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Kodin Vanhemmille jäsenille.

Ei ole hywä, että lapset pitämät sunnuntaita
ainoastaan mapaapaiwänä ja leikkipäiwänä. Eikä
sekään ole hywä, että heidät wiedään kirkkoon hau-
kottelemaan taikka että he kotona pitkästyen kuuntele-
mat saarnaa, jota eiwät ymmärrä.

Taisteluita ja suruja kokeneen täysi-ikäisen ihmi-sen ei pidä tyrkyttämän ajatusjuoksuansa kokematto-
maan lapseen. Kirkon, joka puhuu niin monelle
särkyneelle ja wäsyneelle sielulle, ei pidä puhuman
samaa kieltä raitista eloa henkimälle lapselle. Sel-
lainen hurskaus, joka wäsyttää, wieroittaa lapsen-
sydiimmen; se sana, jota ajattelemattomasti matki-
taan, kasmattaa ulkokullattuja.

Minä olen koettanut, kuten monet monituiset,
puhua lapsille Jumalan Valtakunnasta, mutta toisin,
kuin edeltäjäni; minä en puhu kirkon saarnalla, waan
kodin ja koulun tuttllwallisella kielellä. Lasten ei
pidä tulla Jumalan luo juhlamuodossa; heidän tulee
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joka hetki moida sanoa hänelle kaikki, tunnustaa kaikki
ja rukoilla kaikkia. Kodin rukous, joka heitä ohjaa,
on muuttama ulkoläksyn totuudeksi ja elämäksi.

En puhu liika aikaisin kehittyneille, maan tumal-
lisille lapsille. Kuusiwuotias ei moi ymmärtää kaik-
kia, mitä kaksitoistamuotias käsittää, mutta kaikkien
tulee henkiä ilmaa, jokarakkauden kautta sydämmemme
ysläwään lesukseen on täynnä rakkautta Jumalaa
ja ihmisiä kohtaan.

Jokaisen pyhä- ja juhlapäimän kolmesta ewan-
leliumitekstistä olen walinnut sen, joka mielestäni on
sopimin selittää lapsille. He saamat tässä sen merran
kirkon puhdasta uskoa, kuin tekstistä moi
sonnttaa. Ia sowittamisesta riippuu käsittäminen.
Ilman sitä koetetaan turhaan selittää noita yleisiä
käsitteitä, syntiä, armoa, parannusta ja manhurs-
kauttamista.

Olen kuwitellut, että sanankuuliat kutsutaan kokoon
sunnuntai-aamupäiwänä. Heitä kehoitetaan istumaan
puolen tunnin ajan hiljaa, ei pitempää aikaa, sillä
kauemmin ei lapsen lyhyt kärsimällisyys kestä. Sil-
loin luetaan heille päimän ewankeliumin teksti ja
sitte selitys. Hywä on, jos tämän lyhyen jumalan-
palmeluksen moi aitaa ja lopettaa rukouksella tahi
wiiren wärssyllä, mutta en ole tähän tahtonut niitä
liittää, koska saman rukouksen ja saman wärssyn



saattaa useamman kerran toistaa, joten ne paremmin
jäämät muistiin.

Ei löydy hedelmää tuottawampaa eikä kiitolli-
sempaa peltoa, kuin lapsen sydän. Mutta millainen
onkaan edeswastaus! Kuka olen minä, joka tahdon
puhua Jumalan m «Itäkulmasta tuon waltakunnan
esikoisille! Monta wuotta olen epäillyt; ei mikään
rakkaus, ei mikään kokemus ole tässä mielestäni ollut
kylliksi. Kaiken täytyy olla lahja ylhäältä. Ia kun
nyt uskallan lähettää maailmalle nämät sanat, koska
minä luulen, että niitä tarwitaan ajan kirjawassa
siemenkylwössä, niin minä ne lähetän lapsille, en
omasta woimastani, sillä se on main pelkkä Voi-
mattomuus, maan Jumalan Hengen moimasta, joka
yksin moi niille eloa antaa. Hän täyttäköön mitä
niistä puuttuu, hän antakoon niitten langeta hedel-
mälliseen maahan ja itää siunausta tuottaen!

Koiwuniemellä Marraskuussa 1893.

Z. T.
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Ensimmäisenä Mdwenttisunnuntaina.
(Imen. wuosik. Mäti, 21: 1-9.)

1. lesus tulee.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta

meidän Isältämme ja Herralta lesukselta
Kristukselta!

Rakkaat lapseni! Sunnuntai on lepopäiwä ja
wapaapäimä, ja se on seka pienien että suurien lupa<
päimä, mutta se on myöskin päiwä, jolloin meidän
tulee Jumalaa niistää. Silloin meidän tulee kiittää
Jumalaa kaikesta hywästä, rukoilla hänen siunaus-
tansa ja lukea hänen sanaansa. Ewankeliumi merkitsee:
hywä Jumalan sanoma; ja meidän sunnuntaimme
enankeliumit owat kappaleita raamatussa olemasta
Jumalan sanasta. Nyt kiitämme sinua, hywä Jumala,
kun saamme lukea pyhää sanaasi, ja rukoilemme, että
antaisit tämän sanasi jäädä sydämmiimme kewään
siemeninä, joista kesän kukat wersomat. Elämä Ju-
malassa on sielujen tesä.



Tänään alkaa kristillinen kirkko uuden wuoden.
Maailman uusi wuosi alkaa Tammikuun ensimmäisenä
päiwänä, mutta Jumalan waltakunnan uusi muosi
alkaa, kun Vapahtajamme lesusKristus tulee maail-
maan. Adwentti merkitsee tuloa, ja joulujuhla on
Wapahtajan tulemisen muistojuhla. Lähimpiä jou-
lun edellisiä unikkoja nimitetään adwentiksi, koska
kaikki kristityt silloin tahtomat walmistnutua ottamaan
lesusta mastaan sinä wuoden-aikana, jolloin hän syn-
tyi maailmaan.

Kun odotamme rakasta ystämää, jota sydäm-
mestämme hymänä pidämme, silloinhan jo kauan
edeltä päin iloitsemme ja malmistamme hänelle asuin-
sijaa, jotta hänen olisi hywa olla ja jotta hän meillä
miihtyisi. Huoneessa, jossa hän tulee asumaan, ei
saa olla tomua eikä sälyä eikä mitään likaista, ja
itsekkin tahdomme mielellämme olla puhtaita, hymiä
ja iloisia, jotta hän näkisi, kninka paljon me hänestä
pidämme. Tämä ystäwä, joka nyt tulee, on rakkahin
ja paras kaikista Mamista; ei kukaan maailmassa
ole rakastanut meitä min, kuin hän meitä rakastaa.
Mitenkä me emme ottaisi awoiylin häntä wastaan!
Ia tämä ystämä on myöskin ylhäisin ja suurin
kuningas tcnwaassa ja maassa. Mitenkä me emme
häntä kunnioittaisi enemmän kuin ketään muuta
maailmassa! Mutta maikka hän on niin ylhäinen
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ja rikas, ja Jumalan poika iankaikkisuudesta, tulee
hän luoksemme köyhänä, pienenä lapsena, ja jouluna
muistelemme häntä Betlehemin seimessä makaamana
lapsena. Mitenkä eiwät lapset siis olisi wielä iloi-
semmat kuin kaikki muut, saadessansa hänet wastaan
ottaa!

Odottaessamme hänen tuloansa, kertoo eman-
keliumi, mitenkä lesus kerran tuli Jerusalemin:, silloin
kuin hän jo oli kansan profeetta.

Maailman kuninkaat ja sankarit saapumat kau-
punkeihin, ratsastaen korskumilla, komeilla sotahewo-
sillaan. lesus käski opetuslastensa tuoda itsellensä
eläimen, jota ihmiset ylenkatsoiwat: aasintamman mar-
soineen. Hän sanoi jo ennallaan opetuslapsilleen,
mitenkä he löytäisimät nuot eläimet, ja opetuslapset
lewittiwät päällyswaatteensa warsan selkään. Aasin-
tamma oli kantanut monta taakkaa selässään jo ennen-
kin, mutta nuoren warsan selässä ei wielä kukaan
ollut ratsastanut, ja nyt tämä köyhä warsa sai seläs-
sään kantaa kuningasten kuningasta. lesus ei ollut
raskas kannettama, hän, joka oli sanomattoman hywä
maailman heikkoja kohtaan.

Koska lesus näin kunnioitti ylenkatsottua eläin-
raukkaa, joka ei siihen asti wielä ollut mitään hyötyä
tehnyt maailmassa, niin saatamme ymmärtää, ettei
hän ylenkatso pienintä ja kurjintakaan eläwää olen-
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toa. Miksikä me ylenkatsoisimme ja kiusaisimme eläin
raukkoja? Miksi emme ennemmin käyttäisi niitä pal-
melukseemme ja osottaisi niille hywyyttä, kuten lesus-
kin teki?

Kummallinen riemuretki syntyi, kun lesus tuli
Jerusalemiin. 'Moni lemitti waatteensa kadulle hänen
eteensä, jotta ei tomunhiuekkaan warsankawioon tart-
tuisi ja waiwaisi suurta kuningasta. Toiset taittoimat
palmuista oksia ja sirottiwat niitä tielle, kuten itä-
mailla tehdään jos oikein tahdotaan kunnioittaaylhäistä
herraa. Myös monta lasta oli kansan joukossa, ja
kaikki he weisasiwat sitä kiitoswirttä, jonka olimat
esi-isiltänsä oppineet ja jota lapset wieläkin adment-
tina kirkoissa weisaamat: Hosianna Dawidin
pojalle! Kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen!

Hosianna merkitsee Jumalan ylistystä. Damid
oli ollut juutalaisten suurin kuningas, ja lesus pol-
meutui hänestä äitinsä Marian kautta. Koko kansa
odotti nyt, että lesus uudelleen asettaisi woimaansa
kuningas Dawidin mahtaman waltakunnan.

Ewankelista Luukas kertoo, että farisealaiset
eiwät pitäneet noista kunman-osotuksista, waan tah-
toiwat, että lesus kieltäisi kansaa ylistyswirttä Vei-
saamasta. Silloin lesus mustasi: jos ihmiset nyt
waikenisiwat, niin kiwet huutaisimat! Hän ikäänkuin
tahtoi sanoa: elleiwät ihmiset nyt ymmärrä, että
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taimaan ja maan kuningas heidän luoksensa tulee,
niin tuon hengettömän luonnon täytyy se ymmärtää
ja siitä todistaa. Ia elleiwät ihmiset nyt ymmärrä,
että heidän Vapahtajansa tulee heidän luoksensa jou-
lun muistojuhlana, niin täytyy heidän sijastaan
kirkonkellojen soida, niin että niitten ääni joulu-
aamun pimeässä etäälle kajahtaa: Hosianna, Hosianna,
siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen!

Mutta meidän tulee tämä ymmärtää, meidän
tulee se muistaa. Menkäämme iloisina Vapahtajaamme
wastaan, kuu hän tulee pienenä, köyhänä lapsena
luoksemme, ja ylistäkäämme häntä iankaikkisena kaikki-
waltiaan Jumalan Poikana. Teillä ja poluilla on
lunta, meillä ei ole palmuja, mutta sytyttäkäämme
kynttilämme ja ottakaamme lesus wastaan hartain
sydämmin; ja nyt jo, odottaessamme joulua, weisat-
kaamme kristillisen kirkon ja kaikkien Jumalan lasten
kanssa adwenttiwirsi (N:o 2:5):

Ah tule, armas lesuksen!
Mä sulle annan sydämmen;
Kanss' armos tule autuaan
Ia asu siinä ainiaan! Amen.
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Voisena Hldwenttismmuntama.
(3:mas wuosik. Luukk. 17: 20-25.)

2. Jumalan valtakunta tulee.
Vapahtajamme on opettanut meille rukouksen,

jonka me kaikki tunnemme. Siinä rukoilemme ensiksi:
pyhitetty olkoon sinun nimesi; ja sitten: lähestyköön
sinun waltakuntasi. Me sanomme: sinä suuri Herra
Jumala, anna waltakuntasi tulla meille ja kaikille
ihmisille! Mutta sinä, joka näin rukoilet, ymmärätkö
tuon rukouksen? Mitä merkitsee Jumalan walta-
kunta? Onko Jumalalla waltakunta? Eihän se ole
kartassa, kuten muut maltakunnat. Me luemme
maantieteestä monesta waltakunnasta, keisarikunnasta
ja kuningaskunnasta, mutta Jumalan waltakunnasta
ei- siinä puhuta mitään.

Ei, Jumalan waltakuntaa ei löydy mistään
maantieteestä; se ei ole sellainen kuin muut malta-
tunnat. Jumalan waltakunta on kaikkialla, sillä Ju-
mala on kaikkialla ja hallitsee koko maailmaa. Tätä
koko suuressa luodussa maailmassa olemaa waltakuntaa
ei meidän tarwitse pyytää, sillä sehän jo on ole-
massa; se on ollut maailman alusta ja tulee ole-
maan maailman loppuun asti. Mutta löytyypä
myöskin sisällinen, hengellinen Jumalan waltakunta.
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joka on ihmisten sndammissä: sitä me rukoilemme
meille tulemaan. Tämä waltakunta on silloin meillä,
kun Jumala saa hallita sydämmiämme ja me olemme
hänen alammaisiansa. Jumalan tottelewaijia lapsia.
Siihen waaditacin myöskin, että pelkäämme, rakas-
tamme ja palwelemme suurta Herraa Jumalaa enem-
män kuin mitään muuta maailmassa, emmekä mil-
loinkaan tahdo tehdä häntä wastaan, maan kaikessa
hänen tahtoansa tottelemme. Tätä Jumalan malta-
kuntaa tulee meidän kaikkien rukoilla, niin pienten
kuin suurten: sillä siinä, ainoastaan siinä' on koko
meidän onnemme, toimomme ja iankaikkinen ilomme.

Tästä Jumalan maltakunnasta puhuu Wapah-
taja sunnuntain ewankeliumissa. Farisealaiset ajat-
teliwat sellaista waltakuntaa, josta maantieteessä pu-
hutaan. He oliwat lukeneet profeettain tirsoista, että
suuri, mahtuma kuningas. Jumalan walitsema Mes-
sias, oli tulema maailmaan uudestaan woimaansa
asettamaan iankaikkista maitokuntaa luudan kansan
seassa. Ia koska juutalaisetKristuksen aikana oliwat
roomalaisten mallan-alaisia, joilla ei ollut omaa
wllltafuntaa eikä omaa kuningasta, luuliwat farisea-
laiset, että Messias, oli suuri sotasankari, joka tuli
karkoittamaan pois kaikki roomalaiset ja asettamaan
woimaansa luudan waltakunnan. Nyt kysyiwät he
lesukselta, milloinka tämä waltakunta oli tulema.
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Heidän suussaan tämä kysymys oli iwallinen.
He asettiwat kysymyksensä köyhälle miehelle, jolla ei
ollut miekkaa, ei kilpeä eikä sotilaita, miehelle, joka
ei milloinkaan puhunut sodasta eikä wihollisista, maan
yhäti oli kehoittanut ihmisiä meljinään rakastamaan
toisiansa. Tälle miehelle sanoiwat he: milloinka sinä
aiot lyödä ja tarkoittaa mahtumat roomalaiset?

lesus mustasi: Jumalan waltakunta ei tule
miekan woimalla. ei ihmisten woimalla eikä ulko-
naisilla töillä. Ei kukaan saata sanoa: täällä se on,
tuolla se on, tuossa kansassa, tuossa maassa, tuossa
ihmisessä. Jumalan näkymätön maailma on ihmisten
sydämmissä. Ia opetuslapsille sanoi hän: ihmiset
tulewatZ näkemään paljon pahaa maailmassa, kun
minä olen poissa. Heidän pitää toiwoman Inmalan
waltakunnan rauhaa ja sanoman toisillensa: katso, se
sankari, se Valtiomies, se oppinut mies lupaa suo-
jella meitä kaikesta pahasta. Mutta älkää uskoko
heitä; Jumalan waltakunta tulee wasta silloin, kun
minä olen ottanut pois heidän syntinsä ja he omat
saaneet rauhan Jumalassa. Nyt täytyy minun ensin
kärsiä ja tuolla täällä maailmassa, mutta minä tulen
takaisin, minä tulen jokaisen luo, joka minuun uskoo,
ja tuon mukanani Jumalan waltatunnan.

Tämä nyt oli ihan toista, kuin mitä farisea-
laiset oliwat kuwitelleet. Jumalan waltakunta, jonka
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lesus mukanaan tuo, ei ole mitään ulkonaista, jota
meidän sopii nähdä tahi kuulla tahi johon woisimme
sormillamme tarttua: se on sielun rauha ja yhty-
minen Jumalaan. Kummallista on, että tämä walta-
kunta saattaa tulla luoksemme. Muistatko, kuinka
paha wälistä olet sydämmessäsi ollut, kuinka sinä
olet suuttunut wälistä yhteen, wälistä toiseen, joka
on sinua mastoin jotakin tehnyt, ja mitenkä har-
mistunut samalla olet ollut itseesi, maikka et ole
tahtonut sitä myöntää? Silloin olet kuullut sanan,
joka on sattunut sydämeesi, taikka kuullut omantuntosi
äänen: Jumala näkee sinut, Jumalan enkelit itkewät,
älä enään ole suuttunut, ole hywä, ole rakastawai-
nen, suo anteeksi ja ole onnellinen! Katso, kun näin
ajattelet, kun sitä ääntä kuuntelet, silloin tulet jälleen
iloiseksi, silloin on lesus ja Jumalan waltakuuta
jälleen tullut luoksesi. Ia monta, monta löytyy,
jotka omat ennen olleet pahoja ja taas tulleet hymiksi,
mutta he eiwät ole omasta moimastaan parantuneet,
maan lesus on tullut heidän" luoksensa ja tuonut
Jumalan waltakunnan muassaan.

Kun tuon nyt tiedät, ja myöskin, että Jumalan
waltakunta woittaa kaiken pahan ja muuttaa kaiken
maailmassa wallitsewan rauhattomuuden iankaikkiseksi
iloksi, silloin käsität, miksi me Isämeidän toisessa
rukouksessa rukoilemme: lähestyköön sinun walta-
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kuntasi! Ia kaikilla waltakunnilla tässä maailmassa
on aikansa ja niitten pitää katoamaan, mutta Juma-
lan maltakunta on iankaikkinen, eikä koskaan katoa.
Se on nyt ihmisessä kätkettynä, sillä wielä on moni
loma taistelu taisteltawana maailman pahuutta mus-
taan; mutta kun Vapahtajamme tulee jälleen taiwaan
piimissä, silloin on Jumalan maltakunta olema kai-
kille ilmeinen ja Jumalan ylistys on kaikuma koko
maailmassa.

Rakas Isä taiwaassa, pyhitetty olkoon sinun
nimesi, lähestyköön sinun Valtakuntasi! Auta meitä,
heikkoja, horjumia lapsiasi, ettei paha tahtomme saisi
maltaa meissä, niin että se olisi sinun waltakuntasi
wllstustajana, waan että me iloisina ja rohkeamie-
lisinä tottelisimme sinun tahtoasi, joka yksin on wiisas,
hywä ja kalkkimaittasi Sillä ainoastaan sinun wal-
takuntasi on rauha ja siunaus, ainoastaan sinun
waltakuntasi on iankaikkinen autuus lesuksessa Kris-
tuksessa, meidän Vapahtajassamme. Amen.
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Aolmantena Mdwenttisunnuntaina.
(Imen wiwsik. Matt/11: 2—10.)

3. Me tiedämme, kehenkä uskomme.
Mikä on profeetta? Profeetta on se, joka moi

ennustaa tulemia asioita. Mitenkä moi ennallaan
tietää, mitä tulewaisuudessa tapahtuu? Emmehän
tiedä edes, minkälainen ilma huomenna on. Emme
tiedä, olemmeko huomenna terweitä mai sairaita,
iloisia mai surullisia, köyhiä mai rikkaita. Tämän
ja huomisen päimän wälillä on suljettu omi. Saat-
taako kukaan aukaista sitä owea ja katsella sen takana
olemaan tuntemattomaan? Ei, sitä emme saata tehdä,
et sinä enkä minä. Mutta Jumala saattaa sen tehdä;
hänellä on kaikki awaimet ja hän tietää kaikki, hän
tietää, mitä on ollut, mitä on ja mitä tuleman pitää.
Hänen edessään ei mikään omi ole suljettu.

Moni ihminen kyllä luulee woiwansa ennustaa
tulemia asioita. Muutamat näkemät unia ja selittä-
mät unensa siten, että nyt on se tahi se asia tapah-
tuma. Toiset ennustamat yhdellä, toiset toisella
tawalla, ja ehkä olet nähnyt jonkun ennustaman
kädestä tahi kortista tahi uudenwuoden-yönä wale-
tusta tinasta y. m. Omatko nuot ennustukset käy-
neet toteen? Tähän sopii mustata kieltämällä ja
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myöntämällä; asia riippuu wain siitä, miten sen seli-
tämme. Me olemme niin walmiita selittämään
asioita oman toiwomme mukaan. Mutta sehän on
tyhmyyttä.. Joka uneen uskoo, se marjoon maipuu.
Tieto tulemaisuudesta ei meitä hyödyttäisi; sepä olisi,
ikäänkuin jos alkaisimme lukea kertomusta lopusta.
Siksipä on Jumala mnhwoilla lukuilla sulkenut owen,
että me saattaisimme lewollisella luottamuksella jättää
kaikki hänen haltuunsa.

Mutta kun täällä on tapahtunut jotakin suurta
ja tärkeää Jumalan waltakunnan hymäksi maan päällä,
silloin on Jumala awannut tuon suljetun owen, jotta
ihmiset olisimat walmiit ottamaan ivastaan hänen
sallimuksiansa. Silloin on hän lähettänyt profeettoja,
ja Jumalan henki on puhunut ihmisille näitten suun
kautta. Tiedämmehän, että profeetat Wanhan Tes-
tamentin aikana julistimat Wapahtlljan tuloa monta
sataa wuotta ennen lesuksen syntymistä. Ia samalla
tawalla antoi Jumala ilmoittaa, että juutalaiset oli-
simat hänen walittuna kansanaan niin kauan, kuin
he hänen käskyjään tottelisimat, mutta jos he Ju-
malaa suututtaisiwat, niin piti heidän hajoaman
ympäri maailman. Kaikki tämä on käynyt toteen.

lesus on sanonut Johannes Kastajasta, että
hän on jalompi kuin profeetta. Ia nyt puhutaan
Johanneksesta adwenttisunnuntaina, sen wuoksi, että
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hän oli ensimmäinen, joka lefuksen tunsi maailman
Vapahtajaksi. Johannes sanoi: katso. Jumalan
karitsa, joka pois ottaa maailman synnit!

lesus sanoi Johannes Kastajasta, ettei kukaan
ihmisten joukossa ollut häntä suurempi, ja kuitenkin
sanoi lesus, on se, joka on wähin taiwaan malta-
kunnassa, suurempi Johannesta. Ei edes suurin ja
paras ihmisistä, ei suuri profeettakaan ole niin täy-
dellinen, että hän olisi inhimillisistä nnoista wapaa.
Johannes Kastaja istui wankilassa ja odotti tur-
haan, että lesus esiintyisi moimassa ja kunniassa
Jumalan Poikana. Silloin lähetti hän opetuslap-
sensa lesuksen luo kysymään: oletko sinä se tulema,
wai pitääkö meidän toista odottaman? Katsokaa,
noin maltittomllsti kyselemme kaikki, kun olemme
hädässä ja odotamme auttajaa. Me käännymme
toisen tahi toisen puoleen ja kysymme: oletko sinä
meidän auttajamme, wai täytyykö meidän toista
odottaa?

Tuo suuri profeetta ajatteli enemmän Jumalan
Valtakuntaa, kuin itseänsä, mutta hänen uskonsa oli
heikko, hän rupesi epäilemään. Jos lesus oli Ju-
malan Poika, niin miksikä hän noin kauan kulki köy-
hänä ja halpana täällä maailmassa? Miksikä antoi
hän juutalaisten pilkata itseänsä, miksi hän ei kaikille
kansoille ilmoittanut, että hän oli suuri, laikkiwaltias
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kuningas, jota ei kukaan moi wastustaa? Miksikä
hän ei heti asettanut woimaan iankaikkista malta-
kuntaansa? Silloin käski lesus Johanneksen opetus-
lasten kertoa, mitä he oliwat nähneet, nimittäin
niistä suurista ihmeistä, jckta lesus silloin teki ja
jotka todistiwat, että hän oli Jumalan Poika. Ei
mainita mitään siitä, mitenkä Johannes tämän mus-
tauksen otti wastlllln, mutta täytyyhän meidän uskoa,
ettei hän enään epäillyt.

Sitten puhui lesus kansalle ja häpäisi heidät
heidän uteliaisuutensa tähden. Moni kyllä meidänkin
aikanamme juoksee, kuten juutalaiset silloin tekiwät,
kaiken uuden jäljessä, josta kuulemat puhuttaman.
Kaikki uudet korut, kaikki uudet temput ja opit hou-
kuttelemat ihmisiä tänään luoksensa, ja huomenna he
jo kentiesi omat ne jälleen unohtaneet. Ia kun Ju-
mala lähettää meille suuren opettajan, joka sanoo:
tehkäät parannus, silla taiwaan maltakunta on lähes-
tynyt, silloin katselemme tuota sanantuojaa, kuten
häälywää ruokoa tahi komeasti puettua homimiestä.
Me yksinkertaiset lapset emme ymmärrä sitä aikaa,
jolloin Jumala meitä etsii.

Ah, paljon, paljon löytyy wielä meidän aika-
namme sellaisia, jotka epäilemät! Kun Jumala ei
heti heitä auta, sanomat he: oletko sinä meidän Ju-
malamme, wai täytyykö meidän etsiä apua ihmisiltä?
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Jos olet lesus, josta niin paljon kuulemme kirkossa
puhuttaman, miksi annat meidän olla sairaina, köy-
hinä murheellisina ja onnettomina? Mitenkä tahdot,
että me kuitenkin sinuun uskoisimme? Mutta jos
ne, jotka niin sanomat, käsittäisimät Jumalan ihmeitä
meidän aikanamme, niin eimät enään epäilisi. Etkö
ole nähnyt jnuri meidän aikanamme, että sokeat oppi-
mat lukemaan, mykät oppimat puhumaan, raajarik-
koiset ja sairaat parantumat, kuurot kuulemat, ja hen-
gellisesti kuolleet, ne, jotka maailmassa omat eläneet
kokonaan ilman Jumalaa, alkamat uutta elämää
uskossa lesukseen Kristukseen? Etkö ole kuullut,
miten meidän aikanamme emankeliumia saarnataan
köyhille pakanoille ja mitenkä maassamme köyhinkin
saa lahjaksi raamatun? Eimätkö kaikki nämät ole
wieläkin, samoin kuin Johannes Kastajan aikana.
Jumalan ihmeitä?

