jumalan sanan järkähtämättömälle kalliolle, sitä
ei moi helwettikään hukmtaa. Mutta hywät työt ilman uskoa
omat tyhmäin neitseiden lamppujen kaltaiset. Semmoisen löyhän
kristillisyyden loppuna on kadotus. Hyminä päiminä se näennäi-
sesti kestää, mutta kiusauksien myrskyissä ja kuoleman hädässä se
kukistuu.

Jeesus parantaa sadanpäämiehen palwelian.

Ku» Jeesus oli saarnansa lopettanut, meni hän wuorelta
Kapernaumiin ja siellä paransi sadanpäämiehen palwelian.

Sadanpäämies oli roomalainen sotapäällikkö Galilean ruh-
tinaan Heroodes Anttipaan palweluksessa. Hänen hallussaan oli
sata sotamiestä. Syntyperältään oli här. pakana, mutta nyt
oli hän ruennut suosimaan juutalaisten uskontoa ehkäpä oli
jo antllllntunutkin owiproselyytitsi. Muutenkin oli hän ystä-
mallisissa suhteissa juutalaisten kanssa ja oli heille omilla ma-
roillaan rakentanut synagoogan eli rukoushuoneen.

Sadanpäämiehen palmelia sairasti kuolemaisillaan. Ihmis-
apuun ei woitu enään luottaa. Sentähden turwaantui päällikkö
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Jeesuksen apuun, jonka hywäntekewäisyydesta ja ihmelaista oli
hän luullut puhuttama!!.

Pakanallisen syntyperänsä ja oman mahdottomuutensa tun-
temisen muuksi, ei sadanpäämies rohjennut ilse mennä Jeesuksen
luo. Sentähden lähetti hän muutamia manhimpia (luultawasti
synagoogan esimiehiä) sairaalle palwelialleen apua pyytämään.
Hän toiwoi, että Jeesus heidän esityksensä muokfi ottaisi parem-
min »varteen hänen anomuksensa.

Juutalaisten wanhimpnin harras pyyntö, kunnioitus ja sa-
danpäämiehen hywien awujen esittäminen osoittaa, että heidänkin
piirissään tähän nilaan Jeesusta kunnioitettiin. Matta se pian
muuttui kuolettamaksi wihaksi ja wainoksi ja mihdoin kiihtyi into-
himoiselsi murhan haluksi.

Wanhimpnin pyyntöön wastasi Jeesus: „Minä tulen ja
parannan hänet." Jeesuksen tulosta marinaankin sadan pää-
mies sai jo edeltäpäin tiedon, kosla hän lähetti ystäwiäusä Jee-
susta wastaan ja lasti heidän hänelle sanoa: „Herra älä Wai-
waa itseäsi, sillä minä en ole sen arwoinen, että sinä liiwi-
fit sisään minun kattoni alle, waan sano ainoastaan sa-
nalla, niin Palmeltani paranee."

Sadanpäämies oli alussa pyytänyt, että Jeesus tulisi pa-
rantamaan hänen Palmeltansa, mutta sittemmin, kun hän oli
saanut tiedon Jeesuksen tulosta, hän sanoo: älä waiwaa itseäsi,
waan sano ainoastaan sanalla niin Palmellani paranee."
Alussa oli hänen uskonsa heikko. Hätääntyneenä turwaantui hän
juutalaisten wanhimpain wälitykscen etsiessään apua Jeesukselta
ja lun hän sai luulla, että Jeesus oli tulossa hänen luoksensa,
piti hän itseänsä liian halpma saada Jeesusta huoneeseensa.
Mutta samassa lun hänessä mahdottomuutensa tunteminen las-
moi, elpyi myös hänen uskonsa Jeesuksen sanoista: „minii tulen
ja parannan hänen." Hän moi nyt pitää Jeesusta sellaisena
auttajana, lun hän todellakin oli, hän moi uskoa että Jeesus yk-
sin sanansa woimalla taisi auttaa ja että henlimaailmaiset olen-
not oliwat walmiit hänen käskyjänsä täyttämään. Hän sanoo:
Koska minua, alhaista sotapäällikköä sotamiehet tottelemat ja tele»
wät mitä minä lasken, paljon suuremmassa määrässä sinua,
jota laikliwoipa Herra, sinun woimalliset, näkymättömät
Palmeltasi tottelemat. Tämän kuultuaan sanoi Jeesus ihmetellen:
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»Minä sanon teille: Gn Israelissakaan ole löytänyt noin
suurta nsloa." Israelin kansalla oli laki ja lupaukset. Niistä
ei pakanallisella sadanpäämiehellä ollut täydellistä tietoa, maikka
hän olikin puolittain juutalaisuuteen kääntynyt. Mutta hän seu-
rasi uskollisesti sitä mahoista tietoa, jonka hän oli ollut ti-
laisuudessa saamaan ja senlähden ylistäätin Vapahtaja hänen
uskoansa ja samalla todistaa, että Jumalan armosta tulemat
pakaimtkin osallisiksi, mutta juutalaiset tulemat hyljätyiksi, lun he
ilman parannusta ja sydämen uskoa luulottelewat itseltänsä ole-
man etuoikeuden Jumalan waltakuntaan. Samoin tapahtuu kaik-
kina aitoina, sillä Jumala katsoo sitä, miten uskollisia ja kuuli-
aisia olemme hänen määräämää armojärjestystänsä noudattamaan.
Niinkuin sadanpäämies uskoi, "iin myös hänelle tapahtui. KttN
lähetetyt palweliat palasiwat kotiinsa, loysiwiit he sairaan
palwelian terweenii.

Jeesus herättää Namin lesken pojan.

Kapernaumistll meni Jeesus Nain nimiseen kaupunkiin.
Lähestyessään kaupungin porttia, kannettiin kaupungista tuolutta
wiimeiseen lepopaikkaansa. Erilyisemmällä tarkkuudella tapausta
kertoessaan mainitsee ewankelista, että kuollut nuorukainen oli
äitinsä „ainoa poika" ja että „inti oli leski."

Uitin oli kohdannut ankara suru. Ensin oli hänen mic-
hensä kuollut ja nyt oli hänen ainoa rakkautensa esine ja elä-
mänsä sulostuttaja otettu häneltä pois. Jokainen, joka on ka-
dottanut jonkun omaisensa, tietää kuinka ylönmääräiseSti rasitta-
wu suru sillain sydäntä särkee. Mutta lesken surua lisäsi wielä
muulin. Juutalaiset ylimalkaan pitimat tämmöisiä tapauksia eri-
tyisimpänä Jumalan rangaistuksena jostakin suuremmasta, törte-
äslii, synnistä. Waimo parka tunsi siis olemansa Jumalan ja
ihmisten tuomion alainen.

Jeesus oli tullut saattamaan oikeutta turwattomille ja sito-
maan särjetyltä sydämiä. Hän rientää kohta murehtiman lesken
luo, kysymättä !uka ja millainen hän on. Hellällä osanottamai»
suudella hänen suruunsa sanoo hän, maimalle: „Älii itke!"
Mutta hän ei maan sanoilla häntä lohduta, eilä ainoastansa läy-



toksellään todista mainiolla oleman yleisinhimillistä armoa kansa-
lllistensa parissa, maun hän myös awullausa poistaa hänen mur>

heensa ja lansan yleisen luulon hänen hyljätystä suhteestaan In-
malaan kokonaan lumoaa. Huolimatta siitä, että juutalaisten
sääntöjen mutaan hän kuolleeseen sattumisen lautta tulisi saastu-
tetulsi, Inrttui hän paariin, jossa maan laman muwan luollut
awonaisessa arkussa makasi. Kantajat seisahtuiwat. Matkusta-
jan muutamat sanat tunkeentuiwat saattowäm sydämiin. Nuo-
rukainen, minä sanon sinulle: Nouse!" Se oli harwasanai-
nen täsly, mutta se oli lailkiwaltiaau waatimus. Sitä ei lau-
suttu ankaralla sotahuudolla se oli maan tumallista puhutte-
lemista mutta jokainen sana kajahteli kuoleman waltalunnan
salnisimmissatin pimentolaissa, se kaikui haudan tuolla puolen
ijllntmllisuuksien äärettömyyksissä. Kuoleman täytyi luopua anas-
tumasta uhristaan: nousi istumaan ja rupesi pu-
Humaan; ja hän antoi hänet äidillensä."

Pyhässä Raamatussa kerrotaan muutamia tapauksia siitä,
kuinka ihmisetkin omat kuolleita herättäneet. Sellaisia ihmetöita
teliwät Elias, Eliisa, Pietari ja Paawali. (wertaa 1. Kuning.
tirj. 17: 17—24; 2 Kuning. tirj. 4: 32—35; Ap. tek. 9: 37
41; 20: 9-12). Mutta he eiwat niitä saaneet kuolleista elä-
miksi mirloomaau laskemalla sanallaan, maan rukouksen ja Iu-
Malan amun awulsihuutamisen lautta.

Tähän saakka oli lesus käyttänyt ihmemoimaansa tautien
ja puutteiden poistamiseen. Namin lesken pojan kuolleista he-
rättamisellä hän ensikerran osoittaa olemansa elämän ja kuole-
man herra.

Ihmetyön suuruus todisti moimallisemmin luin koslaan en-
<ien, että he seisoiwat ihmistä korkeamman olennon edessä. Sen»
tähden waltasikin heidät ihmetteleminen ja pello. He tunnusta-

Jeesuksen „suurelsi profeetaksi" ja että Jumala hänen taut-
tansa on nyt kansaansa etsinyt. Jeesuksen maine lewisi ympäri
maata ja kansan ihailu laöwoi laswamistaan. Mutta samalla
myöskin salaisuudessa lasmoiwat orjantappuratkin, joista ylimys-
ten piirissä hänelle orjantappurakruunua walmistettiin.
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Syntinen waimo fariseuksen huoneessa.
Eräs Siimon niminen fariseus kutsui Jeesuksen luoksensa,

ruualle. Sitä missä tarkoituksessa fariseus sen te!i, ei emanke»
lista mainitse. Mutta Siimonin käytös "todistaa, ettei hänellä
ollut sydämmellistä rakkautta ja kunnioitusta Jeesukseen. Näyttää
siltä kun tuo ylpeä fariseuskin tahtoi osoittaa jonkinlaisia suosiota
hänelle kansan tähden ja samalla tutustua Jeesukseen, josta tähän
aisaan niin paljon puhuttiin. Hywin mahdollista oli myöskin,
se, että fariseukset jo häntä salaa wäjyiwät ja loittiwat etsiä jo-
takin syytä hänen opissansa, saavaksensa nostaa kannetta häntä
MllstllUN.

Kun Jeesus aterioitsi fariseusten kanssa tuli huoneeseen eräs
waimo, joka yleisesti tunnettiin syntiseksi ja senwuoksi oli erittäin-
lin fariseusten ylönkatseen alainen. Mutta mainion rakkaus Jee-
sukseen todistaa hänessä tapahtuneen totisen mielen muutoksen.
Hänen omatuntonsa oli herännyt. Varmaankin Jeesuksen ope-
tutset uliwlll hänessä herättäneet sywän syntisyytensä tuntemisen.
Armoa isoowaisena tahtoo hän osoittaa rakkauttansa Jeesusta
lohtaan. Hän asettui Jeesuksen jalkoihin. Kyyneleet waluiwat
hänen silmistänsä rakkaan opettajansa jaloille. Ne kulmasi hän
hiuksillansa. Hän suuteli niitä ja woiteli öljyllä. Sellaista
murhetta, nöyryyttä, rakkautta ja alttiiksi antamaisuutta moipi
ainoastaan taiwaallisen rakastajan rakkaus syntiin Vajonneessa
ihmisessä, synnyttää.

Päinwastoin kohteli Siimon Jeesusta. Hän oli tosin kut-
sunut Jeesuksen luoksensa. Hän käski häntä ystäwäinsä kanssa
aterioitsemaan. Mutta sen ohessa laiminlöi muut kohteliaisuuden
osoitukset. Hän ei antanut mettä hänelle jalkain pesemiseen.
Hän ei terwehtinyt Jeesusta suudellen niinkuin muita ystäwiään,
eikä woidellut hänen päätänsä öljyllä, joka myöskin kuului ystä-
myyden osoituksiin. Hän oli ylpeä. Hän piti itseänsä niin pal-
jun korkeampana, ettei hänen tarwinnut sellaisia lunni an-osoitul-
sia tehdä. Hänen mielestään oli siinä kyllin kunnioitusta, kun»
oli Jeesuksen ylhäisten ystäwäinsä kanssa kutsunut aterioitse-
maan.
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Jeesuksen ystäwöllinen suosio mainion lohtaan loullasi fari-
seuksia. Kun Jeesus salli syntisen waimon itseänsä kosketella,
ajatteli Siimon: Jos hän olisi profecta, niin hän tietäisi, miten
syntinen on tuo waimo, eikä hän antaisi hänen itseänsä saastut-
taa. Sellaisia omat ylpeän ja itsewnnhurskaan ihmisen ajatus
set. Mutta Jeesuksen ajatukset omat pömmastaisia. Hän ei hyl-
kää ihmistä entisten syntien lähden. Hän wastaanottaa katumat-
fia ja lohdultaa murheellisia. Hän omistaa ystämilseen kaikki,
joilla on murheellinen henki, katumainen mieli ja särjetty sydän.

Herra tiesi ylpeän fariseuksen ajatukset. Hän tunsi latu-
maisen waimon wilpittömän katumuksen. Hön antaa Siimonin
langettaa tuomion itsensä ylitse. Vertauksella kahdesta wella-
miehestä osoitti hön, kuinka määrin Siimon tuomiisi waimoa ja

kuinka paljon hön oli häntä edellä armossa ja rakkaudessa. Sen
jälleen lausui hän «vaimolle: Sinun syntisi owat annetut an-
teeksi. Fariseukset eiwät woineet leesulsen teloa waimon suh-
teen tuomita wöärälsi. Mut<a lun he eiwöt mielillään awanneet
sydäntänsä totuudelle, pimitli ylpeys ja epöuslo heidän sydämen-
sä. He sanoiwat keskenänsä: „K«k« tämä sn, jok» antaa syn-
tejä anteeksi?" Mutta waimon sielulle tuottiwat Jeesuksen sa-
nat puhdistuksen, sillä hän uskossa wastaanotli armon. Hänelle
sanoi Jeesus: „Sinun uskosi on sinun pelastanut. Mene
rauhaan." Saarna parannuksesta ja uskosta on wielätin toi-
sille kalman haju kuolemaksi, mutta toisissa waikuttaa se paran-
nulsen autuudeksi.

Jeesuksen wertuukset tmnman waltakunnasta.

Jeesus sowitii aina opetuksensa kuuliakunnan käsityksen mu-
laiselle kannalle. Puhuessaan Jumalan waltalunnan sywistä
asioista ja ihmisten sydänten erinkaltaisesta tilasta, teki hän ope-

tulsensa hawaannollisesti läsitelläwiksi luonnosta ja elämästä
otettujen wertausten kautta (wertaa Math. 5: 13; 6: 28; 9:
16—17; 11: ?; 13 luku; 16: 3; 20: I—ls 22: I—4; 24: 32
loh. 3:8).

Kun Jeesus meni Kapernaumisia Genetsaretin meren ran-
nalle, loloontui paljon kansaa hänen tykönsä. Silloin puhui

4
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hän heille useampia wertaulsia tuimaan maltalunnaSta. Ensin
puhui hän mertaulsen:

Kylwäjästii, jonla kautt» hän osoitti, miten ecitawalla ih»
miset Jumalan sanan wastaanottawat. Kylwäjä, joka meni ulos
lylwämään, on etupäässä Jeesus itse, joka ihmisille on ilmoitta-
nut taiwaallism Isänsä tahdon ia neuwon ihmisten autuudesta.
Kylmämistä jatloimat hänen taimaaseen astumisensa jälteen ensin
apostolit ja kaikkina aikoina tekemät sitä kristillisen seurakunnan
opettajat. Siemen on Jumalan sana ja maa, johon sanan sic-
mentä kylmetään, omat ihmisten sydämet. Kuivettuneella tiellä
tarkoittaa Jeesus sellaisia ihmisiä, jotka törmillänsä luulemat sa-
nan julistamista, mutta eimät awaa sille sydäntänsä, eiwätkä
sitä kuuntele opuiaksensa ja seutähdeu he eimät sitä myös-
lään ymmärrä. Heidän sydämensä pysyy muuttumattomana
ja paatumuksen lautta kowettuu sotketun tien kaltaiseksi.
Heillä ei ole Man wastaanottamaisuutta, jonka wuotsi wi-
hollinen repii pois sen hetkellisetkin wailutulsct. Sellaisissa
ihmisissä ei sanan siemen moi päästä itämäänkään. Kalliope-
räisellii maalla osoittaa Wapahtaja sellaisten ihmisten hengel-
listä tilaa, jolla sanan kuulemisen kautta omat luuneuslolla
iloiten Jumalan sanan wastaanottaneet. He alussa omistamat
ewanleliumin armolupaukset ja heidän sydämensä on täynnä rat>
lautta, niin kauan kun sulotuntect pysywät. Mutta kun usko jou-
tuu koettelemuksiin, lun itsensä kieltäminen tulee kysymykseen, kun
kiusauksien ja kärsimyksien hetkillä pitäisi ylsin Jumalan sanan
totuuksiin uskoa, lllukeewat he ja niin heidän sydämissänsä oras-
tunut siemen tuimaa. Maaperä on liian köyhää, usko on maan
haihtumiin tunteisiin perustettu ja mila helposti on saatu, se helposti
kadotetaan. Sellaiset sydämmet eimät ole totisen parcmnutsen
lautta wakaantuneet elämässä uskossa armon tallettamiseen. Or-
jantappuroiden selaan langennut siemen kaswaa yhdessä

rikkaruohojen tanssa siksi, kunnes hedelmän kantamisen uila tulee.
Löytyy paljon sellaisiakin ihmisiä, joissa sanan siemen on saa-
wuttanut suuremman laswullisuuden luin edellisissä. Heidän sy-
dämissänsä on sana juurtunut ja uskossa tasmaminen alussa
näyttää lupaamalta. Mutta lun he ciwät tulonaan ole antaan-
tunest Pyhän Hengen puhdistaman ja taswattawan johdatuksen
alaisiksi, eimät he moi kokonaan irtaantua maailman rakkaudesta.
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Turha murhe maallisista asioista, hekuma ja muut himot, jotka
ensi herätyksen aitoina oliwat lannistumaisillaan, jälleen elpywät.
Ne mähitellen nukuttamat omaatuntoa ja tutahuttawat uskon elä-
mää. Heissä ei woi kypsyä elämän Vanhurskauden hedelmät.
Hengellinen elämä kuihtuu ja kuolee alkukasmussaan. Synti
mangitsee heidät enlistä ankarammin ja niin wiimeiset heistä tu»
lewat ensimmäisiä pahemmiksi.

Hywiiiin maahan kylmetyllä siemenellä selittää Wapah-
-taja sellaisten sanan kuuliain sydämen laadun, jotka antamat
Pyhän Hengen herättää itsessään totisen synnin tunnon, wilpit-
tömän parannuksen, elämän uskon ja elämän pyhityksen. He
kuuliaisina alistumat ei ainoastaan uskomaan, mitä Herra heille
armolupauksissaan tarjoaa, waau myös tekemään, mitä Hän las-
kee. He kantamat hedelmän lärsiwällisyydcssä ja kaswawat Py-
hän Hengen opetuksen johdolla »vanhurskaudessa ja pyhyydessä.
Heissä tulee lihallinen mieli jokapäimäisen katumuksen ja paran-
nuksen lautta kuoletetuksi ja uusi hengen ihminen tnswaa alati
uudistetun armon omistamisen lautta. Ia mailla uskon ja hen-
gen hedelmät runsaudessaan omat heissä erilaiset, omat ne luon-
noitaan ja laadultaan yhtäläiset. Kulin lantaa hedelmiä moi-
mainsa ja lahjainsa mutaan.

Vertauksessa sinapin siemenestä tumaa Vapahtaja tris-
tiilisen seurakunnan alun ja sen taswamisen. Waikka sinapin
siemen on niin turhan pieni, että siinä tuskin woidaan huomata
niitä elon ehtoja, mitkä tumallisissa siemenissä omat, kaswaa siitä
itämailla suuren puun laatuinen taswi, jonka oksilla linnut löy-
täwöt suojaa pesillensä. Wähäinen oli Kristuksen seurakuntakin
alussa. Siihen kuului waan muutamia alhaisessa asemassa ole-
mia henkilöitä. Ei kukaan woinut silloin aamistaa, että se mä-
häinen joullo oli laswawa miljooniksi, j» että heidän kauttansa
yksinkertaisesti julistettu cwanleliumi oli walloittawa maailman
mllhtawimmattin kansat ja etlä siinä turjat sielut löytämät autu-
aallisen suojan ja leposijan itsellensä. Wertaus myös tumaa
kristillisyyden edistymistä yksityisessäkin ihmisessä. Allu on mä-
häinen, mähitellen kehittyy edistyminenkin, mutta jalo ja suuri
on lopputulos. Emankeliumi näyttää maailmallisesti mieltyneille
ihmisille wähäpäiöisen näköiseltä sinapin siemeneltä, muita sillä
on uud,Zti luoma ja kaswattawa woimn. Se tekee jumalatto-
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mut wanhurstailsi, syntiset pyhiksi ja raaimpiiniin paheisiin ma-
jonneet ihmiset siweiksi, nöyriksi ja sydämestään puhtaiksi.

Jumalan maltakunnan lasmamista ja täydellisyyteensä wart-
tumista mertaa Wapahtaja maahan heitettyyn siemeneen.
Samoin. luin peltomies makaa yönsä murehtimatta lylmöstänsä
ja jatkaa töitänsä siksi, kunnes elon-lorjuuaika tulee, samoin tu-
lee ewankeliuminkin saarnaajain uskollisesti kylmää Jumalan sa-
nan siementä turmaten Herraan, joka kaswun antaa. Ewankeliu-
millä on itsellään woima ja kaswattamiskyky. Kaswun menes-
tyminen riippuu siitä itsestään. Opettajain welwollisuutena on
waan uskollinen kylwäminen. Hedelmän lylwämisestä makuuttaa
Herra itse pitämänsä huolta. „Sillä niinkuin sade ja lumi
tulee tailuaasta alas, ja ei mene sinne jälleen, waan tuo-
reuttaa maan ja tekee sen hedelmälliseksi j» antaa sen tas-
waa. Niin on myös minun sanani, joka minun suus-
tani lähtee, ei sen pidä tyhjänä palajaman minun tyköni,
waan tekemän, mitä minulle otollinen on j» sen pitää me-
nestymän, jota warten minä sen lähettänytkin olen." (les.
55: 10, II).

Jeesus asettaa myrskyn.

Alituisesta henkisestä ja ruumiillisesta työstä wäsyneenä
halusi Jeesus päästä yksinäisyyteen, saadaksensa rauhassa jonkun
hetken lewätä. Sentähden käski hän opetuslastensa purjehtia
toiselle puolelle (läntiseltä rannalta Kasiernaumin läheisyydestä
itärannalle) Galilean merta. Mutta itse pani hön maata ja
nukkui hllllhdeZsa. Sillä ajalla nousi kauhea hirmumyrsky. Nal»
lot peittiwät haahden ja warmalta näyttämä kuolema oli jota
hetki tarjolla. Maitta opetuslapset oliwat jo niin monta ihmettä
nähneet Jeesuksen tekemän, eiwöt he wieläläcin moineet luottaa
siihen, että he omat turmassa silloin, kun Jeesus on heidän kans»
sansa. Heidän uskonsa rupesi horjumaan. Pelwon ahdistamina
riensiwät he Jeesusta herättämään. Hätääntyneinä rutoiliwat
he: „Herra pelasta! Me hukumme." Jeesus lempeästi
nuhteli heidän uskonsa heikkoutta, mutta hän ei jättänyt heitä
auttamatta. Hän osoitti heille taitkimaltiaan woimansa. Hän
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nousi ylös ja nuhteli tuulen puuskia ja merta ja tuli ai-
na» tyyni. Ihmetteleminen maltasi kaikkien mielet. Ihmiset
sanmwat: minkälainen tiimit sn, luu setä tuulet että meri
«wat kuuliaiset hänelle?

Äsken kerrottua tapausta on pidetty kumauksena Kristuksen
seurakunnasta, jola on kehityksessään saanut monta myrskyä kes-
tää. Toisinaan omat sitä kohdanneet niin meriset mainot, että ope-
tustasten joukko on näyttänyt mereen hukkuman. Inhimillinen
wiisaus ja monet opin erhetykset omat sen perustuksia koittaneet
tukistaa. Ileinen epäusko ja suruttomuus on toisin ajoin niin
tuimilleen paisunut, että sen wirta on uhannut uskollisimmatlin
hukuttaa. On näyttänyt siltä, kuin Herra olisi nukkunut tai lo-
lonaan luopunut seurakuntansa kaitsemisesta. Tuhannet omat
uskon heikkoudessa huudahtaneet: „Herra pelasta! Me hu-
kumme." Ihtti usein on herra mustannut heikkouskoisille lap-
silleen: „milfi olette pelkurit?" Hän on myös hädän hetkellä
osoittanut moimansa ja läsnä olonsa omainsa suojelemisessa ja
silloin taas on täytynyt ihmisten ihmetellen sanoa: «minkälainen
tämä on, sillä tailkien täytyy olla kuuliaiset hänelle."

Jeesus herättää Januksen tyttären.

Kun Jeesus taas jälleen tuli Kapernaumiin, oli kansa mol»
inis häntä ilolla mastaanottamaan. Kansassa tähän aitaan kun-
nioitus ja ihastus Jeesukseen kasmamistuan laswoi. Mutta se
maan murhetta hänelle lisäsi, sillä hän tiesi sen oleman malmis-
tulsena siihen mihan myrskyyn, joka häntä oli kohtaama.