Ei, meidän ei tarwitse Johanneksen tapaan kysyä:
oletko sinä se tulema, wai pitääkö meidän toista
odottaa? Mstetty olkoon Jumala, meidän taiwaal-
linen isämme, me tiedämme, kehenkä uskomme.
Wllikka koko maailma ja meidän heikko-uskoinen
sydämmemme sanoisi meille: miksi uskot, mitä et
näe? niin mastaamme rohkeamielisesti: me tie-
dämme, kehenkä uskomme. Me emme arwaa, me
emme kysele, me emme etsi tänään yhtä, huomenna
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toista, me tiedämme maailman-historiasta, me tie-
dämme koko elämämme kokemuksesta, me tiedämme
omantuntomme äänestä, tiedämme Jumalan sanasta
ja Jumalan Hengen todistuksesta sndämmessämme,
että lesus, Jumalan Poika, on auttaja kaikessa tus-
kassamme, lohduttaja kaikessa murheessamme, wapah-
taja kaikesta pahasta, suurin ilomme, maallinen rau-
hamme ja iankaikkinen autuutemme. Herra, kenen
luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän
sana. Me tiedämme, kehenkä uskomme. Jumala
auttakoon meitä. Amen.

Hieljiintenä Mdwentttsunnuntaina.
(Imen wuosik. I°h. 1: 19—28)

4. Totuuden todistaminen.
Nyt kertoo ewankeliumi toisen terran Johannes

Kastajasta. Hänestä puhutaan usein, ja winneiseksi
Juhannuksena, joka päiwä myöskin on saanut hänen
nimensä. Niin erinomainen mies oli hän, jota lesus
sanoi suurimmaksi koko maailmassa jakuitenkin pienem-
mäksi, kuin pienin taiwaan Valtakunnassa. Miksi oli
hän suuri täällä maailmassa? Siksi, sanoi lesus,
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että hän totuutta todisti. Ia miksi oli hän niin
pieni taiwaan waltakunnassa? Siksi, että pienin
siellä on suurempi, kuin suurin täällä maailmassa.

Käsitätkö, kuinka jaloa on todistaa totuutta,
puhua ja tunnustaa totuutta eikä koskaan walehdella,
ei koskaan olla ulkokullattu, ei petturi eikä wiekas,
waan aina totinen Jumalan ja ihmisten edessä?
Löytyyhän monta, jotka eimät totuudesta wälitä,
eiwcitkä huoli, maikka jonkun hätäwalheen lausumat,
kun omat pahaa tehneet. Jumala sanoo Ilmestys-
raamatussa, että kaikki malehteliat pitää heitettämän
iankaikkiseen pimeyteen. Mutta sitä mastoin luemme
Syrakin kirjassa (4: 28): taistele totuuden puolesta
kuolemaan asti, niin Herra Jumala sinun puolestasi
taistelee! Ei löydy mitään niin huonoa ja Juma-
lalle «lastenmielistä, tuin walehteleminen; eikä löydy
mitään niin suurta ja jaloa maan päällä, kuin totuu-
den puolesta taisteleminen wiimeiseen werenpisaraan.

111 Johannes surmattiin sen tähden, että hän
puhui kuningas Herodekselle totuuden. Mutta hän
myöskin eli totuuden tähden. Hän ei tahtonut näyttää
suuremmalta eikä paremmalta, tuin hän oli. Sinne
erämaahan, jossa hän yksinään asui, puettuna kamee-
linkarwoista walmistettuun karkeaan pukuun, ja missä
heinäsirkat, joita köyhimmät siihen aikaan söiwät,
oliwllt hänen ainoana ruokanaan, tuli usein moni

EwanteUumi lapsille, 2
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utelias saaduksensa katsella tuota kummallista miestä,
joka oli noin erilainen muista ihmisistä. Sinne tuli
Jerusalemista lähetettyjä pappeja, kysymään, oliko
Johannes se Messias, jota kaikki nyt odottiwat. Jos
hän heille olisi wastannut: olen, minä olen Messias,
niin he olisiwat langenneet polmillensa ja korottaneet
hänet kuninkaaksi. Mutta hän wastasi: en ole.
Messias, en ole Kristus, Jumalan woideltu. Silloin
tahtoimat he kuitenkin, että hän sanoisi olemansa
juutalaisten suuri Elias tahi jokin muu pyhä pro-
feetta, mutta hän wastasi kieltämällä. Ia kun he
yhä tahtoiwat tietää, ken hän oli, koska he oliwat
lähetetyt sitä tiedustelemaan, wastasi hän: minä olen
huutaman ääni korwessa. Minä huudan teille:
Kristus tulee, tehkäät parannus ja käantykäät Juma-
lan puoleen! Jo monta sataa wuotta ennen oli
profeetta Esaias sanonut, että sellainen huutama ääni
ilmoittaisi Wapahtajan tulemista (Es. 62: 10):
„Mentaät, menkäät porttien kautta, peratkaat tietä
kansalle, sanokaat Zionille: sinun autuutes tulee!"

Silloin nuot lähetetyt nurisiwat ja kysyiwät,
miksi Johannes kastoi, kun hänellä ei ollut siihen
oikeutta, koska hän ei ollut Kristus. Kristus mer-
kitsee: Jumalan woitelema kuningas, Vapahtaja;
kastaminen merkitsee puhdistamista synnistä, samat:
tuin joku itsensä puhdistaa liasta ja loasta. Mutta
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ei kukaan muu, tuumasiwat he, moinut synnistä puh-
distaa, kuin Kristus, Wapahtaja. Johannes mastafi:
minä kastan medellä, mutta teidän keskellänne seisoose, jota ette tunne, nimittäin Kristus lesus, Jumalan
Poika, joka puhdistaa kaikista synneistä. Hän on
ollut iankaikkisundesta, hänen kengänrihmojansa en
ole telmollinen päästämään.

Katso, näin Johannes todisti totuuden. Jos
joku tulee sinun luoksesi ja sanoo: miten rikas sinä
olet, miten taitama, miten mäkewä, kaunis ja hywii;
niin, etköhän sinä ole rikkahin, taitamin, mätemin,
kauniin ja paras meistä kaikista? mitä sinä tuo-
hon wastaat? Wastaatko sinä: en, minä olen köyhä,
taitamaton, heikko, ruma, minussa on monta wikaa;
mene sen tahi sen luo, joka on minua parempi ja
jouka kengännauhoja en ole telmollinen päästämään?
Wastaatko tosiaan niin? Ah, rakkaani, saattaahan
tapahtua, että sinä tunnustat, ettet ole mallan wikoja
mailla; mutta sinä tahdot niin halusta pitää jonkun
hymeen eli ansion itseäsi warten. Sinä tahdot niin
halusta olla ihmisten silmissä parempi kuin todelli-
suudessa olet. Mitä se sinua hyödyttää? Jos saa-
tatkin ihmisiä pettää, niin näkeehän Jumala sinun
sydllmmefi. Mutta pyhä Herra Jumala on totinen,
ja tahtoo, että hänen lastensa pitää oleman totisia
kuin päimän walkeus. Ei mitään petollista waloa!
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Ei mitään teeskenneltyä nöyryyttä, kun ylpeys ja
itserakkaus asumat sinun ulkokullatussa sydämmessäsi.
Miksikä et ennemmin tahdo olla Johannes Kastajan
tapainen, olla mähempi kuin pienin taiwaan walta-
knnnassa, mutta suuri totuudessa?

Minä tunsin maalarin, joka otti käteensä muste-
pilkkujen tahraaman paperi-arkin ja muodosti jokai-
sesta pilkusta ihmishaamun. Katso, sanoi hän, noin
tahraisia olemme enkelien silmissä millaisia sitte
Jumalan! Meissä on niin paljon Valheellista, josta
emme itsekkään tiedä. Eräs leikinlaskia on sanonut,
että me olemme saaneet puhelahjan, peittääksemme
ajatuksiamme, ja me ajattelemme niin paljon, jota
emme milloinkaan puhu. Meidän mielestämme se
Malista on tarpeellistakin, seurustellessamme muiden
kanssa. Emmehän tahdo olla seuloja, jotka sisältönsä
wuodattawat ulos. Ihmisten edessä moi tuota puo-
lustaa, mutta Jumalan edessä on se synti. Siinä-
hän siis seisomme, tuon täydellisen, puhtaau, pyhän
totuuden edessä, kuten suuret mustepilkut. Mene
sitten, sinä, joka tietämättäsi kuljet walheen kahleissa
sidottuna, ja ole mielestäsi puhdas Jumalan edessä!
Hänen waltakuntansll on tahraton. lesus, Jumalan
Poika, meidän Vapahtajamme, sinä, joka olet totuus,
wapauta meitä, ohjaa meitä pyhän sanasi kautta.
Sinun sanasi on totuus. Amen.
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Joulupäiwiwä.
(Imen wuosik. Lunkt. 2: 1-20)

5. Ei joulua ilman lesusta.
Miksi kellot soimat? Miksi kulkuset hclisewät?

Miksi kynttilät palamat? Miksikä köyhä mökki on
tänään, samati kuin rikas palatsikin, juhlapukuun
puettuna? Miksikä sekä suuret että pienet tänään
tulemat toisiansa wastaan tumallista hiljaisempina ja
niin rauhallisen iloisina? Aurinko on noussut wuo-
den pimeimmästä yöstä. Lohduttaja murheissa, kaik-
kien hywien lahjojen antaja, elämän suuri kuningas
on tullut meidän luoksemme, jotka istuimme kuoleman
marjossa. lesus on tullut. Herra Dawidin kaupun-
gissa, ja me mietomme hänen syatymäpäiwäänsä.

Lepää, leikki, ja joululahjamme, odota! Unoh-
takaamme pieneksi hetkeksi kaikki muut ajatukset ja
muistakaamme tätä suurta syntymäpäiwää. Kun
olemme leikkineet, niin wäsymme; kun olemme syö-
neet ja juoneet parasta, mitä kotimme tänään moi
tarjota, emme enempää jaksa. Mutta kun sanomme
lesukselle: tule luoksemme ja pyhitä meidän jou-
lumme, silloin me awaamme portit pysywäiselle ilolle.

Ei löydy joulua ilman lesusta. Missä hän ei
ole mukana, siellä rikkahin salikin on tyhjä, siellä

21loulupäiwänä.



loistamimmankin kuusen ympärillä on pimeää, siellä
on köyhyyttä täysinäisten pöytien ympärillä, eikä
mikään oikea sydämmen ilo tule monien joululah-
jojen muassa. lesus ainoastaan on rikas ja tekee
kaikki rikkaiksi. Oletko nähnyt köyhän mökin, jossa
yksi ainoa kynttilä palaa pöydällä ja jossa yhden
ainoan kuiroan leiwänkannikan täytyy kaikille riittää,
mutta jossa löytyy raamattu, wirsikirja ja Jumalan
ylistystä kiitollisissa sydämmissä? Jos sen mökin
olet nähnyt, niin tiedät, että siellä on iloisempi joulu,
luin monessa hymin marustetussa kodissa, sillä sinne
on lesus kutsuttu joulumieraaksi. Hän walaisee
pimeän yön, hän lämmittää kylmän tupasen, hän

kyyneleet, hän raroitsee kaikki nälkäiset
lapset, hän moi kaikki surut iloksi muuttaa. Jos
tahdot käydä Jumalan asioilla, niin mene usein,
mutta erittäinkin jouluna, köyhien kotiin, ja ellei
lesus ole siellä ennen sinua, niin mie hänet mu-
kanasi!

loulupäiwän emankeliumissa luemme, mitenkä
lesus syntyi Betlehemissä. Sinä, joka ehkä häpeät
olla lapsi, jota ehkä halusta heti tahtoisit olla iso ja
saada wapautta, kuten ympärilläsi olewat wanhemmat
ihmiset, muista, että suurin kaikista kuninkaista on
kerran ollut pieni, köyhä lapsi! Ia sinä, joka niin
mielelläsi tahdot maata pehmeässä wuoteessa ja saada
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kaikellaista mukamuutta ympärillesi, muista, että
lesus on maannut olkien ja heinien päällä pimeässä
seimessä!

loulupäimän ewankeliumi on kappale maailman
historiaa. lesus syutyi siihen aikaan, jolloin keisari
Augustus hallitsi Roomassa, silloin tunnetun maail-
man pääkaupungissa. Ei tuo mahtawa keisari saat-
tanut uskoa, että pieni lapsi, joka oli syntynyt köy-
hässä seimessä, köyhässä kaupungissa, ja josta lnul-
tamasti ei Roomassa kukaan ollut sanaakaan kuullut,
tekisi hänen hallituksensa maailman-historian keski-
pisteeksi. Keisari Augustuksen aikana laskiwat juuta-
laiset wuotensa maailman luomisesta, ja roomalaiset
Rooman perustamisesta. Mutta nyt kaikki walistu-
neet kansat puhumat muusista ennen tai jälkeen Kris-
tuksen syntymisen, joten siis ensimmäinen wuosiBetle-
hemin joulu-yön jälkeen on muosi 1 meidän ajan-
laskussamme.

lesus, maailman walkeus, syntyi pimeimpänä
yönä. Niin ääneti ja huomaamattomana hän tuli
maailmaan, ettei kukaan muu tuolewainen siitä tietä-
nyt, paitsi hänen wanhempansa. Mutta tuimaan
tähdet ja taiwaan enkelit sen kyllä tiesiwät; koko
luonto, joka huokasi syntiinlankeemuksen kirouksen
alla, tunsi Jumalan lupauksen ja oli jo monia wuosi-
satoja odottanut wapauttajaausa lesusta. Senpä
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tähden syttyi nyt suuri, kirkas tähti taiwaalle Betle-
hemin seimen kohdalle, ja sentähden enkelit weisaten
ylistiwät Jumalaa joulu-yönä. Maailman ensim-
mäistä joulu-yötä on nimitetty pyhäksi yöksi, ja
silloin, niin sanoiwat ensimmäiset kristityt, oli rauha
koko maassa. Ei yksikään ihminen, ei yksikään eläin,
ei edes waltea, ilma eikä wesi saanut tehdä toiselle
pahaa.

Se tapahtui talwella, mutta tuossa lämpimässä
luudanmaassa ei ollut lunta laaksoissa. Muutamat
löyhät paimenet kaitsiwat laumaansa laaksossa Betle-
hemin edustalla. Silloin he pimeässä yössä näkimät
yhtäkkiä walohohteen ympärillänsä. Jumalan enkeli
seisoi kirkkaasti loistamana heidän mieressään, kertoi
heille lapsen syntymisestä ja käski heidän mennä kat-
somaan seimessä makaamaa pientä lasta. Ia kohta
täyttyi ilma lukemattomista enkeleistä, jotka weisasi-
wat ihanan jouluwirren: Kunnia olkoon Jumalalle
korkeudessa ja maassa rauha ja ihmisille Jumalan
mielisuosio! *)

Paimenet jättiwät iloiten laumansa, jota ei mi-
kään susi uskaltanut pyhänä yönä hätyyttää, ja kii-
rehtiwät heti Betlehemiin. Siellä löysiwät he Marian

*) Se kreikkalainen sana, joka ennen on käännetty
sanoilla: „hywä tahto", merkitsee „mielisuosio".
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ja Josefin ja lapsen, joka seimessä makasi, ja ylisti-
wät Jumalaa sekä kertoiwat kaikille, mitä he sinä
yönä nähneet oliwat. Ia Maria kätki sydämmeensä
kaikki, mitä paimenet kertoiwat. Jumalan enkeli oli
ennustanut hänelle jo ennen, että tästä lapsesta oli
tulewa iankaikkinen kuningas Damidin kaupunkiin.

Kuninkaan lapsien syntymistä on tapana ilmoit-
taa tykkien laukauksilla ja törmien toitotuksilla kaduilla
ja toreilla. Täällä tuo nöyrä Maria ja köyhät pai-
menet oliwat ensimmäiset, jotka saiwat tietää Vapah-
tajan tulosta. Onnelliset paimenet, kukapa meistä ei
olisi tahtonut silloin olla heidän sijassaan! Mutta
tehkäämme kuten Maria: kätkekäämme sydämmiimme
kertomus enkelien laulusta.

Lapset eimät koskaan saa unohtaa, että lesus on
ollut pieni kuten hekin, että hän on itkenyt kuten he,
leikkinyt kuin he, isonnut ja janonnut ja ollut heikko
kuin he. Senpä tähden hän tuntee lapset ja rakas-
taa heitä, ja senpä tähden joulu on lasten juhla.
Nyt lesus istuu Kaikkiwaltiaan Jumalan rinnalla
taiwaan kirkkaudessa. Mutta meille on hän wielä
jouluna lapsi kapalossaan. Rakas Herra lesus, ole
meidän luonamme tänä jouluna, anna meille oikea
joulurauha, todellinen joulu-ilo; anna meidän nyt ja
aina olla sinun hywiä, uskollisia, rakastamia lapsiasi!
Amen.
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Uoisena Joulupittwiinä.
(3:Z wuosik. Mlltt. 2: 13-18)

6. Betlehemin pienet Pojat.
Loppiaisen ewanteliumi kertoo, mitenkä tietäjät

tuliwat idästä Betlehemiin katsomaan lesusta ja
kumartamaan häntä. Kun he oliwat lähteneet pois,
tuli enkeli Josefin luo unessa ja sanoi: pakene Egyp-
tiin ja ota Maria ja lapsi mukaasi! Ole siellä siihen
asti kuin minä sinulle sanon, silla kuningas Herodes
etsii lasta, hututtaaksensa häntä! Josef totteli, hän
nousi yön pimeydessä ja pakeni Egyptiin, wieden
Marian ja lapsen muassaan.

Kaikki ihmisethän tawallisesti omat hywiä pieniä
lapsia kohtaan. Heidän kätkyensä ääressä on aina
joku ystäwällinen käsi, joka ei anna kärpäsenkään
tulla heidän lähelleen. Mitä pahaa oli siis tuo pieni
lesus tehnyt, kun hänen täytyi herätä makeasta
unestaan ja matkustaa niin kauas wieraaseen maa-
han? Niin, mitä pahna niin pieni lapsi olisi saat-
tanut tehdä? Mutta Herodes oli saanut kuulla, että
tuo lapsi oli tulema juutalaisten kuninkaaksi, ja tah-
toi sen wuoksi tappaa lesulsen. Herodes oli ainoas-
taan Nooman wallan-lllainen kuningas, mutta hän ei
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sittenkään suwainnut, että jotakuta muuta kuin häntä
nimitettäisiin juutalaisten kuninkaaksi.

Jumala, joka kaikki tietää, tiesi myöskin Hero-
deksen pahat aikeet ja teki ne tyhjiksi. Herodes ei
tuntenut lasta, jota hän pelkäsi; mutta Betlehemissä,
ajatteli hän, tuo lapsi marinaankin on hän, eikä
saata olla kahta wuotta wanhempi. Minä tahdon
tappaa Betlehemin kaikki pienet pojat, jotka owat
kaksiwuotiset tahi nuoremmat.

Ia hän lähetti sinne julmat sotamiehensä, ja he
tappoiwat miekalla ja keihäällä kaikki Betlehemin pie-
net pojat. Lasten onnettomat äidit itkiwät, mutta
Herodes oli iloinen. Nyt hän luuli tappaneensa
lesuslapsen. Nyt ei hänen tarwinnut enään pelätä
kilpaillun, joka häneltä kruunun ryöstäisi. Hän pettyi.
Pieni lesus ei enään ollut Betlehemissä, hän oli
Egyptissä, ja siellä ei Herodeksella ollut mitään mal-
taa etsiä ja tappaa lesusta.

Noin aikaisin, jo lesuksen warahimmassa lap-
suudessa, pahat ihmiset häntä wainosiwat, mutta
näin ihmeellisesti hän pelastui. Myöskin Egyptin
matka oli määrällinen. Tie kulki kuumien erämaitten
läpi, jossa ei mettä ensinkään ollut, joissa jalopeurat
ja tiikerit öisin saalista wäijyiwät. Mutta Josef,
Maria ja lesuslapsi tuliwat onnellisesti perille kaik-
kien waarojen läpi. Sitä tulee lasten muistaa, kun
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kulkemat pimeässä ja waarassa tuntemattomilla teillä.
Niille, joita Jumala suojelee, ei saata mitään pahaa
tapahtua. Niitä ei mikään walkea saata polttaa eikä
mikään mesi upottaa, ei jalopeura eikä susi raadella.
Ei mikään ilkeä ihminen saata heille pahaa tehdä.
Mitä he pelkinsiwät? Waikka pimeimmässä yössä
kulkisimat, niin he kuitenkin perille löytämät. Ia
maikka korkealta katolta putoaisiwat, eiwät he itseänsä
loukkaa. Jumalan enkelit seuraamat heitä lakkaa-
matta, yöt päiwät. He eimät main saa kiusata Ju-
malaa ja suotta antautua waaraan. Heidän tulee
olla Jumalan tottelewaisia lapsia, ja sen wuoksi tulee
heidän myöskin totella isää ja äitiä.

Mutta miksikä antoi Jumala ilkeän Herodeksen
tappaa Betlehemin pienet lapset? Eiköhän Jumala
olisi saattanut heitä suojella, samaten kuin hän le-
susta suojeli? Olisi, sen hän olisi woinut tehdä.
Mutta kun Jumala sallii jonkun pahan täällä maail-
massa tapahtua, on hänellä sillä joku wiisas ja rak-
kaudesta rikas tarkoitus, jota me emme ymmärrä.
Jumalan tiet eiwät ole meidän teitämme, eikä hänen
ajatuksensa meidän ajatuksiamme. Miksi Jumala
sallii niin monen lapsen kuolla tautiin taikka tapatur-
maan? Meidän mielestähän niiden pitäisi saada
elää. Mutta Jumala näkee kauas tulemaisuuteen,
hän tietää paremmin kuin me, mikä noille lapsille ja
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meille kaikille on parasta. Ehkäpä Jumala tahtoi
säästää Betlehemin pieniä poikia monesta tämän
maailman surusta, koska hän otti heidät niin wara-
hin täältä pois. Betlehemin pienten poikien muis-
toksi nimitetään Joulukuun 28 päimää almanakassa
wiattomien lasten päiwäksi. Sillä he murhattiin
lesuksen tähden, he antoimat tietämättään henkensä
lesuksen tähden. He omat kristillisen kirkon ensim-
mäiset marttyyrit eli meritodistajat. Niin suuri
kuin murhe olikin, kun nuot miattomat lapset mur-
hattiin, oli heille kuitenkin mitä suurin kunnia saada
kuolla maailman Wapahtnjan tähden, joka meidän
kaikkien puolesta on kuollut. lesus, joka on niin
hnwä kaikille, ei suinkaan ole taimaallisessa walta-
tunnassaan unohtanut noita rakkaita, pieniä lapsia,
jotka hänen tähtensä kuoliwat Betlehemissä.

Toisena joulupäiwänä unetetaan hurskaan Ste-
fanuksen muistoa, jonka juutalaiset kuoliaaksi tiwit-
tiwät sen muoksi, että hän uskoi lesukseen. Ia
Stefanuksen jälkeen meni ensimmäisistä kristityistä
satoja, wieläpä tuhansiakin, iloisesti kuolemaan saman
uskou tnhden. Ne mestattiin miekalla taikka poltet-
tiin rowiolla tahi wiskattiin eläminä nälkäisten jalo-
peurain ja tiikerien madeltawilsi. Pakanat tarjosi-
wat heille elämän ja wapauden sekä suuret palkin-
not, jos olisimal luopuneet lesuksesta ja uhranneet
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epäjumalille, mutta rohkeamielisinä he tunnustiwat
uskonsa ja meniwät ennemmin kuolemaan. Betlehe-
min pienet pojat eiwät koskaan olleet lesuksen nimeä
kuulleet ja saiwat kuitenkin kuolla hänen tähtensä.
Me, jotka paremmin tunnemme lesuksen, me, jotka
uskomme häneen ja rakastamme häntä, oppikaamme
marttyyreista tunnustamaan uskomme koko maail-
malle. Nyt ei kukaan pyydä meitä menemään kuo-
lemaan lesuksen nimen tähden, mutta moni tahtoo
houkutella meitä lesusta kieltämään ja unohtamaan.
Sitä älkäämme milloinkaan tehkö, ei, ei milloinkaan!
Iloista ja kunniakasta on kuolla Wapahtajamme
tähden, kuten roielä joskus lähetys-saarnaajat pakana-
mailla; mutta yhtä iloista on saada elää hänelle.
Auta meitä, rakas Herra lesus, että woisimme kiel-
täytyä kaikesta sinun tähtesi, elää, palwellaksemme
sinun waltakuntaasi täällä maan päällä, ja, jos Ju-
mala tahtoo, rohkeamielisesti kuolla sinun pyhän
nimesi tähden! Amen.
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Lähimmäisenä sunnuntaina Joulusta.
(3:3 wuosik. Mllth. 2: 19-23)

7. Matka Egyptiin ja Jumalan maailmanhallitus.
Ne meistä, jotka owat maantiedettä lukeneet,

tietämät, että kun matkustetaan luudanmaasta ete-
lään päin ja sitte poiketaan länteen päin, niin tul-
laan Egyptiin, jonka läpi suuri Niilinwirta juoksee.
Merimatka näitten molempien maitten wälillä ei ole
pitkä, mutta maitse kuljetaan kameleilla niitä erä-
maita, joita Israelin lapset ennen muinoin waelsi-
wat 40 wuotta. loses ja Maria kulkinmt maata
myöden. He olimat köyhiä, ei heillä ollut waroja
ostaa kamelia, ja sen wuoksi Maria lapsineen rat-
sasti aasin selässä ja Josef kulki heidän rinnallaan.

Egypti, oli Wapahtajan aikana paljon rikkaampi
maa kuin nyt tähän aikaan, sillä silloin oli sulkuja
ja kanawia estämässä Niilin tulwailemista pelto-
maille. Suuret maisemat, jotka nyt owat autioina,
kasmoiwat silloin rehewää laihoa. Egyptin suuri ja
mahtawa kansa oli Moseksen aikana Farao nimisten
kuuinkaitten hallittawana, mutta Wapahtajan aikana
kuului Egypti Rooman keisarin mallan alle. Egypti-
läiset oliwat epäjumlllanplllwelioita, jotka kumarsimat
ja kunnioittiwat härkiä, krokotiilejä ja muita eläi-
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miii, mutta heillä oli wanhoista ajoista jäljellä kor-
keat kiwitorninsa (pyramiidit) erämaissa ja suuret,
kiwiset epäjumalllnkuwat (sfinxit), joilla oli ihmisen
pää ja leijonan ruumis. Koska egyptiläiset, estäjik-

sensä kuolleittensa ruumiita mätänemästä, palsamoi-
wat eli moiteliwat niitä hywänhujuisilla woiteilla, on
wielä meidänkin aikanamme haudoista löydetty kunin-
kaitten ja muittenkin jo ennen Moseksen aikaa elä-
neitten ruumiita (muumioita).