Jeesuksen ollessa Kapernaumissa, tuli eräs synagoogan pää-
mies nimeltä lairus ja rukoili, että hän tulisi hänen kotiinsa
Parantamaan hänen kuolemaisillaan oleman tyttärensä. Jeesus
myöntyi lairutsen pyyntöön ja lähii menemään hänen kanssansa.

Mutta heidän mennessänsä tapahtui «väkijoukon keskuudessa
ihme, josta ei läsnä olema kansa, eimätkä opetuslapsetkaan olisi
mitään tietoa saaneet, ellei Jeesus sitä olisi ilmoittanut. Eräs
maimo, joka oli määrällistä tautia sairastanut 12 wuotta ja sillä
ajalla turhaan etsinyt kaikkein säätämissä olewain lääkärien apua,
tarttui salaa Jeesuksen waatteen liepeeseen, toiwoen sen lautta
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paranemansa. HZn oli luullut kerrottaman Jeesuksen ihmetöistä
ja luultnwasti tuullutkin hänen opetuksiaan. Nyt turwaantm
hän Jeesuksen apuun.

Jeesus oli ottanut kantaakseen ihmisten kurjuuden. Hän kärsi
tarsiwäisten kanssa. Hänen kärsimisensä eiwät ihmisten kärsiini-
sissä olleet ainoastaan säälin tunteita, maan todellisia kärsimisiä.
Mutta hänessä oli myös woima, jota taisi heitoille antaa wäte-
myyttä ja sairaille terweyttä.

Waimo oli tarttunut Jeesuksen maatteeseen parantuatsensa
ruumiillisesta taudista. Jeesus salli myös hänelle tapahtua us-
konsa mutaan. Mutta hän tahtoi auttaa ihmistä myöskin hen-
gellisesta sairaudesta. Senlähden hän ei anna ihmeen tapahtua
waimossa salaperäisellä tumalla, waan hän saattaa sen julkisuu-
teen. Hän ilmoittaa läsnä olemille taittitietäwäisyytensä ja sa«
maila myöskin ilmoittaa woiman itsestään lähteneen. Kysymyt-
sellä: „Kula minua kosketti," herätti hän waimon omaatuntoa
ja sanoilla: „minä tunsin itsestäni woimaa lähteneen," huo-
mauttaa hän, että se oli inhimillisiä apua korkeampi woima,
jota oli hänet, terweelsi tehnyt. Nyt tunnusti waimo julkisesti
mitä hänelle oli tapahtunut. Jeesuksen jumalallinen woima tuli
hänen lauttansa kansalle todistetuksi ja samalla myös sekin, ettei
mitään woinut ilman hänen tahtoansa tapahtua. Pelon alaisena
tuli waimo mamisten Jeesuksen eleen ja ilmoitti kansalle, minkä
syyn tähden hän oli Jeesusta koskettanut ja kuinka hän oli heti
terwehtynyt. Silloin lausui Jeesus waimolle: „Sinun usloft,
on pelastanut sinut. Mene rauhaan!"

Jeesuksen puhutellessa waimoa, tuli sanansaattaja lairuksen
huoneesta ja ilmoitti, että lapsi olikin jo kuollut. Se oli ankara
sanoma Janukselle, mutta se oli hänelle samassa tarpeellinen.

Hänen sydämestänsä piti kaikki inhimilliset awun toiweel nisutta-
man, että hän ottaisi awun yksin Herralta. Äskeisellä ihmetyöl-
lään oli Jeesus jo hänessä herättänyt luottamusta itseensä. Nyt
wahwistaa hän hänen heikkoa uskoansa sanallisella makuutuksella:
„Älä pelkää; usko main, niin hän paranee."

Ennenlun Jeesus oli ehtinyt saapua lairuksen huoneeseen»
oliwat totona olemat ryhtyneet maan tuman mutaan ruumiin
huutaamistoimiin. Soittajat soittiwat murhewirsiä ja itliät wa-
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littiwat ruumiin wieressä. Juutalaiset tawallisesti hautasiwat
ruumiit noi» 4 tuimin perästä kuoleman jälkeen.

Jeesus ei sallinut muiden tullu kanssansa huoneeseen luin
lapsen wanhemmat ja opetuslapsensa Pietarin, laalobin ja Jo-
Hanneksen. Ne otti hän joskus muulloinkin tärleimpäin elämänsä
tapausten todistajilsi. Huoneessa hälisewille ihmisille sanoi Jee-
sus: „Älkiiii itkekö! Gi hän «Ie lusllut, waan hän makaa."
Kuolemata kutsuu hän uneksi, sillä kuolleista herättäminen on
hänelle yhtä helppoa luin luonnollisesta unestakin herättäminen.
Jeesuksen omille on kuolema suloinen uni, josta he herääwät
ijllnkaittiseen elämään.

Kun läsnöoliat pitiwät Jeesuksen puhetta turhana ja lun
he epäuskollansa wastustiwat hänen armoturloilutsiaan ja sitä
paitsi, lun he olisiwat lapselle olleet rasituksena, kun hän
tuolleisla wirlosi, ajoi Jeesus wälijoukon ulos, sallien ainoastaan
lapsen wanhempien äsken mainittujen opetuslastensa kanssa jäädä
huoneeseen. Sitte sanoi hän kuolleelle: „Tytts nsnse ylös!"
ja kuollut wirkosi ja hän läski antaa hänelle ruokaa.

Syytä, minkä tähden Jeesus kielsi tätätapausla kenellekään
ilmoittamasta, ei ewantelista mainitse. Mutta asian yleisestä
johdosta rollimme päättää, että ensiksikin lapsen suhteen oli se
tarpeellista, ettei utelias kansa liiallisilla kyselemisillään häntä ylen-
määräisesti rasittaisi ja lansantähden oli se myöskin tarpeellista, sillä
hywin mahdollista on, että se heissä olisi herättänyt lupina intoa
roomalaisin «rastaan, loska se olisi liihoilte.nut sitä lihallista mieltä,
jolla he oliwat kiintyneet Jeesukseen, luullen hänen oleman sellai-
sen messiaan, jota he oliwat odottaneet. Hywin toden näköistä
on myös setin, että se Jeesuksen toisissa opetuslapsissa olisi syn-
nyttönyt liiallista innostusta ja siten höiritsewällä iawalla he!»
hinlin wailuttanut.

Saims Beiesdan lammikolla.
Galileasta meni Jeesus juhlalle" Jerusa-

lemiin. Sinä, joslo ewanlelista tällä t°rloittaa pääsiäistä tahi
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puurim juhlaa, on raamatun tullilailla ollut eri mielipiteitä.
Kosla emankelista ei sitä tarkemmin mainitse, jätämme historial-
liset sowittelemiset sikseen ja kiinnitämme huomiotamme siihen,
mitä Jeesus teki juhlalla ollessaan.

Jerusalemin kaupungin koillisessa päässä oli lammasportti,
josta kulti tie Kidronin ojan ylitse Öljymäelle. Lähellä sitä oli
mähäinen lammikko, jonka medellä oli parantama woima. Sen
rannalla oli wiisi katettua pylwässolaa, joissa makasi kaikkinaisten
tautien rasittamina ihmisiä, jotka odottiwat „weoen liikutta-
mista" ja toiwoiwat parantumansa, jos silloin ensimmäiseksi eh-
tiwat meteen astua. Koska lammikon medellä oli parantamia
ominaisuuksia ia kun sen rannalla oli sairashuoneita, nimi-
tettiin sitä „Vetesdalfi," joka merkitsee laupeuden huo-
netta.

, Jeesus etsi jokapaikassa miheliäisyyteen ja kurjuuteen »va-
jonneita ihmisiä. Sairashuoneet olimat hänelle rakkaita olin-
paikkoja, kärsimät ihmiset hänen rakkautensa esineitä ja sabbatin
päiwät olimat hänelle laupeuden työhetkiä. leerusalemissa olles-
saan hän ei unhoittanut kärsimiä Betesdan sairashuoneessakaan,
eikä antanut fariseusten »vähäpätöisien lakimääräysten estää itse-
änsä sabbatina hywaä tekemästä. Hän tapasi siellä miehen, joka
oli kahdeksan neljättä wuott» halmaustautia sairastanut. Tämä
turja sairas, jonka muut näyttämät hyljänneen, sai amun Jee-
sukselta.

Kaiken ulkonaisen auttamaisuutens» ohessa katsahtaa Jeesus
aina karsimain hengelliseen tilaan ja sentähden hänen ulkonaisella
llmullanfa on aina sywemmälle sattuma hengellinen merkitys.
Luultamasti irstaisen elämänsä kautta oli tuo onneton mies me-
liettänyt terweytensa ja pitkällisen sairauden aikana marmaankin
«limat hänen henkisetkin moimanso kokonaan kuihtuneet, niin että
hän oli iahlonsakin woiman kadottanut. Ennenkuin sairas taisi
ruumiillista apua wastaanottaa, piti hänessä ensin herätettämän
amun toiwllu ja sen mastaanottamiscn halua. Jeesuksen sanat:
„TahdotloS tulla terweelft" kiinnittimät hänen huomiotansa
ystäwälliseen muukalaiseen, joka seisoi hänen «vuoteensa wieressä.
Se herätti hänessä myös toimoa. Ehkä tuo ystäwällinen wieras
minua auttaa meteen menemisessä, kun mesi lammikossa tulee se-
koitetuksi. Hänessä oli nyt herännyt sen werran amun mustaan-
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Mawuisuulta, että Jeesus taisi hänelle sanoa: „Nouse, ota
nmoteefi ja liiwele!" Sairaan tahto totteli Jeesuksen tastyä.
Hänen rampaantuneet jäsenensä wahwistuiwat. Elämätä ja ter«
weyttä wirtasi Jeesuksen sanoista hänen ruumiiseensa ja sieluunsa.
„Hiin nousi ylös, otti wuoteensa ja läweli."

Wuoteen kantamista sabbatina piliwät juutalaiset rangais-
tusta ansaitsemana lain rikkomisena. Mutta mies totteli leesuk-
sen käskyä. Lain määräyksillä Jumala tahtoi suojella alhaisia
ja sorretulta liiallisista rasituksista toisten palweluksessa, mutta

farisealaiset olimat keksineet niihin tailtia turhia lisäyksiä, joiden
noudattamisessa kansa oli waipunut halvamielisen tekopyhyyden
orjuuteen. Mooseksen lakiin sa esi-isäin sääntöihin wedoten syyt-
tiwät he nyt Jeesusta sabbatin rikkomisesta, johon hän muka oli
tehnyt itsensä syylliseksi ensiksi siten, että hän paransi sairaan
sabbattina ja toiseksi siten, että hän sairaankin saattoi tekemään
saman rikoksen, läskien hänen muodettansa kantaa. Juutalaisten
Vihamielisyys wirisi wainoksi Jeesusta wastaan. Mutta Jeesus
todisti tekonsa oikeaksi osoittaen, että hän seuraa taiwaallisen isänsä
keloja ja samalla osoitti heille jumalallisen luontonsa yhden wer»
taisuuden Isänsänsä kansa. „Minun Isäni toimii tähän
«sti za minä myös toimin." Samalla todistaa hän
myös heidän uskottomuutensa Moosesta kohtaan ja osoittaa, että,
jos he uskoisiwat wanhan liitonlain säätäjäksi Mooseksen,

He myös tahtoisiwat olla hänenkin opetuslapsiansa. Tämä lii-
holtti heissä syttyneen wihan murhan himoksi ja syyltiwät häntä
Jumalan pilkkaamisesta, kun hän oli Jumalala sanonut isäk-
sensa.

Johannes kastajan kuolema.

Heroodes Anltipas, Galilean tekrarka oli julma, kawala,
irstas ja hekumallinen, heikkotahtoinen ja taikauskoinen. Hän
«li «vajonnut roomalaisiin, kreikkalaisiin ja itämaalaisiin paheisiin.

Tähän aikaan oliwat Johannes kastajan »voimalliset saar»
nat tulleet Palestinassa yleisesti tunnetuiksi. Häne» puheensa
Mllnhurskaudesta, puhtaasta elämästä ja tulemasta tuomiosta oli-
-svat Vaikuttaneet lewottomuutta ja ehkäpä parannuksenkin toiwoa
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Heroodcksessa, loska ewanlelista hänestä sanoo: „Ia tun hättr
oli kuunnellut häntä, teli hän paljo Johanneksen mielew
mukaan ja kuunteli häntä mielellänsä."

Heroodss Antlipas oli naimisissa Araabian emiirin tyttä-
ren lanssa. Mutta käydessään meljeänsä Filippoa
rakastui hän hänen puolisoonsa, mei hänet mukanaan ja luopui,
entisestä maimostaan. Tämä törkeä awiorikos herätti katkeruutta
kansassa. Kun Johannes kastaja häntä siitä nuhteli, sulki He-
rodes hänet wankeuteen Marcherus nimiseen linnaansa.

Johannes kastajan wangilseminen warmaankin suurimmaksi),
osaksi tapahtui kunnian ja wallanhimoisen Herodiaan waatimuk-
sesta, sillä hän pelkäsi Heroodelsen ottaman «vaarin Johanneksen
neuwosta ja luopuman riloksellisesta amiopuolisostaan. hywin
johdonmukaiselta näyttämää on sekin, että he molemmat toimoi—-
wllt Johanneksen wapautcnsa saawuttamisen wuolsi antaman wan-
leudessa ollessaan jonkinlaista myönnytystään heidän awio-:lä«
mälleen, jolla he sitte olisiwat woincet puolustaa irstaisen awio-
elämänsä luwallisuutta yleisön edessä. Mutta lun Johannes
kastaja peittelemättä tuomitsi heidän tekoansa määräksi, mihafb
Heroodias Johannesta ja tahtoi tappaa, mutta ei woinut, siM
Heroodes pelkäsi Johannesta, koska hän tiesi hänet hurskaaksi M
pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä.

Mikä Heroodialle ei onnistunut julmuudella, sen sai häm
aikaan kamaluudellaan. Hän odotti »loweliasta hetkeä/ jolloin,
hän saisi merijanonsa tyydytetyksi profeetan merellä. Heroodiaw
toiwoma hetki tulikin. Heroodes mietti syntymäuaimäänsä ylel-
lisyydestä hurmaantuneena ylhäisten wirkamiestensä seurassa.
Sillain keksi Heroodias kamalan keinon, jolla hän toiwoi woitta-
wansa seka Heroodelsen, että hänen wieraittensa ihastulsen ja suo-
sion. Hän lähetti tyttärensä tanssillaan ihastuttamaan wieraita.
Olihan se muka mitä suuri» kunnian osoitus heille, kun ruhti-
naallinen tytär antausi sellaisen kohteliaisuuden
Tarkoitus maitettiin. Heroodes ihastui siitä niin, että hän tiitol-
lisuutensa osoitukseksi lupasi tyttärelle antaa, mitä ikinä hän anoisi,
maikka puolen waltakuntllansakin. Tytär kiiruhti äitinsä luokse-
häneltä ncuwoa kysymään. Äiti läski hänen anomaan Johan»
nes kastajan päätä! Tytär oli äitinsä kaltainen. Hän ei
tanut soweliaan ajan ohi mennä. Samassa kiruhti hän sisälle-
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Vierashuoneeseen ja kainostelematta lausui waatimulsensa. „Mi-
nii tahdon, että oitis annat minulle Johannes kastajan
pään lautasella." Hän tahtoi sitä samalla hetkellä, ettei He-
roodes wierasten pois mentyä peruuttaisi ajattelematonta lupa-
ustansa.

Heroodes huomasi joutuneensa kamalan rikoskumppaninsa
pauloihin. Hän ei woinut itseänsä niistä irroiltaa. Hänellä ei.
ollut enäiin senkään wertaa itsenäisyyttä, että hän olisi woinut
taswatilleen selittää, ettei hänellä eilä kenelläkään ihmisellä ole
oikeutta toisen hengen antamiseen. Hän olisi kyllä sillä perus-
tutsella woinut itsensä malastaan puhdistaa. Mutta hänen yl-
peytensä oli pimittänyt hänet niin, että hän luuli julman wui-
monsa ja tyttärensä tahdon täyttämisen nyt kuuluman ruhtinaat-
liseen welwollisuuteensa. Heroodes tuli kyllä murheelliseksi, mut-
ta kun hän ei seurannut omassatunnossansa nuhteleman totuuden
ääntä, waipui hän yhä sywemmälle pahuudessaan, kunnes
hänen syntimittansll tuli täytetyksi. Hän lähetti muutaman hen-
limartiansa tuomaan Johannes kastajan pään. Palmella teli
käskyn mukaan ja toi tuon hirwittäwän lahjan elämän lukois-
tulseensa puhenneelle neitoselle, joka sen antoi äidillensä. He-
roodetsen ja Herodiaan awiorikos oli nyt tullut profeetan merellä
wahwistetulsi, mutta sillä myös samalla heidän tuomionsakw
wahwistettiin.

Johanneksen wankeudessa 010-ajalta emme muuta tiedä luin-
hänen opetuslapsiensa käynnin Jeesuksen luona. Ewllnkelista
Matheus kertoo, että Johannes wankcudcssa ollessaan lähetti
talsi opetuslastansa kysymään Jeesukselta: „Oletlo finä se tu-
lema, waan pitääkö meidän toista odottaman." Näissä
harwoissa sanoissa on kuitenkin ilmituotu meille, kuinka Johan-
neksenkin, maitta hän oli taiwaasta saatujen todistusten nojalla
makuuttanut ja todistan»! Jeesuksen oleman Jumalan pojan, täy-
tyi elämänsä pimeimpinä hetkinä taistella Nsällisten epäilyksien
kanssa. lostin opetuslapsien lähettämisen kautta hän tahtoi hei-
dän mieliään leesulseen kiinnittää, niin kuitenkin Vapahtajan
wastaus: „Menlää ja sanokaa Johannekselle," j. n. e. sei-
wästi osoittaa, että Jeesuksen wastaus koskee likimmästi häntä
itseään. Tässäkin kohdassa pyhä Raamattu erityisemmällä lark-
kuudella huomauttaa meille, kuinka hurskainpainlin on täytynyt.
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inhimillisen heikkoutensa tuntemisen hellillä taistella epäuskon
kiusauksia wastaan ja luinla ainoastaan ne, jotta omat toimelli-
sesti lilwoitelleen, tulemat moittoseppeleellä wanhurslasten ylös-
nousemisessa kruunatuiksi (wertaa Matt. 11: 2—6.)

Heroodes ja Heroodias jäiwät jatkamaan rikoksellista ja
laitonta awioelämäänsä. Mutta maikka Johannes kastaja oli
poissa wankilan Holmeista, kaikui hänen nuhtelema äänensä hei-
dän omissatunnoissansa. (wertaa Matt. 14: I—2; Mark. 6: 14;
Luuk. 9: 7—9.) Pyhä historia ei kerro heidän elämänsä loppu-
ajoista. Se maan »vaikenemisellaan wiittaa heidän nimensä pois
pyhlimiseen elämän kirjasta. Mutta yleisen historian piirteet
tietämät kertoa, että Heroodes menetti ruhtinaallisen armonsa ja
ajettiin maapakolaisuuleen ja että Heroodias seurasi hänen mu-
tanaan. Lopun elämäänsä wiettiwät he kurjuudessa. Heroodian
tytärtä tohlasi maös wäkiwaltainen kuolema. Herra on aina
warma tuomioissaan, maitta m usein wiipywät.

Jeesus ruokkii 5,000 miestä.

Samaan aikaan lun Jeesus sai tiedon Johannes kastajan
kuolemasta, palafiwat Jeesuksen opetuslapset lähetysmatkoiltaan
(wertaa Luutt. 9: 10; Mark. 6: 30) ja tertoiwat hänelle, mitä
he oliwat tehneet ja kuinka he oliwat opettaneet. Kun wertaam-
me heidän kertomustansa niiden 70 opetuslapsen kertomukseen, jot-
ta hän myöhemmin lähetti (merlaa Luutt. 10: 17), niin huo-
maamme apostolienkin oleman tällä hetkellä enemmän surun wal-
taamina. Siihen oli syynä tieto Johanneksen kuolemasta, joka
herätti apostoleissa aawistusta, että heidänkin mestariansa möisi
samallainen onnettomuus kohdata.

Raskaimpina murheen hetkinä, etsi Jeesus yksinäisyyttä saa-
dakseen rauhassa rukoilla taiwaallista Isäänsä, yksinäisyydessä
pidettyjen rukousten hyödyn näkymät opetuslapsetkin omasta ko-
kemuksestaan tulleen käsittämään, koska he ewankeliumeissansa
niistä usein kertomat ja luliainsa mieliä siten niihin tahtomat
erityisesti kiinnittää.

Genetsaretin meren koillisessa kulmassa, lähellä loordanin
alkua, oli Betsaida niminen lylä, jonka miimeisinä aikoina oli
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Heroodes Filippus laajentanut ia nimittänyt Betsaida Juuliaksi.
Eteläänpäin siitä löytyi eräs miheriäinen asumatoin keto. Siellä
toiwoi Wapahtaja nyt saamansa yksinäisyydessä olla. Ilmoitta-
matta matkansa päämaalia, lähti Jeesus opetuslastensa kanssa
Kapernaumista meneellä äsken mainittuun paikkaan. Mutta näyt»
tää siltä, kuin matkalla olisi heitä joku odottamaton este wiiwyt-
tänyt, loska suuri soulko kansaa oli jo ehtinyt kokoontua sille pai<
lalle, jossa Jeesus nousi maalle. Nyt, samoinkuin ennenkin, un-
hoitti Jeesus omat tarpeensa. Hän opetti kansaa ja paransi hei»
dän sairaitansa. Tämä tapahtui wähää ennen pääsiäistä, jonka
wuotsi juhlalle matkustajia oli paljon liikkeellä (mertaa loh. 6:
4—15).

Hengellisiä armolahjojaan jakaessa piti Wapahtaja tarpeen
maatiessä myöskin huolta ihmisten ruumiillisista tarpeista. Kansa
oli erämaahan kokoontunut hänen ympärilleen. He oliwat kaiken
aikaa kuunnelleet Jeesuksen opetuksia Jumalan maitokunnasta.
Ilta oli tulossa ja kansalla ei ollut ruokaa. Se rupesi huoles-
tuttamaan opetuslapsia. He sanoimat mestarilleen: „Tiimii
paitla on autio. Laske siis lansajoulot tiehensä, että he
menifiwiit lyliin ostamaan ruokaa itsellensä." Mutta Jee-
sus wastasi heille: „Gi heidän tarwitse mennä pois; antakaa
te heille syötäwiiii!" Opetuslasten usko laskettiin nyt koette-
lemulseen. Mestarin käsky näytti mahduttamalta täyttää, sillä
heidän yhteisessä rahamarastossansa oli ainoastaa 20U denaaria
(penninkiä) eli noin 176 markkaa ja ruokawaroja ei ollut saavu-
millä muuta luin wiisi leipää ja talsi kalaa.

Wailka opetuslapset oliwat jo Kaanaan häissä nähneet
Jeesuksen jumalallisen luomiswoiman, eiwät he nyt siihen moi-
neet uskoa. AlUiksi antamalla rakkaudella tarjoa» Filippus yhtei-
sen rahawaraston leiman ostamiseen siinä toiwossa, että tukin
saisi edes wähäisen murusen. Lapsellisella myötätuntoisuudella
tarjosi Andreas niiden lisäksi wiisi leipää ja kaksi kalaa, jotka he oli-
wat omiksi tarpeiksensa eräältä pojalta ostaneet. Nuokawarojen
Vähyydestä huolimatta käski Herra asettaa kansa ruualle. „Ia
hän otti ne wiifi leipää ja talsi kalaa, katsoi ylös taiwäa-
seen, siunasi ja mursi leiwiit ja antoi opetuslapsilleen kan-
salle jaettawilfi ja ne lalfi kalaa jakoi hän kaikkien kesken."
Siunatessaan katsoi Jeesus taiwaaseen osoittaakseen silla, että.
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siunaus tulee Jumalalta (Ps. 121. 1). Neljännessä rukouksessa
opettaa hän meitä rukoilemaan ruumiillisia elämämme tarpeita
kaiken hymän antajalta, että me niitä liitoksella nauttisimme.
Siunaus tuotti loppumattomuuden. Vähäiset warat riittiwiit
raminnoksi 5,000 hengelle ja jälelle jäi 12 loria palasia. l-
hmeet Jumalan armotaloudessa eimät mielälään ole loppuneet.
Maahan kylmetyistä siemenistä kaswaa runsas salo ja lulemat-
tomille riittää hengellisiä rawintoa Jumalan sanassa. Ihmeelli-
set omat Herran työt taillina aikoina ja jota niistä ottaa maa-
rin, hänellä on sula riemu.

Kun kansa oli rawittu, läski Jeesus kokoomaan palaset, et-
tel niistä mitään hulluisi. Käskyllään osoittaa Wapahtaja, että
Jumalan antamia armolahjoja pitää säastäwäisyydellä tallettaa ja
niitä kaikkein yhteiselsi hyödyksi täyttää.

Kania ei ymmärtänyt Jeesuksen ihmetyön oikeata merkitystä.
He eiwät käsittäneet sitä, että Herra ruumiillisen hädän poista-
misella tahtoi heille osoittaa hengellisten armolahjainsa jakamista
ja niiden tarpeellisuutta. Kansa» lihallinen mieli oli kiintynyt

-maallisen messiuswallan onnen päiwiin. He toiwoiwat, että Jee-
sus lanttaisi edelleenkin ihme woimaansa aineellisen Varalli-
suuden hankkimiseen, heidän wihollistensa kutistamiseen ja
Meriseen kostamiseen heidän rasittajillcen. Toiweittensa toteut-
tamista warten tahtoiwat he lorottaa hänet kuninkaaksensa. Hö-
nen johtaminansa aitoimat he nostaa kapinan roomalaisia mustaan
ja mapauttaa itsensä heidän mallastaan ja samalla kohota kanso-
jen herroiksi. Estääksensä kansaa määrällisiin kapinan hankkeisiin
ryhtymästä ja myös samalla estääkseen opetuslapsiinsa lihallisten
messiasmattll-aatteiden turmiollista waikulusta tarttumasta, lä-
hetti hän heidät weneellä meren toiselle puolelle ja itse erkani
hän kansasta ja meni wuorelle yksinäisyydessä rukoilemaan (wer-
jaa loh. 6: 15 Mark. 6: 45—46; Mach. 14: 22—23

Kmmnealamm wainw.

Kun Jeesus palasi Betsaida Juulian tienoilta Kapernaumiin,
aikoi kansa panna toimeen Jeesuksen kuninkaaksi korottamisaikeensa.
Kosla sellainen yritys häiritsi hänen hengellisiä tehtäwiään ja
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Mn sen kautta kansan kapinallinen henki roomalaisia mustaan olisi
paanut uutta mirikettä, paljasti Jeesus kansalle heidän pyrintö-
jensä itsekkäät syyt, ja ilmoitti heille, että hän ei ole tullut pe-

rustamaan maallista maltaa, maan hänen waltaluntansa on le-
konnan hengellinen, swertaa loh. 6: 22—25.)

Kun kansa huomasi, ettei Jeesus myönny heille toimitta-
maan maallista maltaa/ eikä ajallisen toimeentulon loppumatonta
Varastoa, pahemmat he häneen ja luopuiwat hänestä.

Tähän aitaan oli pääsiäisjuhla, Mutta lun Jeesus ei ol-
lut juhlalla (loh. ?: 1), niin hänen leppymättömät mihollisensa
leeruslllemissa, lähettiwät wakoojia Galileaan salaa tarkastelemaan
Jeesuksen tekoja ja etsimään hänessä jotakin syytä woidakse>,sa
nostaa kannetta häntä wastaan. (wertan Math 15: I—2o, Mark.
?: 1-23).

Kansan kapinallisten hankkeiden ja fariseusten wäijymisen
wuoksi oli nyt Jeesuksen turwallisuus joutunut Galileassakin maa-
ran alaiseksi. Hywin mahdollista on, että hänestä oli kanteita
kuningas Heroodetsenlin sormille saapunut. Wälltäiitsensä uh-
laamaa waoraa ja toiwoen saamansa hetkisenkin lepoa nauttia,
meni Jeesus Tyyron ja Siidon maan alueille, jonka asukkaat
eliwat pakanoita. Mutta tuntemattomana ei hän täälläkään
saanut waeltaa. (wertaa Mark. ?: 24).

Tultuansa opetuslastensa kanssa Foiniikian maan rajalle,
seurasi eräs kananealainen maimo heitä ja huusi heidän peräs-
sänsä: minua. Herra, Taawidin poila! Paha
henki waiwaa minun tytärtäni surkeasti!" Tällä pakana-
waimolla näkyy olleen jo ennen tietoa Jeesuksen persoonasta.
Jeesuksen maine oli täälläkin tullut iuUuuuheiden lautta tunne-
tuksi, Wähälin tieto oikein käytettynä tuo aina suuremman siu-
naulsen sun suuret tiedot määrin käytettyinä.

Jeesuksen käytös maimoa lohtaan näyttää ensi katsannossa
Hywin ankaralla. „Hiin ei wastannut sanaakaan hänelle."
Mutta siinä mikä meistä usein hywin ankaralta näyttää, on yhtä
usein kätkettynä suuri rakkaus ja armo. Herran täytyy usein
kurituksen kautta walmistaa meitä armon wastaanottamiseen.
Vaikenemisellaan muistutti Jeesus waimoa, että hän oli ulkona
Jumalan armoliitosla ja senkaulta johti hän häntä muistumaan
«maa mahdottomuuttaan. Hänen uskonsa laskettiin nyt koettele-
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mukseen. Samoin apostolien rullaus laskettiin koettelemuksen
maakaan, että heistäkin tulisi poistetuksi se ylpeys, jolla hekin,
«limat luonnostaan taipuwaisia pakanoita halwelfimaan ja tuo-
mitsemaan. Opetuslasten täytös tässä tilaisuudessa
että he oliwat jo ruenneet noudattamaan mestarinsa ajatuston»
taa. He tuliwat hänen tykönsä ia ruloiliwat häntä sanoen:
„Basle hänet menemään, sillä hän huutaa meidän Mes-
siimme." Mutta Jeesus mustasi heille: „Minä en ole lähe-
tetty muiden, tuin Israelin huoneen kadonneitten lam-
masten tykö." Jos opetuslapset olisiwat olleet mielii entisessä
mielessään pakanoita kohtaan, olisiwat he marinaankin mainiolle
sanoneet: Herkeä jo huutamasta, etkö kuullut mitä mestarimme
sanoi. Mutta sitä he eiwät tehneet.

Jeesuksen maikenemisesta ja awun kieltämisestä ci mainio
epatoimoon waipunut. Hän nöyränä alistui halmeksittuun ase»
maansa, mutta samalla wetosi siihen wähäiseen oikeuteeni a, jonka
hän tiesi itsellänsä oleman alhaisessa asemassaan. Hän uudisti
rukouksensa ja maikka hän wielä siihenkin sai kieltämän mustaut»
sen, sanoi hän: waikkei minulla olekaan oikeutta lasten leipään,
waikken olekaan oikeutettu saamaan apua yhtäsuuressa määräs-
tä kun israelin lapset, niin onhan minulla penikkana, se on, pa-
kanana, kuitenkin osa niissä muruissa, jotka herrojen pöydältä
putoamat. „Sillii niitä murujahan penikat syöwiitlin, jot-
ta putoamat heidän herrojensa pöydältä." Ärmomurujen
anominen on tie armu-aarteillc. Jeesus oli woittanut tarkoituk-
sensa. Waimon uskon lujuus oli nöyryyttämisens ylpeille juu-
talaisille ja kehoitulsena armoa etsimille pakanoille.

Waimo oli taistellut hymän uskon kilwoitutsen. Hänen
uskonsa ei joutunut häpeään. Alistaen hänen uskonsa lujuutta
lausui Jeesus hänelle: „Oi waimo: sinun uskosi on suuri."
Hän sai malittuin lasten osan herran armo-aarteista. Ilistyl-
seensä liittää Jeesus todistuksen armostaan: „Tapaytuloon si-
nulle niinkuin sinä tahdot." Täydellisesti luottaen Jeesuksen
sanoihin, palasi hän kotiinsa ja löysi tyttärensä terweenä. „Hiinen
tyttärensä parani sillä hetkellä." Jeesus oli armotyöllacin to-
distanut, että armon omi oli awoinna pakanoillekin ja eltä hän
ennustusten mukaan oli tullut pakanainkin auttajaksi, tmertaa
les. 42: 6; 49: 6; Ap. tek. 13: 46—47).
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Pietarin tunnustus, Jeesus ennustaa lärsimistansll.
Tyyron jn Siidonin alueelta meni Jeesus lymmenen kau-

pungin maan lautta Galilean itärannalle ja sieltä waelsi hän
Betsaida Juulian läpi Filippon Kesareaan (wertaa Math. 15: 29;
IL: 13; Marl. 8: 22; 8: 27). Näissä syrjäisissä seuduissa wal-
misteli hän opetuslapsiansa wastaanottamaan ilmoitusta hänen
kärsimisestään, kuolemastaan ja ylösnousemisestaan.

Kesarcan alueelle tultuansa, tysyi Jeesus öpetuslapsiltansa:
.Kenenkä sanomat ihmiset minun ihmisen pojan oleman?" En-
nenlun Jeesus woi opetuslapsillensa selkeästi ilmoittaa kärsimi-
sensä, kuolemansa ja ylösnousemisensa, oli wälttämätöintä, että
he sitä ennen saawuttiwat warmuuden Jeesuksen jumalallisesta
olennosta. Kysymyksellään johtaa Jeesus opetuslastensa ajatuk-
sia kansan määriin käsityksiin hänen persoonastansa. Ennenkun
he woiwat lausua oman makuutuksensa Jeesuksen persoonasta,
piti heille olla tunnettuna myöskin toisten ajatukset hänestä.
Opetuslapsille näkyykin yleisön mielipiteet olleen tunnetut, koska
he omat samassa walmiit wastaamaan: „Muutamat Johan-
nes kastajan, toiset Mjan, toiset Jeremian tahi jonkun
profeetoista." Ensi mainitut warmaankin oliwat pää-asiallisesli
Heruodeksen rikoslumpftaneita, joiden omillatunnoilla profeetan
meri kostoa huusi ja senmuotsi pelwon maltaamina luulimat Jo-
Hannes kastajan nousseen ylös kuolleista. Toiset luulimat Jee-
suksen tuomiosanoissa tuulemansa Eliaan tuomion yhdentaltai-
suutta, jonka muoksi he luulimat Jeesusta odotetuksi Elinaksi.
Muutamat taas luulimat Jeesuksen armorikkaiden opetuksien ja
hänen rakkautensa kansaan parhaiden soweltuwan leremiaaseen,
joka aikoinaan oli weisaillut walituswirsiänsä pyhän kaupungin

raunioilla. Ne, jotka innostuneina odottiwat maallisen messiaan
ilmestymistä, pitiwat häntä messiaan edellä käymäna profeettana.
Kansa oli wiime aikoina Jeesuksesta luopunut ja sen wuotsi oli-
wat mielipiteet hänestä näin erilaisiksi hajaantuneet. Kukaan ei
häntä enään tahtonut tunnustaa messiaaksi. „Walleus paistoi
pimeydessä,mutta pimeys ei sitä käsittänyt" (loh. 1:15).

Toinen kysymys: „Kenentii te sanotte minun oleman?"
kosti suorastaan opetuslapsia. Tunnetulla tuliluontoisuudellaan

5>
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kiiruhti Pietari kumppaniensa edustajana lausumaan: „Sinii olet
Kristus eläwiin Jumalan psila!" Jo tätä ennen viimat ope-
tuslapset terran Jeesukselle sanoneet: „Kenenkä tykö me menem«
me, sillä sinulla on ijantaitlisen elämän sanat" mutta
Jeesuksen jumaluudesta eiwöt he wielä tähän saakka olleet us-
konsa tunnustusta lausuneet. Mikä wielä merlillisempiiä, niin
on se, että he sen nyt tetnvcit, jolloin Heidiin mestarinsa, mihol»
listensa wainoa malttaessaan, toimi syrjäisissä seuduissa enemmän
pakolaisena kuin jumalallisena messiaana. Tässäkin antaa Pyhä
Raamattu meille miittauksen miten murheet ja ahdistukset Herran
omia lllswattllwat totisessa uskossa ja kuuliaisuudessa.

Vapahtajamme wahwisti nyt opetuslastensa tunnustuksen
oikeaksi. Hän sanoi Pietarille: „Blutuas olet sinä Siimon loo-
naanpoila, sillä liha ja meri ei ole ilmoittanut sitä sinulle,
waan minun Isäni joka on taiwaassa. Ia minäkin sanon si-
nulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seu-
rakuntani ja tuonelan portit eiwiit woita sitä." Pietari oli
kaikkien opetuslasten puolesta mustannut: Sinä olet Kristus.
Kristus wastasi hänelle: Sinä olet Pietari. Se oli suloinen
mastatlliku Pietarin tunnustukseen. Sinä olet nimesi mukaan
oikea lalliomies, sillä sinä olet tunnustuksellasi löytänyt minussa
sen oikean kallioperustulsen, jonka päälle minä tahdon seuratun-
tani rakentaa. Kristuksen seurakunta piti rakennettaman sille pe-
rustotuudelle, että Jeesus un profeetain ennustuksissa luwattu
Lunastaja, Kristus elämän Jumalan poika. Tätä perustusta ei
moi synti, kuolema, helmetti, maallinen wiisaus eilä mäkimaita ku-
mota. Jokainen, jolla on sama usko ja tunnustus, kun Pieta-
rilla, on saman tunnustuksen lautta rakennettu lukistumattomalle
Kristuskalliolle.

Mutta Jeesus ei antanut ainoastaan lupausta seuratun-
nastaan, maan hän antoi myös samassa sen ylläpitämiseen tar-
wittllman mallan. Hän sanoi: „Ia minä annan sinulle tai-
wa»n waltalunnan alvaimet: ja mitä sinä maan päiillii
sidot, piliiii sidotun oleman taiwaissa ja mitä siitä pääs-
tät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taiwaissa"
(Math. 16: 19). Awaimilla arvataan ja lukitaan. Ne merkitse-
mät tässä sitä maltaa, jonka Kristus on seurakunnalleen antanut.
Muinais-aikoina sidottiin lukon salpa siteellä owea sulkiessa ja
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Päästettiin awatessa. Ihmisten syntiwellaa merrataan Raama-
tussa siteeseen. Sitomisella ymmärretään katumattomien ja ju-
malattomien sulkemisia kristillisen seurakunnan yhteydestä ja osat-
tomaksi tekemistä sille uskotuista armotawaroista. Päästämisellä
tarkoitetaan katumaisille syntein anteeksi saamisen julistamista ja
armon osallisuuden makuuttamista. Jokaisella seurakunnan jase-
neliä, joka on elämässä uskon yhteydessä Vapahtajan kanssa, on
oikeus ja welwollisuuskin sanallisen makuutuksen lautta ja kolmi-
yhteisen Jumalan nimessä sitoa ja päästää. Mutta wäärinläy-
tösten! estämiseksi ja yhteisen seurakunta-järjestylsen ylläpitämi-
seksi on se etupäässä saarnamiralle annettu.

Waikka opetuslapset olimat julkisesti lausuneet Jeesukselle
uskonsa tunnustuksen, eimät he siltä wielä olleet kokonaan wapci-
utuneet maallisen messiaswallan toimeista ja mailla he olimat
jo sywemmin käsittäneet mestarinsa korkeutta, eimät he ymmär-
täneet sitä tietä, jolla lunastustyö piti täytettämän. Kun nut
läheni se aika, jolloin Jeesuksen piti ihmiskunnan syntiwelan kär-
simisensä ja kuolemansa kautta sowittaman, piti opetuslapsista
lailli turhat toiweet kutistettaman ja siihen lässtyljeen saatetta-
man, „ettei Jumalan waltatunta «le ruota ja juoma, wa»n
ilo ja rauha Pyhässä Hengessä". Warowasti alloi Jeesus
tästä lähin ilmoitella opetuslapsillensa lähenemästä kärsimisestään
ja kuolemastaan, liittäen siihen lohdutuksen hänen ylosnousemi-
sestaan. Tämä oli heille aiwan odottamatoin ilmoitus ja maikka
He sitä eimät moineet käsittää, pysyiwät opetuslapset tyynenä,
ehkäpä he toimoiwat, että heidän mestarinpa sen maolaisuudessa
oli heille liiemmin selittawä. Ainoastansa Pietari edellisestä lu-
pauksesta innostuneena, luuli ymmärtäneensä tämän j» samalla
keksineensä maraleinonlin uhkaaman onnettomuuden ehkäisemiseksi.
Säälien Herraa ja itseänsä, ryhtyi hän ajattelemattomalla innol-
la mestariansa nuhtelemaan: „lumala warjelloon sinua.
Herra. Älköön toki tuo tapahtuko sinulle! Pyhällä när-
taslymisellä täytyi nyt Herran hänelle lausua nuo ankarat sanat:
„Mene pois minun näkymistäni, saatana, sinusta on mi-
nulle main pahennusta, sillä sinä et harrasta niitä, jotka
«wat Jumalan, waan niitä jotta owat ihmisten." Nuhde
oli ankara ja sanallisessa suhteessa ensi katsannossa se meistä
näyttää miltei kauhistuttamalla. Erityisesti on huomottama, että
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sanalla „saatana" ei W,pahtaja wertaa Pietaria persoonalliseen
pahaan henkeen, waan hän sillä tarkoittaa Jumalan armotarloi-
tusten mastustamisesta, johon Pietari ajattelemattomuulensa
lautta oli eksynyt. Raamatussa käytetään sanaa »saatana'
wastustaja kahdessa eri merkityksessä: persoonallisen pahan hen-
gen marsinaisena nimenä ja myös niiden nimityksenä, jotta was-
tustawllt Jumalan armotarloitutsia.

Kun Jeesus oli nuhteellaan Pietaria oikaissut erhetykfestään,
osoittaa hän opetuslapsillensa oikean tien seuraamiseensa. Hän
sanoo: „los jolu tahtoo minua seurata, hän liettäköön
itsensä, ottakoon ristinsä kantaakseen ja seuratkoon minua."
Jeesuksen seuraamisessa waaditaan oman tahdon kuolettamista ja
Jumalan johdatukseen alistumista. Jeesus ei lupaa omillensa
lihallisia onnen päiwiä, waan murhetta ja kärsimyksiä. Ne omat-
lin Jumalan lapsille terweellisiä, sillä sisällinen ihminen taswaa
ahdistuksissa ja murheet ajawat sielua etsimään lepoa Jumalassa.
Ristin kantamisesta on suuri woitto, sillä se irrottaa maallisista
ja kiinnittää haluamme taiwaallisiin. „Vtitii hyötyy ihminen
siitä, jos hän hankkii kolo maailman itsellensä, mutta kär-
sii sielunsa menettämisen nmhingon? Eli mitä ihminen
woi antaa sielunsa lunastuksen tähden."

Jeesuksen kirkastaminen.

Kertomuksen Jeesuksen kirkastamisesta alkaa ewankelista
Matheus ja Markus sanoilla: Ia kuuden pitimiin perästä
otti Jeesus Pietarin, Jaakopin ja Johanneksen ja wei hei-
dät erinänsä korkealle wuorelle." Kuusi päimää oli siis lu-
lunut siitä kun Jeesus FilipponKesareassll oli opetuslapsiansa wal-
mistanut hänen tulemata kärsimistänsä ja kuolemaansa mustaan-
ottamaan. Luukas kertoo, että Jeesuksen kirkastaminen tapahtui
kahdeksan päiwän perästä edellä kerrotusta tapauksesta. Risti-
riitaisuutta ajan määräyksessä ei silti ole, sillä Luukas ottaa lu-
luun sen päiwän, jolloin Jeesus puhui kärsimisestänsä ja sen
päiwän, jolloin hänen kirkastamisensa tapahtui. Toiset ewanlc-
listat mainitsemat ainoastaan tapahtumain wälipäiwät. (wertaa
Math. 17: 1-13; Mark. 9: 2—13; Luutt. 9: 28—36.)



69

Ewanlelistll Luukas, joka kertomuksessaan mainitsee tarkem-
min historiallisia yksityiskohtia, kertoo että Jeesus meni edellä
mainittujen opetuslastensa kanssa wuorelle rukoilemaan. Nämä
kolme opetuslastansa walitsi Jeesus elämänsä tärleimpäin tapa-
usten todistajaksi, marmaankin siitä syystä, että he paraiten woi-
wat niitä käsittää ja salassa pitää siksi, kun lunastustyö oli täy»
tetty. Ennenaikainen julkisuuteen saattaminen olisi maan kiihoit-
tanut Jeesuksen wihollisten wihaa ja opetuslapfissa olisiwat ne
herättäneet määriä toimelta Jeesuksen messiaallisen waltakunnan
ilmestymisestä.

Emankelista Luukkaan kertomuksesta näkyy, että opetuslapset
uneen uupuiwat Jeesuksen rukoillessa. Samoin kämi heille myös-
kin Gctsemaanessa (wertaa Luutl. 9: 32; 22: 45). Hywin to-
benperäiseltä näyttämää «n, että opetuslapset heräsiwät silloin
tun Jeesuksen ihmiselimen olento oli taimaallisella kirkkaudella kir-
kastunut. Tuota sanoilla selittämätöintä ylimaailmaista lirkla-
utta loittiwat ewankelistllt johonkin määrin saada hawaannolli-
sesti lllsitetläwälsi luonnon loistawimpien esineiden mertausku-
millä. »Hänen laswonsa paistoiwat niinluin aurinko ja
ja hänen waatteensa tuliwat walteatft j« tiiltäwälft."
Markus sanoo: „hänen waatteensa tuliwat walkealft niinluin
tumi" (wertaa Math. 17: 2; Luukl. 9: 29; Marl. 9:3).

„Ia latss Mooses ja Glijas nälyiwät heille, j» he
puheliwat hänen poismenostansa, jola oli tapahtuma lee-
rusalewissa." Sanoilla „Ia latso," huomauttamat emankelis-
tat erityisimmästi Mooseksen ja Elijaan kanssapuheeseen Jeesuksen
kanssa. Nuo wanhan liiton lain ja profeetain edusmiehet puhe-
limat Jeesuksen kärsimisestä ja kuolemasta, jonka kautta laki ja
profeetat piti tuleman täytetyiksi.

Kun opetuslapset unesta herättyään näliwät mestarinsa
kunnian ja wanhan liiton pääedustajat hänen seurassansa, elpyi
taas Pietarissa ajattelematoin liihkoisuus. Hän luuli nyt
Jeesuksen perustaman kunniansa waltakunnan tällä wuorella,
jonka muoksi hän sanoo: „Herra täällä on meidän hywii olla;

sinä tahdot, niin teemme tänne lolme majaa; yhden
sinulle, yhden Moosekselle ja yhden Glijaalle". Ajattelemat'
lomassa hywäntahtoisuudessllan tahtoi Pietari rakentaa majoja
öisen wiileyden, helteisten päiwäin ja rankkain sateiden suojaksi.
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Mutta hän ei nyt, luten edellisellä kerralla, esiinny itse päättä-
wanä, waan hän esityksessään alistuu Herransa tahtoon, josta
sanansa „jos sinä tahdot" todistamat.

Pietarin puhuessa tapahtui uusi ylimaailmainen ihme, jo-
hon emantelistll Matheus erityisemmästi tahtoo huomiotamme
kiinnittää. Hän sanoo: Ia katso, lirlaö pilwi warjosi heitä
ympäri ja ääni tuli taiwaasta sanoen: Tämä on minun
rakas poikani johon minä mielistyin; luulkaa häntä! Pii-
weä pyhässä raamatussa mainitaan Jumalan woiman ja kunni-
an merkkinä (wertaa Ps. 104: 3; Apost. tek. I: 9). Kirkkaana,
loistamana pilwenä laskeufi Jumalan kunnian kirkkaus muorelle
ja autuitten asuntoihin kuulumat olennot Mooses ja Eliias me-
niwät pilwessä ijäisiin asuntoihinsa. Taimaallinen Isä ilmoitti
mielistymisensä Poikaansa samoilla sanoilla, kun hän oli Jeesuksen
kasteessa jo sen tehnyt, mutta lisää siihen: „tuullaat häntä."
Jumala itse saarnasi emankeliumia maailmalle. Hän todisti ole-
wansa täydellisesti tyytymäinen poikansa toimiin. Sentähden
laskee hän olemaan kuuliainen kaikelle mitä Jeesus käskee, todis-
taa ja opettaa.

Opetuslapset peljästyin)at. He lankesiwat kaswoillensa
maahan. He eiwät rohjenneet nousta ennenkun Jeesus kosketti
heihin ja sanoi „nouslaa ja ällää peljätkö" Kun he awasi-
mat silmänsä oliwat Mooses ja Wjas kadonneet ja „he nätiwät
Jeesuksen yksinänsä."

Wertaus armottomasta palweliasta.

Kun Vapahtaja oli opetuslapsiansa neumonut, kuinka hei-
dän tulee rakkaudella ojentaa weliiään silloin, lun he owat rikko-
neet heitä mustaan (Math. 18: 15); kysyi Pietari häneltä:
„Herra, luinla monta kertaa weljeni saa rilloa minua
wastaan ja minun pitää antaa anteeksi hänelle? Ainako
seitsemään kertaan asti?" Juutalaiset opettiwat, että lähim-
maiselle pitää anteeksi antaa kolme kertaa, mutta ei enempää.
Pietari arweli, jos minä annan anteeksi seitsemän kertaa, niin
siinä on ainakin kyllä. Mutta Jeesus sanoi: „En minä sano
sinulle: aina seitsemään kertaan asti, waan: seitsemiinlym-



71

«enesti seitsemään kertaan asti?" Vapahtaja mantu an<
teeksi antawaisuutta rajattomassa määrässä. Samoin kuin an-
teeksi saaminen Jumalalta on ihmiselle tarjona niin kauan lun
hän elää, samoin tulee myös ihmistenkin aina toisillensa anteeksi
antaa.

Teroittaaksensa anteeksi antamisen ja sowinnollisuuden mel-
mollisuutta, puhuu Jeesus wertauksen kuninkaasta, joka teki tiliä
palwelijainsa kanssa, jolla hän osoittaa miten Jumala tekee sen»
raluntansa jäsenten kanssa maanpäällä. Ensin kutsui hän luot-
sensa palmelijan, joka oli hänelle welkaa kymmenen tuhatta ta-
lenttia. Talentti oli kreikkalainen raha. Tuo summa tekee mei-
dän rahassamme yli 56 miljoonaa markkaa. Kun palwelijalla ei
ollut maraa maksaa, läski kuningas lain mukaan myydä hänet
waimoineen ja lapsineen orjaksi. Orjana oleminen kauhistuttaa
palwelijllta. Nöyrtyneenä lankeaa hän Herransa eteen ja hätään»
tyneenä lupaa hän rehellisesti maksaa kaiken melkansa. Mutta
lun herra näki hänen wilpittömän tahtonsa ja tiesi mahdottomaksi
tuon suunnattoman suuren welan maksamisen „antoi hän hä-
nelle tolo welan anteeksi." Samoin tekee ihminenkin hera-
tyksen tilassa. Hän lupaa Jumalalle mahdottomia, mutta Herra
armahtaa katumaista ja antaa hänelle laitti synnit anteeksi.