Raamatunhistoriassa luemme Josefista, joka
Egyptiin myytiin, ja mitenkä Israelin kansa siellä
mietti orjuudessa pitkän ajan, kunnes Jumala antoi
Moseksen wiedä kansansa Kuvattuun maahan. Siitä
ajasta oli Egypti juutalaisille tuttu maa ja moni
juutalainen asui siellä. Kun Josef sitten pakeni
Egyptiin, tapasi hän maamiehiänsä, joitten luo hän
meni asumaan. Kahden wuoden perästä ilmestyi
Herran enkeli Josefille unessa ja sanoi hänelle: He-
rodes on kuollut, nyt saatat palata jälleen kotimaa-
hasi eikä sinun tarwitse pelätä lapsen henkeä. He-
rodeksella ei ollut pitkää iloa julmuudestaan Betle-
hemin pieniä poikia kohtaan, eikä muista pahoista
töistään. Jumalan rangaistus tulee, kun maailman
tyrannit wähiinmän sitä odottamat. Jumala rankaisi
julmaa Herodesta kaikkein kurjimmalla ja kowimmalla
kuolemalla, sillä madot söiwät hänen elämänä.
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Josef totteli nyt, kuten edelliselläkin kerralla,
enkelin käskyä; hän otti Marian lapsineen mukaansa
ja palasi Israelin maahan. Siellä hän sai kuulla,
että Herodeksen poika Archelaus nyt oli kuninkaana
isänsä jälkeen, ja Josef pelkäsi uusia waaroja synty-
män lesuslavselle. Sitä hänen ei olisi tullut tehdä,
koska Jumala oli käskenyt häntä palajamaan. Mutta
nyt tuli Jumalalta uusi käsky, että Josefin tuli lähteä
Galileaan, jossa toinen mallan-alainen kuningas hal-
litsi ja joka maa sijaitsi Varsinaisen luudanmaan
pohjoispuolella. Josef läksi sinne ja asettui asumaan
Marian ja lapsen kanssa entiseen kotikaupunkiinsa,
Galilean meren rannalla olemaan Natsaretiin.

Ewankeliumit kertomat, mitenkä profeetat aikoja
sitten edeltäkäsin oliwat ennustaneet, että Jumala
kutsuisi Poikansa Egyptistä, sekä että lesusta nimi-
tettäisiin Nlltsarealaiseksi, joka merkitsi Natsaretista
kotoisin. Koko Wanha Testamentti on täynnä ennus-
tuksia lesuksesta. Sillä on Jumala tahtonut todistaa
sanansa totuuden, jotta ihmiset uskoisiwat kauan
luwattuun Vapahtajaansa, kun hän wihdoin tuli.
Mutta samalla on Jumala sen kautta myöskin tah-
tonut antaa meidän luoda silmäyksen hänen maail-
manhallintoonsa, niin että me maailmantapauksissa
ikään kuin näkisimme Jumalan käden. Jumalan salli-
muksissa on paljon, jota emme käsitä, jota mieles-

Ewcmkclwmt lapsille, 3
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tämme on määrin ja sotii Jumalan ääretöntä hy-
wyyttä ivastaan. Sitä warten on Jumala toisinaan
antanut meidän luoda pienen katseen hänen maail-
manhallitukseensa, jotta luottaisimme hänen unisuu-
teensa emmekä olisi evätoiwoisia, kun näemme paljon
kummallista, jota emme käsitä. Sillä jos kaikki, mitä
käsitämme, todistaa Jumalan unisuutta ja armahta-
neista armoa, niin täytyyhän senkin, jota emme
käsitä, olla yhtä wiisaasti ja yhtä suurella rakkau-
della walmistettua.

Ei löydy yhtään sattumaa, ei löydy mitään
suurta eikä pientä, jota ei Jumala ole edeltäpäin
nähnyt ja järjestänyt juuri niin, kuin se tapahtuu.
Jumalan käsissä on maailman alku ja maailman
loppu, ja lesus on sanonut, ettei marpunenkaan
maahan putoa, ellei Jumala tahdo. Hän on anta-
nut ihmiselle wapauden walita hywän ja pahan
mälillä; jos teemme syntiä, niin on se meidän
syymme, eikä Jumalan. Mutta mitä ikänä teemme-
kin ja mitä ikänä meille tapahtuukin, täytyy sen
tapahtua jonkun asian wuoksi, jonka Jumala on
edeltäpäin nähnyt. Keisari Augustus ei tietänyt,
kun hän juutalaiset pani Verollisiksi, että ennustus
lesuksen syntymisestä Betlehemissä sen weron tähden
toteutui. Herodes ei aamistanut, kun hän lesus lasta
wainosi, että hän sen teki, jotta toinen ennustus
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toteutuisi, nimittäin se, että Jumala kutsuisi Poikansa
Egyptistä. Natsaretin kaupunki rakennettiin monta
sataa wuotta ennemmin, jotta lesus siellä tulisi asu-
maan. Ia samaten on elämässämme kaiken laita:
ei pieni kiwi ole tiellämme, ei nappi putoa nmat-
teistamme, ilman ettei se ennen ole niin määrätty.
Kummallista se on. Mutta emme sen muoksi saa
olla laiskoja ja odotella, että se taikka se tapahtuisi,
loska sen kuitenkin täytyn tapahtua. Meidän tulee
käyttää järkeämme ja mapaata tahtoamme, miten
parhain ymmärrämme, palwellaksemme Jumalaa ja
ihmisiä. Ia etenkin tulee meidän kiittää ja ylistää
Jumalaa, joka niin ihmeellisesti on johtanut koko
meidän elämäämme. Herra, sanoo kuningas Dawid
36:ssa psalmissaan, sinun hywyytesi ulottuu uiin
leweälle kuin tainms on ja sinun totuutesi niin awa-
ralta kuin pilwet juoksemat. Sinun wanhurskautesi
on niinkuin korkeat wuoret ja sinun tuomiosi niin-
kuin suuri sywyys. Kuinka kallis on sinun hywyy-
tesi. Jumala, että ihmiset ja eläimet saamat lohdu-
tuksen sinun siipiesi marjossa! Sillä sinun tykönäsi
on elämän lähde, ja sinun »valkeudessasi näemme
walkeuden. Amen.
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Mudenwuodenpäiwiinii.
(3:s wuosik. Luukk. 13: 6-9)

8. Hedelmätön pun.
Uudenwuoden ensimmäinen ewankeliumi kertoo

meille, mitenkä lesus, kun hän oli 8 päiwän wanha,
sai nimensä, jonka Jumalan enkeli jo ennallaan oli
hänelle määrännyt. Tällä nimellä alkaa kirkko uuden
wuotensa, ja niin tulee myöskin jokaisen kristityn
tehdä. Nimi lesus merkitsee terweeksi tekiätä, suurta
lääkäriä, joka woi parantaa sekä ruumiin että sielun.
Se on suurin ja pyhin kaikista nimistä, ja sen
nimen edessä pitää kaikkien poimien taipuman sekä
maassa että- taimaassa. Waro, ettet määrin käytä
tätä pyhää nimeä, kuten ajattelemattomat ihmiset
tekemät, kun he kewytmielisessä ymmärtämättömyy-
dessä käyttämät sitä puheissaan! Muista, että le-
suksen nimi merkitsee sinulle ja meille kaikille armoa,
elämää ja autuutta. Ilman sitä nimeä olemme
kaikki kadotettuja syntisiä pyhän Herran Jumalan
edessä, mutta tämän nimen kautta ja hänen tähtensä,
joka tätä nimeä kantoi, olemme Jumalan lapsia ja
hänen iankaikkisen waltakuntansa perillisiä.

Wapahtajamme on kertonut opetuslapsillensa
monta ihanaa satua, joita nimitetään Vertauksiksi;
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ei mitään satua maailmassa woi niihin werrata.
Uudmwuoden kolmannessa ewankeliumissa kerrotaan
sellainen mertaus. Eräällä miehellä oli fiikunapuu
wiinllmäessänsä, ja tun hän kolme wuotta turhaan
oli etsinyt puusta fiikunoita, sanoi hän wiinamäen
rakentajalle: hakkaa pois tuo puu; miksi se maata
turmelee? Mutta wiinamäen hoitaja rukoili puun
puolesta, että se wielä saisi seisoa jonkun ajan. Hän
tahtoi sitä lannoittaa ja kaimaa sen ympärystää,
kuten tapana on tehdä heikkoja hedelmäpuita hoidet-
taissa, ja ellei se siitetään hedelmää kantaisi, niin
silloin saisi sen hakata pois.

Käsitätkö tämän sadun? Se on niin täynnä
Jumalan rakkautta, että se maltaa sydämmemme.
Jumalahan on istuttanut meidät tänne maailmaan,
kuten puut Viinamäkeensä. Hän tahtoo, että me
hedelmiä kantaisimme hänen waltakunnallensa uskossa
ja rakkaudessa. Mutta ellemme sitä tee, mitä nmrten
me eläisimme? Miksikä me täällä seisoisimme hyö-
dyttöminä maata turmelemassa? Tämä merkitsee:
miksikä me anastaisimme sen paikan, johon Jumala
saattaisi istuttaa parempia puita? Senpä wuoffi
Jumalan täytyy hakata pois nuot hedelmättömät
puut. Mutta hän ei sitä mielellään tee, hän rakastaa
kaikkia puitansa, hyödyttömiäkin. Hän odottaa wuosi
wuodelta ja etsii niistä hedelmiä. Kun hän kauan
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on turhaan etsinyt, käskee hän wihdoin hakata puut
pois. Mutta wiinamäen hoitaja, lesus, rukoilee
noitten kelwottomiksi tuomittujen puolesta. Herra,
sanoo hän, sinä olet kauan odottanut, mutta wiiwytä
wielä manhurskasta tuomiotasi; minä tahdon koettaa
kaikkea, mitä rakastama huolenpito moi tehdä, saa-
dakseni nuot hedelmättömät puut kantamaan hedelmiä!

Ia Jumala odottaa odottamistansa. Mutta jos
kaikki rakkaus ja huoli, joka noitten puu raukkojen
tähdeu on tuhlattu, on ollut turhaa, niin täytyy kir-
ween sittenkin wihdoin ne kaataa. Miksi ne maata
turmelisiwat?

Käsitätkö nyt, että tuo wertaus koskee kaikkia
ihmisia, wanhoja ja nuoria? Lapsia erittäinkin sopii
werrata kaswawiin puihiu. Maallista elämää warten
ei heistä mielä saata odottaa kypsynyttä hedelmää;
sitä odotetaan, kun he owat kaswaneet aika-ihmisiksi.
Mutta Jumala odottaa heiltä sitä hedelmää, jonka
he ikäänsä nähden saattamat tuottaa. Miksi hän
muuten antaisi heidän joka wuosi ja joka päiwä
kaswaa ja maurastua? Katso nuorta omenapuuta,
joka äsken niin suurella huolella istutettiin! Eihän
kukaan odota, että se tänä wuonna hedelmiä kan-
taisi; mutta Jumala odottaa, että se kiittäisi häntä
sateesta ja auringonpaisteesta, ihmiset odottamat, että
se palkitsisi heidän huolenpitoansa oksilla ja lehdillä.
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Niin, oksia ja lehtiä on meillä oikeus odottaa myöskin
nuorilta puilta: ne owat niitten hedelmät. Jos tuo
nuori omenapuu nyt seisoo puolikuiwuneena, ilman
oksia ja lehtiä, mitä sillä sitten tekisi? Miksi se siinä
maata turmelisi? Pois se on hakattawa. Istutta-
kaamme sen paikalle parempi puu!

Mutta silloin tulee lesus ja rukoilee tuon lais-
tan, puolikuimuneen nuoren omenapuun puolesta.
Odota wielä, sanoo hän; anna wielä sille anteeksi;
minä tahdon koettaa, eikö rakkauteni woi saada sitä
kantamaan oksia ja lehtiä Oi, miten hywä lesus
on tuota laiskaa puu raukkaa kohtaan! Oksat ja
lehdet eiwät wielä ole hedelmiä, mutta niissä on
elonmerkki, niissä ou niissä on tulewaisuutta.
Rakas Herra Jumala, odota wielä, anna puun wielä
seisoa!

Joka wuosi tulee Jumala puutarhaansa, miina-
mäkeensä, kuten itämailla sanottiin. Hän tarkastelee
wanhoja puita: onko niissä hedelmiä? Hän tarkas-
telee nuoria puita: onko niissä oksia ja lehtiä? Onko
niissä edistystä rukouksessa ja työssä, kuuliaisuudessa
ja itsekieltämisessä, tiedossa ja ymmärryksessä, totuu-
dessa ja hymyydessä, yksimielisyydessä ja sämyisyy-
dessä, rakkaudessa Jumalaan ja ihmisiin? Wastaa
minulle, nuori puu! sanoo Jumala. Etkö wielä
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kanna itäsi mukaisia hedelmiä? Miksi sinä turmelet
maata?

Niin, mitä me mustaisimme? Rakas Herra Ju-
mala, anna meidän nuoren puumme seisoa wielä
tämä wuosi! Odottakaamme sen hedelmittä, ja missä
tahto on heikko, woima raukea, niin rukoilemme
wiinamäen-hoitajllll lesusta pitämään kaswullisuu-
desta huolta. Saako se seisoa, rakas Jumala?
Saa, lesuksen tähden saa se wielä seisoa tämän
wuoden.

Tulemana wuonna tulee Jumala takaisin. Missä
on minun nuori puuni? Kantaako se nyt, parem-
min kuin ennen, ikänsä hedelmää? Ah, anna sille
wieläkin anteeksi, rakas Jumala, se alkaa saada lehtiä,
mutta siinä ei wielä ole oksia. Me tahdomme joka
päiwa sitä kastaa ja antaa sille hymää multaa.
Anna sille wielä anteeksi! Niin, lesuksen tähden
seisokoon se wielä.

Mutta kun Jumala kolmantena wuonna tulee
takaisin ja näkee nuoren puunsa hedelmättömänä,
mitä meidän silloin tulee wastata? Ehkä antaa hän
wieläkin anteeksi, sillä hänen armahtawainen rakkau-
tensa ei tahdo antaa tuon tottelemattoman puun
kaatua. Mutta kun hän wuosi muodelta ei näe hedel-
mittä, silloinpa hänen wihdoin täytyy sanoa kirweelle:
hakkaa pois tuo hedelmätön puu! Nuori puu, sinun
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Jumalasi on hymä, mutta sinun Jumalasi on pyhä
Jumala, ei ole kenenkään hymä leikkiä hänen armah-
tawllisuudellaan. Miksikä sinä tahdot maata turmella?
Jumala sinua auttakoon. Amen.

Lähimmäisenä sunnuntaina Uuden-
wuodenpäiwästä.

(Imen wuosik. Mlltt. 3: 13-1?)

9. Sinä olet kastettu Jumalan lapseksi.

Jälleen ewankeliumi kertoo Johannes Kastajasta.
Hän asui korwessa Kuolleen meren luona, sillä koh-
dalla, jossa Jordanin mirta laskee mereen. Johan-
nes oli murheellinen kansansa syntien tähden; hän
saarnasi parannusta ja kastoi niitä, jotka tuliwat
katumaisina hänen luoksensa. Hänen kasteensa oli
wertauskuwa, joka merkitsi, että niinkuin ihmisen
ruumis medellä puhdistetaan, samoin myöskin hänen
sielunsa puhdistetaan synnin liasta. Sen wuoksi antoi
Johannes niiden, jotka hänen luoksensa tuliwat, tun-
nustaa syntinsä ja sitten astua Jordanin meteen.
Kristillinen kaste on enemmän tuin mertauskuwa.
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enemmän kuin medellä puhdistaminen: se on ihmisen
pyhittäminen Jumalan pyhän Hengen kautta.

Eräänä päiwänä näki Johannes nuoren miehen
tuleman alas Jordanin wirran luo. Se oli lesus,
joka 30 wuotisena ensi terran lähti kotiseudustaan
Natsaretista, tullaksensa kansan opettajaksi. Johannes
tunsi hänen; he oliwat olleet yhdenikäiset leikkikump-
panit jn oliwat sukua keskenään, sillä Johanneksen
äiti Elisabeth oli lesuksen äidin Marian sukulainen.
Johannes tiesi myöskin, että lesus oli Jumalan
walittu profeetta, mutta hän ei wielä tietänyt, että
lesus oli Jumalan Poika, maailman Wapahtaja.

lesus pyysi Johannesta kastamaan häntä Jor-
danissa, samoin kuin hän monia muitakin oli kasta-
nut. Johannes kielsi. Miksi sinä tulet minun luok-
seni? Ennemmin sinun tulisi minua kastaa, koska
sinä olet suurempi profeetta kuin minä.

lesus wastasi: kasta minut kuitenkin, silla näin
meidän sopii kaikkea wanhurskautta täyttää! lesuksen
ei tarwinnut, kuten muitten, tulla synnistä puhdis-
tetuksi; hän oli pyhä ja puhdas, jota ei kukaan muu
ollut, mutta kansan tähden tahtoi hän ottaa mustaan
puhdistuksen kasteen, ennenkuin rupesi esiintymään
opettajana.

Silloin Johannes suostui lesuksen pyyntöön.
lesus astui, kuten kaikki muutkin, alas Jordaniin
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kastettawaksi. Silloin näki Johannes taiwaan auke-
neman ja Jumalan Hengen kyyhkysen muodossa las-
keutuman lesuksen päälle. Ia ääni taiwaasta sanoi:
Tämä on minun rakas Poikani, johonka minä mie-
listyin.

Jumala oli sanonut Johannekselle: jonka päälle
sinä näet Hengen tuleman ja seisahtuman, hän on se,
joka kastaa pyhällä Hengellä. Siis Johannes nyt
tiesi, että lesus oli Jumalan Poika, ja hän sanoi
kansalle: Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa
maailman synnit!

Eikö ole ihmeellistä, että Jumala käyttää eläimiä
wertauffiua, tehdäksensä kaikkein korkeinta ja pyhintä
ihmisille käsitettäwätsi? Jumalan Henkeä werrataan
kyyhkyseen ja Jumalan Poikaa karitsaan. Ihmiset
ylpeydessään wertailewat itseänsä jalopeuroihin ja
kotkiin, mutta sama Herra Jumala, joka sanoo, että
siweitten pitää maa perimän, wertailee itseänsä hei-
koimpiin ja turwattomimpiin eläimiin. Wäkewimmät
täällä maailmassa omat Jumalan edessä heikoimmat,
koska he luottamat omaan woimaansa, mutta hei-
koimmat täällä maan päällä owat lumalau silmissä
wäkewimmät, sillä he waeltawat Jumalan woimassa.

Ia samoin on monen muun asian laita täällä
maailmassa. Jumala ei walinnut mahtawia assyria-
laisia, ei persialaisia eikä roomalaisia, waan halwat.
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ylenkatsotut juutalaiset omaksi kansakseen, josta
maailman Vapahtaja oli syntymä. lesus ei walin-
nut juutalaisten joukosta rikkaita, ylhäisiä eikä oppi-
neita, maan köyhiä, taitamattomia kalastajia, aposto-
leiksensa. Ei suuri Niili, ei Eufrat, ei Amazonwirta
eikä Tonawa saanut niin suurta kunniaa, että lesus
olisi astunut alas sen meteen kastettamaksi, ei, sen
kunnian sai pieni Jordan, joka on tuskin wiiden-
toista penikulman pituinen ja päättää juoksunsa kat-
keran suolaiseen Kuolleeseen mereen, jossa ei ainoakaan
kala eikä karinkaukalo saata elää. Useat kuninkaat
omat sittemmin monien satojen penikulmien päästä
antaneet tuoda Jordanin mettä, jotta kuninkaan lapset
tulisimat kastetuiksi samassa medessä, missä lesus
kastettiin. Älä koskaan ylpeile siitä, että olet mah-
tuma, Voimallinen, rikas tahi oppinut, ylhäinen tahi
ihana: Jumalaan werraten olet wähempi kuin tyhjä.
Ole ennemmin nöyrä, pidä itseäsi muita huimempana,
jotta Jumala ainoastaan olisi suuri, ja sinä halpuu-
dessasi olisit hänen köyhä lapsensa. Niinkuin apostoli
sanoo (2 Kor. 4:7): meillä on tämä tawara sawi-
sissa astioissa, jotta moiman pitää oleman Jumalan
eikä meistä.

Johannes kastoi medellä lesuksen, mutta me
olemme kastetut medellä ja Jumalan pyhällä Hengellä.
Kun sinä olit niin pieni lapsi, ettet wielä tuntenut
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äitiäsi ja wielä wähemmän tiesit mitään Jumalasta,
silloin Jumala jo sinut tunsi ja kutsui sinua kasteessa
lapsellensa; ja kuten sinun sylikummisi silloin käsillään
kantoi sinua kastettawaksi, niin on suuri, näkymätön
Herra Jumala kantanut sinua kautta wuosien ja
aikojen aina tähän asti ja lähettänyt enkelinsä yöt
päiwät sinua wartioitsemaan. Nyt riippuu sinusta,
tahdotko wielä olla Jumalan lapsena, joksi sinä tulit
kasteessa, sillä sen Jumala on jättänyt sinun Vapaa-seen tahtoosi. Jumala ei paluita ketään luoksensa
tulemaan, hän tahtoo wapaa-ehtoista tottelewaisuutta.
Mutta Jumala rakastaa sinua, Jumala suojelee sinua
ja odottaa sinua waltakuntaansa. Nlä mene pois,
pysy Jumalan luona kasteesi armossa, rukoile lesusta
auttamaan sinua heikkoudessasi! Rukoile, kuten kunin-
gas Damid (Ps. 27): Herra, osota minulle sinun
tiesi ja johdata minua tasaista polkua myöden sinun
waltakuntaasi. Amen.



Loppiaisena.
(Imen wuosik. Matt, 2: 1-12)

10. Betlehemin tähti.
Joulu ja uusiwuosi owat menneet ohitse, mutta

wielä tulee loppiainen Betlehemin tähtineen ikään
kuin joulun iltllhohteena. Olemme lukeneet Herodek-
sesta ja tietäjistä, jotka mliwat itäisiltä mailta: nyt
saamme lukea tähdestä.

Kaikki luodut odottiwat lesusta. Enkelit weisa-
siwllt, ja taiwaalle ilmestyi uusi, iso tähti, joka lois-
tawuudessa ja ihanuudessa woitti kaikki, mitä ennen
oli nähty. Kun sinä illan hiljaisuudessa seisot tahti-
taiwaan alla ja näet niin monen monituisen kaukaisen
auringon loistaman Jumalan kirkkaudesta, ja ajattelet,
että meidän maamme täällä on wain pieni, köyhä
luoto suuressa waltameressä, niin kysynet ehkä: mitä
nuot monet maailmat tietämät näin pienestä luodosta?
Ia mitenkä saatettiin tässä pienessä saaressa odottaa
maailman Vapahtajaa? Niin, mitä keisari Augustus
Roomassa tiesi Betlehemin seimestä? Jumala walitsee
halmimmat suurimpien ihmetöittensä wälikappaleiksi.
Kysy walonsäteiltä, eikö koko maailman awaruus ole
keskinäisessä yhteydessä, suuret taimaankappaleet pie-
nien kanssa, ja pienet suurien kanssa. Aiwan warma
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on, että walonsäteet tähtien walaisemasta Betlehemin
seimestä ja Kristuksen rististä owat lähteneet, ja
lähtemät wielä tänäkin päiwänä, ulos koko maailman
awaruuteen.

Itämaiden tietäjät rakastiwat tähtiä ja näkiwät
niissä Jumalan merkit taiwaalla. He oliwat piirtä-
neet tähtikarttoja, he tunsiwat kiertotähtien kulut, eikä
rMkään isompi tähti ollut heille tuntematon. Kun
he sitten illan pimeydessä näkiwät uuden, ihmeellisen
kirkkaan tähden loistaman läntisellä taiwaalla, sanoi-
wat he toisillensa: mitä tuo tietänee? Tuota tähteä
emme milloinkaan ennen ole nähneet. He oliwat
kuulleet huhun, joka siihen aikaan kulki monessamaassa ja kansassa. Itämaan kansa odotti taiwaan
ja maan suurta kuningasta, jonka piti syntymän
länsimailla. Tämä tähti warmaan merkitsi hänen
tulemistansa maailmaan; häntä nuot tietäjät mielel-
lään tahtoiwat nähdä. Sitte lähtimät he pitkälle
matkalle lanteen päin ja weiwät mukanaan kalliita
lahjoja mastasyntyneelle kuninkaalle. Päiwin he lepä-
simät palmujen marjossa ja yöllä he ratsastiwat kame-
leilla korpien läpi, aina wain länteen päin; ja tähti
kulki heidän edellään tietä osottaen.

Kun he tuliwat luudanmaahan, min he ajatte-
liwat: missäpä kuningas olisi, ellei pääkaupungis-
saan. He siis ensiksi matkustiwat Jerusalemiin, mutta
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koska siellä ei kukaan tuntenut mitään uutta kunin-
gasta, meniwät he Herodeksen luo. Hänen tuli se
tietää. Missä on äsken syntynyt juutalaisten kunin-
gas? Me olemme nähneet hänen tähtensä idässä ja
olemme tulleet häntä kumartamaan.

Tästä kysymyksestä Herodes kalpeni, ja koko Je-
rusalemin kaupunki pelästyi, samoin kuin hänkin.
Herodes pelkäsi kilpailiaa, jota ryöstäisi häneltä
kruunun; Jerusalemin asukkaat pelkäsimät, että siellä
syntyisi werisiä sotia, jos nyt uusi kuningas rupeaisi
mallasta taistelemaan. Silloin kutsui Herodes luok-
sensa ylimmäiset papit ja kirjan-oppineet jakysyi heiltä,
mitä he tiesiwät uudesta kuninkaasta seka missä hänen
piti syntymän.

He mastasiwat hänelle: kaikki profeetat omat
ennustaneet Messiaan tuloa, ja profeetta Mika (5: 2)
on ennustanut, että hän syntyisi Betlehemissä.
Onpa hywa tietää, ajatteli Herodes ja lähetti neu-
wonantajllnsa pois, ikään kuin hän wain olisi uteliai-
suuden muoksi kysellyt.

Onhan jo kerrottu, mitenkä Herodes itsekseen
mietti pahaa juonta. Betlehemissä oli monta lasta;
mitenkä hän löytäisi sen lapsen, jota hän etsi, kunin-
gaslapsen? Hän kutsui salaa tietäjät luoksensa, oli
oleminaan hywin iloinen uuden kuninkaan syntymisen
johdosta ja tiedusteli: milloinka tähti näkyi? Kuinka
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wanha lapsi lienee? Olen kuullut, että uuden kunin-
kaan piti syntymän Betlehemissä. Matkustakaa
sinne, rakkaat ystäwäni, ja hankkikaa marinoja tietoja
siitä, että lapsi on oikea, ja kun olette hänen löytä-
neet, niin sanokaa kaikella muotoa se minulle takaisin
palatessanne, jotta minäkin saattaisin mennä sinne,
äsken syntynyttä kuningasta kumartamaan!