Palwelijalla oli palmelustumppaniltaan santamaa sata de-
naaria, suomen rahassa noin 95 markkaa.. Kun hän hänet ta-
pasi, tarttui hän häneen kiini, kuristi häntä kurkusta ja sanoi:
„mals» minulle wellafi!" Welan alainen palwelija rukoili
häntä samoilla sanoilla, kun hän oli rukoillut kuningasta, mutta
armottomuus oli hänet sokaissut niin, ettei hän muistanut omaa
hätäänsä, maan heitti hänet weltamankeuteen. Kun Kuningas
sai sen kuulla wihastui hän ja sanoi hänelle. „Minä annoin
sinulle toto welan anteeksi. Gilö sinunkin olisi pitänyt ar-
mahtaa palwelustumppanio.fi, niinkuin minäkin armahdin
sinua? Ia hänen herransa wihastui ja antoi hänet kidut-
tajan» käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken Velkansa." Ko-
wuus tuotti palwelialle kahdenkertaisen onnettomuuden: Hän
heitettiin wankeuteen ja telottajat liduttiwat häntä pakottaakseen
häntä maksamaan metkansa. Jos tämäkin vakoitus jäisi muikut-
tumattomaksi joutuisi hän uudestaan tuomion alle. Waimo ja
lapset, jotka oliwat syyttömiä hänen towuuteensa, saiwat hywäl-
seen nauttia heille suotua etua.
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Jokainen ihminen saapi nauttia Jumalan armahtamaisuutta
niin lauan kun hän on armon ajassa. Sentähden pitää meidän
armahtaman lähimmäisiämme ja anteeksi antaman heille. Ellem-
me sitä tee, ei Jumalalaan anna anteeksi meidän syntejämme.
Meitä armottomuutemme muuksi kohtaa samallainen rangaistus
kuin armotonta palwelijaa kohtasi.

Wertcms laupiaasta samarialaisesta.
Eräs lainoppinut tuli ja kiusasi Jeesusta ja sanoi: Opet-

taja, nntii minun on tehtäwii periälseni ijanlaillisen elä-
miin. Lainoppineiksi nimitettiin sellaisia miehiä, jotta tutkimat
lakia ja profeettain kirjoin ja niitä kansalle opettiwat. He luuli»
wat lain ulkonaisella täyttämisellä olemansa Jumalalle otollisia.
Kun Jeesus opetuksessaan Jumalan Valtakuntaan tulemisen eh-
doksi asetti sisällisen mielen muutoksen: parannuksen ja uskon,
luuliwat lainoppineet ja ylimykset hänen opettaman Mooseksen
lakia mastaan ja etsimät syytä woidalsensa korkean neumoston
edessä syyttää häntä Mooseksen lain halweksimisesta. Tässä.tar-
koituksessa äsken mainittukin lainopettaja kysyi: „mitii minun
on tehtäwii periälseni ijanlaillisen elämän."

Kun Jeesus tiesi hänen kawalat juonensa, knsyi hän: „mitii
on laissa lirjsitettu? Kuinla luet?" Lainoppinut kyllä
puustawillisesti tiesi lain summan, mutta hän ei sen ydintä: rak-
kautta tuntenut ja sentähden Jeesus ohjaa häntä rakkauden työ-
hön ja sillä osoittaa, ettei hän lumoa lakia, maan waatii sen m-
leaa täyttämistä. Kun lainoppinut Jeesuksen kysymykseen was-
tali: .Malasta Herraa Jumalaasi 1010 sydämestäsi, 1010 sie-
lustasi, tolo woimastllft ja 1010 mielestäsi ja lähimmäis-
täsi niinkuin itseäsi, sanoi Jeesus hänelle: „Oilein wastafit.
Tee se niin saat elää." Jeesus todistaa oikeaksi sen mitä lain-
oppinut oli puustawillisesti lausunut, mutta käskyllään: „tee se,
niin saat elää," laskettaa hänen omaatuntoansa, että hän olisi
tullut huomaamaan, kuinka wähän oli hän sydämessään lakia
täyttänyt ja kuinka hänkin oli lain tuomion alainen. Mutta
lainoppinut tekeytyi «vanhurskaaksi ja kysyi: „Kuka on minun
lähimmäiseni?" Hän ei tunnustanut rittoneens» lakia, loSla
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Hän oli palwellut Israelin lumalata, mälttänyt epäjumalan pal-
melusta ia rakastanut omia kansalaisiaan. Mä edelleen tahtoi

Hän itselleen oikeutta ja teeskennellyllä kysymyksellään uudelleen
kiusaa Jeesusta. Nyt puhui Jeesus hänelle wertautsen laupi-
aasta samarialaisesta.

leerusalemin ja Jerikon wäli oli erämaat», jossa tie kier-
teli rotloisessa muoristossa. Sen warrella piili ryömäreitä, jo-
ten mallustajain omaisuus ja henki oli waaran alaisena. Siellä
joutui eräs mies ryömäricn lasiin, jotka riisuimat hänet, löiwät
häntä niin, että hän jäi tielle puoli kuolleena makaamaan. Tiet»
tulli ensin pappi ja hänen jälkeensä lemutta, mutta molemmat
liiruhtiwat eteenpäin saaduksensa oman henkensä pelastetuksi.
Kumpikaan heistä ei hädänalaiselle osoittanut lauveutta, mailta
siihen jo heidän wirlansa welmoitti. Heidän jälkeensä tuli ryö-
wäyspailalle juutalaisten halweksima puolipakana samarialainen
ja lun hän näki tuon werissään makaaman miehen, unhoitti hän
oman waaransa ja armahti häntä. Hän ei huolinut siitä mitä
kansalaisia hädänalainen oli, ei liioin ottanut lukuun josko hän luu-
lui hänen ystäwäinsä tahi wihollistensa joukkoon. Pelastaminen
oli hänellä maan pää asiana. Hänessä löytyi sekä säälimäisyyttä
että rakkautta, jotta maalimat häntä tositeossa auttamaan. Hän
sitoi hänen haawansa ja woiteli hänen kipujansa, wei hänet ih>
misten luo ja uhrasi wurojaan hänen ylläpitämiseensä, siksi kun-
«es hän takasin palaa, jolloin hän lupasi maksaa, jos on enem-
män kuluttanut. Loputsi kysyi Jeesus lainoppineelta: „Kltla
mäistä loimesta sinun mielestäsi oli hänen lähimmäisensä?"
Tällä wertauksellll paloitti Jeesus lainoppineen tunnustamaan,
että halweksittu samarialainen oli onnettoman juutalaisen lähim-

ja samalla osoitti ettei juutalaisessa tekopyhyydessä ole
rakkautta ja ettei hänkään »vielä ollut käsittänyt eikä täyttänyt
lain korkeinta maatimusta, rakkautta. Sentähden sanookin Jeesus
hänelle: „wene ja tee sinä myös niin."

Jeesus on täyttänyt lain. Laupiaan samarialaisen tawoin
un hän antanut itsensä taiklinaisille maaroille alttiiksi. Hän et-
sii kadonneita, sitoo haawoitettuja ja oman henkensä on hän uh-
rannut meidän lunastushinnaksemme. Hänestä pitää meidänkin
oppiman rallautta. lolapäiwä näemme lanssaweljiämme synnin

kiellä ryöwärin käsissä. Me emme saa huoletoinna mennä ohitse
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emme saa sanoa: .Olenko minä weljeni wartia," waan
meidän tulee tehdä kaikki» mitä woimme lähimmäisemme ruumiit—-
lisen ja hengellisen hädän poistamiseksi.

Jeesus parantaa sokeana syntyneen.

Lehtimajan juhlalla tapasi Jeesus leerusalemissa erään
miehen, joka oli sokeana syntynyt. Juutalaiset yleensä luuliwat
suurien onnettomuuksien oleman jonkun erityisemmän synnin ran-
gmstulsena ja samoin onnen oleman todistuksena Jumalan en-
tyiscmmästä suosiosta. Samanlaiseen ahdasmieliseen, määrään,
käsitykseen oliwat Jeesuksen opetuslapsetkin kietoontuneet ja sen
wuotsi he kysyimät Jeesukselta: „Herr«, lumpi teli min syn-
tiä, tämäkö wai hänen wanhempansa, että hän tuli soke-
ana syntyneeksi?" Poistaakseen heistä tuota määrää käsitystä,
selittää Jeesus, että miehen sokeana syntyminen ei ole tapahtunut
miehen eilä hänen wanhempainsalaan erityisen synnin tähden-
maan sentähden on se tapahtunut, „että Jumalan teot ilmoin
tettaifiin hänessä."

Sokeana syntyneen parantamisessa menettelee Jeesus erita-
walla, kuin hän yleisesti muita ihmeitä tehdessään menetteli. Hän
täytti ihmeteossaan luonnollisia mälilappaleita ja toimitti paran--
tamisen Vähitellen eri asteissa. Tämmöinen menettelemincn oli
tarpeellinen miehen tähden, joka syntymäsokeana ei loskaan ollut
nähnyt mitään waloa, eikä woinut nähdä Jumalan töiden suu-
ruutta luonnossa.

Jeesus Mi maahan, teki laastin ja woiteli sillä sokean
silmät. Täten kiinnitti hän ensin aistillisesti miehen huomiota
itseensä ja sen kautta herätti hänen sydämessään awun saamisen
toiwoa. Sitte läski Jeesus hänen peseytyä Siiloonin lammi-
tossa. Käskynsä lautta herätti hän uutta toiwoa ja samalla
myöskin luuliaisuntta. Usko ja kuuliaisuus omat aina eroitta-
mattomasti yhdistyneet toisiinsa. Jos näistä toinen puuttuu,
silloin molemmat puuttumat. Mies osoitti uskonsa luuliaisuu-
dessa. Hän teki Jeesuksen käskyn mukaan ja „palafi näkemä-
nä." Tämän teli Jeesus sabbatina ja niin taaskin uudistetulla
laupeuden työllään osoitti, että „rallaus on lain tiiyttämys."
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Ihmetyö herätti kansassa yleistä hämmästystä ia lunnioi-
tusta. Fariseuksissa herätti se nuhaa ja liihoitti heidän wainoo-
mishimoansa. Toiset soimasiwat häntä sabuatin rikkomisesta.
Toiset taas wäittiwät, että syntinen ihminen ei moi sellaisia ih-
meitä tehdä. Parannettu mies todisti hänen oleman profeetan.

Ihmeen suuruutta ja Jeesuksen armoa kansan silmissä alen-
taakseen loittiwat fariseukset saada parannetun miehen manhempia
lausumaan jotakin, joka alentaisi Jeesuksen mainetta ja josta he
saisimat häwäistyMeen tukea. Wanhemmat pelkasiwät joutu-
mansa heidän wainonsll alaiseksi ja sentähden jättiwät mustauksen
antamisen poikansa tehtäwätsi: He sanoimal: „Hänellä sn
kyllä itää, kyselkää häneltä itseltään, puhukoon itse puoles-
tansa." Juutalaisten wiha oli jo Jeesukseen niin suuri, että
he oliwat päättäneet sulkea pois synagnogasta ne, jotta hänet
tunnustaisiwat Kristukseksi. Tätä pelkasiwät sokeana syntyneen mie-
hen manhemmatkin.

Jeesuksen wiholliset eiwät wieläkään tyyntyneet. He kutsui-
mat parannetun miehen luoksensa ja loittiwat saada hänet
soimaamaan parantajaansa. Mutta miehellä olilin enemmän roh-
keutta luin hänen manhemmillaan. Hän uskoi Jeesukseen. Usko
antoi hänelle rohkeutta tunnustamaan Jeesusta hywän telijäkseen
ja samalla tekemään tuon sydämiin koskeman kysymyksen: „Gt-
tehiin telin tahtone tulla hänen opetuslapsiksensa?" Nyt
muuttui heidän wihansa julkiseksi wainoksi ja kostoksi. He sulki-
wat miehen pois juutalaisen seurakunnan yhteydestä.

Jeesus ei jättänyt uskollista tunnustajaansa ilman lohdu-
tuksetta. Tawattuansa miehen, kysyi hän häneltä: „Uslotlo
Jumalan poikaan?" Kysymyksensä lautta kiinnitti Jeesus en-
tistä liiemmin miehen huomiota itseensä. Mies oli ennen tunnus»
tanut Jeesuksen profeetaksi. Mutta nyt sai hän tietää, että Jeesus
oli enempi luin profeetta. Hänen sydämensä oli Jeesuksen ope-
tuksen kautta »valmistunut korkeinta todistusta mastaanottllmaan.
Kun hän kysyi: „Herra, lula hän on, että uskoisin häneen,"
mustasi Jeesus: „Sinä olet nähnytkin hänet ja hän on se,
jsla sinun kanssasi puhuu." Mies, joka ennen oli ollut sokea,
oli tullut nyt sekä ruumiillisesti että hengellisesti näkemäksi. Luon-
nollisilla silmillään näli hän Jumalan ihmeellisiä töitä luonnossa.
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Hengellisesti näkemänä katseli hän Jumalan rakkautta Jumalan
Pusassa. Tämän hän itse todistaa sanoen: „Horra, mini» us-
kon; ja hän rukoili häntä kumartaen."

Jeesus, hywä paimen.

Sen jälkeen, kun Jeesus wiimeisen kerran oli puhutellut
sokeana syntynyttä, selitti hän wastustajillensa, että luonnollinen
sokeus ei ole synti, waan hengellinen ylpeys ja paatumus. Sen-
tähden sanoi hän tulleensa tuomioksi maailmalle, että ne, jotta
luulemat itsensä walaistuiksi ja wiisaiksi tulemat sokeiksi ja pysy-
mät hengellisessä pimeydessä. Kun fariseukset tämän johdosta
häneltä kysyiwät: „olemmelo mekin sokeat?" puhui Jeesus
»vertauksen hywiistii paimenesta, jossa hän tuulioillensa osoit-
taa rakkautensa langenneeseen ihmiskuntaan ja ilmoittaa, kuinka
hän antaa henkensä lampaillensa edestä.

Wertaus „hywiistii paimenesta" on fowiteltu itämaalai-
siin paimenoloihin. Lampaat kulkiwat paimenen johdolla päi-
willä laitumella, mutta yöksi wietiin ne aidattuihin lammastar-
hoihin suojaan, etteiwcit pedot saaneet niitä raadella, eiwätlä
Varkaat warastaa. Lammastarhaa nimitettiin lammashuoneelft
ja sen weräjätä lammashuoneen owelfi» Lammashuoneessa oli
yötä useamman paimenen lampaita. Kunkin paimenen lampaat
tunsiwat oman paimenensa äcinen ja tuliwat lulsuttaissa hänen
luokseen ja seurasimat häntä laitumelle. Laitumella ohjasi pai-
men laumaansa ruokapaikoille syömään ja lähteille juomaan.
Kun peto hiipi lammaslaumaan, meni paimen kohta sitä tuke-
malla paimensauwllllansll tarkoittamaan pois ja, jos joku lam-
paista erosi laumasta, johti paimen Miisalla sitä takasin lammas-
laumaan. Paimenoloihin katsahtaen riemuitsee psalmistakin jo
wanhlln liiton ajalla Jumalan suojeluksesta ja johdatuksesta:
„Herra on minun paimeneni; ei minulta mitään puutu»
Hän kaitsee minua wiherillisessä niityssä ja wie minua
wirwoittawan weden tyls." '

Oikeana opettajana, ihmiskunnan rakastajana j» johtajana
wertaa Jeesus itseään „hywiiiin paimeneen", ioka antaa hen-
tensä lammastensa edestä. Palklapaimenella, joka säästäen itse-
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ään, jättää lampaat suden saaliiksi, tarkoittaa hän uskottomia
opettajia, jotka rakastamat omia mukawuuksiansa enemmän kuin
lähimmäisensä hengellistä ja ruumiillista parasta. Lammashuone
on Kristuksen seurakunta ja lammashuoneen omi on itse Kris-
tus. Hänen lampaansa, se on: häneen uskowaiset, tuntemat hä-
nen äänensä ja seuraamat hänen opetustansa ja johdatustansa
suruissa, iloissa ja kärsimisissä. Lammashuoneesta ulkona ole-
wat, omat pakanoita, jotka eiwat wielä emankeliumin suloista
sanomatll ole saaneet tuulla. He eiwät tunne hywää paimenta,
eiwätkä ole kuulleet hänen ääntänsä. Nekin kokoaa hiin kristilli-
sen lähetustoimen kautta seurakuntaansa ja ennen aikain loppua
pitää oleman „ytfi lammashuone ja ylsi paimen."

Wertaus tuhlaajapojasta.

Tämän wertauksen puhui Jeesus sen johdosta, kun farise-
ukset moittimat häntä siitä, että „hiin otti wastaan syntisiä
ja söi heidän kanssansa." (Luutt. 15: 2). Tuhlaajapojassa
luwlla Wapahtaja mitä ihanimmalla lamalla Jumalan rakkautta
syntisiin.

Wertaus itsessään on niin yksinkertainen, että taitli armoa
etsimät sielut woiwat siinä Jumalan äärelöintä rakkautta synti-
siin katsella ja kaikkein kurjimmallekin syntiselle makuuttaa siinä
taiwllllllinen isä armonsa. Mutta samalla on se niin sisältörikas,
että se someltuu moniin erilohtiin ihmiselämässä.

Useimmat Raamatun selittäjät omat selittäneet tätä merta»
usta niin, että Wapahtaja wanhemmassa weljessä, yleisemmässä
merkityksessä, kuwaa juutalaisia, jotka Herran malittuna kansana,
wanhan liiton ajalla, kuuluiwat Isan huoneeseen. Nuoremman
meljen sowittawat he pakanoihin. Ahtaammassa merkityksessä
sowiltawat he wanhemman meljen fariseuksiin ja nuoremman mel-
jen publikaaneihin ja syntisiin. Tästä johtuu tuo yleinen kaikkia
aikakausia koskema sowitus, että wanhempi weli merkitseisi itse-
wanhurslaita tekopyhiä ja nuorempi weli Jumalan armon tur-
miin paenneita syntisiä. Siitä, että isällä tarkoitetaan Jumalala,
omat aina laitti olleet yksimielisiä.
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Edellä mainittujen mielipiteiden nojalla wanhin poika ei
ensinkään esiinny edullisessa »valossa. Emmekä missään katsan-
nossa moi häntä moitteettomana pitää, koska hän kadehtii welje-
ään ja nurelsuu isäänsä wastaan, eitä tahdo osaa ottaa siihen
riemujuhlaan, jonka isä oli »valmistanut nuoremman meljen ko-
tiin palaamisen johdosta. Näyttöähän hänen mielenlaatunsa
hywinkin soweltuwan fariseuksiin, näyttääpä wielä tätä johdon»
mukaisuuskin tukeman, loska Vapahtaja puhui Vertauksen sen
johdosta, kun fariseukset soimasiwat häntä siitä, „tun hän otti
Wastaan syntisiä jasöiheidänkanssansa."(wertaa Luuk. 15 lulu).

Parempaa warmuulta saadaksemme siitäs ketä Jeesus wan-
hemmallll weljellä tarkoittaa, on meidän lilemmin taikasleltawa
ensiksikin sitä minkälaisessa suhteessa wanhempi meli oli isäänsä.
Isä nimittää häntä pojakseen. Hän oli siis isän lapsi. Siksi
ei suinkaan Vapahtaja häntä wertaulsessa nimittäisi, jos hän
sillä yksinomaan tarkoittaisi ylpeitä fariseuksia. Hän sanoi
heille: „Te olette isästä perkeleestä!" Isä sanoi »vanhemmalle
weljelle: „Sinii olet aina minun luonani ja tailti minun
omani owat sinun." Fariseukset eimät olleet isän huoneessa,
koska Jeesus heistä sanoo opetuslapsillensa: „Gllei teidän wan-
hurslautenne ole paljoa enempi, tuin fariseusten jakirjan-
oppineitten, niin ette ensinkään pääse Inmalan waltalun-
taan." Wanhempi weli walitti, ettei isä hänelle milloinkaan ol-
lut antanut »vohlaa riemuitatseen ystäwineen. Hän otti siis isältä,
mitä hän hänelle tahtoi lahjoittaa. Mutta fariseukset welosimat
oikeuksiinsa, eiwätkä huolineet armolahjoista.

Wapahtaja todistaa wanhemmasta weljestö, että hän us-
tollisesti palweli isänsä huoneessa. Uslollisuutensako tähden hän
olisi Jeesukselta saanut fariselllaisen tuomion? Mihinkä silloin
joutuisi kasteen arwo ja wanhan ihmisen jolapäiwäseen kuole-
maan sitoma waatimus, jos sen törkeä rikkominen ja siitä koko-
naan luopuminen on Jumalan täydelliseen armon osallisuuteen
pääsemisen ehtona. Waikka »vanhemmassa pojassa näemmclin
farisealllisia mielenlaadun ilmauksia, emme »vertauksessa ilmene-
mäin asianhaarain perusteilla ole oikeutetut häntä marsinaisena
fariseuksena pitämään.

Saadaksemme perusteellista wastausta kysymykseen: kula
tuo wanhempi poika on, »viittaamme muutamiin esimerkkeihin,
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izotla meille todistamat isän huoneessa Jumalan armoon tulemi-
sen ja siinä kaswamisen mahdollisuutta. Pyhä Raamattu antaa
meille Mittauksia sellaisistakin henkilöistä, jotka lapsuudestansa
saakka owat Herran pelmossa Vaeltaneet. Sellainen oli Joosef,
Samuel, Johannes kastaja, neitsy Maaria, emankelista Johan-
nes ja Timoteus. Olipa fariseustenkin joukossa totuutta harras-
tamia Hentilöitä esim. Nikodeemus, Joosef Arimatialainen; Gama-
liel ja Paamali. Heidän ei suinkaan tiedetä törkeissä synneissä
tuhlaajapojan lawoin «vaeltaneen, maan he tuliwat entyisemmän
Jumalan kaswatustoimen kautta armon osallisuuteen johdatetuiksi.
.Jumala on taikkiwiisas kaswattaja. Hän kutakin kulettaa sitä
tielä, mikä millekin on sopimin.

Kristillisessä kodissa hurskaiden wanhempain taswatutsen
johdolla on moni ihminen jo lapsuudestaan saakka harrastanut

.Jumalan peltoa joutumatta maailman erämaan pimeille poluille
ja siinä wähitellen kehittynyt syntisyytensä tuntemisessa ja lapsel-
lisessa uskossaan. Sellaiset kristityt eiwat ole tuhlaajapojan tat-
teriä kyyneliä wuodattaneet, eiwättä ole saaneet niin riemastut-
tumaa iloakaan tuntea. Heidän elämänsä on ollut tasaisempaa
laatua, niin ilon kuin surunkin hetkinä. Mutta epäilyksiä eiwät

Hekään moi malttaa ja senwuoksi he elämänsä pimeillä hetkillä
usein waipuwat synkkää» surumielisyyteen. Epäilys pimittää us-
lon, herättää tyytymättömyyttä ja tiihoittaa farisealaistc, mieltä,
joka on luonnostaan ylpeän ihmissydämen lempimieli. Tällaisina
hetkinä he useinkin nureksuwat nähdessään wasla-allamain kris-
tittyjen iloitseman Jumalan armosta. Olenhan minäkin koitta-
nut parhaan tylyni mukaan etsiä Jumalan waltakuntaa ja ha-

<nen manhurskauttaan, mutta en ole saamuttanut eläwätä usloa,
en ole saanut iloita enkä tuntea isän rakkautta en ole saanut
lvohlllll riemuitukseni ystäwäini kanssa. EIM onkin parannukseni
Ällut maan omaa työtäni, ehkä Herraan turwaamiseni maan per-
teleen petosta. Tällaisista hetkistä tietämät kokeneet kristityt pal-
jonkin kertoa. He omasta kokemuksestaan woiwat todistaa tunte-
nesnsa „wanhemman pojan" katkeroita tunteita. Mutta heille
zyertaulsessa makuuttaa isä: „Kailli omani on finun" ja sa-
Malla myös opettaa heitä iloitsemaan tuhlaajapojan palaamisesta
ia rakkaudella ojentamaan eksyneitä lähimmäisiänsä. Kun tämän
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taidon opimme Herran loulussa. silloin lasitamme mnös mitä:
siunaus Vanhemmalla weljellii siitä sn, ettei hän ole tuh-
laajapojan tawsin luopunut isän huoneesta.

Wertaus Maasta miehestä ja Latsamksesta.
Fariseukset opetliwat, että Jumala on rikkaitten ystäwä ja-

löyhäin ranlaisija. Maallinen onni ja menestyminen oli heidän
käsityksensä mukaan todistus Jumalan mielisuosiosta, jota was-
taan köyhyys ja sairaloisuus olimat Jumalan mihcin osoituksia.
Kailli ympärileikatut juutalaiset oliwat Jumalan waltakunnan
perillisiä, mutta kailli pakanat joutuiwat kadotukseen. Kun Wa-°
pahtaja neuwoi opetuslapsiansa maallisia tamaroita Jumalan an-
tumina armolahjoina oikein täyttämään ja lasti heidän maltta-
maan ahneutta, sekä waroitti heitä mammonan palwelemisesta,,
pilklasiwat häntä fariseukset siitä, (wertaa Luutl. 16: I—l4)°,
Sen johdosta puhui Jeesus mertauksen rikkaasta miehestä ja
Latsarulsesta.

Rikkaassa miehessä tumaa Vapahtaja niitä, jotka ylelli-
syydessä elämät täällä maailmassa ajattelematta kohtaloansa kuo-
leman jälleen ja Latsarulsessa sellaisia ihmisiä, jotkakärsimällisinä
kantamat täällä laiktia ahdistulsiaan ja luottamat Herran ar-
moon, jola heidät wihdoin kuolemassa on kaikesta pahasta pe-
lastama.

WertaulseZsa ei puhu Wapahtaja siitä tilasta, mihin ihmi-
set lopullisesti tuomitaan wiimeisenä päimänä, maan kuoleman ja
wiimeiserl tuomion mälitilasta, jossa kuolleet lopullista tuomio-
tansll odottamat. Mutta tässä wälitilassa omat ihmiset jo sel-
laisessa asemassa ijantailkisuusolojensa suhteen, tun heidän tilan-
sa tulee miimeisen tuomionsa jälteen ijankaikkisesti pysymään.
Minkäänlaista muutosta ei heidän oloissansa tule tapahtumaan

ei ainakaan niiden, jotka täällä ajassa omat saaneet tiedon
Jumalasta ja hänen tahdostaan. Wiimeinen tuomio on maan
tuilille yleinen ja lopullinen wllhwistuZ siitä tuomiosta, jota jo-
kaista kuoleman hetkellä kohtaa.

Puheensa kuolleitten mälitilasta, sowittaa Jeesus juutalais-
ten haadesoppiin. Juutalaiset ajatteliwat kuolleitten olopailan
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oleman maan alla, jossa löytyi talsi suurella wäliaukolla eroilet-
tua osaa. Toinen osa niistä oli paradiisi, autuitten asunto,
toinen gehanna (helwetti) kirottujen piinapaikla. Edelliseen pää-
siwät kaikki ympärileikatut juutalaiset. Jälkimmäiseen joutuiwat
laitti pakanat. Paradiisissa syleiliwät Aabrahami ja Saara
kaikkia juutalaisia, jota suureksi harmikseen saiwat pakanat ge-
hennasta katsella. Edellisten ilo ja onni lisäsi pakanain tuskaa
ja waiwaa. Lopullisesti, sitte kun Messias ilmestyy, usloimat
he juutalaisten sielujen yhdistymän ruumiisen ja nouseman kuol-
leista tiaisiin ilopitoihin Messiaan maltakunnassa, jota mustaan
laitti pakanat lopullisesti heitetään ijäiseen maiwaan.

Juutalaiset, etupäässä fariseukset, luuliwat saamansa kuole-
nmnsalin jälkeen jatkaa lihallisen elämänsä nautintoa samaan ta-
paan, lun he sitä oliwat eläcssäänlin tehneet. Tämän määrän
käsityksen lumoaa Jeesus rikkaassa miehessä. Latsaruksessa osoit-
taa hän, ettei ajallinen onnettomuus ole mitään erityinen luma-
lan wihlln todistus, maan sillä päinmastoin Jumala tasmattaa
omiansa ijanlaitkisen autuutensa perimiseen ja samalla näyttää
fariseulsille, kuinka he itse joutumat ijcmkailliseen onnettomuu-
teen, elleimät he tee totista parannusta.

Rikkaassa miehessä on Herra elämillä piirteillä kumannut
jumalattomain ihmisten elämän, kuoleman ja heidän tilansa luo-
lemun jälkeen. Eläissään nautti rikas mies kaikkea hywaci, mitä
maailma woipi tarjota. Hekumassa eläminen oli hänen elämänsä
ihanne. Hänen hautaamisensa tapahtui ystäwäinsä lunnioituk-
tutsella, mutta hänen sielunsa joutui kauheaan onnettomuuteen.
Hänen onnettomuudessansa näemme kirottujen kauhean tilan. He
tosin tuskaansa walittamat ja pyytämät siitä liewitystä, mutta
helmetisiä eiwät he pyri pois. Rikas mies ei kadu syntejään,
hän ei pyydä armoa. Hänessä on täydellinen paatumus tapahtu-
nut ja armon wastaanottawaisuus kotonaan kadonnut. Hän pyy-
tää, että Aabraham lähettäisi Latsarulsen ilmoittamaan weljilleeu
minkälaisessa tilassa hän on, mutta sen hän tekee itsenäisyydestä
eitä rakkaudesta. Hauen omatuntonsa soimaa armottomuudestaan
Latfarusta lohtaan ja samalla se soimaa häntä siitäkin, että hän
on elämällään ja esimerkillään ollut tuomioksi meljilleeu. Mutta
hän ei rikoistansa tunnusta, maan koittaa lelsiä keinoja, etteiwät
hänen tuskansa tulisi Latsarulsen ja hänen meljeinsä tähden lisä-

-6
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tytsi. Hänellä ei ole Aabrahamin uskoa Moosekseen ia profee-
töihin, maan hän tahtoo saattaa lilastansa elämille weljilleen tie»
don kuolleista »vironneen Zatsaruksen kautta. Hänellä ei ole sitä
käsitystä, että Mooses ja profeetat omat korkeampia Latsarusta.
Aabraham sanoo hänelle: „Glleiwiit he luule Moosesta ja
profeettoja, eiwät he myöskään usko, jos joku kuolleista
nousisi ylös."

Ihmeteltämimmällä tarkkuudella wahwistaa pyhä Raamattu
esittämänsä totuudet. Fariseukset eiwät olleet kuuliaisia Moosek-
selle, eitä profeetoille, he eiwät myöskään uskoneet niitä, jotka
kuolleista nousimat ylös. Jeesus oli herättänyt kuolleista Mar-
tan ja Maarian weljen Latsaruksen. Fariseukset tahtoiwat tappaa
hänen. (loh. 12: 9, 10) Jeesus nousi ylös kuolleista, mutta
häntäkään eiwät fariseukset uskoneet. Ei kukaan woi uskoa
Jeesukseen, ellei hän ensin usko Moosesta ja profcetoita.

Wertaus fariseuksesta ja publikanista.

Kerran puhui Jeesus wertauksen leskestä ja määrästä tuo-
marista (Luulk. 18: jolla hän tuulioitansa opetti, kuinka
heidän tulee wäsymättä rutoilla «voidaksensa jumalattoman maa-
ilman keskellä pysyä totuudessa. Kuulioitten joukossa oli myös

fariseuksia, jotka pitiwät itseään oikeina rukoilioina ja Jumalan
palmelioina. Osoittaakseen, kuinka määrää oli heidän Jumalan
palmelemisensa, puhui Jeesus wertauksen fariseuksesta ja publi-
kaanista.

„Katfi miestä meni temppeliin rukoilemaan; ytft fa-
riseus, toinen publikaani." Molemmilla oli sama asia, mutta
uiman toisistaan eroawainen mielenlaatu. Fariseus rukoili itsek-seen, mutta ääneensä niin, että sen muutkin kuuliwllt. Hän pu-
hui itselleen, eikä Jumalan kanssa. Hän kehui omia ansioitaan
ja niin kunnioitti waan itseään. Ensin sanoi hän olemansa syn-
nitöin, parempi luin muut ihmiset. Hän ei tunnustanut rik-
koneensa lakia, maan sanoi tehneensä enemmän, kuin laki waatii.
Laki määräsi yhden paaötopäiwän wuodessa ja kymmenykset ar-
wolkaimmista maan kasweista (wcrtaa 3 Moos. 16: 29—31; 4
Moos. 29: 7) mutta hän sanoi paastonneensa taksi päiwiiä mii-
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'Zossa ja antaneensa kymmenykset kaikkein pienimmistälin. (wertaa
Math. 23: 23) Min pitkälle woipi ihminen eksyä omaan wan-
hurskauteenso, luottamisessa, kun hän ei kuuntele omantuntonsa nuh-
telemaa ääntä, maan tukahuttaa sen.

Pcrin toisellaisella mielellä lähestyi publikaani Jumalala.
Hän ei rohjennut mennä ylemmäksi temppelin pyhempää osaa
kohden, maan seisoi pakanain esikartanossa, luoden katseensa alas
maahan, löi rintoihinsa ja sanoi: „lumala armahda minua
syntistä!" Näin sywästi nöyryyttää ihmistä oman syntiwiheli-
«isyytensä tunteminen. Publikaanilla ei ollut minkäänlaisia hy-
wiä awuja, joihin nojaantuen hän olisi moinut Jumalan suosiota
itsellensä toiwoa, maan hän kurjana, kadotettuna syntisraukkana
anoo armoa ja sen
Minä sanon teille: „Tämii meni kotiinsa Vanhurskaampana,
Min tuo toinen, sillä jokainen joka ylentää itsensä, aletaan
Ha joka alentaa itsensä, hän yletään."

Jeesus todistaa itsestänsä, että hän on Kristus
Jumalan poika.

Noin kaksi kuukautta oli kulunut siitä, kun Jeesus oli ollut
juhlalla Jerusalemissa. Tämän ajan oli hän wael-

tanut ympäri maata saarnaten ja opettaen kansaa. Nyt, kun
Jeesus jälleen saapui leerusalemiin, unetettiin siellä Temppelin

Juudas Maklabeus ' oli säätänyt wuonna 164
e: Kr. tämän juhlan wuosittmn wietettämäksi temppelin jälleen awaa-
misen muistoksi, jokaAntiokus Epifaaneksen epäjumalainpalwelukseen
wihlimifcn lähden oli ollut suljettuna. Temppelin wihkimysjuh-
laa, samoin luin Pääsiäis- jaLehtimajan juhliakin, wietettiin lah-
beksan päiwää.

Juhlan aikana farisealaismieliset juutalaiset lokoontuimat
temppelissä Jeesuksen ympärille ja ahdistiwat häntä kysymykset-
lään: „los olet Kristus, niin sano meille suoraan!

He tahtoiwat nyt saada tietoa jos Jeesus oli sellainen
Messias, jommoista he odottimat, jola heidät wapahtaisi wieraan
Mallan rasituksesta ja koroittaisi heidät kansojen herroiksi. Kun
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Jeesus hywin tunsi Vihollistensa ilkeyden ja tiesi, kuinka korkean
neuwoston jäsenten maloojat alati mainosiwat häntä, koettaen saa-
da hänen puheistansa nostaa lannetta häntä wastaan, antaa hän
heille wastaukfen sellaisen, jossa hän wetoo työnsä todistukseksi
hänen jumaluudestaan ja yhden wertaisuudestaan Isän kanssa.
„Minun sanani ja työni, joita minä Isäni nimessä
todistamat minusta." Mutta ette usko, sillä te ette ole minun
lampaitani. Jeesus muistuttaa heille Lehtimajan juhlana pitä-
määnsä puhetta hywästä paimenesta ja uudistaa todistuksensa,
kuinka hänen lampaansa, se on: hänen seuraajansa kuulemat hä-
nen äänensä, ja omat hänen »varjeleminansa ja tuleminansa niin
Wllhmassa turmassa, ettei mikään wäkiwalta woi heitä hänestä
eroittaa. He omat liän kädessä hänen laikkiwaltiaassa warje-
luisessaan ja turmassaan. Minä, joka olen yhtä Isän kanssa,
annan heille ijankaikkisen elämän ja he omat minun Isäni kaikki-
malliaan suojeluksessa ja turmassa.

Jeesuksen sanat oliwat niin selkeitä, ettei niitä woitu mää-
rin ymmärtää. Hän todisti olemansa 'ei ainoastaan Messias,
maan myökin yhtä Isän kanssa. Tämä todistus oli enempi kuin
se yhteys, mikä on uskossa ja kuuliaisuudessa kaikilla uskollisilla
sieluilla Luojansa suhteen. Sentähden juutalaiset pahentuiwatkin
siitä niin, että he ailoiwat Jeesuksen kimittää kuoliaaksi. Mutta
hänen tyyni Jumalallinen majesteetisyytensä waikutti niin walta-
masti hänen Vihollisiinsa, etteimät he moineet mettänsä toteuttaa.
Hän meni pois heidän keskeltänsä, eikä kukaan rohjennut häneen
sattua, sillä se aika ei wielä ollut tullut, jolloin hän itse mapa-
ehtoifesti antaantui wikauhriksi maailman syntein edestä. Walt-

taakseen wihollistensa wainoa,meni hän Pereaan, loordanin toiselle
puolelle/ jossa hän sai esteettömömmin jatkaa pyhää maikutus-
tansa.

Jeesus siunaa lapsia.

Pyhä Raamattu kertoo meille, kuinka hurskaat wauhemmat
omat pitäneet huolta lapsiensa Herran luokse saattamisesta. Han-
na pyhitti poikansa, Samuelin, Herran palmelukjeen ennen hänen
syntymistänsä. Juutalaiset ympärileikkauksen kautta teliwät laitti
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poikalapset osallisiksi Herran liitosta. Ensimmäisiä kristityttä täs-
kewät apostolit kasmattamaan lapsiansa kurituksessa ja Herran
nuhteessa. Herra Jeesus itse on omalla esimerkillään osoittanut
olemansa lasten ystöwä.

..Kerran tsiwat he lapfia Jeesuksen tykö, että hän
toslettaisi heihin." Vanhemmat oliwat luulleet Jeesuksen
opetuksia. He olimat ruenneet häntä rakastamaan ja kunnioitta-
maan. He tahtomat saada lapsillensa hänen siunaustaan. Wan-
hempain pyyntöä eimät opetuslapset hywäksyneet. He luuliwat
lasten oleman maan maimalsi ja rasitukseksi heidän mestarilleen.
He nuhtelimat manhempia siitä. Mutta Jeesus pyhällä närkäs-
tymisellä sanoi heille: »Sallilaa lasten tulla minun tyköni,
älkääkä estellä heitä, sillä Jumalan waltalunta on heidän
kaltaistensa." Lapset uskomat yksinkertaisesti, mitä heille ope-
telaan. Lasten sydän on awoin mastaanottamacm Jumalan sa-
man totuuksia. He ottamat lahjana kaikkia, mitä heille annetaan.
He omat kiitollisia mahastakin. Sellainen mieli on Jumalalle
otollinen. Sellaista mieltä maalit Herra kaikilta. „lola ei
ota Jumalan waltaluntaa wastaan, niinkuin pieni lapsi,
ei hän ollenkaan pääse sinne." Jeesus piti suuressa armossa
sen, että wanhemmat toimat lapsiaan hänen luoksensa. „Hiin
otti heidät syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siu-
nasi heitä." Jeesus Kristus on sama eilen, tängpäiwanä ja
ijankllilkisesti. Hän on »vieläkin sama lasten ystamä. Hän tay.
too, että me saatamme lapsiamme Herran luo. Hän welmoittaa
meitä opettamaan lapsillemme kaikkia, mitä hän sanassaan on meille
ilmoittanut. Hän tahtoo, että me totutamme kristillisen kaswa-
tuksen kautta lapsiamme elämään Jumalan tahdon iälkeen. Niille,
jotka eimät lapsiansa tahdo laswattaa Herralle, kuuluu tuo an-
kara tuomio: „Iol« pahentaa yhden näistä pienistä, jotka
uslowat minuun, parempi olisi hänelle, että hän upotet-
taisiin meren sywyyteen."

Jeesus herättää Latfamtsen.
leerusalemin läheisyydessä oli Betaania niminen kylä. Siellä

asui Latsarus ja hänen sisarensa Martta ja Maaria. Jeesus oli
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likeisessä ystäwyydessä heidän kanssansa ja majaili heidän lui-
naan, ollessaan juhlilla leerusalemiZsa.

Temppelin wihtimisjuhlan jälkeen oleskeli Jeesus Betabaa-
rassa, jossa hän walmisteli opetuslapsiansa tuleman kärsimisensä.
Vastaanottamiseen ja samalla jatkoi waikutustointansa kansan se-
assa. Siellä oloaitanaan sairastui Latsarus. Huolestuneet sisa-
rukset lähettiwcit siitä tiedon Jeesukselle, toiwoen häneltä jotakin
apua. Mutta Jeesus lähettää heille maan tuon lyhyen termeh-
dyssanoman: „Gi tämä tauti ole kuolemaksi, waan luma»
lan kunniaksi, että Jumalan poika kunnioitettaisiin sen-
lautta." Sisarusten piti nyt oppia uskomaan Jeesuksen sanoi«
hin siinä, missä kaikki luonnollinen apu näytti mahdottomalta.
Samalla tahtoi Jeesus walmistaa opetuslapsiansa ymmärtämään
sitä suurta ihmettä, jonka hän oli tekemä ja sen kautta heidänkin
uskonsa pili tulla lasmatetuksi, eltä he paremmin woisiwat wah-
woina pysyä hänen kärsimisensä ja kuolemansa synkkinä hetkinä.

Kahden päiwän perästä sanoi Jeesus opetuslapsillensa:
„Istäwiimme Latsarus mataa, minä lähden herättämään
häntä unesta." Opetuslapset luutimat hänen puhuman luon-
nollisesta unesta ja lun he eiwät halunneet mennä Juudeaan
Jeesuksen wihollislen keskelle, sanoiwat he: „los hän on NUl-
tunut, niin hän paranee." Nyt Jeesus sanoi heille suoraan:-
Latsarus on kuollut: Ia minä iloitsen teidän tähtenne,
etten siellä ollut; mutta menkäämme hänen tykönsä."

Ennenkun Jeesus, ilmoitti opetuslapsillensa Latsarulsen
kuoleman, nimittää hän luulemata uneksi, wakuuttaalsensa heitä
siitä, että hänelle on yhtä helppo herättää kuolleita, kun luon-
nollisessakin unessa makaamia. Tämän hän teki erittäinkin siinä
tarkoituksessa, että opetuslapset tulisiwat makuutetuksi hänen her—-
rawallaslansa kuoleman yli silloin, lun hän itse antaa henkensä
lunastushinnaksi maailman syntein edestä.

Kun Jeesus saapui Betaaniaan oli Latsarus ollut jo neljä
päiwää haudattuna. Sisaruksilta oli jo laitli pelastuksen toinw
sammunut, tuska sillä ajalla sikäläisessä kuumassa ilmanalassa
ehtiwät ruumiit jo mädätä.

Martta sai ensin tiedon Jeesuksen tulosta. Hän riensi
Jeesusta mustaan ja sanoi hänelle: ~Herra, jos sinä täällä.
olisit ollut, eipä olisi weljeni kuollut!" Jeesus sanoi hänelle^
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„Sinun weljefi on nousema ylös." Jeesuksen wastaus johti
hänen ajatuksensa kuolleitten ylösnousemiseen wiimeifenä päiwänä,
jnsta lausui uskonsa tunnustuksen, sanoen: „Minii tiedän hä-
nen nousewan ylösnousemisessa wiimeifenä päiwänä."
Martan sanain johdosta selitti Jeesus, että hänellä on walla
kuolemankin ylitse ja että hän on hengellisen elämän antaja ja
sen ylläpitäjä. „Nlinii olen ylösnousemus ja elämä. Zola
usloo minuun, hän elää, waitla hän tuoleelin, eitä lulaan,
jota elää ja ustoo minuun, suinkaan luole ijantaillisesti.
llstotto tämän?" Martta tosin ei woinut käsittää Herran sa>
nain sywyyltä. Mutta hänen rakkautensa Jeesukseen elänytti
häntä nyt siihen määrään, että hän moi sanoa: „Herra, minä
olen tullut uskomaan, että finii olet Kristus, Jumalan
poika, joka oli tulema maailmaan."

Elähytetyn uskonsa liikuttamana riensi nyt Martta kerto-
maan sisarellensa Mestarin tulosta. Kohta riensi Maariakin
Herraa mustaan ja surun waltaamana huudahti samoin kuin
sisarensatin: „Herra jos sinä täällä olisit ollut, eipä olift
»veljeni kuollut." Kun hän oli saanut lausutuksi nämä sanat,
rupesi hän katkerasti itkemään. Ia Jeesus myös itki.

Kun Jeesus nä!i Maarian itkemän ja hänen kanssaan tul-
leitten juutalaisten myös itkemän, kauhistui hän hengessään, tuli
tuskaiseen mielenliikututseen ja sanoi: „Mhin te olette pan-
neet hänet?" Wailka Jeesus oli totinen Jumala, oli hiin ihmis-
kunnan lunastajana myöskin totinen ihminen. Ihmisluonnon
oli hän ottanut, woidaksensa liliisemmästi lähestyä ihmiskuntaa
ja kantaa sen kaikki heikkoudet, ynnä kärsiä heidän edestänsä kaikki
synnin rangaistukset. Totisena ihmisenä tunsi hän inhimillisiä
suruja, itki itkemäisten ja iloitsi iloitsewaisten kanssa, missä suru
ja ilo eiwäl olleet synnillisiä. Jeesus tunsi nyt sywintä sääliä
klltsahtaisfaan sitä surkeutta, johon synti on ihmiset saattanut ja
joka korkeimmalleen pailuu kuolemassa. Hän tunsi myös pyhää
närkästymistä ihmisten epäuskon tähden, joka kaikissa wastuSti
hänen armotarkoitulsiansa.

Haudalle tultuaan läski Jeesus ottaa liwen pois haudan
suulta. Wailka Martta äsken oli tunnustanut Jeesuksen Kris-
tukseksi, Jumalan pojaksi, ei hän wieläkaän woinut uskoa mel-
jensä henkiin jälleen saattamista mahdolliseksi. Hän piti tur-
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hana liwen poisottamista, koska ruumis jo neljän päimän kulu»
estä oli mädäntymistilaan joutunut. Jeesus muistuttaa hänelle
mitä hän jo oli sanonut: „Gnlö minä sanonut sinulle, että
jos ftnii uslot, niin saat nähdä Jumalan kunnian?" Nyt
seurasi eräs mahtawimpia tapauksia Jeesuksen elämässä. Luoden
silmänsä taiwasta kohden, kiitti Jeesus Isäänsä siitä, että hän oli
aina häntä kuullut ja pyysi nyt, jotta hän Latsarulsen herättämi-
sessä antaisi jumalallisen wahwistuksensa sille totuudelle, että hä-
nen lähetyksensä oli Jumalalta. Sitte huusi Jeesus suurella
äänellä: „Latsarus tule ulos!" Kaittimaltiaan sanaa täytyi
tuonelan totella ja antaa elämänä takaisin anastetun uhrinsa.
Latsarus tuli haudasta elämänä ja palasi kotiinsa.

Tämän merkillisen ihmetyönsä kautta moitti Vapahtaja
monta sydäntä puolelleen. Mutta hänen wihollisissansa kiihoitti
se mihan siihen määrään, että korkeaneuwosto yksimielisesti päätti
sopimassa tilaisuudessa surmata hänet. Samassa tilaisuudessa
lausui tietämättänsll Kaifas nuo lunastustalouden täytännön pro-
feetalliset sanat. ,Se on meille tarpeellista, että yksi kuolee tan»
san tähden, ettei koko kansa hukkuisi/ (loh. 10: 50). Ihmisen
paatumus ja wiha ei moi estää Jumalan pyhiä armotarloituksia,
maan päinwastoin latlerimpainlin »vihollisten toimet kääntää
Herra asiansa palmelutseen.

Jeesuksen kärsimisen hetki ei mielii ollut tullut. Hetkeksi
»vetäytyi hän wielä pois wihollistensa keskuudesta ja meni ylsi-
nöisyyteen Efraimin alueelle jatkamaan opetuslastensa malmista-
mistll siihen tehtamään, johon he oliwat hänen kuolemansa jäl-
leen luisutut. Oliwatpll muutamat lepohetket Herralle itselleen-
lin tarpeellisia, malmistaudessaankärsimään ihmiskunnan kauheata
synnin rangaistusta.

Jeesuksen wiimeinen matka leerusalemiin.
Weriwihollistensa ennenaikaisia toimenpiteitä «välttääkseen,

meni Jeesus Betaaniasta Jerikon erämaan pohjoisessa osassa
olemaan Efraim nimiseen kaupunkiin ja oleskeli siellä siksi, lun
Pääsiäisjuhlamieraat alkoimat waeltaa leerusalemiin (wertaa
loh. II: 34, 35 ja 12: 1). Muutamia päiwiä ennen pääsi-
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Äistä lähti Jeesus opetuslastensa lanssa juhlalle leerusalemiin.
Tietäen jo edeltäpäin kaikki, mitä hänelle nyt oli tapahtuma,
walmistaa Jeesus opetuslapsiansa wllstaanottamlllln hänen kärsi»
uiistänsä ja kuolemaansa, kertoen heille hänen kärsimisensä yksi-
'tyisemmättin seikat, että he oppisiwat ymmärtämään, että hänen
joutumisensa Vihollistensa lasiin, oli hänen omaa, wapaehtoista
untaantumistansa, eikä mitään sattumista, johon hän waromalto-
muutensa wuoksi oli joutunut. Lohdutukseksi murheellisille ope-
tuslapsillensa, ilmoittaa Jeesus, että hän kolmantena päiwäna on
mousema ylös kuolleista.

Mailla Jeesus oli jo tätä ennen selwästi puhunut opetus-
tapsillensa kärsimisestänsä, eiwat he wielätään sitä oikein käsittä-
neet, maan totwoiwat mestarinsa perustaman maallisen messias-
mallan ja sen toimossa tekiwät mahdottomia lupauksia, luwaten
antaa lastaa itsensä samalla »verikasteella, kun Jeesus piti kas-
tettaman. («vertaa Mark. 10: 37—4,5.) Niin sywästi oliwat
Jeesuksen opetuslapsetkin kiintyneet lihallisiin toiweisiin.