Tietäjät eimät mitään pahaa aawistaneet ja
lupasiwat tehdä, kuten kuningas pyysi. Kun ilta
pimeni, jatkoiwat he matkaansa ylös wuorismtuihin,
ja tähti kulki heidän edellään, mutta nyt he eiwät
enään kulkeneet länteen päin, kuten ennen, waan
kaakkoa kohti. Tämä matka tuli lyhyeksi. Ennen seu-
raaman aamun koittoa seisahtui tähti erään paikan
yläpuolelle, jota ei pimeässä saattanut erottaa; mutta
kun matkustajat tuliwat lähemmäksi, näkimät he edes-
sään köyhän llllsintallin. Ihmeissään menimät he
sisälle ja löysiwät Marian sekä lapsen seimessä. Nuot
tietäjät olimat rikkaita ja ylhäisiä itämaalaisia, heitä
nimitettiin kuninkaiksi, ja he oliwat luulleet tulemansa
kuninkaalliseen linnaan ja kullatun kehdon luo. Mutta
niin wahmasti uskoiwat he tähteen, että he heti tun-
siwat tuon köyhän lapsen taiwaan ja maan kunin-
kaaksi ja lankesiwllt alas laswot maahan painettuina,
kuten itämailla on tapana, ja rukoiliwat häntä. Sit-
ten he lahjoittiwat hänelle kultaa, pyhää samua ja

Ewlnilelwmi lapsille. 4
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hywänhajuista mirhamia. Saattaahan käsittää, miten
Josef ja Maria oliwat ihmeissään tästä odottamatto-
masta tunman-osotuksesta. He eiwät ymmärtäneet
silloin, mutta sittemmin he owat käsittäneet samaten
kuin mekin, että Jumala antoi pakanain rukoilla le-
susta jo hänen syntyessään, ennustukseksi siitä, että
hän oli koko maailman Wapahtaja.

Nyt tietäjät oliwat saaneet rakkahimman toiwonsa
toteutumaan ja menimät iloisina matkansa jälkeen
lepäämään. Mutta yöllä saimat he unessaan ilmoi-
tuksen, etteimät palaisi Herodeksen luo, ja he lähti-
wät toista tietä omalle maallensa jälleen. On jo
kerrottu, mitenkä Herodes tuosta suuttui ja antoi tap-
paa Betlehemin kaikki pienet pojat, mutta hänen
pahat aikeensa raukesiwat tyhjään.

Betlehemin tähden muistoksi sytytetään joulu-
kynttilät wielä kaikkialla, sekä rikkaitten saleissa että
köyhien pimeissä mökeissä. lesus Kristus, Jumalan
Poika, maailman walo, roalaiskoon meitä täällä pi-
meissä laaksoissa iankaikkiseen jouluaamuun asti.
Ämen.
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Ansimmäisenä sunnuntaina Loppiaisesta.
(Imen wuosik. Luu». 2: 42—52)

11. lesus tuhdentoistll-wuotisena.
Gwllnkeliumikirjllt kertomat paljon Wapahta-

jamme syntymästä ja hänen wiimeisistä elinwuosis-
tllan täällä maailmassa, mutta hänen lapsuuden- j«
nuoruuden-ajastaan kertomat he ainoastaan yhden
tapahtuman hänen kahdennellatoista Mmuodeltaan.

Josef oli salwumiehenä Natsaretissa. Hänen
luonaan lesus kasmoi, ja luullaan, että hän Jose-
filta oppi salmumiehen työtä. Lapset tekemät ha-
lusta, mitä he näkemät muitten tekemän, ja kun poika
tuli niin suureksi, että hän saattoi käyttää kirwestä,
höylää ja sahaa, niin oli luultawaa, että hän auttoi
Josefia hänen työssään. Löytyy wanhoja satuja
lesuksen lapsuudesta. Eräässä sellaisessa sadussa
kerrotaan, että Josef kerran laittoi sängyn, joka oli
liian lyhyt. Silloin, kertoo satu, wenytti lesus sitä
pelkällä kädellään, niin että se tuli kyllin pitkäksi.
Toinen satu kertoo, että lesus leikki yhden-itaisten
lasten kanssa ja walmisti sawesta pieniä lintuja. Ne
hän teki elämiksi, joten ne osasiwat lentää. Sellaisia
keksittyjä satuja ei meidän tarmitse uskoa. Apostoli
Johannes sanoo, että lesus teki ensimmäisen ihmetyönsä
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Kannassa ollessaan 30-wuotias. EM lesus koskaan
ole turhan wuoksi tehnyt ihmetöitään, kuten silmän-
kääntäjät ja muut temppuiliat tekemät. Kun hän on
tahtonut näyttää jumalallista woimaansa, on hän sen
tehnyt wahwistaaksensa ihmisiä uskossa tahi paran-
taaksensa sairaita.

Ewllnkeliumi sanoo, että hän oli äidillensä ja
kaswatti-isällensä nöyrä ja kuuliainen. Hän totteli
ja kunnioitti heitä, kuten lapsen aina tulee tehdä.
Tottelematon lapsi tekee Jumalalle ja ihmisille paljon
surua. Mutta kerran on lesus wasten tahtoansa
tuottanut huolta wanhemmillensa. Hän oli kahden-
toista-wuotias, kun hän sai seurata Josefia ja Mariaa
pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin. Tässä pyhässä kau-
pungissa ja matkalla sinne oli suuri kansantungos.
Kun nyt Josef ja Maria palasiwat Jerusalemista,
oliwat he tungoksessa kadottaneet pojan ja etsiwät
häntä turhaan kokonaisen päiwän muitten matkusta-
maisten joukosta. Silloin palasiwat he kaupunkiin
ja etsiwät taas häntä turhaan kaksi päiwää. Kol-
mantena päimänä löysiwät he hänen temppelistä,
missä hän istui kansan opettajien joukossa, jotka selit-
tiwät Wanhan Testamentin pyhiä kirjoituksia. Emme
tiedä, oliko lesus käynyt koulua, mutta sen me tie-
dämme, että hän osasi lukea ja kirjoittaa. Hän kyseli
opettajilta, ja kun he kyseliwät häneltä, wastasi hän
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heille niin, etteimät he milloinkaan olleet kenenkään
lapsen kuulleet sillä tapaa mustaaman. Nuot wanhat
kirjanoppineet ihmettelimät ja sanoiwat: mitenkä tuo
oppimaton poika tuntee kirjoja? lesus wastasi: ei
minun oppini ole minun, maan Jumalan, joka minun
lähetti. Ia joka tekee Jumalan tahdon, hänen pitää
huomaaman, puhunko minä Jumalan woimasta wai
itsestäni.

Silloin sanoi Maria lesukselle: poikani, miksi
olet tehnyt meille näin paljon huolta? Miksikä olet
antanut meidän niin kauan murehtien etsiä sinua?

lesus wastasi: miksi te minua etsitte? Ettekö
tietäneet, että minun tuli olla siellä, missä saan kuulla
ja puhua taimaallisen Isäni sanoja?

Jos nyt lesus olisi mustannut heille tylysti ja
epä-ystäwällisesti, olisi se ollut kowin kiittämätöntä.
Mutta se ei olisi ollutkaan lesutsen tapaista. Me
otaksumme, että Zesus nöyrästi wastasi: rakkaat wan-
hempani, älkäätte olko lewottomia! Missä Jumalansana on, siellä tahdon minä mielelläni olla ja sieltä
minun aina löydätte.

Tätä eiwät Josef ja Maria mielii ymmärtäneet,
maikka he viimat niin paljon ihmeellistä kuulleet tä-
män lapsen syntymisestä. Mutta Maria kätki hänen
wastauksensa sydämmeensä, samaten kuin hän myös-
kin muisti enkelin laulun. lesus palasi wanhempainsa
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seurassa takaisin Natsaretiin ja oli heille jälleen niin
kuuliainen, ettei heidän milloinkaan enään tarwinnut
malittaa.

Mitä meidän nyt tulee ajatella tästä kertomuk-
sesta? Meidän tulee muistaa, että lesus tahtomat-
tansa erosi Vanhemmistaan wäentungoksessa. Sitten
Jumalan sana, jonka hän temppelissä tuuli, niin
maltamasti häneen koski, että hän unhotti kaiken
muun maailmassa. Hänpä nyt ensi kerran näki tuon
suuren, ihanan temppelin, hän kuuli Jumalan sanaa
julistettawan, niin kuin hän ei milloinkaan ollut sitä
Natsaretissa kuullut. lesus ei ollut tottelematon eikä
kiittämätön manhemmillensa. Hän unohti ajan, kuten
lapset usein unohtamat, kun saamat nähdä ja kuulla
jotakin uutta.

Kuitenkin oli siinä jotakin kummallista ja eri-
tyistä, tuossa unohtamisessa. lesus rupesi puhumaan
taimaallisesta Isästään, ja mitenkä hänen täytyi olla
„niissä, mitkä hänen Isänsä omat" eli siellä, missä
Jumala puhuu ihmisille. Täytyyhän meidän uskoa,
että lesus, kuullessaan temppelissä profeettain kautta
annetut Jumalan lupaukset, että hän lähettäisi Poi-
kansa maailman Vapahtajaksi, tunsi itsensä Jumalan
Pojaksi. Hän oli ollut lapsi, kuten muutkin lapset:
nyt sanoi Jumala hänen sydämmessään samat sanat
tuin sittemmin kasteessa: sinä olet minun rakas
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Poikani, johonka minä mielistyin. Ia nyt ei lesus
enään ollut lapsi, kuten muut lapset; nyt hän rupesi
käymään Jumalan koulua.

Tämän kertomuksen jälkeen, joka on kerrottu
lesuksen lapsuudesta, luemme ainoastaan, että hän
„kaswoi armossa ja miisaudessa Jumalan ja ihmisten
edessä". Sehän on kaikki, mitä isä ja äiti saatta-
mat toiwoa rakkllhimmille lapsillensa, kaikki, mitä wan-
hojen ja nuorien halukkaimmin tulee toiwoa, nimit-
täin että he yhäti, wuosi muodelta ja päiwä päi-
wältä, kaswaisiwllt Jumalan armossa ja kaikessa hyö-
dyllisessä miisaudessa Jumalan ja ihmisten edessä.
Meidän ruumiimme lakkaa kaswamasta, kun tulemme
16 tahi 18 wuoden wanhoiksi. Mutta meidän sie-
lumme kaswaa alati. Jumala, meidän Isämme, joka
annat kaikkien taimiesi kaswaa taiwaan sateesta, anna
armostasi meidän yhäti kaswaa sinun taiwaallista
Valtakuntaasi warten! Amen.

55Ensimmäisenä sunnuntaina Loppiaisesta.



Uoiseua sunnuntaina Loppiaisesta.
(3:Z wuosik. Luukk. 19:1—10)

12. Zateus.
Tämän sunnuntain ensimmäisessä ewankeliumissa

luemme, miten lesus oli kutsuttu häihin Kaanan
kylään ja äitinsä pyynnöstä muutti meden wiiniksi.
Tämä oli hänen ensimmäinen ihmetyönsa. Joka kesä
antaa Jumala wiiniköynnökseen nousta mettä, joka
wiiniksi muuttuu. Tuohon muutokseen, johon luonto
tarwitsee monta kuukautta, tarwitsi lesus ainoastaan
silmänräpäyksen. lesus rupesi esiintymään Jumalan
poikana, osuttamalla maltansa luonnon woimien yli.

Kolmannessa ewankeliumissa kerrotaan, mitenkä
Jerikon kaupungissa asui Zakeus niminen mies,
Nooman esiwalllllle weroa kantama publikaanien pää-
mies. Juutalaiset wihasiwat noita weron-kantajia,
ja he oliwat ahneutensa takia huonossa maineessa.
He sortiwat kansaa laittomilla wercilla, mutta ei ku-
kaan uskaltanut syyttää heitä, koska he oliwat mah-
taman Rooman palweluksessa.

Zakeus oli sellainen ahne ja loma weronkantaja,
joka oli koonnut suuria rikkauksia ryöstämällä köyhiä.
Hän oli publikaaneista ylhäisin; sentähden oli hän
myöskin enin wihattu ja ylenkatsottu mies koko
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Jerikossa. Hän sai nyt kuulla, että lesus tulisi Je-
rikoon, ja oli utelias näkemään tuota suurta profeet-
taa, josta kansa tiesi kertoa niin monta ihmetyötä.
Eihän pikkukaupungissa joka päiwä saanut nähdä niin
harwinaista.

Zakeus meni ulos kaupungin portille ja näki
siellä oleman tungokseen asti muita uteliaita, lesusta
odottamassa. Silloin Zakeus ajatteli: minä olen
lyhyt enkä saata mitään nähdä, kun noin monta
täällä seisoo edessäni. Mutta tuossa on metsäfiikuna-
puu, minä kiipeän siihen, jotta paremmin näen. Ia
hän kiipesi puuhun. Sen olimat Jerikon asujamet
luultamasti istuttaneet, sillä he harjoittiwat silkin-
wiljelystä, ja silkkimato elää metsäfiikunapuun lehdistä.

Hetken perästä näkyi lesus opetuslastensa seu-rassa tuleman tietä pitkin. Kansa antoi kunnioitta-
wasti tietää; moni sairas koetti saada koskea tuon
suuren ihmeen-tekiän maatteisiin, saavaksensa terwey-
tensä. lesus katsoi ylös päin, näki Zakeuksen metsä-
siikunapuussll ja sanoi hänelle: astu alas, Zakeus,
joudu, sillä tänään minä tahdon olla wieraana sinun
huoneessasi!

Zateus oli kowin ihmeissään ja samalla myös-
kin iloissaan. Tuo suuri profeetta tunsi hänet ja
mainitsi hänen nimensä! Tuo suuri profeetta tarjosi
itsensä wieraaffi hänen taloonsa! Mikä kunnia, että
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juuri hän ennen kaikkia muita lerikolaisia sai tämän
wieraan luoksensa! Onkohan se sen wuoksi, että minä
olen rikas? ajatteli Zakeus. Taikka pitääkö hän
minua muita lerikolaisia parempana? Niin, siitäpä
ei Zakeus moinut saada selwää, mutta tästä kunniasta
iloisena riensi hän kotia, walmistaaksensa kiireesti
komeat pidot.

Onnellinen Zakeus! Hän sai ottaa wastaan
maailman Vapahtajan huoneeseensa, mutta hän sai
myöskin kokea, miksi lesus oli tullut hänen luok-
sensa, ei sen wuoksi, että hän oli rikkahin ja
paras Jerikossa, maan sen wuoksi, että hänellä oli
wähimmän Jumalan armoa ja hän siten oli kaikista
huonoin. Kun lesus tuuli juutalaisten paheffiwan
sitä, että hän sellaisen syntisen huoneessa wieraili,
wastasi lesus: tänäpäiwänä on tälle huoneelle autuus
tapahtunut, koska myöskin Zakeus on Abrahamin
poika. Sillä ihmisen Poika tuli etsimään ja wapah
tamaan juuri kaikkein köyhimpiä ja syntisimpiä, kaik-
kein enimmän kadotettuja ihmislapsia.

Tämähän oli suuri nöyryytys Zakeukselle, mutta
samalla myöskin niin suuri, armahtawainen rakkau-
den-osotus, että tuon ahnaan publikaanin sydän
muuttui, kuten yö muuttuu päiwäksi. Ia hän sanoi
lesukselle: katso. Herra, puolen tamaraani annan minä
wainmisille, ja jos minä jonkun pettänyt olen, annan
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minä sen kahdenkertaisesi! takaisin. Nyt hän tahtoi
sowittaa entisen ahneutensa, kowuutensa ja Vääryy-
tensä, nyt hän tahtoi aina mastedes palwella Juma-
lan Valtakuntaa, auttaa köyhiä ja tulla uudeksi
ihmiseksi.

Meidänkin mielestämme, samoin kuin Jerikon
juutalaisten, tuntuu kummalliselta, että lesus tar-
joutui wieraaksi sellaisen miehen luo, kuin Zakeus
oli. Eikö Jerikossa ollut kyllin muita, jotka mielel-
lään olisiwat ottaneet hänet wastaan ja paremmin
ansainneet saada hänet luoksensa. Eihän Zakeusta
syyttömästi wihattu ja ylenkatsottu; hän oli petolli-
nen, sortaja ja huono ihminen. Ia hänen luoksensa
lesus meni!

Sellainen on asian laita, että ainoastaan Ju-
mala näkee ihmisten sydämmiin. Jos lesus olisi
Jerikossa mennyt hurskasten ja wilpittömien asu-
kasten luo, niin tämä kyllä olisi walmistanut heille
paljo iloa ja kehottanut heitä pysymään hurskaina ja
hyminä. Mutta lääkäri ei mene terweitten luo, maan
sairaitten. lesus näki, että jumalaton, kurja Zakeus
wielä sisimmässä sydänsopessaan häpesi pahuuttansa
ja salaa toiwoi, että hän woisi tulla hywäksi ihmi-
seksi. Ellei Zakeus milloinkaan olisi nähnyt muuta
kuin wihall ja ylenkatsetta ympärillään, olisi hänestä
tuntunut mahdottomalta milloinkaan saada takaisin

59Toisena sunnuntaina Loppiaisesta.



Jumalan armoa ja ihmisten kunnioitusta. Hän olisi
ajatellut: minä nyt olen sellainen enkä milloinkaan
saata tulla paremmaksi. Mutta kun wanhurskas Herra
lesus. joka itse ei milloinkaan ollut syntiä tehnyt,
tuli juuri hänen luoksensa, silloin Zakeus ei woinut
wastustaa, hän ei enään saattanut epäillä. Hänen
silmänsä ikäänkuin aukeniwat, hän käsitti nyt, mitenkä
kelwoton hän oli wastaanottamaan näin suurta armoa,
mutta samalla hän myöskin tajusi, että hänestä nyt
saattoi tulla uusi ihminen. Ia se hänestä tulikin.
Siitä hän heti antoi todistuksen.

Muista, ettet milloinkaan toista tuomitse, ei pa-
hintakaan, ei kurjinta ei rikoksellisinta ihmistä! Hänen
wikojaan saat sinä tuomita, mutta et häntä itseä.
Ethän saata nähdä hänen sydämmeensä, ethän tiedä,
maikka siellä olisi pieni soppi, johon Jumalan armo
moi päästä waikuttamaan. Jos kohtelet häntä toru-
misella ja ylenkatseella, niin hänen mielensä katke-
roittuu ja hän tulee main huonommaksi. Mutta jos
häntä kohtelet rakkaudella, jos hywyydellä oikaiset
hänen wikojaan ja kerrot hänelle, mitenkä lesus tuli
Zakeuksen luo, silloin teet, kuten Jumala tekee meille,
ja silloin tuo pahantapainen wielä saattaa tulla
uudeksi ihmiseksi. Muistatko sen? Tahdotko tehdä
kuten lesus? Niin, tee se! Amen.
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Aolmantena sunnuntaina Loppiaisesta.
(2:nen wuosik. loh. 4: 27-42)

13. Waimo Jakobin lähteellä.
Apostoli Johannes kertoo, miten Vapahtajamme

keskusteli erään samarialaisen waimon kanssa Jakobin
lähteellä.

Samaria oli maakunta, jonka pohjoispuolella oli
Galilea ja eteläpuolella warsinainen luudcmmaa.
Samarialaiset palwelimat Israelin Jumalaa omalla
tumallaan ja omassa temppelissään, jonka muotsi
juutalaiset pitiwät heitä tuskin pakanoita parempina
ja kulkiwat matkustaessaan ennemmin kiertoteitä, kuin
oikotietä Samarian kautta.

Nyt tapahtui jotakin niin harwinaista, että juu-
talaisia matkailioita tuli kaivellen maantietä pitkin
lähellä Samarian pääkaupunkia Sichemiä. Nuot mat-
kailiat oliwat lesus ja hänen opetuslapsensa; he
eiwät pelanneet, että samarialaiset olisiwat heitä saas-
tuttaneet. Päiwä oli puolellaan, wäsyttäwää oli
kulkea polttamassa auringonhelteessä. Mestari,
sanoimat opetuslapset, lewähdä tässä kaiwon luona, sillä
aikaa kuin me käymme kaupungissa ruokaa ostamassa!

Wuoreen oli hakattu sywä kaiwo, jota nimitettiin
Jakobin kalmoksi juutalaisten jasamarialaisten esi-isän
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Jakobin mukaan, joka tässä oli karjaansa juottanut.
lesus istui kaimon ääreen. Hän oikein oli janosta
nääntyä! Hän saattoi olla nälissään ja janoissaan
samoin kuin me kaikki.

Silloin tuli kemein askelin ja laulaa hyräillen
kaupungista päin eräs nainen kaimalle. Hän kantoi
päänsä päällä suurta ruukkua, laski witjoilla ruukun
kalmoon ja hinasi sen jälleen ylös medellä täytettynä.
lesus sanoi hänelle: anna minulle juovakseni!

Nainen näki hänen Vaatteistaan, että hän oli
juutalainen, ja kysyi iwallisesti: mitenkä sinä, joka
olet juutalainen, pyydät mettä minulta, samarialai-
selta naiselta?

lesus mastasi: jos sinä hänen tuntisit, jonka
Jumala nyt sinun luoksesi on lähettänyt, niin sinä
minulta pyytäisit elämää mettä.

Nainen katseli ihmeissään lesusta: hän ei ollnt
sellainen kuin muut. Herra, sanoi hän, ei sinulla ole
millä ammentaisit, ja kaiwo on sywä; mistä sinä saat
juoksemaa lähdewettä? Et sinä ole etemämpi tuin
isämme Jakob, ja hänkin tyytyi tähän kaimoweteen.

lesus sanoi: jokainen kuin juo tästä medestä,
hän janoo jälleen, mutta joka siitä medestä juo, jonka
minä hänelle annan, ei hän janoo iankaikkisesti.

Mitä hän tarkoitti? Waimo piti hänen puhet-
taan leikintekona. Herra, sanoi hän, anna minulle
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sitä mettä, ettei minun tarmitse joka päiwä maininta
itseäni tänne auringonhelteessä!

lesus sanoi: mene ja kutsu tänne miehesi!
Ei minulla miestä ole, wastasi nainen nau-

rahtaen.
Se on tosi, sanoi lesus. Sinulla on ollut

wiisi miestä, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun
miehesi.

Silloin nainen kalpeni, hymy hänen huuliltaan
katosi ja hän loi silmänsä maahan. Herra, sanoi
hän wapisten, minä kuulen, että sinä olet profeetta!

Hetken äänettömyyden perästä hän rupesi puhu-
maan samarialaisten ja juutalaisten erilaisesta juma-
Icmpalweluksestll. lesus selitti hänelle, että Jumala
on henki sekä että niitten, jotka häntä rukoilemat,
tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen käwi
miettiwäiseksi, hänen kewyt mielensä muuttui waka-
waksi. Minä tiedän, sanoi hän, että kun Messias
tulee, joka Kristukseksi nimitetään, on hän meille
ilmoittama kaikki.

lesus sanoi hänelle: minä, joka kanssasi
puhun, olen Kristus, sinun Wapahtajasi.
Silloin waimo hämmästyksestä unohti wesiruukkunsa,
jota täyttämään hän oli kaiwolle tullut, ja juoksikau-
punkiin, huutaen kaikille, jotka häntä wastann tuli-
wat: tulkaa katsomaan! Täällä on eräs, joka minulle
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on sanonut kaikki, mitä olen tehnyt; lieneekö tämä
Kristus? Samarialaiset käwiwät uteliaiksi ja tuliwat
suurissa joukoissa taiwon luo, kuullaksensa lesusta.

lesus jäi heidän luoksensa kahdeksi päiwäksi.
Monet uskoiwat hänen sanansa ja sanoiwat mainiolle:
emme tarmitse sinun todistustasi, me tiedämme nyt
itse, että Kristus on tullut luoksemme. Ia siten tämä
satunnainen keslustelu kaiwon luona waitutti, että
moni ihminen uskoi ja tuli antuaakfi. Johannes ei
kerro, mitä tuosta kewytmielisestä, nauramasta nai-
sesta sitten tuli, kun lesus niin ankarasti oli häntä
nöyryyttänyt, muistuttamalla häntä hänen töistään,
mutta tuleehan meidän uskoa, että hänen koko sydäm-
mensä muuttui seka että hän siitä päiwästä alkaen
tuli Jumalan lapseksi. lesus oli tässä etsinyt ja
wapllhtanut yhden niistä monista onnettomista, jotka
hymyhuulin tallaamat Jumalan käskyjä jaloillaan.

Kun opetuslapset palasimat kaupungista, sanoi-
wcit he lesukselle: Mestari, syö; täällä on ruokaa!
lesus wastasi: minulla on ruokaa, josta te ette tiedä.
Ia kun he keskenään tuumimat: lieneekö joku hänelle
ruokaa tuonut, sillä aikaa kuin me olimme poissa,
niin lesus sanoi heille: minun ruokani on se, että
teen hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän
hänen tekonsa. Wielä on pitkä elon-aikaan, mutta
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katsokaa ja nähkää, miten Jumalan waltakunnan pellot
ihmisten joukossa jo omat walkeat leikkuuta warten!

Opetuslapset katsahtiwat ympärilleen ja näkiwät
kansanjoukot, jotka tuliwat kaupungista, kuullaksensa
wapahouksen sanoja. Nämät kaksi päimää tuossa
ylenkatsotussa Samariassa oliwat niitä Harmoja on-
nellisia päiwiä, joita lesns mietti matkallaan täällä
maailmassa. Siitä ilosta, että hän sai wapahtaa
ihmissieluja, unohti hän nälkänsä ja polttaman ja-
nonsa. Hän pyysi mainiolta mettä, mutta unohti juoda.
Tiedätkö jonkun, joka niin on unohtanut itsensä, teh-
däksensä muita onnellisiksi? Minä en tiedä ketään.

Hywä lesns, opeta meitä, missä ikänä tapaamme
onnettoman, langenneen, ylenkatsotun ihmisen, ole-
maan anncchtawllisia, kuten sinä, opeta meitä rankai-
semaan, kuten sinä, anteeksi antamaan ja pelastamaan
niin kuin sinä! Amen.
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Ueljäntenii sunnuntaina «Loppiaisesta.
(Imen wuosik. Matt. 8: 23-27)

14. Icsns merellä.
Kapernaumin kaupunki sijaitsi ihanalla paikalla

Genesaretin järwen rannalla; tätä järweä nimitettiin
myöskin Galilean mereksi. lesus miipyi pitemmän
ajan tuossa kaupungissa, koska hän siellä löysi monta,
jotka hänen sanansa uskoiwat. Siellä piti hän iha-
nan wuorisaarnansa, josta pyhäin-miesten päimänä
saamme lukea. Kun kansantungos tuli komin suureksi,
lähti hän opetuslastensa kanssa eräänä iltana järwen
toiselle puolen, lewähtääksensä kuuman ja waiwalloisen
päimän perästä. Meri oli niin kapea, että sen yli
pääsi sekä soutamalla että purjehtimalla kahdessa tun-
nissa, ja mene, jota ewankelinmissa nimitetään haah-
deksi, oli ainoastaan niin suuri, että se kannatti le-
suksen ja hänen opetuslapseuia.