Kun Jeesus tuli Jerikoon paransi hän siellä sokean, joka
Mui tien wieressä kerjäten. Tämän tapauksen kertomat emanke-
Mtat eri tumalla. Matheus sanoo, eltä Jeesus Jerikosta lähti-
essään paransi taksi sokeata. Martus sanoo, että hän lähtiessään
Jerikosta paransi yhden sokean jaLuukas, että hän sinne tulles-
saan paransi yhden sokean. Kun wertaamme emaukelistain ker-
tomuksia toisiinsa, huomaamme, että Matheus on yhdistänyt mo-
lemmat tapaukset yhdeksi, huolimatta niiden tapahtumain ajasta.
Muistettawa on, että ewankelistat owat maan kertoneet semmoi-
sia pääkohtia Wapahtajan elämästä, jotka he omat katsoneet tar-
Peelliselsi todistamaan hänen Messiaallista suuruuttansa. Kun
Huomioon otamme edellä sanotut seikat, niin ei ewankelistam ker-
domuksissa minkäänlaista ristiriitaisuutta ole olemassa, (wertaa
Math. 20: 29—34: Mark. 10: 46—52 Luutt. 18: 35—43).

leerikoSta lähdettyänsä meni Jeesus publikaanein päämies
Sateuksen huoneeseen. Pyhä historia sanoo, että hän tahtoi
Jeesusta nähdä, tullakseen häntä tuntemaan. Saleus oli tulli-
miesten päällikkö, joka teli tiliä tullituloista Roomalaisille ja muu-
«toin oli hän rikas mies. Mutta rikkaus ei ollut häntä saanut
orjakseen. Hän halusi sielunsa pelastusta j» sen muolsi hän,
kuntien hengellisen köyhyytensä, halusi päästä Jeesuksen tutiamuu-
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teen. Jeesuksen lempeys moittikin hänen sydämensä niin perin-
pohjaisesti, että hän uudestisyntyneen ihmisen mielellä lupaa
uhrata puolen omaisuuttansa rakkauden palweluksee» ja lain mu-
kaan nelinkertaisesti pultita, jos hän on jonkun pettänyt. Tuon
awomielisen, teeskentelemättömän uhrin, jonka Sakeus uhrasi ka-
tumuksen ja rakkauden pyhälle alttarille, palkitsi Jeesus monta
wertllll kalliimmalla armopallalla, todistaen: „Tänä päimanä
on tälle huonekunnalle autuus tapahtunut, loska hankin on Aab—-
rahamin polla; sillä Ihmisen Poika sn tullut etsimään z«
pelastamaan kadonnutta. Aabraham uskoi Herran ja se luet-
tiin hänelle Vanhurskaudeksi. Sakeus seurasi Aabrahamin uskoa,
ja sentähden nimittää Jeesus häntä Aabrahamin pojaksi, ja ma-
tuuttaa hänelle uskonsa tähden autuuden, armon, syötein anteeksi,
saamisen ja wanhurskauden.

Jerikosta waelsi Jeesus leerusalemia kohden (Luukt. 19: 28>
Entisen tapansa mukaan majaili hän nytkin Latsaruksen ja hänen,
sisariensa luona, johon hän saapui kuutta päiwäii ennen pääsi-
öistä. (loh. 12: 1) Hän saapui wiimelsi mainittujen ystäwäinsä
luo perjantai illalla. Seuraaman päiwän, sabbatin, mietti hän
hiljaisuudessa Illalla walmistcttiin hänelle pidot Siimon spita-
lisen huoneessa. Sitä, kuka tämä Siimon oli, ei warmuudella
tiedetä. Mutta Johanneksen kertomuksesta päättäen näkyy hän
olleen likeinen ystäwä Latsaruksen ja hänen sisartensa kanssa.

Pidoissa toimi Martta emännöitsicinä ennen tunnetulla toi-
meliaisuudellaan, jota mastoin Maaria löytää ilonsa ja huwinsa
Jeesuksen läsnäolossa. Palama rakkautensa rohkaisee häntä nyt
ulkonaisen merkin kautta osoittamaan sydämensä kiitollisuuden tun-
teitä Jeesusta kohtaan, jossa hän näki armon ja totuuden. Hän
tyhjensi nardusöljyllä täytetyn astian hänen jalkojensa woitelemi-
seen j» kulmasi ne hiulMansa.

Kun ahneuteen wajonnut Juudas Iskariot näki Maa°
rian kallisarwoisen rakkauden uhrin, täyttyi hänen sydämensä ta—-
teuden ja ahneuden mustilla intohimoilla. Harmistuneena loi-
men sadan denaarin, noin 250 markan uhrista, ei hän moinut
eniiän salata sydämessään riehumia himoja, waan katkeruudella
lausuu: „Vtinkii tähden tuota woidetta ei myyty 300 de-
naariin ja annettu löyhille?" Juudas parka! Hän koetti
petostansa peittää laupeuden ja rakkauden werholla. Petos on
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lllNll synnin werho ja kilpi. Wihdoin ahneus moitti hänet niin
perinjuurin, että hä» oli altis paljoa mähemmästä myymään
mestarinsa. Synti aina synnyttää uusia syntiä. Juudas amasi
ensin sydämensä ahneudelle. Ahneus talutti hänet Warkauteen.
Warkaus synnytti murhan ja lopullisesti synti rankaisi häntä
hirweällä tumalla.

luuda» sanat warmaankin haawoittiwat milpittömän Maa-
rian sydäntä. Mutta hänen taalarinsa oli läsnä. Jeesus to-
disti hänen tekonsa oikeaksi ja ilmoitti, että hänen tekonsa oli
wertauskuwa hänen hautaamisestansa. Siinä oli myös lempeä
muistutus luudaallelin»vastaisuuden Maraksi ja myös läikille kaikiksi
ajoiksi on kehoitusta rakkauden palwelukseen Jeesuksen sanoissa:
»Sillit löyhät teillä aina owat luonanne, mutta minä en
aina ole teillä."

Jeesus ratsastaa leemsalemiin.
Seuraamana päiwänä (Palmusunnuntaina) lähti Jeesus

Betaanillsta opetuslastensa kanssa jalkasin Jerusalemiin. Tul>
tuansa Vetfuage nimiseen kylään, joka oli lähellä Icerusalemia,
ratsasti Hän nykyiseen pyhään tarkoitukseen soweliaalla aasin
mursalla pyhään kaupunkiin (wertaa 4 Mos. 19: 2; 5 Mos. 21:
3; 1 Sam. 6:8). Suurimmassa yksinkertaisuudessa, ilman maal-
lista turskaa, teki hän nyt ikimuistettawan, vrofeetain ennustuk-
sen mukaisen juhlakulkunsa Rauhan Ruhtinaana hengellisen wal-
takuutansa pääkaupunkiin. Opetuslapset luutimat nyt mesfias-
maltakunnan perustamisen hetken tulleen, maikka Icesus niin
monta kertaa ja aiwan äskettäinkin oli heille puhunut kärsimises-
tään ja kuolemastaan. He eimät wielälään olleet irtaantuneet
lihallisista katsannoistaan, maikka heidän sydämensä muuten oli-
tin jo awoinna totuudelle. Todellakin paljon saapi Herra tehdä
työtä meidänkaikkein kaswatuksessamme, wieroittaessaan sydämiämme
tatoowaisista ja kiinnittäessään niitä tatoomattomiin. Opetus-
lasten riemhuutoihin yhtyi kansakin, joka nyt seurasi Jeesusta.
He osoittiwat Jeesukselle kuninkaallisia rauhaa merkitsemiä kun-
nianosoituksia (wertaa Math. 21: 8; 2 Kun. tirj. 9: 13). Mes-
siallisen kuninkaan terwehdvstawan mutaan toiwottiwat he hä-
nelle hoosianna huudoillaan onnea korkeudesta. Ps. 118: 24—26.
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Kun Jeesus riemuitseman lansaioulon saattamana oli saa-
punut Öljymäelle, josta kaupungin komeudet uätyiwät, amaantui
hänen profeetalliselle näköpiirilleen tuon lullan komeudesta hoh-

4aman kaupungin menneiden aitojen rikokset, sen synlimitan täyt'
tammen ia jo owen edessä olema Jumalan wanhurstas kostotuo-
mio. Hänen pyhä sielunsa täyttyi nyt säälin tunteilla. Kyynel-
ien wirratessa hänen pyhiltä taswoiltansa, lausui hän nuo ma-
roittamat säälin sanat: «Jospa sinäkin tietäisit, wieläpä tänä
päiwänäsi, milä olisi rauhaasi tarpeellista" ja samalla waroitul-
selsi ilmoittaa sitä kohtaaman surkean hämitykien siitä, kun he ei-
wät etsikko-aikaansa tunteneet, eiwcitlä siitä waarinottaneet. Sa»
maa armon tarjoomista, samaa etsimistä Herra mieläkin ja taik-
tina aikoina jatkaa. Ottakaamme elsiklo-ajastamme »vaarin. Ta-
nään on wielä otollinen aika, mutta tulemalla hetkellä woipi se
olla jo myöhäistä.

luhlasaaton pysähdyttyä temppelimuoren juurelle, meni Jee-
sus temppeliin, jossa hän uudisti kolme wuotta sitte toimittamansa
temppelin puhdistuksen, jonka jälkeen hän jakeli kansalle mo-
ninaisia armolahjojaan. Lapset, jotka temppelissä oliwat, jiilitte-
liwät wielä äskeisiä hoosianna huutoja. Hänen ihmetyönsä, kan-
san ihastus ja lasten hoosianna huudot, harmistuttiwat fariseul-
sia. He eimät kuitenkaan kansan tähden uskaltaneet wielä toi-
meenpanna wäkiwaltaisia aikeitansa, waan kysyiwät häneltä:

mitä nämä sanswat?" Tähän wastasi Jeesus
Psalmistan sanoilla: „Gttelö ole loskaan lukeneet: ftnii olet
lasten ja imewäisten suusta »valmistanut liitoksen itsel-
lesi."

Wertaus lumnlaan häistä.
Nina wiimeiseen saakka koitti Wapahtaja niin ystöwiäan
wihollisiaanlin saattaa totuuden tuntoon ja palauttaa heitä

siitä perikadosta, johon he jo olimat wajoamaisillaan. Niiden
monien opetuksien joukossa, joita hän elämänsä »viimeisinä paimi-
nä temppelissä puhui kansalle, on wertaus kuninkaanpojan häistä
-erittäin merkillinen siitä, että siinä luwattu, Jumalan armotoimi
toslee taillia aitoja, kansoja ja eritilassa olemia ihmisiä.
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„Taiwaan waltakunta on kuninkaan kaltainen, jol«
teli häät pojallensa." Syntiin lankeemisessa oli ihminen tot-
telemattomuutensu lautta eronnut pois Jumalan yhteydestä. Kris-
tuksessa on Jumala ihmiskunnan ottanut jälleen armoliittoonsa.
Hänen ihmiseksi tulemisessaan on jumaluus yhdistynyt ihmisluon-
non kanssa. Tätä yhdistymistä wcrtaa Vapahtaja häihin, joita
kuningas, <H?rra Jumala, »valmisti pojallensa, joka Jumalan ar-
moliitossa on yhdistynyt seurakunta-morsiamensa kanssa.

Wertauksen ottaa Wapahtaja sen aikuisista häätawoista.
Pitojen isäntä ensin kutsui juhlawieraitcmn joitakuita aikoja en-
nen pitojen alkamista. Kutsumus uudistettiin ennen kutsutuille
pitopäimcinä. Tämä erilyisemmästi soweltuu myöskin Jumalan
kutsumaan armotoimeen kaikkina aikoina.

Wanhan liiton ajalla kutsui Herra erityisemmösti liitto-
kansaa. Hänen Palmeltansa, profeetat ja muut pyhät miehet aika
ajoittain yhäti uudistiwat kutsumusta, mutta liiltokansa hylkäsi
kutsumuksen, surmasi profeetat ja wiimein tappoi kuninkaan
oman pojankin, joka itse oli heitä tullut kutsumaan. Kutsu-
muksen hylkääjät omat sellaisia, jotka eimal ole tör«
teissä synneissä eläneet, maan he toimimat tumallisilla työaloil-
laan, mutta kun he rakastamat maailmaa ja sen nautintoja, ei-
wätta alistu kuninkaan tahdon alammaisuuteen, niin he eiwät
tule osalliseksi häistä, maan heitä kohtaa rangaistus. „HiiähUo>
neen isäntä lähetti palweliansa hukuttamaan heidän kau-
punkinsa." Tämä toteentui leerusalemin häwityksessä, jolloin
Roomalaiset kulistiwcit kaupungin maan tasalle ja kolonaan hä-
wittiwät juutalaismallan.

Kun liiltokansa hylkäsi yhäti uudistetut kutsumukset, lähetti
Jumala Palmeltansa, apostolit, pakanoita kutsumaan. Uuden lii-
ton ajalla kutsutaan kaikkia ilman eroituksetto, sillä kuningas käs-
kee tuomaan kaikkia: sokeita, ontuwia, raajanrikkoja, hywiä ja
pahoja. Kaikki saamat astua häähuoneeseen, mutta juhlapitoihin
osallisuuteen pääsemiseen maatii kuningas alistumista hänen tah-
tonsa alammaisuuteen, joka selmiisti wertauksen loppuosassa osoi-
tetaan.

Kun hääwieraat oliwat kokoontuneet hääsaliin meni kunin-
gas heitä katsomaan. Siellä löytyikin eräs, jolla ei ollut hää-
waatteita. Ilämaalaisissa oloissa lMtalon isäntä wnlmisti wie-
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railleen juhlamaatteet ja wieraitten wclwollisuuksiin kuului isännän
juhlawaatteissa esiintyminen. Taitoaan ja maan Herra, laritsan
häihin kutsutuille on walmistanut Kristuksen manhurskauden pu-
mmi. Tämän hääpuwun saamat kaikki syntiset lahjaksi ja aino-
astaan siinä woiwat he olla kelwellisia. Mutta meidän tulee
pukeutua siihen kokonaan, niin että hänen saapi
uudistaa mielemme, tahtomme ja kaikki halumme. Pintapuoli»
nen pukeutuminen ei tee meitä kelwollisilsi, se ei riisu pois mei-
däi! yllämme oman manhurskauden merhoa, se ei kuoleta omaa
tahtoamme, eikä murra omaa itsepäisyyttämme. Meidän tulee
tarkoin muistaa, että Herran teräwä silmä woipi eroittoa kaikki
uskottomat ja uskolliset siinäkin, missä ihminen luulee kolkkien
oleman kelwollisia. Hääwieraiden joukossa oli ylsi, jota oli omissa
Vaatteissaan. Hän heitettiin ulos häähuoneesta ulkona olemaan
pimeyteen. Hirmuinen oli rangaistus, mutta hirmuinen oli ri-
koskin, sillä hän ylpeydellään oli hyljännyt kuninkaan lahjan.
„Monta sn kutsuttu, mutta harwat owat walitut." Mo-
nelle käy samoin kuin tälle, jolla ei ollut hääwaatteita. Monen
suruttomuus, oma wanhurskaus ja Vilpillisyys tulee näkymiin
silloin, kun Herra pitää miimeistä tarkastusta kanssamme. Muis-
talaamme tarkoin tätä, että me Herran tulemisessa nuhteettomina
löydettäisiin.

Fariseukset tiusaawat Jeesusta. Lesken ropo.

Jeesuksen wihollisten maino oli nyt jo ylimmilleen kiihty-
nyt. Jokaista tilaisuutta ja kaikkia keinoja loittiwat he hymiiksensä
käyttää, päästäksensä tarkoituksensa perille. Fariseukset liittyiwät
nyt herodianeihin, joiden kanssa he olimat ennen wihamielisyy-
deZsä olleet. Samoin unhoittiwat he riitansa sadduseustenltn kans-
sa. Samanlainen ystäwyys syntyi sittemmin Heroodetsen ja
Pilaatuksen mälillä, kun oli kysymys Jeesuksen hukuttamisesta.

Kun Jeesus seuraamana päiwänä (tiistaina) saapui temp-
peliin, oliwat hänen wihollisensa yksin neuwoin sinne lokoontu-
neet häntä pauloihinsa kietomaan. Teeskennellyllä ystämyydellä
lysyiwät fariseusten lähettiläät Jeesukselta: „Onls luwallist» an-
taa keisarille weroa, wai eilö?" Tässä kysymyksessä oli lol>
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m,e paulaa kätkettynä. Jos Jeesus olisi sanonut, että wero on
suoritettawa keisarille, olisiwat fariseukset syyttäneet häntä muu-
llllaiswallan ystNmätsi ja siten kiihoittaneel kansan wihaa häntä
wostaan. Jos hän weron maksamisen olisi kieltänyt, olisiwat he-
radiaanit kantaneet hänen päällensä waltiorikoksesta. Jos häu
olisi waiennut, olisiwat he häntä soimanneet petturiksi ja niin
hänen arwoaan kansan silmissä olisiwat alentaneet.

Jeesus paljasti kohta heidän kamaluutensa. „Mitä te ul-
kokullatut kiusaatte minua? Näyttäkää minulle weroraha."
Palestiinassa, samoin kuin muissakin Rooman alusmaissa, oli
roomalainen raha läytännössä. Sitäpaitsi oli Juutalaisilla eri-
tyinen temppeliraha, jolla temppeliwero ja muut pyhät maksut
suoritettiin. Jeesus ei kumoo kumpaakaan maksua. Waikka juu-
talnisct, Herran walittuna kansana, kuuluiwat Jumalan hallinto-
wallan alammaisuuteen, joten Herra oli heidän ainoa näkymätön
yallitsiansa, oliwat he tottelemattomuutensa tähden joutuneet nyt
wieraan wallan alammaisuuteen ja sitä nyt todisti heille heidän
kädessään ulewa roomalainen rahakin. Ihan selwää siis oli, et-
tä heidän tuli maksaa wero sille hallitsialle, jonka rahaa he käyt-
timät. Tämän todistaa Wapahtaja heille oikeaksi sanoen: „mal-
lalaa keisarille, mitta keisarille tulewat ja Jumalalle mitkä

Jumalalle tulewat!" Jeesus osoitti heille, etlä weron
maksaminen keisarille ei estä heitä temppelin weron maksamises-
ta, eilä sydämen kuuliaisuudella Jumalala palwelemasta. Samalla
lun Herra tässä tilaisuudessa lumosi juutalaisten nurjamielisyy-

Hen roomalaista hallitusta maslaan, samalla hän myös kaikiksi
ajoiksi wahwisti niin maallisen kuin hengellisenkin wallan ole-
massa olemisen.

Jeesuksen »vihollisten taaskin täytyi lannistua korkeimman
Viisauden edessä. He emät woineet enään mitään sanoa, maan
ihmetteliwät ja toistaiseksi luopuiwat hänestä.

Sen jälleen esiintyi eräs lainoppinut Jeesusta liusaamaan.
Hän kysyi: „Milii on suuri» käsky laissa?". Hän toiwoi
Jeesuksen antaman jollekin erityiselle käskylle suuremman merli-
tyksen, että hän saisi syyttää häntä muiden käskyjen halweksimi»
sesta. Mutta Jeesus lumosi hänenkin juonensa lyhyesti lau-
suen lain tolo summan: „3talasta Herraa, Jumalaasi, 1010
iydiimestiift kolo sielustasi ja 1010 mielestäni!" Tämä °n



96

ensimmäinen ja suurin käsky. Toinen on tämän kaltainen:
„Ralasta lähimmäistäsi niinkuin Kun hänen was-
tustajillaan ei enaän ollut mitään sanomista, lysyi Jeesus wuo-
rustaan heiltä: „Mitii arwelette Kristuksesta? Kenenkä
psila Hän on?" He sanoiwat: „2aawidin." Mutta tuinla
Daawid woi kutsua poikaansa Herralseen? Tällä kysymyksellä,
johon he eiwät moineet wastata, paljasti Jeesus heidän sokeuien-

fa ja osoitti heille, elta Messias on korkeampi Daamidia ja että
hän on Jumalan Poika, maikka hän ihmisenä onkin Daawidin
heimolainen.

Wertaus kymmenestä neitseestä.
Jeesus jätti nyt ainaisiksi ajoiksi temppelin ja lähti ope-

tuslastcnsa kanssa Betaniaan. Waikka hän tiesi kärsimisensä ja
kuolemansa hetket oleman läsnä ja wailka häntä murhe ahdisti
kansansa tulewata perikatoa katsellessaan, ei hän mieläkään wäsy-
nyt opettaessaan rakkaita opetuslapsiaan. Kun he olimat saa-
puneet Öljymäelle, johon leerusalemi kaikessa loistossaan nä-
kyi, i.stui hän siellä erääseen paikkaan ja puhui opetuslap-
sillensa tulemista ajoista ja waroitti heitä walwomiseen jcr
rukoukseen, että he pahoina päiwinä woisiwat mahwoina pn-
syä. Hän puhui heille leerusalemin kauheasta häwityksestä, mää-
ristä profeetoista maailman lopulla tapahtumista merkeistä ja
hänen wiimeisestä tulemisestansa tuomiolle. Näiden monien ope-
tustensa ohessa puhui hän myös wertaulsen kymmenestä neit--
seestii, jossa hän osoittaa seurakuntansa tilaa hänen tulemisessaan.

Vertauksessa puhuu Vapahtaja neitseistä, jotka hän jakaa
lahteen osaan: taitawiin ja tyhmiin. Hän nimittää kaikkia
neitseilsi. Ne, joista hän nyt puhuu, eiwät ole julkisia, törkeitä,
syntisiä, maan ulkonaisessa elämässään siweitö. He eiwät liioin
ole sellaisia siwistyneitä, jotta ainoastaan woiwat tyytyä inhimil-
lisen fiwistylsen hywiin awuihin he eiwät ole epäuskoisen
maailman lapsia, waan sellaisia, jotka hymäksywät uskonnollisia
totuuksia ja samalla ylkää. Herraa Jeesusta, odottamat. Molem-
milla, niin tyhmillä kuin taitamillakin, on samallaifia awuja.
Heillä on lullakin omat lamppunsa, joita he malmistamat yljän



97

tuloa warten. Kailli walmistaumat matkalle, lailli odottamat
mallalla yljän tuloa ja mitä merkillistä, he kaikki odottaessaan
nukahtamat. Ainoa eroawaisuus nähdään siinä, että taitamat
neitseet omut ottaneet öljyä mukaansa.

Kristillisessä seurakunnassa löytyy paljon sellaisia kiisti-
tyitä, joiden ulkonainen elämä ja tunnustus näyttää samanlai-
selta, kuin totisten kristittyjenkin oppi ja elämä. Mutta he kui-
tenkin woiwat siltä olla tyhmiä neitseitä, heitä puuttuu öljyä,
uskon woimaa sisällisessä elämässä. He eiwät ole kokonaan an-
taneet sydäntänsä Pydän Hengen puhdistettawaksi, eiwätlä ole
alistuneet siihen uskon kuuliaisuuteen jossa henli-ihminen laswaa
ja warmistuu Voidaksensa alinailaisen walwomisen lautta kartuttaa
itsellensä uskon öljyä yljän tulemisen mastaanottamista warten.
Moni lyllä sanoo Herra, Herra, ja moni woipi suuriakin asioita
Jumalan waltakunnassa aikaan saada, mutta sittenkin on Herra
heiltä häähuoneensa owen sulkema ja on heille lopullisessa tilin-
teossa sanoma: „Gn minä tunne teitä." Sentnhden aposto-
lilin waroittaa kaikkia kristityltä näillä matamilla ja warteen
oteltllwilla sanoilla: teitänne pelwolla ja wapistuk-
sello, että te autuaiksi tulisitte.'

Wertaus uskotuista leivisköistä.
Kun Jeesus oli lopettanut puheensa kymmenestä neitseestä,

puhui hän wiela wertaulsen uskotuista leiwisköistä, joilla hän
opettaa uskollisesti käyttämään kaikkia niitä lahjoja, joita Jumala
on kullekin ihmiselle antanut.

Vertauksessa lumaa Vapahtaja miehellä, jota ulkomaille
lähtiessään jakoi palwelijoilleen tawaransa hoidettawatsi, luma-
tain. Ihdelle antoi hän wiisi talenttia, toiselle talsi ja kolman-
nelle yhden. Palwelijat saiwat eri suuruiset rahasummat hoidet-
tawatseen. Eri mitalla jakaa Jumala myös armolahjojaan ih-
misille, joista erityisimpiä omat hengelliset ja maalliset lahjat,
armonaika ja armon tilaisuudet.

Kaksi ensi mainittua palweliata hoitiwat kykynsä mukaan
herransa omaisuutta, mutta kolmas lätti talettinsa maahan. Hän
ei rakastanut herraansa ja sen wuolsi hän piti hänen määräämiä

7
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welwollisuulsialin rastaina ja niin luopui niiden täyt-
tämisestä.

Pitkän ajan perästä tuli herra kotiin ja maali palmeliansa
tilin teolle siitä, miten he oliwat hoitaneet hänen omaisuuttansa.
Kolo elämämme ajaisi on Herra määrännyt meidätkin hänen ar-
molahjojaan täyttämään Jumalan lunnialsi hänen waltaluntansa
ja lähimmäisemme onnen ja menestymisen edistämiseksi.

Tilin teossa ei ole ainoastaan lysymys siitä, kuinka valme-
liat oliwat herransa tawarata tartuttaneet, maan pää-asiana on
niiden uskollinen hoitaminen. Herra liittää palwelioitansa uskot-
lisuudeSta, eitä paljon tawaran koloomisesta. Uskollisuutemme
tehtämissämme Herra korkeimmaksi tunnustaa ja sen hän armo-
palkallaan palkitsee. Ainoastaan uskollisille työmiehilleen lausuu
hän: „Mene herrasi iloon."