Genetsaret on korkeitten nmorten ympäröimä,
jonka wnoksi ankarat tuulen puuskat siellä owat hu-
ivin tumallisia. Sellainen äkkinäinen tuuli syntyi nyt,
kun lesus ja opetuslapset lähtiwät mesille. Laineet
loiskiwat weneeseen, joka kiikkui ja kallistui niin, että
se oli uppoamaisillaan. lesus! huusiwat opetuslap-
set, kuten moui wieläkin huutaa hädä» hetkenä. Mutta
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lesus nukkui. Päiwän kulkemisista ja maimoista
mäsyneena oli hän niin lewollisesti nukkunut weneen
tuhdoille, ikään kuin ei myrskyisellä merellä milloin-
kaan kukaan olisi haaksirikkoon joutunut.

Opetuslapset huusiwat: Herra, wapahda meitä;
me hukumme! lesus heräsi ja sanoi: te heikko-us-
koiset, miksikä te pelkäätte? Näin sanoen nousi hän
ja asetti tuulen ja meren. Hän käski tuulen tyyntyä
ja meren aaltojen lakata lainehtimasta. Ia heti ele-
mentit totteliwat hänen käskyänsä, tuuli lakkasi win-
tumasta, ja nuot riehumat aallot tyyntyiwät hiljai-
siksi, lewollisiksi. Mutta kaikki ne, jotka sitten luuti-
mat tuosta puhuttaman, oliwat ihmeissään ja sanoi-
mat: millainen tämä on, sillä tuulet ja merikin omat
hänelle kuuliaiset.

Kerrotaanpa, että persialaisten kuningas Xerxeskin
oli koettanut hillitä meren aaltoja. Kun tuuli esti
häntä purjehtimasta Hellesponton yli, antoi hän ruoskia
laineita witsoilla. Itäwaltalaisten julmasta sotapääl-
liköstä Wallensteinista kerrotaan, että hän kolmenkym-
menwuotisen sodan aikana antoi pommittaa Itämeren
aaltoja hehkumilla tykinkuulilla, kun myrsky esti häntä
purjehtimasta Saksasta Ruotsiin. Sehän oli tyhmää
uhkamielisyyttä. Hellespontto ja Itämeri iwasiwat
ihmisten moimatonta raiwoa, mutta Galilean meri
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laskeutui tottelewaisesti tyyneksi lesuksen, Jumalan
Pojan käskystä.

Matteus kertoo tämän sunnuntain kolmannessa
emankeliumissa toisesta Galilean merellä tapahtu-
neesta ihmeestä. Kun lesus oli ruokkinut 5,000
miestä erämaassa. läksi hän illalla yksin rukoilemaan
eräälle nmorelle, mutta opetuslapset purjehtimat meren
yli takaisin Kapernaumiin. Oli jälleen myrskyinen
ja pimeä yö. Kello 4 tahi 5 aamulla, kun wene ris-
teili lomassa wastatuulessa keskellä merta, näkiwät
opetuslapset haamun käwelewän merellä, itään kuin
hän olisi tahtonut kulkea meneen ohitse. Se on aawe!
huusiwat he. Kukapa muu kuin aawe olisi saattanut
käwellä meren aalloilla? Silloin kuulimat lesuksensanoman: älkää pelästykö; minä se olen. Muutamat
pyysiwät silloin lesusta tulemaan weneeseen, mutta
rohkeamielinen Pietari sanoi: Herra, jos sinä siellä
olet, niin käske minun tulla tykösi wetten päällä!
lesus mustasi: tule! Pietari astui weneestä mereen
ja kulki kappaleen matkaa meden päällä. Mutta kun
myrsky ja aallot kohisiwat hänen ympärillään, pelkäsi
hän ja rupesi wcijoamaan. Herra, auta minua! huusi
hän. lesus kurkotti hänelle kätensä ja sanoi: oi,
sinä heikko-uskoinen, miksi sinä epäilit? Sitte astui-
wat he molemmat weneeseen, tuuli tyyntyi, ja samalla
oli wene, ikäänkuin näkymättömän woiman johtamana.
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Vastakkaisella rannalla. Silloin kaikki, jotka weneessä
oliwat olleet, meniwät lesuksen luo ja kunnioittiwat
häntä, sanoen: totisesti olet sinä Jumalan Poika!

Me saatamme käsittää opetuslasten hämmästystä
näissä ihmeellisissä tapauksissa. Meidän aikanamme
on ihminen saawuttanut suuremman mallan luonnon-
woimien yli, kuin ennen milloinkaan. Nyt matkus-
tamme höyryn woimalla waltamerien yli; kaikki ele-
mentit meitä palwelewllt. Onpa ikään kuin Jumala
meihin olisi siirtänyt kuningas Dawidin ennustuksen,
joka hänen 104:nnessä psalmissaan kuuluu näin:
„hän tekee tuulet enkeleiksensä ja tulenliekit palwe-
lioiksensa". Mpeämieliset tuumimat, että pian saa-
tamme hallita kaikkia luonnonwoimia, niin ettei yksi-
kään elementti enään moi meitä wastustaa. Niin,
ihmisen malta luonnon yli on luultawasti menewä
mielii paljon pitemmälle, kuin meidän puiminamme.
Me, jotka nyt olemme manhempia, olemme saaneet
nähdä kummallisia edistys-askeleita, joista meidän
manhempamme eiwät ole moineet uneksiakkaan, ja ne
jotka nyt omat lapsia, tulemat näkemään toisia ihmeel-
lisiä asioita, joita me emme ole nähneet. Mutta
kaiMwaltias Jumala on ainoastaan itsellensä jättä-
nyt woiman täydellisyyden. Löytyy raja, jonka yli
me emme pääse. Ihminen ei milloinkaan moi käs-
kyllään saada merta tyyntymään, ei aaltoja lemolle

69Neljäntenä sunnuntaina Loppiaisesta.



laskeutumaan: ei hän milloinkaan moi estää paino-
lakia wetämästä meitä pohjaan, jos koetamme pal-
jain jaloin kulkea meden päällä. Wapahtajamme
ihmeitä ei kukaan saata jäljitellä. Kuinka moni meri-
mies onkaan yön pimeässä meren synkillä aalloilla
ollessaan muistanut lesusta, joka kulkiessaan meden
päällä käski tuulen tyyntyä! Ia meidän tulee kaik-
kien tästä kertomuksesta saada iloinen rohkeamielinen
lohdutus. Kun lesus on kanssamme, ei mikään yön
pimeys eikä mikään eksyttämä meri meitä peljätä, ei
tuuli meitä kaada eimätkä aallot nielaise. Jos me
olemme heikkoja, niin hän on wätenm; jos me olemme
neuwottomia, niin hän kyllä neuwon tietää; jos me
pelosta ja epäilyksestä luulemme maipumamme meren
sywyyteen, niin rukoilkaamme häntä awuksemme; hän
on kurkottawll meille saman käden, jonka hän kur-
kotti Pietarille. Souda, souda kalakarille, sanoo
manha tuutulaulu. Niin, souda, souda, mutta ota
lesus meneeseen! Jos hän on kanssamme, niin ei
meidän koskaan tarwitse tuntea itseämme yksinäisiksi,
hylätyiksi. Eikö ole hywä, eikö ole turwallista ja
onnellista asua aina hänen rauhassaan? Sinä meidän
rakas Herramme ja Vapahtajamme, ole kanssamme
hädässä ja waarassa, kun me, sinun heikot lapsesi,
risteilemme pimeässä yössä maailman myrskyisellä
merellä; mutta ole kanssamme myöskin päiwän
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auringonwalossll, raittiissa työssä ja ilossa, ole aina
meidän kanssamme, niin olemme aina turmassa; sillä
silloin ei meitä mitään moi wahingoittaa, silloin kan-
nat meitä kewyesti keinumassa weneessämme turwal-
liseen satamaan! Amen.

Widentenii sunnuntaina Loppiaisesta.
(I:nen wuosik. Matt. 13: 24-30)

15. Nisut ja ohdakkeet.
Tässä kerrotaan jälleen yksi niistä ihanista sa-

duista, joita wertauksiksi nimitetään, koska ne Vertai-
lemat Jumalan waltakuntaa johonkin ihmis-elämässa
olemaan asiaan. Jos minä sinulle sanon: oli kerran
pääskynen, joka sanoi poikaselleen: ei sinun pidä hyp-
päämän pesästäsi, ennenkuin olet oppinut lentämään,
niin se on satu, mutta sinä käsität, että se myöskin
on wertllus. Pääskynen on ikään kuin äitisi, joka
sanoo lapsellensa: älä lähde yksin pois, ennenkuin olet
oppinut löytämään takaisin kotiisi! Sellaisia satuja
lesus usein kertoi, ja niissä oli aina ihana wertaus
Jumalan rakkaudesta.

71Viidentenä sunmmtaina Loppiaisesta.



Nyt hän sanoo: oli kerran maanwiljeliä, joka
tylwi hywää nisua peltoonsa. Mutta kun mäki nukkui,
tuli hänen wihmniehensä ja kylwi ohdakkeita hywän
siemenen sekaan. Hywä siemen ja ohdakkeet itiwät
yht'aikaa. Silloin palweliat sanoiwat isännällensä:
sinä kylwit hywän siemenen; inistä siis ohdakkeet tule-
mat? Isäntä sanoi: sen on wihamies tehnyt. Pal-
weliat kysyiwät: tahdotko, niin menemme perkaamaan
pois ohdakkeet. En, sanoi isäntä, se on wielä liian
aikaista; rikkaruoho lewittää juurensa, ja kun me sen
nytkäisemme ylös, niin saatamme samalla myöskin
nytkäistä nisut. Olkoot siinä molemmat elonaikaan,
jolloin nisut omat tuleentuneet; silloin sopii ne lei-
kata. Ia silloin annan minä leikkuumiesten koota
nisut riiheen, mutta ohdakkeet pitää kaottaman lyh-
teisiin ja poltettaman.

Tämän ymmärtää maanwiljeliä kyllä. Ia jos
sinä joskus olet puutarhasta perannut pois rikka-
ruohoa, niin tiedät, kuinka warowainen tulee olla,
ettei peratessa rikkaruohoja myöskin tempaise kelwol-
lisia taimia pois. Siksipä ei saata perata nuorta
peltomaata. Annetaan wiljan ja rikkaruohon kaswaa
leikkunaikaan.

Moni, joka kuuli lesuksen puhuman, luuli ken-
ties», että hän tahtoi opettaa heille maauwiljelystä,
mutta opetuslapset käsittimät hänen paremmin ja he

72 Viidentenä sunnuntaina LopviaiscZta.



pyysiwät häntä selittämään tuota wertausta. Silloin
lesus mustasi, tuteu tämän sunnuntain toisessa emän-
kellumissa luetacm: Ihmisen Poika kylmää hymän
siemenen. Pelto on maailma, hymä siemen on mal-
taknnnan lapset, Jumalan lapset, ohdakkeet omat
pahan hengen lapset. Wihamies on perkele, elonaika
on maailman loppu, clomiehet omat enkelit. Sa-
maten kuin nyt ohdakkeet kootaan yhteen ja poltetaan
tulessa, niin pitää myöskin tapahtuman maailman
lopussa. Mutta Jumalan lasten pitää heidän Isänsä
maltllkunnassll loistaman kuten aurinko.

Näin suuri ja symä ajatus on salattuna tuossa
sadussa, ja sen on lesus itse selittänyt selwemmin
kuin minkään muun wertauksistaau. Hän nimitti
itseään Ihmisen Pojaksi, koska hän oli syntynyt ih-
miseksi ja oli ainoa täydellisen hymä, synnitön ihmi-
nen, mikä milloinkaan on elänyt. Mutta samalla oli
hän Jumalan Poika ja nimitti Jumalaa Isäksensä.

Immärrätkö tuon wertauksen? Täällä maail-
massa asuu monta hymää ja pahaa ihmistä lihoessa.
Aurinko loistaa samalla tamalla hurskaille kuin ju-
malattomille, sade kostuttaa nhtähymin huonojen kuin
hurskaitten pellot; monella pahalla ihmisellä näyttää
oleman onnea ja menestystä. Silloin muutamat
nureksimat ja sanomat: mitä warten nuot pahat saa-
mat elää? Miksi ei Jumala heitä perkaa pois, koska
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he omat rikkaruohona maailmassa? Mutta Jumalalla
on aina wiisaat tarkoituksensa. Maailma on pelto-
maa, hywät ja huonot riippumat juurineen toisissaan,
koska he kaikki omat ihmisiä. Jos nyt Jumala per-
kaisi maan, kuten hän toisinaan tekee lähettämällä kuolet-
tamia tauteja, niin hywät temmattaisiin pois pahojen
muassa. Senpä tähden Jumala antaa kaikkien kas-
maa elon-aikaan asti, joka on sitte wasta, kun he
kuolemat, ja wihdoin maailman lopussa. Silloin
erottaminen alkaa; silloin Jumala kokoo nisut aittoi-
hinsa, mutta rikkaruohon hän polttaa. Hywät tietä-
kööt, että heidän palkkansa on warma, joskin heidän
täytyy kauan ja kärsiwällisesti odottaa; jumalattomat
myöskin tietäkööt, että heidän rangaistuksensa päimä
tulee, niin' ylpeinä ja marmoina kuin kulkematkin
ollessaan wielä täällä maailman pellolla.

Sinä pieni, wiheriä. Jumalan suuressa puu-
tarhassa itämä korsi, tuleeko sinusta rikkaruoho wai
nisuntälM? Sitä et itse tiedä; Jumala sen tietää.
Ia Jumala kylmää ainoastaan hywän siemenen, hän
lähettää kaikki lapset maailmaan siinä tarkoituksessa,
että heistä täsmäisi hymiä ihmisiä. Mutta wihamies
tulee yöllä, kun wanhemmat nukkumat, ja kylmää
monen lapsen sydämmeen pahoja siemeniänsä, miek-
kautta, tottelemattomuutta, kateutta ja muita pahoja
ajatuksia. Silloin lasten sydämmet muuttumat, niin
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että he luulemat olemansa nisua ja olemat kuitenkin
rikkaruohoa sekä Jumalan että ihmisten edessä. On-
nettomat lapset, wielä he saamat kasmaa elon-aikaan;
suokoon Jumala, että paha siemen heissä muuttuisi
Jumalan hywäksi nisuksi! Mutta siihen tarwitaan
paljo armoa, paljo rukousta ja paljo itsekieltämystä.

Oletko nähnyt, miten maassa itämästä siemenestä
ensimmäiset sirkkalehdet mersowat tuimaan auringon
lämmitettämiksi? Etkö sinäkin tahdo aina ensimmäi-
sestä sirkkalehdestäsi asti olla huwänä miljan kortena?
Onnellista on kaswaa Jumalan hywänä lapsena hänen
taiwllllllista maltakuntaansa warten. Jumalattomilla
ei ole yhtään rauhaa, ei yhtään oikeata iloa. On
sanottu heistä, että he pakenemat, maikk'ei kukaan
heitä takaa aja. Hywät kantamat aina ilonsa sydäm-
messään, myöskin surun päiwinä, sen muoksi että he
aina elämät Jumalan rauhassa. Ne omat niitä puita,
joita Jumala on istuttanut juoksemien purojen reu-
nalle; he kantamat hedelmän eikä heidän lehtensä la-
kastu. Jumalan enkelit martioitsewat heitä ja odot-
tamat heitä elonaikaan asti, miedäksensä heitä iäiseen
iloon. Rakas Herra Jumala, maailma on sinun
peltosi ja sinä olet meitä tylwänyt tänne hywänä
nisunasi. Warjele sydmnmiämme mihamiehen ohdak-
keista! Täällä seisomme silmiesi edessä kuten kewään
wiheriäinen oras, hentoina ja maailman tuulessa
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helposti taipumina. Ole sinä meidän juuremme ja
meidän wahwa linnamme, nuna meidän kaswaa sinun
armossasi, kukoistan sinun rakkaudessasi ja kantaa he-
delmiä sinun waltlltunnallesi! Amen.

Septuagestma sunnuntaina.
(Imen wuosik. Matt. 20: 1-16)

16- Yhdennellätoista hetkellä.
Tätä sunnuntaita nimitetään septuagesimaksi, joka

merkitsee seitsemästoista sunnuntai ennen pääsiäistä.
Tulemana sunnuntaina on seksagesima, kuudeskym-
menes, eli oikeammin tuudeskymmeneskolmas päiwä
ennen pääsiäistä.

lesus kertoo wertauksen wiinamäestä. Viini-
köynnöstä wiljeltiin luudanmaalla ja se tarwitsi tark-
kaa huolenpitoa. Sitä tuli istuttaa ja tukea sekä
madoilta marjella, perata, leikata ja kastaa. Kypsät
rypäleet piti poimittaman, puserrettaman muniksi ja
täytettämän. Sitten tuli wiinin seisoa astioissa joku
aika, siksi että se oli malmista. Kaikkeen tähän tar-
wittiin monta työntekiää. Koska käymätön wiini ei
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ole päihdyttäwää, luulemat muutamat, että Vapah-
tajamme, joka kammoi kaikkea juoppoutta, ainoastaan
joi käymätöntä wiiniä.

Wiinamäenhaltia läksi ulos warahin aamusella
palkkaamaan työntekiöitä ja sopi heidän kanssaan
määrätystä päiwäpalkasla. Sitte lähti hän ulos kello
9, hawaitsi toisia, jotka torilla seisoiwat joutilaina,
lupasi heille kohtuullisen palkan ja lähetti heidät myös-
kin Viinamäkeensä työtä tekemään. Sitten meni hän
jälleen ulos kello 12 päiwällis-aikaan ja kello 3 ilta-
Mwällä, löysi taaskin muutamia joutilaita ja lähetti
ne samaan työhön. Wihdoin hän läksi ulos kello 5.
Kun ilta joutui, hawaitsi hän mielä muutamia ja
kysyi, miksi he seisoiwat työttöminä. He wastasiwat:
ei kukaan ole meitä palkannut. Silloin hän sanoi:
mentäät minun wiinamäkeeni, ja minä annan teille,
mitä kohtuullista on.

luudanmaassll lopetettiin päiwätyö kello 6 illalla,
kahdennellatoista hetkellä heidän ajanlaskunsa mukaan,
auringon laskiessa. Kun nyt wiinamäessä työtä teh-
neet oliwat kello 6 lopettaneet päiwätyönsä, saiwat
he kaikki saman palkan, miimeiset ensiksi ja ensim-
mäiset wiimeiseksi. Nyt ne, jotka oliwat kello kuu-
desta aamulla tehneet työtä, olisiwat mielestään an-
sainneet suuremman palkan kuin miimeiset, jotka main
yhden tunnin oliwat työtä tehneet. Mutta wiinamäen
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haltia sanoi eräälle heistä: ystäwäni, enhän tee sinulle
mitään wääryyttä. Me olemme sopineet määrätystä
päimäpllltasta, sinä olet saanut, mitä minä olen lu-
wannut; miksikä olet suuttunut siitä, että minä olen
ollut hywä wiimeksi tulleita kohtaan? Enkö omassa
asiassani saa tehdä, mitä tahdon?

Mitä meidän nyt tulee uskoa tuosta kertomuk-
sesta? Tekikö wiinamaenhaltia määrin, kun hän antoi
miimeisille yhtä paljon kuin ensimmäisille? Ei. Kou-
lussa tapahtuu, että yksi on lukenut kauan, toinen
wähemmän aikaa läksyänsä, mutta molemmat osaa-
mat yhtä hymin ja saamat samanlaisen todistuksen.
Miksikä siis hän, joka on lukenut pitemmän ajan,
kadehtisi sitä joka on wähemmässä ajassa oppinut
luettawansll? Toisen kerran saattaa tapahtua, että
tulet rautatien-asemalle niin hywään aikaan, että saat
odottaa kokonaisen tunnin, mutta toinen tulee mii-
meisessä hetkessä ja saa sentään yhtä hywän paikan
tuin sinä. Miksikä häntä kadehdit? Wiinamaenhaltia
antoi kaikille saman merran, ei sen wuoksi, että en-
simmäiset olisiwat olleet ahkeria ja wiimeiset laiskoja,
maan sen wuoksi, että wiimeiset olimat hänelle mus-
tanneet: ei kukaan ole meitä työhön tarminnut. Nuot
wiimeiset olisiwat tahtoneet työtä tehdä, samaten
kuin ensimmäisetkin, mutta he eiwät olleet ennen saa-
neet työtä. Usein tapahtuu niin, että monikin tahtoisi
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tehdä jotakin hyödyllistä, mutta ei saa siihen tilai-
suutta; ei kukaan ole maailman suurella torilla etsinyt
häntä työhönsä. Toiset omat niin onnellisia, että
saamat aikaisesta nuoruudestaan asti palwella Viina-
mäessä. Jos Jumala silloin hywyydessään enemmän
katsoo tahtoon kuin työhön, jos hän yhdennellätoista
hetkellä kutsuu meitä köyhiä työntekiöitä, jotka jo
olemme kaiken toimomme kadottaneet, ja antaa meille
saman palkan kuin noille onnellisemmille ja woimal-
lisemmille, tulisiko meidän silloin sanoa, että Jumala
tekee määrin?

Kateus on jotakin niin häijyä, ettei kateellisen
ihmisen koskaan tule toiwoa mitään> hywäii Juma-
lalta. Minä tunnen sellaisia, jotka omat saaneet
paljon hywää, mutta jotka eiwät milloinkaan ole
woineet olla oikein onnellisia sen wuoksi, että toiset
omat saaneet enemmän. Ehkä olet saanut hywän
kaakun sunnuntain päiwälliseksi, mutta se ei sinulle
maistu hymältä siksi, että sinun weljesi tahi sisaresi
on saanut wähän suuremman kaakun. Rakas ystä-
wäni, mitenkä sinun täytyn häwetä silloin, kun Ju-
mala näkee sydämmesi! Sen, joka tahtoo olla Ju-
malan ystäwä, tulee suoda toiselle parempaa kuin
itsellensä. Hänen tulee woida kieltäytyä omasta hu-
mistaan muitten tähden, hänen pitää malttaman antaa
leipänsä köyhille, maikka hän itsekkin nälissään olisi.
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Jos köyhät kadehtimat rikkaita, niin se on heidän
suurin onnettomuutensa. Kun Jumala siunaa köyhiä,
kysyy hän heiltä: oletko wähään tyytywäinen? Suotko
sen taikka sen saada enemmän, kuin sinä olet saanut?
Suon, sanoo nöyräköyhä, sinä tiedät parahiten. Ju-
malani, nutenta sinä lahjasi annat. Se on oikein,
sanoo Jumala. Sitä warten pitää sinun, tyytywäisen
ja tärsimällisen, olla rikkaampi köyhyydessäsi, kuin
moni rikas on yltäkylläisyydessään.

Tämän sunnuntain ewankeliumissa on wielä
muutakin erinomaista. Kun miinainäenhaltia antoi
työwäellensä palkan, niin miksi hän alkoi wiimeisistä
ja lopetti ensimmäisiin? Siksi, että wiimeiset oliwat
kiitollisia, mutta ensimmäiset kateellisia ja tahtoiwat
enemmän. Niin Jumala usein tekee: hän asettaa
wiimeiset ensimmäisiksi ja ensimmäiset wiimeisikfi, sen
wuoksi, että hän näkee heidän sydämmeensä.

Täytyy pyrkiä esille, sanomat maailman wiisaat.
Niin, älä laimiinlyö mitään, älä laiskottele, älä nuku
liiaksi! Mutta jos olet niitä, jotka tunkemat esille,
tuupaten muita tieltään ja tahtoen olla ensimmäisenä,
niitä, jotka ängertäwat ja omat röyhkeitä, silloin on-
nistuu sinun ehkä saada hywä pala, siinä, missä
toiset jäämät ilman, mutta muista silloin myöskin,
ettei se ole Jumalan järjestyksen mukaan. Älä kos-
kaan unohda, että Jumala asettaa wiimeiset ensim-
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maiselle sijalle ja ensimmäiset wiimeiselle! Koko Ju-
malan sana on täynnä waroituksia sitä itsewiisautta
wastaan, joka tunkee ensimmäiseksi, ja toisaalta ou se
täynnä luuauksia nöyrille, jotka itsensä kieltäwät.

Katso, rakas Jumala, täällä me pienet heikot
työntekiät odottaen seisomme torillasi. Kuka tahtoo
meitä työhönsä? Missä saamme palwella? Toinen
sanoo meille: tule tänne; toinen: mene sinne! Lähetä
meitä wiinamäkeen, rakas Herra Jumala! Sinun
waltaluntasi täällä maailmassa on meille sinun wii-
namäkesi, emmekä koskaan saa niin hywää isäntää,
kuin sinä olet. Keutiesi tulemme aikaisin sinun työ-
hösi, kentiesi tulemme yhdennellätoista hetkellä. Mutta
sinä olet hywä kaikille, sinä tiedät, että olemme tah-
toneet tulla aikoinaan, mutta ci kukaan ole tahtonut
meitä palkata työhönsä. Anna meille, mitä ikänänsä
hywyydessäsi tahdot suoda: emme koskaan kadehdi,
emme nureksi. Anna meidän olla sinun työntekiöi-
täsi; se on meille paras palkkamme. Amen.

Ewanlelmmi lapsille.
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SeKsagesima sunnuntaina.
(Imen wuosik. Lunlk. 8: 4-15)

17. Jumalan pelto.
Oletko nähnyt kylwäjän pellollansa? Hän wa-

litsee tywenen päiwän, ripustaa malkansa hihnaan,
jonka hän laskee yli masemman olkansa, ja sitte hän
warowasti kylmää siemenet pitkin peltoa, niin etteiwät
putoa liika taajaan eiwätkä liika harmaan, sekä ettei
pellosta mikään osa jää kylwämättä. Sellaisessa
työssä tulee olla sekä taitama että huolellinen. Meidän
aikanamme kylmetään myöskin koneilla, mutta lesus
puhuu tuosta wanhllstll tylwämistamastll.

Kylwäjä meni ulos kylwämään ja hän kylwi
tuulessa. Tuuli hajotti siemenjywät ja lennätti jon-
kun osan pellolta pois. Muutama jywä lankesi tielle
ja tallattiin, ja linnut söiwät ne. Toisia putoili
kalliolle, ja niillä oli aiwan niukasti maata; ne rupe-
siwat pian knswamaan, mutta kuiwuiwat myöskin
pian kosteuden puutteesta. Muutamia lankesi orjan-
tappuroihin, ja ne tukehtuiwat. Mutta muutamat
lankesiwat pellon hywään maahan ja kantoiwat sata-
kertaisen hedelmän.

lesus on itse selittänyt tämän wertauksen. Sie-
men on Jumalan sana. Jumalan palweliat walitsewat
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tywenen aamun kylwääksensä sanan ihmisten sydäm-
miin. Mutta monet ajatukset puhaltamat kuten myrs-
kyiset tuulet noissa lewottomissa sydammissä, ja tuulet
hajottamat hywän siemenen. Jumalan sanan. Jokuosa lankee tielle, joku osa kalliolle, joku orjantappu-
roihin. Ainoastaan yksi osa Jumalan hywästä sie-
menestä lankeaa sellaiseen sydämmeen, jossa se hedel-
män kantaa.

Nyt tahtoo kylwäjä kylmää siemenensä sinun fy-
dämmeesi. Sinä istut täällä ja kuuntelet Jumalan
ewankeliumia. Kuunteletko sitä sillä tumalla, että sen
myöskin muistat? Niin, sen Jumala paremmin tietää
kuin minä. Kentiesi sinä nyt ajattelet leikkimistä
tuolla ulkona. Silloin on Jumalan sana langennut
tielle, ja ajatukset tulemat kuin taiwaan linnut nouk-
kimaan sen pois.

Taikka ajatteletko: komin ihanaa on kuulla Ju-
malan sanaa. Nyt minä myöskin tahdon sitä muistaa,
nyt en enään milloinkaan tahdo olla suuttunut enkä
kateellinen, en tahdo koskaan walehdella, en koskaan
olla tottelematon enään; minä tahdon olla hywä kai-
kille, tahdon olla Jumalan hywä lapsi niin kauan
kuin elän. Niin, se on kyllä oikein ja kauniisti
ajateltu; mutta hetken perästä, kun täältä lähdet
ulos, olet unhottanut kaikki ja olet ihan samanlainen
kuin ennenkin. Näetkö, silloin on Jumalan sana
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langennut kalliolle, se ei ole saanut oikeata juurta,
siksipä se kuiwaa pois.

Taikka ajatteletko: en minä tahdo, että Jumala
minuun suuttuisi. Minä koetan parantaa nukani,
kun saan parempaa aikaa, mutta nyt on minulla
komin paljo työtä. Nyt minun täytyy lukea läksyni,
sitte minun täytyy järjestellä laatikoltani, ja sitte on
minulla komin paljo huolta postimerkeistäni, nukeis-
tani ja puuhewosestani, joka on taittanut oikeanpuo-
lisen etujalkansa . . . ja nneläpä minun kentiesi tä-
nään täytyy mennä tuon hirwittämän hammaslää-
kärin luo! Ei, nyt ei minulla ole aikaa, mutta huo-
menna! Ia eihän se huomispäimä tule milloin-
kaan. Jumalan sana on sydämmessäsi langennut
orjantappuroihin.

Sinä pieni hupakko, eikö olisi parempi, jos sy-
dämmesi tulisi hywäksi pelloksi, jossa Jumalan siemen
hedelmän kantaa? Luuletko sitä maikeaffi, tahi että
sinun tulee sitä säästää siksi, että ruanhenet ja »vii-
sastut? Minä tunnen lapsia, jotka niin rakastamat
lesusta, etteimät koskaan ehdolla ja tahdolla tee häntä
wastaan. On ikään kuin lakkaamatta kuulisiwat sy-
dämmessään enkelin äänen, joka heille sanoo: lesus
sinua rakastaa; ethän sinä tahdo hänelle surua tuot-
taa? Sinähän kuulet, mitenkä hän tahtoo, että sinä
aina olisit sellainen kuin hän oli: aina hymä, aina
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totuudessa pysywä, puhdas sydämmestäsi. Miksi sinä
ajattelisit, puhuisit taikka tekisit sitä, jota häu ei
tahdo? Niin, sinä olet onnellinen, sinä, jota lesus
kädestä taluttaa, missä ikänä kuljet täällä maailman
eksyttäwillä teillä.

Katso, se on tuo hywä peltomaa. Kun me
sellaisella mielellä kuulemme tahi luemme Jumalansanaa, silloin tuntuu ikään kuin tulisimme omien aja-
tustemme suljetusta kammiosta ulos sinitaiwaan
ilmaan, henkimään sielun eloa sywissä, raittiissa hen-
gähdyksissä, ja me tunnemme tniwaan auringon meitä
lämmittämän. Silloin Jumalan sana meihin juur-
tuu, itää ja mersoo elämäksi taimeksi Jumalan puu-
tarhaan. Ei taimi ajattele, että sen ensin tulisi kysyä,
onko ilma kirkas wai piiminen, lämmin wai kylmä;
se ajattelee main kaswamistansa. Emme me ajattele
sitä emmekä tätä, jota meidän ensin tulisi kysyä ja
tehdä, ennen kuin meillä on aikaa Jumalan kanssa
olemaan. Me ajattelemme kaswamistamme, me ajat-
telemme, että me jota päiwä tahtoisimme kaswaa aina
yhä enemmän Jumalan maltakuntaa warten. Ia
kun niin ajattelemme, silloin tulee meille kaikki muu
ikään kuin itsestään. Sillä silloin Inmalan sana
ohjaa meitä kuten lyhty pimeässä yössä, walaisee
meitä ja osottaa meille oikean tien. Jos kysymme
jotakin, niin on meillä siinä mustaus. Jumalan sana
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on niin rikasta: miten saatamme milloinkaan olla
köyhiä, kun meillä on niin pohjaton aarre? Ia Ju-
malan sana on niin lohduttaman iloista: miten saa-
tamme milloinkaan olla surullisia, kun meillä on niin
lähellä wieressämme lähde, josta iankaikkinen rauha
ja ilo pulppuaa?

Tutki minua, minun Jumalani, ja katso minun
sydämmeeni! Koettele minua, sinä, joka tiedät aja-
tukseni! Katso, lienenkö pahalla tiellä, ja saata minua
iankaikkiselle tielle! (Ps. 139, 24). Amen.

Laskiaissunnuntaina.
(3:Z wuosik. Mcirk. 10: 32-45)

18. Kunnianhimo.
Paastoominen merkitsee sitä, että jonkun aikaa

syödään ja juodaan tawallista wähemman, tm ainakin
helpommin sulamaa ruokaa ja mahingotonta juonina.
Juutalaisten oli tapa paastota määrättyinä juhlina;
katolilaiset jakreikan-uskoiset myöskin paastoomat mää-
rättyinä aikoina. Kristityt luterin-uskoiset omat jät-
täneet pois tuon ulkonaisen paastoomisen ruoassa ja
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juomassa, mutta myöskin he tahtomat wakawasti
rukoillen walmistautua niin suurta juhlaa warten
kuin pääsiäinen on.

Ensi wiikkoa laskiaissunnuntaista ei wielä pi-
detä minään paaston-aikana. Silloin päin mastoin
ne, jotka sitten paastoomat, huwittelewat miten para-
hiten woiwat, ikään kuin tahtoisiwat edeltä päin
käyttää hywäkseen sen, mistä heidän sittemmin täytyy
kieltäytyä. Sitä wiikkoa nimitetään karnawaali- tahi
laskiaiswiikoksi. Laskiaistiistaina lapset owat ulkoua
mäkeä laskemassa. Seuraamana sunnuntaina alkaa
paaston-aika, jolloin kristityt jättämät kaikki maalliset
huwit, siksi että pääsiäisenä jälleen saamat iloita.
Tämän asian laita on niin, että Jumala panee wä-
hemmän armoa ulkonaisiin sääntöihin, kuin ihmisen
sisälliseen sydämmenlaatuun. Emme sillä palwele Ju-
malaa, että jonkun ajan olemme syömättä jotakin
määrättyä ruokalajia, ja sitten herkkuilemme jälleen,
miten parahiten saatamme. Paljon paremmin pal-
melemme häntä, jos aina olemme kohtuullisia ja käy-
tämme kiittäen ja rukoillen niitä lahjoja, joita hän
meille on antanut.

Gwankeliumi kertoo, että lesus, kulkiessaan pää-
siäiselle Jerusalemiin, alkoi puhua opetuslapsilleen,
miten hän nyt läksi sinne kuolemaan. Hän kertoi
edeltäpäin kaikki, mutta he eiwcit sitä ymmärtäneet.

87Laskiaissunnuntaina.



Heidän mielestään näytti aiwan mahdottomalta, että
kaikkiwaltinan Jumala» Poika joutuisi ihmisten snr-
mattmvaksi. He lnuliwat enneminin, että hän nyt
nousisi Valtaistuimellensa maailman ja juutalaisten
kuninkaana. Silloin maltasi paha kuuuiauhimo Ja-
kobin ja Johanneksen, jotka opetuslapsista uliwat
juuri parhaimpia. Heidän äitinsä, Salome, tuli le-
suksen luo ja pyysi, että hänen poikansa saisiwat
istua Wapnhtajan rinnalla, toinen Vasemmalla ja
toinen oikealla puolella, kun hän kuninkaaksi tulisi.
Hän tahtoi, että he tnlisiwnt kaikkein ylhäisinnniksi
lähinnä kuningasta.

lesus kysyi Jakobilta ja Johannekselta, tiesi-
ivatko he, mitä heidän äitinsä oli pyytänyt. Snat-
toimatko he juoda sen tuskan kalkin, jonka hänen piti
jnoda, ja tulla kastetuksi sillä Verikasteella, jouka hänen
piti läpikäymä,!? He mastasimat, että sen he sant-
taisiwat tehdä. Silloi,! lesns sanoi: teidän pitää
saaman tuntea tuska ja kuolema, mntta ainoastaan
Isäni taiwaassa moi määrätä, kenen pitää istuman
oikealla ja kenen wasemmalla siivullani tulewaisessa
kirkkaudessa.

Kim toiset opetuslapset sen kuuliwat, tmviwät he
pahoille mielin siitä, että Jakob ja Johannes tahtui-
wat pyrkiä heitä etewämnuksi. Icsus ei saattanut
sallia sellaista turhamielistä riitaa opetuslastensakesken.
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Maailman waltnkunnissa, sanoi hän, mallitsemat mnh-
tawat, mutta sellainen tapa ei saa mallita teidän les-
kenne, jotka olette kutsutut luinalau maltakuntaa
plllwelemaan. Seu, joka teidän joukosscmne tahtoo
olla ensimmäinei,, tulee olla kaikkein palwelia. Ih-nnsen Poika on itseklin tullut pnlwellakseusa ihmisiä
ja antaatsensll henkensä lunastukseksi monen edcM,
eikä antaaksensa palwella itseänsä.

Noin tietämättömiä oliwat wieln Herran omat
apostolit. Jakobia ja lohnuuesta nimitettiin heidän
kiimaan ja kuuniahimoiscu luontonsa wuoksi pitkäisen
pojiksi, salamoiksi. He ne oliwat, jotka kerran pyysi-
wät, että tulta taiwaasta sataisi niitten jumalattomien
päälle, jotka kielsiwät heitä wastaan ottamasta. Mutta
Jumalan pyhä Henki taiwuttaa ihinisten sydammiä
kuten wesipuroja. Kukapa saattaisi uskoa, että tuo
raju, kuunianhimoineu Johannes on sama, joka on
kirjoittanut ihanimman ja henkewimmän ewankeliu-
miu, että juuri hän tuli enimmän rakastetuksi, lem-
peimmäksi ja rakkaudesta rikkaimmaksi Herran opetus-
lapseksi, sekä että häntä ennen kaikkia muita nimitet-
tiin rakkauden apostoliksi?

Huomaa, mitä lesus sanoo kunnianhimosta!
Se ei kuulu Jumalan waltatuntaan, se on wiholli-
neu ja wastakohta lumalau waltaknnnalle. Löytyy
Pieni ja suuri kunnianhimo. Pieni kunnianhimo,
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turhamielisyys, tekee sinun rumaksi Jumalan silmien
edessä, kun tahdot olla kauniimpi, ylhäisempi, rik-
kaampi, taitawampi ja wiisaampi kuin muut. Suuri
kunnianhimo, ylpeys, kohtelee ylenkatseella muita ih-
misiä, tuuppaa heitä edestään taikka tallaa heitä, jotta
itse maltaan pääsisi. Maailmanhistoria on täynnä
sellaista julmaa kunnianhimoa. Monta monituista
tuhatta on lähetetty kuolemaan werisiin sotiin, jotta
wyimakas sotapäällikkö saattaisi muita mahtamampana
uousta kapinaan ja sanoa: kuka uskaltaa minua was-
tustaa? Ia monet, monet tuhannet omat wiettäneet
elämäänsä sortotilassa, jotta rikas tyranni saattaisi
sanoa: knka on minun wertaiseni? Mntta maikka
sinä rakentaisit korkealle niinkuin kotka ja tekisit pesäsi
tähtien keskelle, niin minä kuitenkin syöksen sinun alas
sieltä, sanoo Herra. (Ooadia 4).

Tämä tapahtuu ylpeille, koska he eiwät ole pal-
welleet, waan owat antaneet toisten palmella itseänsä.
lesus, Jumalan Poika, on tullut maailmaan palme-
lemaan: mitenkä me emme muita palmelisi? Minä
tunnen laiskoja, mukawia ihmisiä, jotka alinomaa
tarwitsewat muitten apua, jos kämelewät, seisomat,
panemat maata, nousemat, pesewät itseänsä, maatet-
tawat, syömät tahi huwittelewat. Tunnenpa myös-
kin sellaisia, jotka koko elämänsä ajan, aina lapsuu-
desta asti, omat palwelleet muita ja kuitenkin hoitaneet
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itseään. Jumala on antanut heille kärsimällisen, tyy-
tywäisen ja nöyrän mielen, ja ne omat olleet onnel-
lisempia palwelewassa rakkaudessaan, kuin moni ku-
ningas loistaman howin ympäröimänä. Herra, anna
meille sellainen sydän, että palwelisimme sinun wal-
takuntcmsi! Amen.

Ensimmäisenä Mastosunnuntaina.
(I:nen wuosik. Matt. 4: 1-11)

19. Kiusaus.
Siihen aikaan, jolloin lesus ensi kerran oli läh-

temä ulos julistamaan Jumalan waltakuntaa, tahtoi
hän walmistaa itseänsä siihen rukouksella ja paasloo-
misella. Hän oli ihminen kuten me, hän saattoi
tuntea nälkää ja janoa kuten me; mutta hän oli
myöskin Jumalan Poika iankaikkisuudesta, jossa ei
mitään ihmisellisiä heikkouksia ollut. Jumalan henki
wei hänen ulos erämaahan, jotta hän kaikessa olisi
meidän kaltaisemme ja sunnin kiusaama niinkuin
mekin kaikki.

Kiusaus on sama kuin pahaan houkutteleminen.
Mistä paha tulee? Jumala ei ole luonut mitään
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pahaa; kaikki, mitä Jumala on luonut, on hywää.
Mutta Jumala ei myöskään ole ketään orjaksi luo-
nut, hän ei tahdo orjia palwelioiksensa. Hän on
antanut enkeleille ja ihmisille wupaan tahdon, jotta
he wapaaehtoisesti häntä palmelisiwat, koska ainoas-
taan wapaaehtoisella tottelemisella on jotakin armoa.
Ia siitä, että muutamat eiwät tahtoneet palwella
Jumalaa, syntyi paha. Samaten kuin pimeys ei ole
mitään itsestään, maan on ainoastaan malon puute,
niin ei myöskään paha ole mitään itsestään; se on
wain hywyyden puute. Jumalan läsnä-olon puute.

Mikä siis on se paha, jonka Jumalan sana ni-
mittää perkeleeksi? Se on langennut enkeli. Jumala
oli luonut enkelit, ennenkuin ihmisen. Muutamat
noista enkeleistä, jotka alussa oliwat hywiä ja ihania,
eiwät ylpeydessään tahtoneet palwella Jumalaa; he
tahtoiwat itse olla Jumalan arwoisia ja tehdä oman
tahtonsa mukaan. He luopuiwat Luojastaan ja tuli-
wat hänen wastustajikseen, ja ihaniu ja lahjakkain
heistä tuli Jumalan wihollisetsi, perkeleeksi. Hän
wietteli ensimmäiset ihmiset tottelemattomuuteen Ju-
malaa kohtaan, ja koettaa yhä wielä kiusata heidän
jälkeläistään pahuuteen. Mutta Jumalan woimaa
wastaan ei hän mitään woi; hän on sidottu komilla
kahleilla, eikä woi liikkua edemmäksi kuin witjat
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ulottumat ja Jumala sallii. Hän on onneton henki,
jonka ainoa onni on tehdä muita yhtä onnettomiksi.

Miksi Jumala sallii vahan tapahtua? Hän sallii
sen jonkun ajan, jotta ihmiset wapaasti saisiwat mennä
joko Jumalan taikka perkeleen palwelukseen. Hän
sallii sen samalla tumalla, kuin hän sallii myrskyjen,
maanjäristysten ja muitten onnettomuuksien tapahtua,
jotta hän mihdoin antaisi pahan johtua joksikin hy-
wäksi. Wasten tahtoansa täytyy pahankin palmella
Jumalan maltakuntaa. Miksi Jumala antoi Viholli-sen kiusata wiatonta lesusta? Sen wuoksi, että le-
sus, kun hän oli woittanut kiusauksen, olisi marsin
nmrma siitä, että saattaisi woittna synnin ja kaiken
pahan.

Tätä on lasten maikea käsittää, ja onnellista on
heille saada asua Jumalan rakkauden kirkkaassa au-
ringonloisteessa. Miksi he pelkäisiwät pimeätä yötä?
Tietäwätpä he että Jumalan woima suojelee heitä
kaikesta pahasta, missä ikänä kulkematkin täällä maail-
massa. Mutta kun kiusaukset tulemat myöskin heille,
silloin tulee heidän muistaa, että heidän ystämänsä
ja wapahtlljansa lesus on tullut kiusatuksi kuten he,
ja silloin pitää heidän hywällä woittaman paha,
kuten hänkin teki.

Kiusaaja malitsee aikansa; hän tulee meille, kun
olemme heikoimmat seka ruumiin että sielun puolesta,
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ja meillä siis on wähimmän woimaa häntä was-
tustaa. Hän tuli silloin, kun lesus oli ollut 40
päimää ruuatta ja oli nälästä uupua; silloin pyysi
perkele hyödyttömiä ihmeitä. Samoin tulee hän
myöskin meidän luoksemme. Mutta hän on wiekas,
hän ei sano meille, kuten lesukselle: muuta namät
kiwet leiwiksi, sillä sen saatamme saada aikaan syntiä
tekemättä, esimerkiksi, kun ansaitsemme leipämme kiwien
poraamisella. Ei, hän sanoo meille: sinun on nälkä
ja muilla on rnokaa: mene ulos warastelemaan! Hän
ei sano meille: hyppää alas lirkonkatolta, sillä hän ei
saata luulotella meille, että enkelit ottaisiwat meitä
pudotessamme mustaan. Hän sanoo: mene sinä tur-
hanpäiten siihen tahi siihen waaraan maalla tahi me-
rellä, osota, ettet pelkää, niin että kaikki ihmettelewät
sinun rohkeuttasi ja taitawuuttasi! Wielä useammin
hän näyttää meille, samaten tuin hän näytti lesuk-
selle, kaiken maailman loistawuuden, sanoen: kaiken
tämän tahdon sinulle antaa, jos lankeat maahan ja
tnmarrat minua.

Hywä on silloin woida, kuten lesus, wastata
Jumalan sanoilla. Tiedämmehän, mitä meidän tulee
wastata kahteen ensimmäiseen kiusaukseen. Ensim-
mäiseen mustaamme Jumalan seitsemännen käskyn
sanoilla: ei sinun pidä warastaman. Toiseen mäs-
inämme: Herraa sinun Jumalaasi ei sinun pidä kiu-
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sata. Mutta kolmatta kiusausta on meidän mailein
wastnstaa. Wihollineu tulee luoksemme ja kuiskaa
meille unissamme tahi mielikuwituksessamme: katso,
sitä ja siitä olet jo niin kauan toiwonut itsellesi; sinä
tulisit onnellisimmaksi ihmiseksi, mitä maailmassa löy-
tyy, jos tämän nyt saisit. Sinä olet köyhä: katso,
tuossa nyt on rikkautta tarjolla! Sinä olet halpa
ja unohdettu: katso, tuossa ylhäisyyttä, maltaa, kun-
niaa, onnea ja pitkä elämä täynnä iloa ja menes-
tystä! Sinä olet heikko: miksi et tahdo saada jätti-
läismoimia? Sinä olet taitamaton: miksi et tahdo
tulla oppineista oppineimmaksi, taitamista taitamim-
maksi? He kohtelemat sinua kuten lasta, sanoo hän,
he kieltäwät sinua tekemästä kuten itse tahdot, maikka
sinä kyllä olet niin wiisas kuin hekin: miksi et heti
tahdo wapauttasi, niin ettei sinun tarwitse totella
isää eikä äitiä, maan heidän tulee sinua totella?
Tuota kaikkea, hän sanoo, woit sinä saada yhdellä
ainoalla wähäpätöisellä ehdolla: sinun tarwitsee ai-
noastaan unohtaa Jumalasi ja hänen waimalloiset,
tarpeettomat käskynsä; se on aiwan helppoa, senhän
olet usein tehnyt, ja sen sijaan tulee sinun palwella
ja kunnioittaa minua, joka olen sinun paras ystawäsi,
koska minä sinulle tahdon antaa kaikkea, mitä sinä
ikänä saatat toiwoa.
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Näin puhuu kiusaaja meille, ei yhden kerran,
maan monta kertaa. Mitä meidän tulee hänelle wns-
tata? Meidän tulee hänelle wastata Wapahtajan
omilla sanoilla: Herraa sinnn Jumalaasi pitää sinun
palweleniaan, ja häntä ainoata kunnioittaman. Katso,
kun niin wastaamme, kun ei mikään, ei mikään koko
maailmassa saa meitä unhottaman rakasta Herraa
Jumalaa ja knnuioittamaan hänen wihollistansa;
silloin myöskin wihollinen pakenee meitä ja Jumalan
enkelit käymät edellämme, meitä palmellen. Amen.

Woisena "Daastosunmmtama.
(I:nen wuosik. Mntt, 15: 21-28)

20. Jumala koettelee uskoamme.
lesus tuli matkustaessaan sille alueelle, jotarik-

kaat kauppakaupungit Turus ja Sidou eiuieu mui-
noin hallitsiwat. Siellä asui pakanoita Kaanaan
kansasta, joka ennen Josuan aikaa oli asunut Juu-
danmaalla. Heit» juutalaiset ulenkatsoiwat; mutta
lesus ei ketään ylenkatsonut, hän oli lähetelty kaikkien
luo. Hän näki kauas tulemiin aikoihin; hän tiesi.
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että Jumalan waltakunnan autuus tulisi myöskin
pakanoille.

Missä hän main tuli näkymiin, niin sairaat heti
tulimat hänen luoksensa parannusta etsimään. Niin
tuli siellä myöskin eräs kananealainen waimo, apua
saaduksensa sairaalle tyttärellensä. Hän luuli, kuten
moni muu, että kaikki kiwut oliwat pahan hengen
lähettämät.

Hän oli kuullut lesusta nimitettäwän Dawidin
Pojaksi ja huusi hänelle: Herra, Dawidin Poika, ar-
mahda minua! Mutta lesus ei mastannut hänelle
sanaakaan. Sehän ei ollut lesuksen tapaista, hän
kun tawllllisesti armahti kaikkia.

Silloin waimo juoksi hänen jälessään kansan-
tungoksessa ja huusi yhä. Opetuslapset, jotka le-
susta seurasiwat, pyysiwät häntä käskemään pois
tuota waiwalloista anojaa. lesus kääntyi waimon
puoleen ja sanoi hänelle: miksi sinä tulet minun
luokseni? Minä olen lähetetty ainoastaan juutalaisia
auttamaan. Mutta waimo ei luopunut Wapahta-
jasta; hän yhä wieläkin huusi: auta minua! Silloin
lesus ivastasi niin ankarasti, niin ylenkatseellisesti,
kuin juutalaiset oliwat tottuneet «lastaamaan paka-
noille: ei ole soweliasta ottaa lapsilta leipää ja heittää
penikoille. Mutta waimo ei sittenkään antanut peläs-
tyttää itseänsä. Hän wastasi nöyrästi: totta, Herra;

Ewcmkelwmi lapsille, 7
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mutta koirat syömät niitä muruja, jotka putoamat
heidän herrojensa pöydältä. Silloin lesus ei enään
woinut wastustaa hänen rukouksiansa. Oi, waimo,
sanoi hän, suuri on sinun uskosi! Tapahtukoon, niin-
kuin tahdot! Ia hänen tyttärensä tuli samassa het-
kessä terweetsi.

Se mikä meitä enimmän ihmetyttää tässä kerto-
muksessa, on, että lempeä, armahtamainen Herra le-
sus saattoi olla noin koma tuota äiti raukkaa kohtaan,
joka rukoili sairaan lapsensa puolesta. Hän, sota oli
auttanut niin monia, hän, joka saattoi nähdä äidin
sydämmeen, kuinka se oli murhetta täynnä ja halasi
apua; kuinka hän saattoi mustata maimolle niin kowia
sanoja? Meidän on waikea sitä ymmärtää.

Mutta kuinka usein tapahtuukaan, että meidän
on waikea käsittää Jumalaamme, kun hän meitä koet-
telee, kuten lesus nyt koetteli kananealaista waimoa!
Rukoilemmehan toisinaan niin hartaasti: rakas, armah-
tamainen Herra Jumala, minä olen komin lewoton
ja murheissani; anna minun saada sitä taikka sitä,
anna sairaan tulla termeeksi, anna tämän tuskan
taikka tämän huolen onnellisesti mennä ohitse! Mutta
sen sijasta, että Jumala meitä auttaisi, ei hän ensin-
kään näytä meitä kuuleman; toisinaan hän main
mustaa omassatunnossamme: mene pois luotani, sinä
et ansaitse, että rukouksesi kuulen! Silloin nurisee
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sydämmemme, walittaa, että Jumala on meitä koh-
taan loma, niin, ihan sydämmetön. Mutta tämä
kertomus on annettu juuri meille, jotka näin Jumalaa
mustaan nureksimme. Valittamisen sijasta tulee mei-
dän, kuten kananealaisen waimon, olla pelkäämättö-
miä. Meidän tulee yhä hartaammin rukoilla, sanoen:
niin. Herra, en ansaitse sinun apuasi, sinulla on niin
monta autettawaa, jotka omat minua paremmat, mutta
auta minua sentään! Jos olenkin pienin, köyhin ja
kaikista luoduistasi kelwottomin, niin auta minua
kuitenkin! ... Ia katso, kun me niin rukoilemme,
on Jumala kuulema meidän rukouksemme ja meille
apua lähettämä.

Usein Jumalan apu miipyy, samaten kuin lesus
apuaan miiwytti. Miksi hän miipyy? Koetellaksensa
uskoamme. Kaikkihan saattamat jotakin toiwoa, ja
rukoilla, että sitä saisiwat, mutta rukoilematko he
myöskin uskossa? Rukoilematko niin, että omat aiman
mannat Jumalan awusta, maikka hän wiipyisikin?
Rukoilematko niin, että saattamat sanoa: anna mi-
nulle sitä, minun Jumalani, jos se on sinun tah-
tosi, sillä sinä tiedät paljon paremmin kuin minä,
mikä nyt on paras!