Wiimein tuli herransa eteen setin palwelia, jota olitalent-
tinsa kätkenyt maahan. Hän oli tosin tallella pitänyt Herransa
omaisuuden, mutta kun hän ei sitä hänen tahtonsa mukaan käyt-
tänyt, lohtasi häntä tuomio. Vilpillisen, melwollisuutensa un-
hoittaneen ihmisen sydän on tyhjä uskosta Jumalan rakkauteen
ja armoon. Sellaisessa mielen tilassa olemalle ihmiselle näyttä»
mät Herran waatimulset hirmuisilta, joita ihminen ei kykene
täyttämään. Tästä seuraa, että ihminen jättäytyy laiskuuteen
ja huolimattomuuteen Herran käskyjen täyttämisen suhteen ja
antautuu omien itsekkäiden etujensa ja lihallisten nautintojensa
etsimiseen. Sanoilla: „Tiissii on sinun omasi," ilmoitti us-
lotoin palwelia kokonaan luopumansa herransa
Luopumisellaan saattoi hän itsensä lopulliseen tuomioon. Samoin,
läypi kaikille ihmisille, jotta Herrasta luopumat. He tulemat
miimeisessä tilinteossa. Herran suurena ilmestyksen päimänä,
heitetyiksi »ulkonaiseen pimeyteen, jossa on itlu ja ham-
masten kiristys."

Wiimeinen tuomio.
Lopuksi puhui Jeesus opetuslapsillensa hänen Viimeisestä

tulemisestansa tuomiolle. Ensin selittää hän tuomion edellä käy-
wät malmistukset, sitte itse tuomion ja wiimeisetsi tuomion seu-
raukset.
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Viimeisessä tulemisessaan ilmestyy Jeesus maan päällä
Wnniansaan pyhäin enleleinsä kanssa. Silloin heräämät kuolleet
:ja nousemat ylös haudoistaan ja ne, jotta wielä silloin elämät
muutetaan ajan rahdussa katoomattomaan tilaan. Täällä maa-
Amllssa eläessään omat Herraa pelläöwäiset ja jumalattomat
selaisin, mutta miimeisenä päiwänii eroitta» ne kunnian kuningas,
Jeesus, toisistaan. Hurskaat, se on: ne, jotka täällä omat seu-
ranneet Jeesusta hänen jakäskyjänsä noudattaen maeltaen uskossa
ja kuuliaisuudessa, asettaa hän oikealle puolelleen ja jumalatto-
mat, epäuskoiset ja tottelemattomat maailman lapset masemmalle
puolelleen. Sen jälleen lausuu hän tuomion. Ihmiset tuomi-
taan ei ulkonaisten töittensä muodon mukaan ja niiden sisällisen
laadun jälleen. Töiden armo riippuu uskosta, joku Herran
wllikuttaman rakkauden elähyttämänä on ollut wailuttamassa.

Niille, jotta omat wanhurslaan tuomarin oikealla puolella,
sanoo Herra: „Tullaa tänne isäni siunatut, omistalaa pe-
rintönne, se waltalunta, jola sn ollut teille Valmistettuna
maailman alusta." Isän siunatut omat ne, jotka armosta
Isän wanhurslaan ja armollisen lupaulsen lautta omat saaneet
elämän ja autuuden. Waltalunta on kunnian waltalunta, joka
vrmon lapsia warten un jo maailman alusta määrätty ja perus-
tettu. Sen jälleen luettelee Herra niitä töitä, joita häneen us-
komat omat raltaudessa tehneet. Isomaisten kanssaweljein
ruokkimisen, alastomain waatettamisen, karsimain puutteiden lie-
wittämisen ja wangittujen lohduttamisen omistaa hän tapahtuneen
itselleen. „Kaikli, mitä te olette tehneet yhdelle noista mi-
nun weljistiini, sen te olette tehneet minulle."

Herran walitut eimät tiedä näitä töitä tehneensä. He ly»
sywät: „Kosla me olemme sinua ruokkineet, waatettaneet j. n. e.
Wanhurslaat, joilla on uskon wanhurslaus, eiwät itse rakenna
elämää manhurskauteensa ja hymiin töihinsä, joissa he näkemät
paljon ftuuttuwaisuutta, jonka tähden he totisessa nöyryydessä
eimät tunne Herralle osoittaneensa sitä rakkautta, lun hän tässä
luettelee. Mutta tuomari sen tietää, tunnustaa ja julkaisee.

Vasemmalla puolella olemille sanoo tuomari: „menlää
pois minun tyköäni te kirotut siihen ijanlailtiseen tuleen,
Hsla on malmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä."
Kauhistama on jumalattomain tuomio! Hirmuinen on langeta
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elämän Jumalan käsiin. Jumalattomat omat itse syypäät liro-
ukseen, sillä he omat hyljänneet armon ja eläneet synnin ja maa-
ilman palwelulsessa. Ijankaillinen tuli on sisällinen ja ulko-
nainen wlliwa. Tätä ei ole walmistettu ihmisille, waan wiette-
lialle, sillä „lumala tahtoo laiklia ihmisiä autuaiksi, että
he totuuden tuntoon tulisiwat."

Jumalattomat eiwät tunnusta itseään syyllisiisi. Pimitet-
tyinä sanomat he ettei he ole olleet tilaisuudessa Herralle hywää
tekemään. He sanomat „losla me näimme sinun isoowan"
j. n. e. Mutta Herra sanoo: „Kailli, mitä te ette ole teh-
neet yhdelle noista wähimmistä minun »veljistäni, sitä
ette ole tehneet minulle."

Tuomiota seuraa sen täyttäminen. Hurskaat saamat astua
Herransa iloon, hänen kanssansa ijankailtista autuutta nautti-
maan. Kirotut tulemat ijankailtisesti eroitetulsi Jumalan yhtey-
destä. Hirmuinen on heidän tilansa. Heitä polttaa Jumalan
wihan tuli yötä ja päiwää. Omantunnon mato kalmaa heitä
lakkaamatta. ~Pellureille ja uskottomille ja hirmuisille
j» salawuoteisille ja welhoille ja epäjumalisille ja kaikille
Valehtelijoille pitää osa oleman siinä jiirwess», joka tu-
lestä ja tuliliwestii palaa, joka on toinen kuolema." (Ilm.
21: 8).

Juudas päättää pettää Jeesuksen.
Tiistaina, samana pamänä, jolloin Jeesus oli temppelin

ainaisiksi ajoiksi jättänyt, kotoontuiwat korkean neuwoston jäsenet
ylimmäisen papin Kaisaan asuntoon neuwottelemaan, miten he
woisiwllt ennen tehdyn päätöksensä Jeesuksen surmaamisesta ilman
metelittä toteuttaa. Tähän saakka oliwat he koittaneet saada
jonkinlaista syytä Jeesuksen opetuksista, mutta kaikki oli turhaan

rauennut. Nyt turwaantuiwat he kurjaan kamaluuteen ja samalla
määräin todistajain apuun (mertaa Math. 26: 59 —60). Neu-
motteluissaan tulimat he siihen päätökseen, että Jeesuksen sur-
maaminen olisi jätettäwll pääsiäisjuhlain jälkeen, ettei meteliä
syntyisi kansan seassa, jota Jeesusta piti profeetana. Mutta
Jumalan armoneuwostossa olikin asiasta toisin päätetty. Jee-
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suksen uhrikuoleman piti tapahtua hänen omasta wapaasta tah-
dostansa silloin lun hänen nilansa oli tullut täytetyksi.

Korkean neuwoston päätös sai kokonaan toisen suunnan,
kun pettäjä Juudas Iskariot saapui kokoukseen ja tarjoontui 30
hopea penningin (noin 84 markan) palkkiolla, ilman meteliä, toi-
mittamaan mestarinsa heidän käsiinsä. Juudas parka! Palkat-
tunll murhaajana, muutamien markkojen ahneudessa, otti hän
myt pestin perkeleen palwelukseen, uhraten samalla itsensä ijan-
lailliseen perikatoon. Korkean neuwoston jäsenet ihastuiwal siitä,
luullen saamansa Jeesuksen murhaamisella omat kurjat tekonsa
peitetyksi ja samalla Jeesuksen opettaman totuuden sanan walkeu-
3>en sammutetuksi. Mutta he tietämättänsä liiruhtimat Jumalan
Mnkaitlistll armopäätöstä täytäntöön saattamaan.

Jeesus asettaa pyhän ehtoollisen.
Keskiwiikon wietti Wapahtaja hiljaisuudessa Betaaniassa.

'Tuostaina lähetti hän kaisi opetuslastansa leerusalemiin Val-
mistamaan pääsiäislammasta heidän syödäksensä. Illan tullessa
meni Jeesus sinne opetuslastensa kanssa. Sitä, tenen huoneessa
pääsiäisateria syötiin, eimöt emankelistat mainitse. Ei liioin
Jeesus sitä opetuslapsillensakaan edeltäpäin sanonut, armaita-
Wasti siitä syystä, etteiwät hänen Vihollisensa saaneet siitä tietoa,
sillä jos he sen olisimat saaneet tietää, niin mahdollisesti ei
Jeesus olisi saanut rauhassa mieltää tuota ilimuistettawaa juh-
Hahetleä.

Pääsiäisateriata syödessä noudattimat juutalaiset seuraa-
Wllll järjestystä. Perheen wanhin awasi juhlan siten, että hän
siunasi maljassa «kalkissa) oleman munin joi siitä ja antoi myös

tzuhlawieraitlen juoda. Sitte lausutliin liitos ja pestiin läoel.
Sen perästä syötiin etikkaan tai suolameteen kastetut katkerat
Mtit muistoksi esi-isäin orjuudesta Egyptissä. Sillä aikaa tuo-
Ain pöytä, jossa oli happamattomia leipiä, juhla uhri, pääsiäis-
lammas ja liemi»astia. Näiden merkitykset selitettiin ja weisat-
Hiin psalmit 113 ja 114, ynnä toisen kerran wiiniä juotiin.
Sitte asettui juhlawiiti pöytään. Perheen wanhin otti tatsi lei-



pää, taittoi toisen lahtia ja asetti molemmat puolikkaat lolonai-
selle leimalle. HBn siunasi leimat, kääri palasen katkeroihin yrt-
teihin, kastoi sen liemeen ja sanoi: «Tämä on murheen leipä,,
jota esi-isämme Kwät Egyptissä." Nyt siunasi hän pääsiäislam-
paan, jonka jälleen syötiin lihaa liemeen laotetun leiman kanssa.,
Sitte lausuttiin liitos ja ylistys ruuasta ja juotiin kolmas kerta
wiiniä. Lopulsi weisattiin psalmit 115—118.

Hywin todenmukaiselta näyttämää on, että opetuslasten
mälillä oli aterialle rumetessa taaskin syntynyt riita siitä, lula
heistä suurin olisi. Osoittaakseen heille, että todellinen suuruus-
on nöyryydessä ja rakkauden palwelulsessa, vesi Herra opetus»
lastensa jalat ja sen päätyttyä sanoi yön heille: „Minii olen
antanut teille efiluwan, ett» te telifitte niinkuin minä olen
tehnyt teille."

Pääsiäislammasta syödessä asetti Jeesus pyhän ehtoollisen
eli uuden testamentin toisen sakramentin hänen kärsimisensä ja
kuolemansa muistoksi ja sen jälkeen ilmoitti hän
että heidän feassansa on yksi jota hänet pettää. Tämä murhe-
utti opetuslasten sydämiä. Jokainen kysyi epäillen josto nuo
sanat luuluisiwat hänelle. Ainoastaan Juudas Islariotin sydän
oli paatunut. Julkisesti esiintyy hän mastoin omantuntonsa pa-
rempaa tietoa kysyen: «Lienenkö minä se," johon Herra mustasi:
„Siniipii sen fansit". Hän antaantui nyt kokonaan saatanan
palwelukseen ja .kastetun palan" otettuaan latosi yön
täyttämään ylimyksille annettua lupaustansa.

Paljon on wäiletty siitä tulilo Juudas pettäjä osalliseksi
Herran ehtoollisesta Muutamat, jotka sen tieltäwät, omat Her-
ran ehtoollisen nautitsemisessa eronneet seurakuntajärjestyksestäkin.
He eiwät tahdo nauttia sitä uskottomain seurassa, maan ainoastansa
malittuin kanssa, maittaen ettei Herralaan sallinut pettäjänsä siitä
osalliseksi tulla. Tarpeetointa on rumeta näitä asioita saiwartelemaan,,
sillä ihminen ei moi tarkoin tuntea tenen sydän on Herran edessä
oikea, lula on telwollinen, kuka kelwotoin. Sitä paitsi ei Raamattu-
suorastaan kiellä uskottomiakaan Herran ehtoollista
Se antaa jokaiselle wapaan tahdon mallan, mutta samalla wa->
roittaa sitä itsellensä turmiolsi nautitsemassa. Jumala ei mis-
sään asiassa kahlehdi ihmisen wapaata tahtoa. Mutt» seuratun-
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nasta luopuneita waroittaa apostoli sanoen: „Ällää hlenantalo
yhteistä seurakuntaa, niinkuin mnutamain tapa on."

Jeesuksen jiiiilMiiisftuhe opetuslapsillensa ennen hänen
lärsimistansll.

Ehtoollispöydässä istuessaan, sen jälleen lun Jeesus oli
puhunut pettäjästään, aloitti hän jäähywäispuheensa sanoen:
„Ällöön teidän sydämenne hätäillä. Uslola» Jumalaa»
ia uslolaa minuun." Opetuslapset eiwät mielälään ottein
lasittaneet Jeesuksen poismenemisen tarkoitusta ja hyötyä. He
luulimat nyt jäämänsä oimoilfi ja heidän sydämensä oli murheella
täytetty. Jeesus lohduttaa heitä makuuttaen heille, että Isän
huoneessa on monta asuinsijaa ja tehoitta» heitä rakastamaan
häntä ja pitämään hänen käskynsä, ynnä lupaa rukoilla JM,
joka antaa heille toisen lohduttajan, Pyhän Hengen, jota on ole-
ma heidän kanssansa ijankailkisesti todistamassa hänestä, autta»
massa ja lohduttamassa heitä. Poismenonsa eli eriämisensä nä-
lywäisestä kanssakäymisestä heidän kanssansa, sanoo Jeesus ole-
wan tarpeellista fentähden, että Lohduttaja tulee heidän tykönsä»
Tämä lupaus täytettiinlin jo seuraamana helluntaina Pyhän
Hengen wuodattamisessa ja sen täyttämistä jatkaa hän omainsa
leskellä aina wiimeiseen tulemiseensa sankka.

Sen jälkeen puhuu Wapahtaja opetuslapsillensa niistä wai-
noista, joita he saamat maailmassa hänen nimensä tunnustami-
sen tähden kärsiä. Niistä edeltäpäin ilmoittaminen oli heille tar-
peellista, että he wainojen kohdatessa woiwat wahwoina pysyä
ja seurata mestariansa kärsimisissä. Jeesus oli jo muorisaar-
«ässään ja ensimmäisen kerran saarnaamaan lähettäissään puhu-
nut opetuslapsilleen kärsimisistä, jotka heitä tulemat kohtaamaan
hänen nimensä tunnustamisen tähden, mutta lohduttajasta, Py-
hästii Hengestä hän ei wielä niin selkeästi ollut puhunut. Nyt
eron hetkenä oli tarpeellista tietää, että sama wiha, jota häntä
itseään oli kohdannut, tulee heitätin kohtaamaan. Samalla ma-
lunttaa hän heille, että Pyhä Henli on heidän woimallinen neu-
wojansa ja lohduttajansan kaikissa waiheisso.
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Puhuttuaan siitä katkerasta murheesta, joka heitä tulee
rasittamaan kuolemansa aikana ja kuinka se on olema synnytys-
tuslmn kaltainen, jota seuraa uusi ijanlaikkinen elämä hänen
yhteydessään ja kuinka heidän ilonsa tulee pysywäisetsi sitte, tun
he saamat hänet nähdä ylösnousseena, kirkastettuna, lehoittaa
hän heitä rukoilemaan Jeesuksen nimeen, makuuttaen heille, että
he isältä saamat kaikkea mitä he anomat. He oliwat kyllä ennen-
iin rukoilleet. Olipa Jeesus jo heille opettanut Isä meidän ru»
koulsenlin, mutta Jeesuksen nimessä eiwät he wielg olleet rukoil-
leet, kosla lunastystyö ei wielä ollut täytetty. Lunastustyön
täytettyä opettaa Pyhä Henki kaikkia Jeesuksen totisia opetuslap-
sia hänen nimessään rukoilemaan.

Lopetettuaan jäähywäiZpuheensa, rukoili Jeesus Ilimmäis-
papillisen rukouksensa. lloh. 17). Hän rukoili tässä rukouksessa,
«ttä taiwllllllinen isä kirkastaisi hänet sillä kunnialla, joka hänellä
«li ollut isänsä luona ennenkuin maailma olikaan. Hän rukoili
mielä, että hän nimessään marjelisi niitä, jotka oliwat hänen
ianssaan maailmassa, eiwätkä kuitenkaan ole maailmasta. Hän
rukoili wielä, että hän pyhittäisi ja täydellisiksi telisi ei ainoas-
taan nykyisiä opetuslapsiaan, waan kaikkina aikakausina häneen
uskomia.

Ilimmäispapillisen rukouksen päätettyään, jätti Jeesus
huoneen ja meni opetuslastensa kansa yön hiljaisuudessa waelta-
Mlllln Getsemanen yrttitarhaan. Matkalla sanoi hän opetuslap»
silleen: „Tänä yönä te kaikki otatte minusta aiheen langetuk-
senne pois, silla kirjoitettu on: „Minä lyön paimenen ja lam-
paat hajoitetlllln laumasta.' (Sakar. 13: 7). Opetuslapset sai-
mat wieläkin tiedon omasta heikkoudestansa, sillä he eiwät wielä-
kään sitä perinpohjaisesti olleet omasta kokemuksestaan oppineet
ymmärtämään. Heidän sydämmensä kyllä oli nyt rakkaudella ja
hartaudella Herraan kiintynyt. Mutta se oli enemmän tunnetta,
luin wakllwaa uskoa. He kyllä lupasiwat hänessä pysyä ja erit-
täinkin Pietari tuliluontoisuudessaan esiintyy taaskin itseensä
luottawaisena. Mutta Herra sanoi hänelle: „Ennenlun tukko
kahdesti laulaa, sinä kiellät minut kolmasti ja täten yhtyimät
toisetkin opetuslapset."

Samassa, lun Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen, luinla heille
länpi loittelemulsen hetkellä, samassa hän myös antaa heille lu>
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suksen uskollisuudestaan ylösnousemisensa jälleen. Hän lupaa
mennä heidän edellään Galileaan, josta he saamat jälleen nähdä
Hänet.

Jeesus Getsemamessa.
Jeesus tiesi nyt kärsimyksiensä hetken tulleen. W»paa-eh-

toisesti menee hän luolematansa kohden. Saawuttuaan Getse-
maanen yrttitarhan portille, käskee hän opetuslastensa siihen is-
tahtamaan. Ainoastansa kolme opetuslastansa: Pietarin, Jaa-
kobin ja Johanneksen ottaa hän mukaansa sisälle yrttitarhaan.
'Wämä opetuslapset saiwat läsnä olla muissakin hänen elämänsä
tärkeimmissä tapauksissa, esim. kirkastamisessa). Silloin alkoi
Jeesus hengessään kauhistua ja joutua suureen ahdistukseen.
Hänen tuskansa oliwat kuoleman limuissa tampailewan tuskain tai-
täiset. Ne olimot käsittämättömiä (mertaa Ps. 22: 16; 40: 13.)
Epäilemättä koitti saatana laitin woimin mielellä hänen inhimillistä
sieluaan luopumaan siitä tuuheasta kärsimisestä, joka hänen hen-
lensä näköpiirille nyt awaantui. Hänen inhimillinen luontonsa
Valloitettiin hengen ja sielun tuskain kauheudelta, jotta olimat
niin hirmuisia, että hänen ruumiinsa merta hikoili. Tämän
meille käsittämättömän tuskan painaessa hänen inhimillistä luon-
toansa, rukoili hän inhimillisen heikkouden elämässä tunnossa:
„Minun isäni, jos on mahdollistä, niin menköön tämä
malja minulta pois, tumminkaan älköön liiylö, niinkuin
minä tahdon, waan niinkuin sinä!" Kolme eri kertaa ru-
toiltuaan ja yhtä monta kertaa käytyään unesta raskautettuja
opetuslapsiaan tehoittamassa malmomiseen ja rukoilemiseen, saa-
wutti Vapahtajamme woiton. Enkeli tuli taiwaasta ja lohdutti
häntä. Wiimeisen terran tultuaan opetuslastensa luo, sanoi hän
heille: „Katso hetli on lähestynyt, että ihmisen poika an-
netaan syntisten lastin. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se,
jsla pettää minut, on läsnä." Paeta hän kyllä olisi moinut
yön pimeydessä, ylinwuilmaiset legioonat olisi hän moinut kutsua
VuollustajlltseeNi mutta sitä ei hän tehnyt. Hänen hetkensä oli
tullut. Sankarin urhollisuudella, hiljaisena ja nöyränä, niin
.kuin teuraaksi wietäwä karitsa, astui hän nyt kärsimään »vihollis-
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tensa pilllllll ja solwllulsia setä sitä häpeällistä ja kammottaman
kuolemaa, jonka hän tiesi oleman edessänsä.

Tuskin oli Jeesus jättänyt sywällisten sielunsa tuZtiem
taistelukentän, lun häntä lähestyi aseellinen wihollisjoullo, jola<
Juudas Istariot oli johtamassa. Ehtoollispöydästä erottuaan
«Ii hän ylimysten kanssa järjestänyt tiiman joukon mestarinsa.
Vangitsemista marten. Sanomattoman julkealla hämyttömhy-
della astui hän Herransa luo, lausuen: .Terwe Rabbi!" ja an-
toi hänelle suuta. Tuo petollinen suudelma oli se merkki, jonka
lautta hän oli luwannut osoittaa kiinniottajille myydyn uhrinsa.
Jeesus wielä kerran muistutti Juudasta: »Istämäni, mitä war»
ten sinä tulet? Suun antamisellako sinä ihmisen pojan petät?"
Mutta Juudas parka ei woinut enään palautua rilokselliseltll-
tieltään. Jeesuksen kysymys tunli nuolen tawoin hänen sydii—-
meensä ja täytti sen ikuisten, sammumattomien omantunnon tus-
tien esimaulla.

Sotamiehet tunsiwat nyt uhrinsa. Wailla Jeesus aseetoinnk.
seisoi heidän edessään, oli hänen persoonallinen waitututsensa niin
mahtuma, että lun hän sanoi: «Minä olen," lanlesiwat he
maahan. Siten ilmoitti hän wangitsemishetkelläänkin olemansa
lailkimaltias herra, joka itse Vapaaehtoisesti antoi itsensä heidän,
käsiinsä ja joka omasta wapaasta tahdostansa meni kuolemaan.

Opetuslapsille ltiwi niinkuin Jeesus oli ehtoollispöydässä
sanonut. Inhimillisen pelon Valtaamina pakeniwat he tailli.
Ainoastaan Pietari ja Johannes, sitle kun he oliwat ensi häm—-
mästylfestä tointuneet, seurasiwat joukon perässä.

leesns Pilaatulsen ja Heroodetsen edessä.
Kuolemantuomiota eimät saaneet juutalaiset tänä aikana

panna täytäntöön ilman roomalaisen maaherran myönnytyksettä.
Tietäen, ettei roomalainen maaherra uskonnollisten seittain täh-
den wahwistaisi kuolemantuomiota, toittiwat he määräin todista-
jäin lautta tehdä Häntä waltiorillojakfi, „mutta heidän todistul-
sensa eimät olleet someliaat'

PontiuS Pilatus, jola tawalliseSti asui Cesareassa, oli
pääsiäisen aitana sotajoulloinensa tullut Jerusalemissa j«rjestysto>
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wlllwomaan. Hänen luoksensa mieliin nyt Jeesus. Mimmoiset
papit yllyttimiit häntä wahwistamaan tuolematuomiota ilman
tutlintoa, mutta siihen ei Pilatus suostunut. Tutkinnon kestä-
essä julisti Pilatus monta kertaa lesulsen syyttömäksi, mutta
wihdoin ihmispelmon woittamana tuomitsi hän Hänen kuolemaan.

Katkeran latlera oli tämä yö Herrallemme. Häntä kuulus-
teltiin luusi eri kertaa oikeuden edessä, neljä kertaa pilkattiin,
lolme kertaa tunnustettiin wapaatsi ja läksi lertaa tuomittiin
kuolemaan.

Tutkinnon kestäessä tapahtui oikeustalon kartanolla se su-
rullinen seikka, että ihmispelmon woittamana kielsi Pietari lolme
lertaa rallaan mestarinsa, niinkuin Herra hänelle siitä ehtoollis-
pöydässä oli sanonut. Ia kun Jeesus oli kuolemaan tuomittu,
meni Juudas omantuntonsa hirmuisten tuskain maltaamana pois
ja hirtti itsensä. Se oli surkean surullinen loppu sille, joka niin
kauwan oli saanut olla jokapäimä Vapahtajansa yhteydessä.
Kauhistama oli hänen ajallisen elämänsä loppu, joka oli maan
esimaku siitä kauheasta tilasta, johon hän kuolemansa jälteen
joutui. Sentähden sanoitin Wapahtaja hänestä: «parempi olisisen ihmisen ollut, jos hän ei olisi syntynyttään."