Miten saattaisimme lesuksesta uskoa, ettei hän
tahtonut auttaa kananealaista wnimoa? Ketä hän
mieluummin olisi auttanut, tuin juuri noita taita-
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mattomill pakanoita, joitten luo hän nyt tuli Vapah-
duksen sanansaattajana? Mutta hän tahtoi koetella
mainion uskoa ja samalla antaa opetuslapsilleen muis-
tutuksen. Opetuslapset ajattelimat itsekseen: mitä
marten meidän mestarimme pakanain luo menee?
Sehän on ikään kuin otettaisiin leipä lasten suusta
ja wiskllttaisiin se koirille. lesus tiesi heidän aja-
tuksensa ja puhui sanasta sanaan, mitä opetuslapset
ajattelimat, maikka eiwat rohjenneet sanoa. Hän oli
oleminaan yhtä komasydämminen kuin he, jotta he
häpeisiwät. Ia täytyihän heidän häwetä, kun saiwat
olla niin lujan uskon todistajina kuin tuon pakana-
maimon, jota he oliwat koiriin werranneet.

Koira raukat omat monessa kansassa ylenkatsot-
tuja olentoja. Köyhä kuin koira, sanotaan; ahmii
kuin koira, norwehtii kuin koira. Itämailla koirat
kuleksimat usein puoli milleinä, omistajatta, pitkin
Mujll ja teitä. Me olemme paremmin oppineet pitä-
mään tätä palwelillllmme kunniassa; me sanomme:
uskollinen kuin koira. Ia Jumala ei ylenkatso luo-
duista kappaleistaaan ainoatakaan; me emme myös-
kään saa sitä tehdä, meidän tulee olla hywiä kaikkia
kohtaan.

Kun nyt olet oppinut kananealaisesta mainiosta
olemaan wäsymätön Jumalaa rukoillessasi, niin sinun
ei pidä olla yhtä wäsymätön rukoillessasi isää ja
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äitiä taikka muita ihmisiä. Sitä nimitetään nalkutta-
miseksi. Tässä on sellainen erotus, että Jumalan
kärsiwällisyys on paljon suurempi kuin ihmisten, ja
wielä suurempana erotuksena on se, että Jumala
näkee sinun sydämmeesi, mutta sitä ihmiset eiwät
saata tehdä. Mutta sekä Jumalan että ihmisten täh-
den täytyy sinun woida kieltäytyä omasta tahdostasi,
eikä koskaan tillittää, ei koskaan olla pahoilla mielin,
ellet heti saa, mitä tahdot. Muut tietämät usein pa-
remmin kuin sinä, mikä kulloinkin on paras, ja Ju-
mala tietää sen aina. Lapsen tahto on isän takin-
hihassa ja äidin hameentllskussa; isän ja äidin sekä
kaikkien tahto on Jumalan kaikkimaltiaassa kädessä.
Mutta mitä ikänä pyydätkin, suurta taikka pientä,
niin jätä huolesi Herran haltuun; hän sinusta mur-
heen pitää, eikä hän koskaan salli wanhurskaan ian-
kaikkisesti häpeään tulla. (Ps. 55: 23.) Amm.
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Aolmantena Mastosunnuntama.
(3:s wuosik. Luukk. 4: 31-37)

21. Elämän varjopuoli.

Juutalaiset luuliwat, että harwinaiset ja kowat
limut tuliwat pahoista hengistä, jotka oliwat sairaa-
seen asettuneet asumaan, puhuiwat hänen äänellään
ja waimasiwat häntä monella lamalla. Meidän aika-
namme tunnetaan paremmin kipujen suut. Löytyy
kummallisia tauteja, jotta syntymät ihan luonnollisista
syistä ja parannetaan luonnollisilla rohdoilla. Mutta
emme sentähden saa uskoa, että raamatun kertomukset
sairaista, jotka omat olleet pahan hengen riiwaamia,
omat ainoastaan olleet tietämätöntä taika-uskoa. Ruu-
mis ja sielu omat hywin läheisessä yhteydessä. Jos
sielu on sairas, kärsii myöskin ruumis, ja jos ruu-
mis on kipeä, kärsii sielukin. Saatammehan tulla
sairaiksi ajatuksesta, joka meitä maiwaa, ja toisella
kertaa saatamme tulla termeiksi ajatuksesta, joka tuot-
taa sydammellemme todellista iloa.

Jos nyt paha henki saa onnettoman ihmisen
sielun maltaansa, niin käsitämme, että hän myöskin
woi saada ruumiin maltaansa. Sellaista saattaa ta-
pahtua kaikkina aikoina, mutta Wapahtajamme aikana
nuot pahat henget warmaan viimat paljon liikkeellä.
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He pelkäsiwät lesusta; he tiesiwät, että hän oli tullut
sitä warten, että hän perkeleen työt särkisi. (1 loh.
3: 8.) Siksipä he tahtoiwat maltaansa saada niin
monta kuin mahdollista, jotta estäisiwät heitä le-
suksen luo menemästä. Oli kuten silloin, kun wapsa-
haispesään kostetaan: kaikki mapsahaiset rientäwät
ulos, pistäen ketä main ennättämät, sekä syyllisiä että,
syyttömiä.

Sellainen sairas sattui olemaan Kapernaumissa
kun lesus puhui synagogassa semmoisella woimalla, että
kansa hämmästyi. Sairaan paha henki kuuli lesuksen
sanat ja rupesi peloissaan huutamaan hänelle sairaan
äänellä: mitä sinä täällä teet? Tahdotko wahingoit-
taa meitä? Minä tiedän, ken sinä olet! Mutta
kun lesus käski hänen waieta ja lähteä pois sai-
raasta, täytyi pahan hengen totella, ja sairas oli
pelastettu.

Myöskin pahan hengen täytyi kansalle todistaa
että lesus oli Jumalan pyhä. Mutta sitä todistajaa
ei lesus hywatsynyt. Hänen todistajansa oli Ju-
mala, joka oli sanonut: sinä olet minun rakas Poi-
kani! Pahojen kiitos on aina epäiltäwä. Jos juma-
laton toweri sanoo sinulle: oi miten hurskas ja pyhä
sinä olet! niin tiedät, että hän sinua main pilkkaa.
Ia kun kuulet puhuttaman, että ihmiset meidän aika-
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namme kyselewät kuolleitten hengiltä kaikenmoisia, niin
tiedät, ettei lesus sallinut henkien todistaa.

Eräs asia tulee sinun jälleen muistaa: ainoas-
taan jumalattomien täytyn pelätä. Herraasi ja Ju-
malaasi pitää sinun pelkäämän, sillä hänen edessään
et koskaan ole oikein puhdas ja täydellisen hywä.
Mutta ihmisia ei sinun koskaan tarwitse pelätä, kun
sinulla on puhdas omatunto, ja wielä wähemmän
pahoja henkiä. Ne eiwät koskaan moi sitä Vahin-
goittaa, joka Jumalan turmissa kulkee. Hänen edes-
tään täytyy kaiken pahan paeta. Onhan yksinker-
taista ja naurettamaa pelätä aaweita. Ei sen wuoksi,
että kaikki henkien ilmestymiset olisiwat mielikuwi-
tusta ja turhaa puhetta, sillä paljo löytyy taiwaan
ja maan wälillä, joka meille wielä on salattuna;
maan sen wuoksi, ettei mikään henki, ei ihmiset, ei
eläimet, eikä mikään maailmassa saata meitä wahin-
goittaa kllikkiwaltiaan Jumalan tahdotta. Mitenkä
Jumala ei suojelisi uskollisia lapsiaan, joitten enkelit
seisomat hänen kaswoinsa edessä yöt päiwät? Pelko
merkitsee pahaa omaatuntoa. Hywä omatunto menee

rohkeasti eteen päin pimeässä ja walossa, sillä se
kulkee Jumalan woimassa.

Tämän ewankeliumin ei pidä meitä pelästyttä-
män; sen tulee olla meille hywä ja iloinen ewanke-
liumi, koska se sanoo meille, että lesus tulee myöskin
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symimmin langenneitten, onnettomimpien ja kurjim-
pien luo, joita ei enään mikään ihminen moi loh-
duttaa eikä parantaa. Myöskin heitä hän auttaa ja
tekee termeiksi ruumiin ja sielun puolesta, jotta he
ylistäisiwät Jumalaa eimätkä enään milloinkaan syntiä
tekisi ja antautuisi wihollisen maltaan.

Samaten kuin Jumala antaa meille päiwän ja
yön, niin on myöskin elämällämme malo- ja Varjo-
puolensa. Mutta lasten maailma on maloisa päiwä,
ja sinne tahdomme rientää synkkien marjojen maail-
masta. Jumalallahan on lukemattomia bywiä enke-
leitä, jotka valwelewat hänen Valtakuntaansa ja toi-
mittamat hänen työtänsä täällä maan päällä. Niistä
saamme lukea enemmän Mikkelinpäimänä. Me emme
saata heitä nähdä, mutta me tiedämme, että he lak-
kaamatta meitä ympäröitsemät. Pakanat luuliwat
että jokainen puu, jokainen kukka, jokainen eläin, jo-
kainen muori ja järmi oli sellaisen enkelin suojeluksen
alainen. Kristityt uskomat myöskin, että kaikki, mitä
luonnossa on, elää, mutta elää wielä manteudessasen tuomion alaisena, jonka Jumala syntiinlankee-
muksen jälkeen lausui, odottaen wapahdusta Jumalan
lasten wapahduksen lautta (Rom. 8: 19—22), kun
lesus tulee jälleen tänne maailmaan. Sentnhden on
kaikki paha nykyisessä ajassa asetettu niin, että aina
on toiwoa paremmasta ajasta, joka on tulema. Ia
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lasten elämä on, kuten kewät, kauttaaltaan toiwoa
paremmasta, joka aikanaan on tulema. Herra anta-
koon noitten nuorten puitten kasmaa hänen yrttitar-
hassaan enkelien wartioimina ja kantaa hedelmiä
hänen waltllkunnallensa! Amen.

Juolipaasto-sunnuntawa.
(Imen wuosik. loh, 6: 1-15)

22. Viisituhatta wuorella.
Tässä taas on suuri ja kaunis satu Jumalan

Valtakunnasta. Ia sadut Jumalan maltakunnasta
eimät ole kuten muut sadut, joista sopii uskoa, mitä
tahtoo. Ne owat kaikesta todesta tosimmat, niin että
niihin täydellisesti moi uskoa.

lesus purjehti Galilean meren yli Tiberian kau-
pungin kohdalta, nousi wuorelle ja istui siihen ope-
tuslastensa kanssa. Paljon kansaa seurasi häntä, sai-
raita ja terweitä, kuullaksensa hänen sanaansa, siellä
kun seisoiwat hänen ympärillään wuoren rinteillä.
Paimä kului, ei kenelläkään ollut ruokaa muassa,
mutta ei kukaan sentään ajatellut kotiin menoa. Nyt
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oli niin, kuin lesus itse oli sanonut kiusaajalle: ihmi-
nen ei elä ainoastaan leimasta, maan jokaisesta sa-
nasta, joka Jumalan suusta lähtee.

Kansan kärsiwällinen tarkkaawaisuus liikutti lem-
peätä lesusta. Siellä oli umsituhatta miestä, paitsi
waimoja ja lapsia; monta nälkäistä. lesus sanoi
Filipputjelle, kuten mieraanwaiainen isäntä sanoo
emännällensä, kun omat paljon wieraita saaneet:
mistä saamme heille ruokaa? Filippus wastasi, kuten
taas moni emäntä olisi mustannut: emme kahdella-
sadalla penningillä saisi kaikille edes leiwänpalaa.
Andreas sauoi leikillään: tässä on poika, jolla on
imisi ohraista leipää ja kaksi kalaa. Anna kansan
istua, sanoi lesus. Ia koko suuri kansanjoukko istui
wiheriäiselle ruohostolle nmoren rinteelle.

Tämä kaikki on niin yksinkertaisesti kerrottu, että
me ikään kuin näemme edessämme nuot wiisituhatta
tuolla wuorella. Mutta nyt tapahtui se, mikä oli
ihmeellistä.

lesus otti nuo wiisi leipää ja nuo kaksi pais-
tettua kalaa ja kiitti Jumalaa, samaten kuin meidän
on tapana lukea ruokarukousta. Immärrätto, minkc
tähden aina tulee Jumalaa kiittää, kun ruoalle menee
taikka ruoalta pääsee? Sen wuoksi, että päiwän
leipä ou Jumalan hnwä lahja, ja tun joku istuu
aterioitsemaan, muistamatta Jumalaa, niin hän ei
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ole parempi porsaita, jotka purtiloillensa menewät ja
joiden Jumalana on watsa. lesus kiitti, niinkuin
silloinkin, kun hän asetti ehtoollisen. Siunaus seuraa
oikeata kiitosta: Jumalan ylistys on aina siunaus.

Jumala ei milloinkaan ole niin julkisesti siunan-
nut päiwän leipää, kuin täällä Galilean meren ran-
nalla. lesus taittoi leiwät ja kalat, opetuslapset
lllskimat palat koppiin ja antoimnt niitten kulkea
istuman kansan joukossa kädestä käteen. Jokainen
otti niistä niin paljon kuin tahtoi, söi ja tuli rawi-
tuksi. Niin pian tuin joku koppa tuli tyhjäksi, täytti
lesus sen jälleen, aina samoista wiidestä leimasta ja
kahdesta kalasta, jotka eiwät loppuneet. Kun rikas
Herra Jumala antaa, niin hän antaa runsaasti. Niin
hywin roarustettu oli hänen nmorella olema pöytänsä,
että kun taiM Viisituhatta oliwat tarpeeksensa syö-
neet, antoi lesus opetuslasten koota ruoan jään-
nöksen, jotta se ei menisi hukkaan. Ia kaksitoista
koppaa täyttyi siitä, mitä oli jäänyt. Meidän tulee
muistaa, että kun Jumala runsaasti antaa meille,
mitä me tarmitsemme, niin hän ei kuitenkaan tahdo,
että me huolimattomasti käytämme ja tuhlaamme
hänen lahjojansa.

Tämä oli nyt suuri Herran ihme, että niin
monta ihmistä sai ruokaa noin pienistä roaroista.
Mutta samallllisia ihmeitä tekee Jumala joka wuosi.
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kun hän antaa wiljau kasmaa mainiolla ja kalojen
mennä werkkoon. Ero on main sama kun siinä ih-
meessä, että lesus muutti meden muniksi. Jumala
antoi silmänräpäyksessä tapahtua sen, mihin muuten
luonnon monnien waikuttaessa menee kokonainen kesä.
Ia wielä on tässä se erotus, että me emme saata,
kuten nuot wiisituhatta, istua wiheriäisessä ruohos-
tossa odottamassa malmista ruokaa, maan meidän
täytyn työtä tehdä ja oikein kelpo lailla, saadaksemme
jokaplliwäisen leipämme. Meille ei olisi hyödyllistä-
kään istua laiskoina nurmella odottamassa »valmiita
ruokllkoppia. Mutta meidän tulee myöskin huomata,
että nuot, wiisituhatta viimat tulleet muorelle, kuul-
laksensa Jumalan sanaa, jota he sitten kuunteliwatkin
niin tarkasti, että uuohtiwat ruokansa. Monen mie-
lestä hänellä on niin paljo työtä kotona, ettei hän
joudu kirkkoon. Mitä tuosta tuumaat? Totta noilla
wiidellätuhllnnellllkin oli muuta tehtäwää, kuin seisoa
työttöminä wuorella. Mutta Jumalan sana on niin
suuri rikkaus, ettei mikään työ maailmassa tee meitä
niin rikkaiksi.

Tässä kertomuksessa on jotakin erittäin lohdul-
lista, nimittäin se, ettei Jumala koskaan unhota
meitä. Jumala pitää huolen kaikesta, mitä me tar-
witsemme, sekä sielun että ruumiin puolesta. Tuo
kansanjoukko, joka oli wuorella, tuli lesutsen luo
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kuulemaan Jumalan sanaa. Sanan kuuleminen oli
ensimmäinen ja tärkein asia, se oli sielun ruoka, ja
sen he ensiksi saiwat. Sitten, kun he tarwitsiwat
ruumiin ruokaa, suimat he myöskin sitä runsaasti.
He eiwät ennallaan saattaneet tietää, että lesuksella
olisi ollut ruokaa niin monelle; mutta he eiwät ruo-
kaa ajatelleet, he ajatteliwat Jumalan Valtakuntaa.
Sitä tulee kaikkien köyhien muistaa, ja sitä pitää
sinun muistaman, jos sinä joskus tulet niin köyhäksi,
ettet tiedä, mistä tulemalla kerralla saat nälkäsi sam-
mutetuksi. Älä koskaan ole toimoton; Jumala tietää
sinun tarpeesi, hän sinusta huolen pitää. Monta,
monta, niin, paljon enemmän kuin wiisituhatta on
saanut kokea, että pienet, köyhät warat omat riittä-
neet, missä suuret warat omat juosseet pois kuten mesi.

Nuot wiisituhatta wuorella tuliwat niin iloisiksi,
kun oliwllt rawituiffi tulleet, että rupesiwat toisilleen
sanomaan: tässä on se suuri profeetta, jota me kauan
olemme odottaneet. Zän woi kaikkea tehdä, hänellä
on ruokaa meille kaikille; nyt meidän pitää walitse-
man hänet kuninkaaksemme, niin ei meidän koskaan
tarwitse työtä tehdä eitä huolehtia jokapäiwäisestä
leimastamme. Mutta kun lesus sen kuuli, läksi
hän heistä pois wähän etäämmälle, autioille muo-
rille, ja jätti opetuslapsensa wiihdyttämään' tuota
meluawaa joukkoa.
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Katsokaa, noin horjuwamielisiä saatamme usein
olla. Toisena hetkenä kuuntelemme Jumalan sanaa
ja tulemassa silmänräpäyksessä ajattelemme main,
miten rawituksi tulisimme. Mitä Jumalan tulee tehdä
noin ymmärtämättömille lapsille? Täytyykö hänen
lähteä luotamme, kuten lesus muorelle lähti? Ei,
jaa luoksemme, rakas Herra Jumala, ja anna meille
kaikki, mitä tarwitsemme, sekä ruumiimme että sie-
lumme puolesta lesuksen nimessä! Amen.

Miidentenii Mastosunnuntaiua.
(2:nen wuosik. Ich. 11: 47-57)

23. Ne, jotta lesusta wihaawat.
Kohta unetamme pitkaperjantaita, joka on Va-

pahtajamme wiattoman ristinkuoleman muistopainia.
Sen wuoksi ewankeliumit tänään kertomat juutalaisten
katkeruudesta lesusta kohtaan, ja kuinka he neuwot-
teliwat, mitenkä häntä syyttäisiwät rikoksentekiänä.

Tämähän oli hywin kummallista, ja meidän on
tässä waikea käsittää juutalaisia. He oliwat nähneet
lesuksen kulkeman pitlin maata opetuslastensa seurassa.
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opettamassa kaikkia ihmisiä rakastamaan Jumalaa
enemmän kuin mitään muuta ja lähimmäisiänsä niin
kuin itseänsä. Oliko tämä paha oppi taikka jotakin
uutta juutalaisille? Ei, he ymmarsiwät sen mwan
hywin; jokainen lapsi tiesi sen niin hywin, kuin me
taidamme katkismuksemme, sillä se oli heille ilmoitettu
Moseksen laissa. MW siis heidän mielestään oli
paha? Eiwät suinkaan he sitä pahana saattaneet
pitää, että lesus paransi kaikkia sairaita, jotka hänen
luoksensa tulimat, ja lohdutti kaikkia murheellisia sekä
antoi ruokaa nälkäisille? Ei, sitäpä ei milloinkaan
olisi saattanut rikokseksi nimittää.

Miksikä siis juutalaiset tahtoimat syyttää lesuZta?
Sen muoksi, että muutamat wihasiwat häntä, mutta
wielä useammat oliwat horjumia ja oliwat aina sa-
maa mieltä, kuin se, joka wiimetfi oli puhunut. Niin
epäwakainen on moni ihmiss«oän. Sehän tapahtuu,
että woimme pitää paljon hywästä ystäwästä. Sil-
loin tulee kaittelia taikka panettelin, joka meille sanoo:
niin, sinä uskot hymäa tuosta ystäwästä, multa minä
tiedän muuta, minä! Ia heti olemme walmiit usko-
maan pahaa ystäwästämme, joka on syytön tuollai-
seen panetteluun.

Kirjanoppineet ja fariseukset wihasiwat lesuZta;
kansa oli horjuwainen. Kirjanoppineet oliwat juuta-
laisten pappeja, he tunsiwat Moseksen lain ja profeetat
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kuten ulkoläksyn. lesus oli heitä nuhdellut siitä, että
oliwat wäärentäneet lain uusilla turhilla käskyillä,
jotka estimät ihmisiä etsimästä Jumalan maltakuntaa.
Farisealaiset oliwat ylhäisiä juutalaisia, jotka tahtoi-
wat tulla hurskautensa tähden ylistetyiksi ja kaikkialla
olla ensimmäisinä. Heitä oli lesus nimittänyt ulko-
kullatuiksi ja werrannut heitä malteiksi simuttuihin
hautoihin, jotka ulkopuolelta omat hienot ja kauniit,
mutta sisältä omat täynnä kuolleitten luita. Paitsi
farisealaisia löytyi wiela rikkaita sadukealaisia, jotka
eimät uskoneet tulemaista elämää löytymän, maan
pitiwät suurimpana onnenaan, kun sniwat elää her-
kullisesti ja hauskasti täällä maailmassa. Kaikki nuot
mihasiwat lesusta, koska hän opetti kansalle, ettei
kukaan saattanut tulla taiwaan maltakuntaan, olematta
sydämmestään totinen, nöyrä, armahtawainen ja itse-
kieltämä. Mitähän ylpeistä, ulkokullatuista ja itse-
rakkaista sitten tulisi, jos kansa uskoisi lesusta enem-
män kuin heitä. Heidän wihansa lesusta kohtaan
oli niin suuri, että he heittimät kimiä hänen jälkeensä.
Sentähden he neuwottelimat keskenään, mitenkä he
parahiten pääsisiwät niin määrällisestä wastustajasta.

Farisealllisill ja sadukealaisia ei ole meidän aika-
namme, mutta ulkokullatulta löytyy kyllin, jotka luu-
lemat olemansa muita parempia, ja jumalattomia,
jotka ainoastaan ajattelemat, miten woisiwat oikein

EwnnKliunii lapsille. 8

113Wiidentenä Paastolunnuntainc!.



mukawasti elää täällä maailmassa. Kaikki nuot eimät
pidä lesuksesta. He eiwät nyt uskaltaisi häntä kuo-
lemaan tuomita, mutta he kirjoittamat hänestä kirjoja,
ja todistamat, ettei hän ollut Jumalan Poika, maan
syntinen ihminen samaten kuin me. Ia heidän mie-
lestään lesus waati aiwan liiaksi ihmisiltä. Entäpä,
jos meillä onkin pienet mitamme; Jumala ne kyllä
anteeksi antaa ilman noin suuria puuhia!

Juutalaisilla oli Jerusalemin temppelissä ylim-
mäinen pappi, ja hän ainoastaan sai astua kaikkein
pyhimpään, rukoilluksensa Jumalaa antamaan kansan
synnit anteeksi. Häntä pidettiin niin pyhänä, että
hänen luultiin osaaman ennustaa tulemia asioita.
Sinä wuotena oli tuon ylimmäisen papin nimi Kai-
fas, ja hän oli mukana neuwottelemassa lesusta
wastaan. Kun sitten muutamat olimat uskominaan,
että lesus tahtoi tehdä itsensä kuninkaaksi, wastasi
Kaifas: parempi on, että yksi kuolee kansan tähden,
kuin että monta kuolee. Ia silloin Kaifas todellakin
ennusti, sillä lesus on kuollut wapahtaaksensa monta.

Sinä »äimänä päätettiin, että lesusta piti syy-
tettämän ja että hän oli tuomittawa kuolemaan.
Häntä etsittiin pääsiäisenä Jerusalemista, mutta le-sus oli silloin opetuslastensa kanssa wähäisessä Efraim
nimisessä syrjäkaupungissa. Hänen aikansa ei ollut
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wielä silloin tullut: hänen tuli wielä wuosi julistaa
kansalle Jumalan maltakuntaa.

Kaifas oli sadukealainen ja oli 18 wuotta ylim-
mäisenä pappina, siksi että roomalaiset paniwat hänen
wiralta. Pontius Pilatuksen rinnalla on hänen ni-
mensä historiassa ensimmäisiä lesuksen nnhollistm
joukossa. Tahtoisitko nähdä nimesi ikuistettuna sillä
tapaa kuin Kaisaan? Ei, lempeä Herra lesus, anna
ennemmin nimemme joutua maailmassa niin unoh-
dukseen, ettei uksikaan ihminen sitä enään muista 20
wuoden perästä, mutta anna sinun nimesi elää kun-
niassa ja iankaikkisessa siunauksessa! Ia jos joku
wielä nimemme muistaa, kun me jo kauan olemme
poissa olleet, muistettakoon sitä sitten köyhimpien,
heikoimpien ustäwiesi nimien joukossa! Se on meille
paljon suurempi kunnia, kuin mitä ansaitsemme.
Amen.
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palmusunnuntaina.
(3:Z wuostk. Luukk. 22: 14-22)

24. Ehtoollinen ja ludas.
Tämä sunnuntai on saanut nimensä niistä pal-

mun-oksista, joita kansa sirotti tielle, silloin kuin le-
sus miimeisen kerran matkusti Jerusalemiin, josta me
jo luimme ensimmäisenä adwenttisunnuntaina. Nyt
tahdomme ensiksi kertoa jotakin, josta palmusunnun-
tain toinen ewankeliumi puhuu.

Wähää ennen pääsiäistä oli lesus Betaniassa
Jerusalemin ulkopuolella wieraana uskollisten ystä-
miensä, sisarusten Martan, Marian ja Latsarutsen
luona. Silloin otti Maria ihokiwi-astian, jossa oli
kallista narduswoidetta, woiteli Wapahtajan jalat ja
pyyhkieli niitä hiuksillaan. Koko talossa tuntui tuon
hymän woiteen tuoksu. Mi opetuslapsista, ludas
Iskariot, oli pahoillaan siitä ja tuumaili, että niin
kalliin woiteen olisi saattanut myydä 300 pennin-
gistä, ja ne olisi sopinut antaa waiwaisille. lesus
mustasi: waimaiset omat teidän tykönänne aina, mutta
minä en aina teidän luonanne ole. Maria on minun
woidellut hautaamiseni päiwäksi, ja missä itänänsä
minun emankeliumiani saarnataan täällä maailmassa,
pitää myöskin Marian teko maimttaman hänen muis-
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toksensa. Silloin ludas meni suuttuneena pois ja
sopi ylimmäisten pappien kanssa, että hän pettäisi
lesuksen 30 hopeapenningistä.