Jeesus ristissä.
Toden näköisesti tapahtui Jeesuksen lopullinen tuomitsemi-

nen kello 9 perjantai aamun», jonka jälteen, niin pian luin
mahdollista, tapahtui ristiin naulitseminen. Suuren mätijoutonseuraamana lantoi Jeesus ristiänsä mestauspnilalle. Öiset rääl-
läämiset oliwllt uuwuttaneet hänen wmmansa siihen määrään,
ettei Hän jaksanut itse wiedä risti perille, jonka wuolsi sotamiehetpaloittiwat erään Simon Kyreniliiisen wiemään sitä määrä-
pailalle, jossa samalla lertaa myös ristiinnaulittiin taksi pahan
teliätä molemmin puolin Jeesusta. Yleisen laman mutaan tarjo-
simat sotamiehet myös Jeesukselle huumaawata juomaa tuslain
liewittämiseksi, mutta Hän kielsi sitä wastaanottamasta, sillä
Hän tahtoi täydellä järjellä päättää suuren tehtäwänsä. Nöy-
ränä, rukoillen wihollistensalin edestä, ojentaa Hän kätensä ja
jalkansa nauloilla läwistettäwälfi ja ristin puuhun liinnitet-

täwälfi.
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Roomalaisilla oli tapana kiinnittää ristin latwaan lauta,
johon oli ristiinnaulitun rikos merkitty. Semmoinen lauta pan-
tiin Jeesuksenkin ristin päähän. Mutta siihen ei woitu mitään
rikosta merkitä, maan ainoastaan: Natsarenus luuda-
laisten kuningas." Tämän oli Pilatus kirjoittanut kostoksi
ylimmäiselle papistolle, jotka oliwat hänet pakoittaneet wasten
tahtoansa tuomitsemaan Jeesusta. Se herättikin katkeruutta yli«
myksissä ja he pyysiwät häntä sitä muuttamaan, mutta Pilatus
ei eniiän ollutkaan myöntymä tuomari, maan itsewaltiuuden yl-
peä edustaja. „Mitä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin," oli
hänen ylpeä wastaulsensa.

Roomalaisen loin mukaan saiwat ne, jotka toimittimat ris-
tiin naulitsemisen, periä kuolemian tuomitun wacttteet. Saman
lain mukaan menettelimät he Jeesuksenkin waatteitten kanssa.
He jakoiwat päällyswaatteen neljään osaan, mutta alusmaatteista
heittiwät he arpaa. Näin tuli täytetyksi jo wuosisatoja ennen
lausuttu ennustus ,he omat minun waatteeni itsellensä jakaneet
ja heittäneet minun hameestani arpaa.'

Näyttää siltä kuin Pilatuksen kiellosta raiwoontuneet ylim»
maiset papit olisimat wielä terran tiihoittaneet kaniaa mitä jul-
mimmiten solwaamlllln ja pilkkaamaan uhriansa. Mutta leskellä
tuota kauheata tuskaa ja häwäistystä sai lesuksen rakkaus woi-
ton eräästä sydämestä. Katumaisena rukoili toinen ristiinnauli-
tuista ryöwäreistä: muista minua koskas tulet malta»
kuntaan." Makuuttaen armosta ja syntein anteeksi saamisesta,
wastaa Jeesus hänelle: „tänäpäiwi>nä pitää sinun oleman minun
kanssani Paradiisissa."

Jätettyynsä äitinsä rallaan opetuslapsensa Johanneksen
huolen pitoon ja kärsittyänsä hirmuisia kuolon tuskia, kuoli le°
sus noin kello 3 aikaan j. pp. jättäen turwallisna henkensä tai-
maallisen isänsä käsiin.

Nyt oli päätetty Hänen pyhä elämänsä maan päällä ja
Hänen elämänsä kanssa Hänen lilwoittelemisensa ja sotansa j»
Hänen lilwoittelemisensa kanssa Hänen päiwätyönsä ja Hänen
päiwätyönsä kanssa lunastus ja lunastuksen kanssa uuden luo-
misen perustaminen.

Hän tuli omillensa, mutta Hänen omansa eimät ottaneet
Häntä wastaan. Kauheimpain kärsimyksiensä hetkinä iloitsiwat



hänen Vihollisensa Hänen ympärillänsä. He luutimat nyt Hu-
kutiamansa elämän pääruhtinaan. Mutta Hänen kuolemassansa
todisti heille heidän kauheasta teostansa synlistynyt luonto Hä-
nen jumaluudestansa. Auringon pimeneminen tapahtui luonnon
järjestyksestä poikkeemalla ajalla (Aurinko moi pimetä ainoastansa
uudessa luussa, mutta pääsiäisenä oli täysi tuu), temppelin esi-
rippu repesi kahtia todistukseksi, että waihe-aita oli särjettynä ja
kaikilla oli nyt wapaus astua Herran pyhimpään, kalliot halke-
simat ja maa järisi. Nämöt ihmeelliset seikat ja ristiin naulitun
Wllpahtajan erinomainen täytös, moitti »vihdoin raaimpain sota-
miestenkin kewytmielisen wälinpitämättömyyden. Kaikkein täytyi
tunnustaa, että Hän oli Jumalan poika.

Maailman historiakin, mailla se olisikin epäilewäinen KriZ-
tutsen totisesta jumaluudesta, ei moi olla tässä tapauksessa näle-
mättä ihmiskunnan historian keskipistettä ja käännekohtaa ihmis-
kunnan elämän edistyksen waiheissa. Sekä uskowaisen että us-
tottuman edessä on Jeesus Natsarealaifen ristiin naulitseminen
rajalinjana manhan ja uuden ajan mälillä, sillä Kristukseen us-
kominen tuli nyt maailman uudesta syntymiseen, setä uskonnolli-
sessa että siweellisessä suhteessa, maikuttawalsi ja johtamaksi pe-
russyyksi. Se toi mukanansa uuden kewää» pimeyteen maipu-
neille kansoille ja antoi kuoleman piston pahuuden hirmuwallalle
ja epäjumalien lauhistukselle. Siitä hetkestä alkaen tuli tuo
pyhyydestä hehkuma lauselma: „olkaat täydelliset, niinkuin teidän
Isänne täydellinen on" kaiken siweellisyyden periluwaksi).

Kaikki piti pienimpään piirtoon täytettämän siitä mitä Mo-
ses ja profeetat olimat Hänestä ennustaneet. Juutalaisen lain
mutaan piti mestatut huudattaman ennen auringon lastua. Kun
sitäpaitsi oli seuraamana päiwänä sabbatli, rutoiliwat he Pila-
tusla, että ruumiit otettaisiin alas rististä. Sotamiehet ritloi-
wat molempain ryöwärien sääriluut, mutta lun he hawaiisiwat
Jeesuksen kuolleeksi, pisti warmuuden wuoksi eräs sotamies kei-
häällä Hänen sydämeensä, josta wuosi meri ja mesi ja niin tay»
tettiin ennustus: „ei Hänestä pidä luuta rikottaman."
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Jeesuksen hautaaminen.
Mailla lesus oli häpeällisimmällä tumalla otettu pois elä-

witten joukosta, sai hän osaksensa mitä lunntallisimman hauta-
ulsen. Kansan armollaimmat miehet: Josef Arimathialainen ja
Nikodemus hautasiwat hänen kallioon halattuun uuteen hautaan,
jonka Josef oli marmaantin malinnut omaksi lepopailaksens».
He oliwat lesulsen elämän päiwinä olleet salaa Hänen opetus»
tapsinansa, mutta Hänen kuolemansa jälkeen rohteniwat he esiin-
tyä runsaine lahioinensa Hänen ristillensä. Se usko, jota ennen
oli tohtinut näyttää itsensä ainoastansa yön pimeässä, rohkeni
nyt esiintyä mihollisjoulon leskellä päimän matossa. Se heikkous,
Zola el Jeesusta rohennut seurata Hänen maineensa päiwinä, roh>
leni nyt haudata Hänet kuninkaana. Hänen hautansa oli aiottu
jumalattomain selaan, mutta rikkaan tylö tuli hän kuoltuansa.

Kristuksen wiholliset eiwät olleet wielä Hänen kuolemansa
jälleenlään toimettomia. Heidän rilolsellisia omiatuntojansa ei
rauhoittanut Vanhurskaan tuoleina. He muiSteliwat hänen en-
nustulsiansll Hänen ylösnousemisestansa, josta marmaantin liit-
lui luisteitä lansan lesluudessa. Joonaan merlli, temppelin
jaottaminen ja sen kolmena päiwänä jälleen rakentaminen, oliwat
wielä tuoreessa muistossa. Kaikki niimiit Wapahtajan wiittaulset
felleniwät omituisessa kirkkaudessaan wastuStajain koston alaisissa
omissatunnoissa. He ruloilimat Pilatusta panemaan warmat
martiat haudalle, etteiwät hänen opetuslapsensa saisi marastaa
hänen ruumistansa ja sanoa, että hän on noussut ylös kuolleista.
Jotenkin lylmäliskoisella »välinpitämättömyydellä wastasi Pilatus:
„Teillä on warliat, menläät ja martioikaat." Ia he lähettiwät
martiat haudalle ja lulitsimat tiwen sinetillänsä.

Näin koitti Viimeiseen saakka ihmiselimen toimeliaisuus
voimistella Kristuksen todellisen suuruuden tyhjäksi tekemisessä ja
hänen jumalallisten totuuksiensa kumoamisessa. Mutta se, millä
he koittiwat Häntä himmentää ja ne keinot, joita he tayttiwät
Hänen nukuttamiseensa, meiwat perille Jumalan armoneuwoston
päätöksiä ja wahwistiwat niiden täytännön todistuksia. He toit-
timat wiimeiseen saakka peittää rikoksellisuuttansa petoksen ja wal-
heen sumuisella werholla, mutta sittenkin täytyi heidän
itsensä saattaa rikoksellisuutensa päimän matoon. Heidän wiimei-



111

M toimenpiteensä todistamat maailmalle sen tärkeät totuudet,
«että Jeesus totisesti oli luollut.

Synkän toimotlomllt nälö-alat oliwat Jeesuksen seuraajillll
sinä hetkenä, jolloin heidän mestarinsa ristillä henkensä heitti,
siitä seurakunnasta, jonka Hän oli lumannut Pietarin lautta ra-
kentaa. (Math. 16: 18). Vähäpätöinen oli heidän joukkonsa,
ja niistäkin rohkein oli Herransa kieltänyt ja toiset viimat paen-
neet. Heillä ei ollut yhtään synagogaa läytettäwänä ja ase-wa-
rustossaan tuskin lienee heillä ollut muut» luin ylsi mieltä. He
eimät kyenneet esiintymään kaunopuheliaisuuden waltawalla mah-
dilla, sillä he puheessansa taisimat waan käyttää galilealaismur»
teellistä äidinkieltänsä ja saman maakunnan puheparsilta tur-
meltunutta Kreikan kieltä. Olosuhteista päättäen näytti mah-
bottomalta heidän pysymisensä edes jonkinmoisena galilealaisena
lahkona. Kukapa olisi silloin moinut aamistaa, että nuot heikot
korret woisiwat saarnoillansa tulistaa palanamaailman jumalien

«oittaa mahtumat kuninkaat ja sotajoukot, selä wal-
Anittaa maailman mahtawimmatlin kansat.

Jeesuksen ylösnouseminen, Hiinen Miimeinen olonsa näkywiii-
sessii muodossa maan päällä, ynnä hänen taiwaaseen

astumisensa.
Ihmiskunnan lunastustyö oli nyt Jeesuksen kuolemassa

Mytetty. Senhän oli Lunastaja itse ristillä makuuttanut silloin
kuin Hän sanoi: „se on täytetty!" Mutta jos ei meillä olisi
muuta warmempaa makuutusta siitä, olisi 1010 lunastuksemme
historia ainoastansa sellainen tarina, joka meisi meidät mitä syn-
limpään epätoimon kuiluun ja Jeesuksen luolema olisi maan mah-
wistulsena Hänen tykenemättllmyydestänsä pelastuksemme täytän-
itöstä. Wllsta ylösnousemisen ihme selittää meille kolo lunasi

salaisuuden ja wisseyttää meitä Jeesuksen sowinto-
uhrin täydellisestä otollisuudesta.

Sabbatti oli päättynyt. Kristillinen sunnuntai-aamu alkoi
kangastaa. Maanalaiset elementit tärisyttiwät maata. Henli
maailman kirkkaudella puettu enkeli astui taiwaasta alas ja

kimen haudan owelta. Hetki oli tullut, jolloin kuolema
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nieltiin woitosfa. Elämän ja kuoleman Herra astui kuolleitten
waltalunnasta kirkastettuna kuninkaanamme kunniaansa. Wartiad
ladottiwat rautaisen kylmawerisyytensä ja pelwon ja kauhistuksen
nmltaamina waipuiwat tunnottomina maahan. Toinnuttuaan
paleniwat he kaupunkiin ja ilmoittiwat hetken suuret tapahtumat
esimiehilleen. Hämmästys, ja taila-uskoinen pello wapisutti
rikottellisten ylimysten sydämiä. Törkeäin ritoksellisuuksiensa
Peittämisessä turwaanluimat nyt korkean neumoston jäsenet, nuot
Israelin pyhyyden edustajat, rahan walheen ja petoksen rikotsel-
lisiin aseisiin. <Math. 28: 12—15).

Pimeyden mallan edustajain wiimeisiä walekeinoja keksiessä'
oli tosi kristillisessä merkityksessä malennut ensimmäinen hengelli-
sen wapauden ja lewon päiwä, jonka warhaisessa aamun koitossa,
mestarinsa rakkaudelta elähytettyinä, riensi wähäinen jouklo py>

hälle haudalle osoittamaan siinä nukkumalle miimeisintä raklau-
tensa palmelustll. Herran Hengeltä pyhitetyillä naisellisen rat-
lauden tunteilla liiruhtawat muutamat naiset edellä muita hau-
dalle aawistamatta mitään muutosta siellä tapahtuneeksi ja huo»
lehtien sitä miten he saisiwat tiwen wieriletylsi haudan omelta.
Mutta sen hankaluuden, mikä heitä murheutti tiellä, löysiwät he
perille päästyänsä jo poistetuksi. Nähtyänsä awoimen haudan
owen otalsui tuo kekseliäs ja wilkasluontoinen Maria Magda-
leena, että heidän Herransa ruumis oli warastettu ja samassa
kääntyen takaisin haudalta, riensi surusanomata Pietarille ja
Johannekselle ilmoittamaan. Multa hänen tyynempi luontoiset
tomerinsll meniwät hautaan, mutta se olikin jo tyhjä. Suru-
mielin, mitä suurimmalla kummastuksella, haudan edustalla kes-
lustellessaan Herransa ruumiin odottamattomasta, läsittämättö-
mättömästä, katoomisesta, näliwät he kaksi henkimaailmallisella
kirkkaudella puettua enkeliä seisoman heidän oikealla puolellansa.
Näiden yliluontoisten olentojen näkeminen peljästytti heitä.
Mutta toinen enkeleistä ystamällisillä sanoillansa poisti heistä
pelwon, ilmoittaen samalla heille, että Jeesus ennustuksensa mu-
taan on nyt noussut kuolleista. Enkelit käskiwät heidän miemään
tätä ilosanomat» opetuslapsille ja erittäinkin Pietarille. Pelästyneenä
enkelin sanoista riensiwät nyt »aimot ilmoittamaan ylösnousemi-
sen ilosanomat» weljille. Heidän mennessänsä kohtasi Jeesus
tiellä heidät ja sanoi: .terwe teille!" ja täsli heitä ilmoittamaan
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weliillensä (apostoleille ja uZkowaisille) että he menisiwät Gali-
leaan: »siellä he saamat minun nähdä." Waimot meniwät ilmoit-
timat kaikki niille yhdelletoistakymmenelle, mutta heidän puheensa
näkyi heistä mahdottomalle.

Sillä mälillä oliwat Pietari ja Johannes, Maria Magda-
leenan ilmoituksen johdosta toista tietä myöten rientäneet hau-
dalle. Nopeudessa moitti Johannes wanhcmman kumppaninsa;
hän tuli ensin perille ja rupesi äänettömällä ihmettelemisellä lat-
selemlllln amointa hautaa. Kun Pietari saapui haudalle, meni
hän suorastaan haudan sisään, ajattelematta wähintäkiiän, sitä»
että hän Kemiläisten sääntöjen mukaan sen kautta tulisi saastute-
tulsi. Johannes seurasi myös häntä. Nähtyänsä ruumispuwun
kokoon käärittynä uskoimat he Marian sanat ja palafiwat loti»
ansa (loh. 20: 2—10). Opetuslasten poistuttua haudalta, saa-
pui sinne Maria Magdaleena uudelleen. Masentuneena ajatel-
lessaan sitä, että tuntemattomat kädet olimat mieneet Herransa
pois, seisoi hän haudan owella ja itki. Silloin näki hön taksi
enkeliä istuman haudan partaalla, jotta kysymät häneltä syyt»
hänen murheeseensa. Samassa, kuin hän oli heille ilmoittanut
murheensa syyn, katsahti hän taaksensa ja näki Jeesuksen seisoman,
mutta hän ei Häntä tuntenut, maan luuli Häntä yrttitarhan
hoitajaksi. Mutta lun Jeesus sanoi hänelle: .Maria," ei hän.
muuta todistusta enään tarwinnut, sillä Hän nimensä ääntämi'
sen soinnussa tunsi mestarinsa tutun äänen. Ihastuksen ja rat-
kauden tunteiden waltaamana lankesi Hän Jeesuksen jalluin juu-
reen ja ollaksensa likemmin makuutettu tästä odottamattomasta
ilmiöstä, tahtoi hän käsin Herraansa rumeta. Mutta sen kieltää
Herra häneltä ja laskee hänen menemään opetuslastensa tykö ja
ilmoittamaan heille edeltäpäin Hänen taiwaasem astumisensa,
jonka kautta ijankaikkinen yhteys Hänen ja Hänen omainsa, Hä-
nen Jumalansa ja Hänen omainsa Jumalan kanssa tuli Pyhässä
Hengessä täytetyksi. Tätä eimät opetuslapset mielii woineet ka-
fittää, mutta se kirkastui heille ensimmäisenä helluntaina. Päi-
wän kuluessa ilmaantui Jeesus ensin Pietarille (Luutk. 24: 34.)
Lähempiä seikkoja emme tästä kolmannesta ilmestymisestä tunne,
sillä niin Luukas tuin Paamalikin omat sen maan suurimmassa
lyhykäisyydessä maininneet. Hywin johdonmukaiselta näyttää.

8



että Herra tahtoi ensin yksinäisyydessä tamata murheellisen ja
katumaisen opetuslapsensa ja erityisesti lohduttaa häntä ja samalla
makuuttaa hänelle lieltämisrikoksensa oleman anteeksi annetun.

Jeesus ilmestyy Emauksen tiellä ja leerusalemissa.
Saman päiwän ehtoona ilmaantui Wapahtaja neljännen

kerran kahdelle opetuslapselle Emauksen tiellä (Emaus oli eräs
kylä noin penikulman matkan päässä pohjoiseen päin leerusllle-
mistä). Nämät opetuslasset luultawasti luuluiwat 70 opetus»
ten joukkoon. Toisen nimi oli Kleofas ja loinen oli armatta-
masti Luukas itse jota tapauksessa osallisena olleen tarkkuudella
kertoo tapauksen waiheet.

Mela wiidennenkin kerran ilmestyi Jeesus samana päi-
wänä. Äsken mainitut opetuslapset palasiwat leerusalemiin ja
ilmoittiwat kymmenelle suljetussa huoneessa keskustelemalle ope-
tuslapsijoulolle, että Herra on totisesti noussut ylös. Heidän
teskustellessansll ilmaantui Jeesus älliä heidän keskellensä ja
sanoi: „Rauha olkoon teille." Opetuslapset eiwät käsittäneet
Hänen kirkastetun olentonta ominaisuutta, sentähden luutimat he
jonkun aaween näkemänsä. Nuhdeltuaan heidän tailausloisill
ajatuksiaan, makuutti Hän heille persoonallisen olentonsa todelli-
suuden, osoittaen läwistetyt kätensä ja jalkansa. Kun ilo, ihmet-
teleminen ja epäilys taisteli opetuslasten sydämissä, tahtoi Jee-
sus poistaa heistä laitti epäilykset. Hän söi heidän nähtensä
kappaleen paistettua kalaa ja mähäisen lomalaisen hunajata.
Sen jälkeen lausui Hän uudelleen: „Rauha olkoon teille!" ynnä
selitti heille heidän suuren tehtäwänsä ja lupasi mahwistaa hei-
dät woimalla korkeudesta. Tämän päiwän miimeinen ilmestys oli
ratkaisema Jeesuksen lilimmistä ystäwistä laitki epäilykset. Nyt
ei enään ollut mitään tilaa erhetylselle ja petokselle. He eimät
enäan surumielin ajatelleet häntä haudan hiljaisuudessa nullu-
wlllsi, maan he uslon makuutuksella todistimat, että .Herra on
totisesti noussut ylös!" Tämä olikin sittemmin heidän saarnainsa
pääaineena. Se on kaikkina aikoina olema Kristin»uslon tun-
nustulsen ytimenä.
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Jeesus ilmestyy uudelleen opetuslapsilleen ja Tuomaalle.

Kahdeksan puiman perästä ilmaantui Jeesus jälleen ope-
tuslapsillensa, jolloin Tuomaskin oli heidän kanssansa. Hän ei
ollut uskonut opetuslasten todistusta. Sentähden kääntyi Wa-
pahtoja nyt erityisesti hänen puoleensa ja osoitti hänelle kätensä,
jalkansa ja kylkensä. Herransa sanoista tuli hän nyt makuute-
tuksi, että hänen Herransa oli tailkitietämä Jumala. Hän kään-
tyi nyt epäuskosta mitä lapsellisimpaan uskoon, jolloin hän sy-
dämen rakkaudella huudahtaa: «Minun Herrani ja minun Iu-
Malani!" Waikka Wapahtaja hellästi nuhteli Tuomasta hänen
epäilewäisyydestään, sai hän kuitenkin Häneltä hawainnullisiin
todisteihin perustuman siunauksen. Tuomas etsi totuutta ja nyt
elpyi hänen uskonsa rakastamassa sydämessä olemasta totuudesta.
Usko, joka Vaikuttaa rakkauden on ja tulee olemaan äärettömän
suuresti siunattu.

Jeesus ilmestyy Tioerian meren tykönä.

Jo ennen luolematansa oli lesus luwannut ylösnousemi-
sensa jälteen kohdata opetuslapsiansa Galilean meren rannalla.
Apostoleilla ei enään ollus yhteistä laösaa ja kosta heidän raha-
maransa oliwat loppuneet, aikoimat he nyt ryhtyä jälleen enti-
seen elinkeinoonsa, kalastamiseen. Apostoli Pietarin esitystä ja
esimerkkiä noudattaen lälsimät seitsemän opetuslasta: Simon,
Nathanael, Tuomas, molemmat Zebedculsen pojat ja kaksi muuta

luultawasti Filippus ja Andreas ehtoopäiwällä wanhaan tut-
tuun toimeensa. Mutta he tekimät työtä loko yön turhaan.
Mutta kun he aamulla, sillä hetkellä heille tuntemattoman ran-
nalla seisoman miehen neumosta helttiwät «verkkonsa mesille, sai-
nmt he suuren talain paljouden. Tämä tapaus herätti heissä
.Vastustamattomalla moimalla muiston menneiden aikain onnelli-
fista päimistä. Johannes luistasi nyt Pietarille: »Herra se on."

Kohta syöksyi tuo tuliluontoinen Pietari mereen, ui ran-
nalla ja heittäysi mestarinsa jalkain eteen. Kun toiset opetus-
lapset oliwat saaneet merltonsa saaliineen korjatuksi, söi Jeesus
heidän kanssansa. Tämän yksinkertaisen aterian syötyä lysyi
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Herra kolme kertaa Pietarilta: „Simon Jonnan poika rakas-
tatko minua?" Pietari oli kolme kertaa kieltänyt Herransa, nyt
piti hänen kolme kertaa makuuttaman rakkautensa Häneen. Lo-
puksi antoi H-rra hänelle tiedon häntä odottamasta martyyri»
luolemastaan, mutta nyt ei hän enäim ollut huikentelewainen,
Simon, maan malawa kalliomies, Pietari, joka oli walmis kuole-
maansa saakka tottelemaan mestarinsa käskyä: »Seuraa minua!"

Luullaan, että Jeesus tässä tilaisuudessa käski omiansa
kokoontumaan eräälle wuorelle Galileassa. Enemmän kuin wiisie
sataa opetuslasta kokoontui määrättynä aikana yhdentoiZtakym-
menen apostolin kanssa sinne waZtaanottamaan Hänen wiimeisis
käskyjänsä ja lupaulsiansa. Tätä yhdeksättä ilmestymistä ei ole
ewankeliumeissci mainittu, mutta apostoli Paawali puhuu siitä
1 Kor. 16: 3—B, jolloin wielä suurin osa heistä oli elossa
maikka io noin 20 wuotta oli siitä ajasta kulunut.

Jeesuksen tmwaaseen astuminen.
Neljäkymmentä wuorokautta waelsi Jeesus ylösnousemisen

jälkeen omainsa keskuudessa maan päällä. Wiimeiseksi yhtyr
Hän yhdentoistalymmenen opetuslapsensa kanssa leerusalemissa,
jolloin Hän kehoitti heitä olemaan hiljaisuudessa siellä
siksi tunnes he pmttaisiin Pyhän Hengen moimalla
Sitten wei Hän heidät Öljymäelle, jossa Hän wielä kerran siu-
Näsi heitä ja samassa tilaisuudessa asetti pyhän kasteen. Sitten
erkani Hän heistä ja pilwi mei Hänen ylös taiwaaseen, jossa
Hän istui Isän Jumalan oikealle puolelle.

Lyhyt oli Vapahtajamme waelluksen aika maan päällä, ai-
noastansa noin kolmekymmentä kolme wuotta. Ainoastansa kol-
me wuotta saarnasi Hän julkisena profeetana waltalunnan eroan-
kellumia; mutta tänä lyhyenä aikana kerkisi Hän kaikille uslolli-
sille seuraajillensa walmistaa latoomattoman perinnön, joka on
syntein anteeksi saaminen, wanhurskaus, ilo ja rauha Pyhässä
Hengessä.





Hinta l marlka.