Kaksi päiwää ennen pääsiäistä lähetti lesus Pie-
tarin ja Johanneksen tilaamaan huoneita pääsiäis-
ateriaa warten. Tämä oli määrällistä, sillä wihol-
liset etsiwät häntä. Mutta lesus sanoi: te tulette
tapaamaan miehen, joka kantaa wesiastiaa, ja hän on
osottawll teille suuren huoneen meidän ateriaamme
warten. Opetuslapset tuliwat Vedenkantajaa ivas-
taan, saiwat huoneen, ja sinne oli ateria walmistettu
pääsiäislampailleen, kuten Moseksen laki oli määrän-
nyt, muistoksi siitä, että murhan-enkeli kulki israeli-
laisten asuntojen ohi Egyptin maanwaiwojen aikana.
Kun lesus nyt istui aterioitsemaan kahdentoista ope-
tuslapsensa kanssa wiimeisen kerran, asetti hän eh-
toollisen, kiitti Jumalaa, mursi leiman ja jakoi wiinin,
sanoen: tämä leipä on minun ruumini, tämä wiini
on minun wereni, joka teidän ja monen tähden
wuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi. Niin usein
kuin te syötte ja juotte tästä, niin tehkää se minun
muistokseni!

Nämät sanat omat sitte kulkeneet sumusta sukuun
sanomattoman lohduttawaisina, joka kerta tuin ehtool-
linen on jaettu, ja aina wielä on lesus sieluille elä-
män leipä, ja aina wielä on hänen werensä wuoda-
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tettu syntein anteeksi antamiseksi kaikkien niitten puo-
lesta, jotka uskomat hänen nimeensä.

Sitä ihmeellistä iltaa, jona ehtoollinen asetettiin,
eimät opetuslapset sittemmin milloinkaan saattaneet
unhottaa. Siinä oli taas syntynyt turhamielinen kina
siitä, kuka heistä olisi toistansa parempi. Silloin
lesus riisui pukunsa, kääri ympärillensä liinaisen
maatteen, kaasi mettä astiaan jarupesi pesemään ope-
tuslastensa jalkoja, pyyhkien niitä liinaisella maat-
iellään. Pietari sanoi: sinun ei koskaan pidä minun
jalkojani pestä. lesus mustasi: ellen minä sinua
pese, ei sinulla ole minussa mitään osaa. Pietari
mustasi: Herra, ei ainoastaan jalkani, mutta myöskin
pääni ja käteni! Silloin sanoi lesus: samaten tuin
nyt minä, herranne ja mestarinne, olen puhdistanut
teidän jalkanne, niin tulee teidän kaikkien keskinäisessä
rakkaudessa ja nöyryydessä palwella toisianne. Ia
murheellisena lisäsi hän mielä: te olette nyt puhtaat,
maan ette kaikki. Jo aterioidessa oli hän sanonut:
yksi teistä on minut pettämä. Silloin Johannes,
joka nojasi hänen rintaansa, kysyi: kuka se on? lesus
oli mustannut: se, jolle minä kastetun leiman annan.
Ia hän kurotti leiman ludas Iskariotille.

Nyt opetuslapset rupesiwut olemaan pahoilla
mielin ja kysyiwät lesukselta toinen toisensa perästä:
olenko minä se, joka sinut petän? Myöskin ludas
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kysyi: olenko minä se? Ia lesus wastasi: sinä sen
sanoit.

ludashan oli yksi noista kahdestatoista ja oli
ollut Herran ehtoollisesta osallinen. Meistä näyttää
hywin kummalliselta, että lesus, joka näki kaikkien
sydammiin, ei aikoja sitten jo ajanut pois niin tel-
wotonta opetuslasta. Hänpä tiesi, että ludas oli
waras, joka huouosti oli hoitanut opetuslasten köyhää
rahakukkaroa. Mutta niin suuri on Jumalan armah-
tawaisuus, että hän niin kauan kuin mahdollista tahtoo
antaa syntiselle parannuksen aikaa. Aina wiimeiseen
asti tahtoi lesus pelastaa tuota paatunutta rikoksen-
tekiää ja antoi sen wuoksi myöskin hänelle leiman eh-
toollisessa. Mutta kun tämäkin armo oli hukkaan
mennyt, silloin, sanoo ewanteliumi, meni paha henki
ludakseen ehtoollisleiwän kanssa. lesus sanoihänelle:
mitä teet, tee se pian! Ia ludas meni heti ulos,
ja yö oli, sanoo raamattu, yö maailmassa ja yö
onnettomassa, kadotetussa ihmissydämmessä. Taaskin
sanoi lesus ludaksesta: parempi olisi ollut hänelle,
ettei hän koskaan olisi syntynyt. Ihmisen Poika menee
pois Jumalan neumon mukaan, mutta woi sitä ih-
mistä, joka hänen pettää!

Sinä iltana tapahtui wielä jotakin, jota opetus-
lapset eimät milloinkaan saattaneet unhottaa. lesus
oli sanonut Pietarille: paholainen on teitä pyytänyt,
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seuloaksensa teitä kuten nisuja, mutta minä olen ru-
koillut sinun puolestasi. Silloin Pietari wastasn
Herra, sinun puolestasi minä tahdon mennä «ankeu-
teen ja kuolemaan. Wcnkka kaikki sinun hylkäisimät,
niin minä en sinua hylkää. lesus sanoi: teidän pitää
kaikkien hajaantuman kuten lauma, jolla ei ole pai-
menta, ja ennenkuin kukko kahdesti laulaa päiwän
sarastaessa, olet sinä kolmesti minun kieltänyt.

Nuot sanat muisti Pietari sitten niin kauan kuin
hän eli, silla Herran surullinen ennustus käwi toteen.
Sellaisia me olemme. lesus tuntee meidät. Taikka
luuleeko joku teistä olemansa uskollisempi kuin Herran
uskollisin opetuslapsi Pietari? Lapset, tunnusta-
kaamme nöyrästi Jumalalle, että kaikki meidän hywät
päätöksemme, lujamielisyytemme ja uskollisuutemme
omat kuin liehuma tuuli, kuin hnäluwä ruoko, missä
Jumalan woima ei meitä wahwista ja Jumalan
armo meitä pystyssä pidä! Emmehän me tahdo
kieltää emmekä pettää rakasta Herraamme ja Vapah-
tajaamme. Mutta warjele meitä sinä, woimallinen
Jumalamme, kun kuljemme näin heikkoina, että tun-
nustaisimme sinun nimeäsi ja tekisimme sinun tahtosi!
Amen.
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pitkäperjantaina.
(2:nen wuostk. loh. 19: 25-30)

25. lesus ristillä.
Kaikki kristityt wiettawät pitkäperjantain-suu-

rena murhepaiwänä. Silloin on Vapahtajamme kuollut
ristillä sinun ja minun ja koko maailman syntien
tähden.

Eräs muinais-ajlln satu kertoo: Minä nain
maailman puun, ja kaikki sen lehdet olimat lakastu-
neet, paitsi yksi ainoa. Tuon ainoan wiheriän lehden
oli Jumala antanut taswaa tuiwettuneelle oksalle,
jotta siitä puuhun syntyisi uusi juuri, ja tuon wi-
heriän lehden tähden puu sai elää.

Maailman puu on ihmiskunta. Kaikki ihmiset
omat syntiä tehneet, ja synnin palkka on kuolema.
Mi ainoa ihminen on ollut synnitön, ja se ainoa oli
lesus, Jumalan Poika. Hänen Jumala armahtawai-sessa rakkaudessaan lähetti kuolemaan meidän syn-
tiemme nmoksi, jotta se tuomio, jonka Jumala oli
synnin tähden langettanut, tulisi täytetyksi, mutta me
saisimme anteeksi antamuksen hänen wiattoman kuo-
lemansa kautta ja uuden elämän hänessä, meidän
Vapahtajassamme.
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Käsitätkö, lapseni, miksikä lesus on kuollut mei-
dän tähtemme? Ia ellet sitä käsitä, niin ymmärrät-
hän kuitenkin rakastaa Häntä, joka on henkensä anta-
nut sinuu puolestasi. Tänään tulee meidän olla niin
kiitollisia, tuin se on, joka on raskaan taakan kan-
tanut ja tuntee uskollisimman ystäwänsä nostaman
taakan hänen hartioiltaan. Meidän ei tule olla mur-
heellisia Vapahtajamme tähden, maikka hänen kärsi-
misensä ja ihmisten julmuus meihin kipeästi koske-
mat, sillä hän on itse sanonut: älkää minua itkekö!
Meidän tulee murehtia sitä, että juuri meidän syn-
timme omat lesuksen saattaneet ristille, ja ajatella,
ettemme enään milloinkaan tahdo tehdä Jumalaamme
mastaan. Sillä jokainen uusi synti on ikään kuin
uusi naula Wapahtajan ristissä.

Tässä ewankeliumissa olemme nyt lukeneet lopun
Wapahtajan kärsimishistoriasta. Koko kertomuksen
saatamme lukea erittäin mirsikirjastmnme, ja sen täh-
den emme nyt tässä tahdo sitä toistaa. Siinä saat
lukea, mitenkä lesusta yöllä tultiin kiinni ottamaan
kuten ryöwäriä; mitenkä ludas Iskariot suutelemi-
sella petti mestarinsa ja sitte epätoiwoon jouduttuaan
hirtti itsensä; miten Pietari, joka niin warmasti oli
liimannut, ettei hän milloinkaan luopuisi rakkaasta
Herrastaan, kuitenkin kolmesti hänen kielsi; miten
pahat ihmiset weiwcit lesuksen sidottuna, piestynä ja
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pilkattuna toisen luota toisen luo yön pimeydessä ja
wihdoin roomalaisen maaherran Pontius Pilatuksen
luoksi, joka häntä tutki, hämäiisi hänet wiattomaksi
ja tahtoi hänet wapauttaa. Silloin juutalaiset huu-
siwat: ristiinnaulitse! ristiinnaulitse! Sillä ristiin-
naulitseminen oli roomalainen rangaistus, jota pidet-
tiin niin häpeällisenä, että sitä käytettiin ainoastaan
orjille.

Kun sitten luet tuosta kertomuksesta, mitenkä
pakana Pilatus, lepyttääksensii juutalaisten nuhaa,
antoi ruoskia wiatonta lesusta ja pilkalla pukea hänet
kuninkaaksi, asettaen orjantappurakruunun hänen pää-
hänsä, purppurawiitan hänen yllensä ja maltikan hänen
käteensä, mutta miten juutalaiset huusiwat: jos sinä
lasket hänen wapaaksi, niin sinä et ole keisarin ystäwä!

silloin ymmärrät, miksi Pilatus, keisaria peläten,
tuomitsi lesuksen kuolemaan. Hän teki sen wasten-
mielisesti ja mastoin omaatuntoansa; sen wuoksi hän
pesi kätensä medessä ja sanoi: nnaton olen minä
tämän wanhnrskaan miehen kuolemaan. Lapseni, älä
koskaan tee mitään omaatuntoasi mastaan! Mitä se
Pilatusta auttoi, että hän pesi kätensä? Wielä näin
monen sadan wuoden perästä sanoo jokainen kris-
titty, kun hän tekee uskontunnustuksensa: minä uskon
lesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan, joka on
„kärsinyt Pontius Pilatuksen aikana."
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Ia kun sinä luet, miten juutalaiset wastasiwat
Pilatukselle: „hänen werensä tulkoon meidän ja meidän
lastemme päälle", niin muista, kuinka nuot hirweät
sanat aina siitä asti omat sumusta sukuun weriwel-
kanll seuranneet onnettomia juutalaisia, niin etteiwät
he milloinkaan ole saaneet pysywäistä rauhaa tahi
asuntoa maailmassa!

Lohduttawnista on lukea, kuinka ihmeellisen kär-
siwällisenä, lempeänä ja anteeksi antamana aina wii-
meiseen hetkeen asti lesus kesti kaikki kärsimyksensä
tuona tuskan yönä. Ia ruumiin tuskat viimat kui-
tenkin sielun tuskiin werraten pienet. Hän tuli ih-
misiä pelastamaan, ja niin he häntä ottiwat ivastaan!
Kun luemme, miten hän Getsemanessa rukoili ja miten
hän oli kowan tuskan alainen, niin että hänen hikensä
walui weripisaroina lomaan maahan, niin silloin saa-
tamme aawistaa, maikka emme saatakkann täydellisesti
käsittää, kuinka raskasta oli kantaa koko maailman
synnit, kaikki julmat murhat, kaikki hirwittäwät
rikokset, kaikki armottomuudet, miekkaudet, nmlheet,
herjaukset, kiroukset ja määrät malat, kaikki ilkeät pe-
tokset, ja wielä niin monen monituiset syntiset aja-
tukset ja sanat aina ensimmäisten ihmisten ajoista
maailman loppuun saakka! Ei kukaan muu kuin le-
sus ole koskaan kantanut sellaista taakkaa. Ia hän
kantoi sen meidän tähtemme!
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Itse hän kantoi myöskin ristinsä matkalla Gol-
gatalle ja waipui maahan sen painosta. Eräs maa-
lainen, Simon Kyreniläinen, seisoi tien wieressä;
hänen olallensa asetettiin Kristuksen risti, maikka hän
sitä wastenmielisesti kantoi. Olisitko sinä tahtonut
olla Simonin sijassa? Jumala lähettää meille kai-
kille ristin kannettllwllksi, mutta Harmat sitä nurku-
matta kantamat.

Kello oli 9 aamulla, kun Wapahtajamme nau-
lattiin ristiin käsistään ja jaloistaan. Kahden ris-
tiinnaulitun ryöwärin wälille oli hänen ristinsä ase-
tettu. Nurinko paistoi, kuten ennenkin; Jerusalemin
laaksot ja kunnaat loistimat kukkapuwussaan kewään
nuoressa ihanuudessa. Utelias, huikentelewa kansa
ja nuot pahat ihmiset luutimat, ettei Jumala mitään
nähnyt eikä kuullut. Ainoastaan Maria ja Johannes
ittiwät ristin juurella.

Mutta puolipäiwän aikaan kello 12 tuli suun
auringon pimennys, joka kesti kello kolmeen iltapäi-
wällä. lesus huusi pimeässä: minun Jumalani, mi-
nun Jumalani, miksi minun ylönannoit? Hetken pe-
rästä hän sanoi: minua janottaa. Silloin eräs armah-
tamainen ihminen kostutti hänen huuliansa etikkaan
kastetulla sienellä. Tämän jälkeen lesus sanoi: se
on täytetty. Ia jälleen hän sanoi: Isä, sinun käsiisi
minä annan henkeni! kallisti päänsä ja kuoli.
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Samassa hetkessä Jerusalemin temppelin kaikkein
pyhimmän esimaate repesi kahtia ja maa järisi ja
kalliot halkesimat ja monta hautaa aukeni. Katseliat,
jotka ristin luona seisoskeliwat, pakenimat; sotilaitten
päämies huudahti: totisesti tämä oli wanhurskas mies
ja Jumalan Poika!

Mutta kuolleet eimät saaneet pääsiäispaiwanä
riippua ristillä. Eräs sotamies pisti keihäänsä Va-
pahtajan kyljen läpi, ollaksensa warma siitä, että hän
oli todellisesti kuollut. Ia siinä hänen pyhä werensci
muoti maailman syntien tähden.

lesus, meidän Wapahtajamme, sinä, joka olet
meitä rakastanut ja antanut henkesi meidän tähtemme,
me kiitämme sinua rististäsi ja suuresta, armahta-
waisesta rakkaudestasi! Anna meille uusi elämä
sinussa! Siunattu olkoon sinun pyhä nimesi nyt ja
iankaikkisesti. Amen.
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Miijtiiispiiiwiiltä.
(Imen wuosik. Mari. 16: 1-8)

26. Ylösnouseminen.
Samaten kuin pitkäperjantai oli suuri murhe-

päiwä, niin pääsiäinen on suuri ilopäiwä, sillä silloin
on meidän Herramme ja Vapahtajamme noussut hau-
dasta. Kristittyin ilo sinä päiwänä on niin suuri,
että lasten ennen oli tapana sanoa toisilleen: tänään
aurinko noustessaan tanssii. Emme me luule au-
ringon tänään nouseman toisin kuin muulloinkaan,
mutta me luulemme, että koko luonto tänään iloitsee
meidän kanssamme. Tähän aikaan kewäästä näemme
kaswikunnassll kaiken, mikä elää, nouseman pimeästä
ja kylmästä haudastaan hangen alta. Mitä muuta
tämä on, kuin kuwll Wapahtajan kuolleista ylösnou-
semisesta? Luonto ja ihminen omat hywin läheisessä
yhteydessä. Ne omat kuin ruumis ja sielu, ja ruu-
mis tuutee, kun sielu on iloinen.

Juutalaisten joulossa oli eräs rikas mäkimies,
Josef Arinmtialllinen. Tämä hywä ja hurskas mies
oli salaa Vapahtajamme opetuslapsi, eikä ollut tah-
tonut lesuksen kuolemaa. Hän pyysi ja sai Pilatuk-
selta luwan haudata lesuksen. Hänen kanssansa tuli
toinen Wapahtajan ystäwistä, nimeltä Nikodemus,
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ja hänellä oli kalliita yrttejä mukanaan. He ottiwat
lesuksen alas ristiltä, kääriwät hänet hienoon liina-
maatteeseen, johon oliwat panneet nuot hywänhajul-
liset yrtit, sekä lastiwat hänet uuteen hautaan. Sen
oli Josef antanut hakata kallioon erääseen puutarhaan
Golgatan lähitteellci, ja siihen hautaan ei ollut ketään
ennen haudattu. Sitten wierittiwät he suuren kiwen
haudan owen eteen ja läksiwät pois.

Seuraamana päiwänä, lauantaina, tuliwat ylim-
mäiset papit ja fariseallliset Pilatuksen luo ja pyysi-
wät häntä asettamaan sotamiehiä hautaa wartioitse-
malln, koska leius oli sanonut, että hän kolmantena
päiwänä nousisi ylös. Wartiat tuliwat, haudan owen
edessä olema kiwi pantiin sinettiin, ja nyt wiholliset
luuliwat olemansa warmat.

Silloin tuli auringon noustessa pääsiäis-aannma
jälleen suuri maanjäristys. Herran loistama enkeli
astui alas taiwaasta kuten salaman leimaus, mieritti
haudan omelta kiwen ja istui sen päälle. . Wnrliat
pelästyiwät tuosta näystä niin, että kaatumat maa-
han kuten kuolleet.

Aamulla murhani samana päiwänä tuli Maria
Magdalena muutamien muitten mannojen kanssa,
jotka ticsiwät, mihinkä lesus oli haudattu. Hän oli
ottanut hymänhajullisista yrteistä walmistettua woi-
detta mukaansa, sillä woidellaksensa kuollutta. Tiellä
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kulkiessaan he sanoiwat toisillensa: kuka meille wierittää
tiwen haudan owelta? Mutta kun tuliwat haudalle,
oli kiwi pois mieritetty ja hauta tyhjä. Siinä kun
hämmästyneinä ihmettelimät, kuka heidän rakkaan
kuolleensa oli wienyt pois, seisoi heidän wieressään
taksi loistamaa enkeliä, jotka sanoiwat: miksi etsitte
elämää kuolleitten joukosta? Hän ei ole täällä, hän
on kolmantena päiwänä noussut kuolleista, kuten hän
teille ennen on ilmoittanut.

Waimot juoksimat tätä kertomaan opetuslapsille,
jotta luutimat heidän houraileman, mutta Pietari ja
Johannes tiirehtiwät heti haudalle. Johannes tuli
ensin, mutta hän ei uskaltanut mennä sisälle. Pietari
tuli hänen jäljessään, meni hautaan ja näki, että
käärinliina oli pantu siwulle päin, mutta hikiliina,
joka oli ollut kuolleen päässä, oli kokoon käärittynä
toisessa paikassa. Nyt meni myöskin Johannes hau-
taan ja uskoi ylösnousemisen; mutta Pietari wain
ihmetteli.

Kun he molemmat oliwat totia menneet, seisoi
Maria Magdalena yksin haudalla ja itki. Kun hän
siinä itkiessään katsoi hautaan, näki hän kaksi enkeliä,
jotka sanoiwat hänelle: miksi itket? Maria sanoi: he
omat ottaneet pois minun Herrani, enkä minä tiedä,
tuhunka hänen owat panneet. Samassa hän kääntyi
ja näki lesuksen seisoman haudalla, unitta ei tuntenut

EwcmKlwmi lapsille, 9
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häntä. lesus sanoi samaten kuin enkeli: miksi itket?
Ketä etsit? Maria luuli hänet puutarhuriksi ja sanoi:
herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, niin sano
minulle, mistä hänet löydän!

lesus sanoi hänelle: Maria! Silloin tunsi hän
tuon rakkaan äänen ja huudahti: Rabboni! se on
mestari. Mutta kun hän tahtoi syleillä Wapahtajan
polwia, niin lesus sanoi: älä minuun rupea, sillä
minä en wielä ole mennyt Isäni tykö! Mntta mene
weljieni, opetuslapsien: luo, ja sano heille, että minä
menen minun Isäni luo ja teidän Isänne Ino, minun
Jumalani ja teidän Jumalanne luo.

Maria meni ilo sydcimmessä ilmoittamaan tätä
sanomaa opetuslapsille, mutta he eiwät imeläkään
uskoneet; he suriwat rakasta Herraansa, pitäen häntä
kuolleena. Myöhemmin näkimät wielä muutkin nmi-
mot lesuksen, ja hän käski heidän sanoa opetuslap-
sille, että he saisimat hänet nähdä Galileassa.

Myöskin wartiat oliwat juosseet kaupunkiin wie-
mään sanomaa Wapahtajan ylösnousemisesta. Silloin
kokoontuiwat yliinmäiset papit ja fariseukset jälleen
ja antoiwat sotamiehille suuren rahasumma», jotta
he sanoisiwat: kuolleen opetuslapset warastiwat hänen
pois, sillä wälin kuin me nukuimme.

Eipä ollut kummallistakaan, että Wapahtajamme
wiholliset hämmästyiwät, kun koko heidän warowainen
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wartioimisensa haudalla oli ollut turha. Mutta kum-
mallisempaa oli, että kaikki muut opetuslapset paitsi
Johannes mielä epäilimät. Oliwathan he nähneet
lesuksen herättämän Latsaruksen kuolleista; he oliwat
kuulleet hänen sanoman, että hän itse nousisi kolman-
tena päiwänä, mutta kun se todellakin oli tapahtunut,
niin silloin he eiwät uskoneet. Miksi me ihmetteli-
simme, että niin motti, joka itseänsä kristityksi nimit-
tää, mielä tänä päiwänä epäilee? Mutta Herramme
lesuksen Kristuksen kuolleista ylösnouseminen ei ole
ainoastaan monen todistama, maan se on myöskin
meidän autuudellemme niin tärkeä asia, että apostoli
Paawali sanoo: ellei Kristus ole noussut ylös, niin
meidän uskomme on turha, silloin ei kuolleilla ole
mitään ylösnousemusta, me olemme mielä synneis-
sämme ja kurjimmat kaikista ihmisistä. (1 Kor. 2:
17—19). Mutta sentähden, että lesus, meidän Va-
pahtajamme, on noussut kuolleista, olemme me on-
nellisimmat ihmisten joukossa, koska hän sillä on
osottanut olemansa Jumalan Poika, joka maailman
synnit kantaa, ja me olemme marinat siitä, että me
hänen kanssansa nousemme iankaikkiseen elämään.
Mösnoussut Herra lesus, wahwista meitä tässä
uskossamme pyhän Henkesi kautta! Sinä elät: me
saamme myöskin elää. Amen.
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Toisena Mäsmispiiiwiinii.
(Imen wuosik. Luukk. 24: 13-85)

2?. Matta Emaukseen.
Lohduttawaista on meille, että meidän hywällä

Herrallamme ja Vapahtajallamme, jolla oli niin paljo
julmia wihollisia, myöskin oli monta, jotka häntä
sydämmestään rakastiwat. Nuot waimot, jotka niin
katkerasti itkiwät ja tahtomat osottaa hänelle rakkautta
wielä hänen kuolemansa jälkeen, he omat tehneet, mitä
owat woineet, somittaaksensa kaikkein suuriuta rikosta:
lesuksen kuolemaan tuomitsemista. lesus sanoi syn-
tisestä mainiosta, joka pesi hänen jalkojansa ja pyyh-
kieli niitä hiuksillaan: hänelle annetaan paljo anteeksi,
sillä hän on paljon rakastanut. Nyt ilmoitti hän
itsensä ensiksi Maria Magdalenalle, ja hän sekä ne
waimot, jotka hänen kanssaan oliwat, uskoinmt ennen
kuin miehet, että lesus oli noussut ylös. Kaikki
muut opetuslapset paitsi Johannes oliwat surun ja
pelästyksen alaisina. He oliwat aiwan warmasti toi-
woneet näkemänsä Mestarinsa nouseman kunniassa
Israelin kuninkaaksi, ja nyt hän oli turjan orjan
tawoin kuollut pahantekian kuoleman!

Paitsi apostoleita oli lesuksella muitakin opetus-
lapsia. Kaksi heistä kameli pääsiäispäiwän ilta-
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puolella kohti Emauksen kylää, joka oli penikulman
matkan päässä Jerusalemista. Matkalla, kun juuri
keskusteliwat murheissaan kaikesta siitä kummallisesta
ja hirwittäwästä, mikä niinä päiwinä oli tapahtunut,
tuli lesus kamelien heidän rumallaan, eiwätkä he
häntä tunteneet. Hän kysyi, mistä he jutteliwat, ja
he ihmetteliwät, miten muukalainen saattoi olla tietä-
mätön niin yleensä tunnetuista asioista. lesus sanoi:
missä nyt on teidän uskonne? Eikö ole kaikki jo
edeltäpäin ennustettu, että Kristuksen piti niin kärsi-
män ja sitte kunniaansa menemän? Ia hän selitti,
miten Moses ja profeetat jo aikoja sitten oliwat
ilmoittaneet, että näin piti tapahtuman.

Kun he lähestyimät kylää auringon laskiessa,
oli lesus oleminaan aikeessa lähteä edemmäksi, mutta
he pyysiwät häntä tulemaan heidän kanssaan yö-
majaan. Ole meidän kanssamme; silla ehtoo joutuu
ja päiwä on laskenut! Hän seurasi heitä ja söi ilta-
aterian heidän kanssaan. Kun he sitten näkimät hänen
siunaaman leiman ja murtaman sen, samaten kuin
ennen ehtoollispöydässä, tunsiwat he hänen. Mutta
samalla hän katosi heidän silmiensä edestä. Ia he
sanoiwat toisillensa: eikö meidän sydammemme meissä
palanut, koska emme heti ymmärtäneet, että se oli
hän? Niin suuresti he ihmetteliwät ja iloitsiwat, että
he heti illan pimeydessä tultimat takaisin Jerusalemiin
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saman penikulman pitkän matkan, jonka äsken oliwat
käyneet. Kaupungissa he tapasimat apostolit, jotka
oliwat koossa myöhään illalla ja nyt tiesiwät kertoa,
että myöskin Pietari oli Herran nähnyt. Kaikkien ilo
oli sanomaton; mutta wieläkin he ihmetellen tuumi-
mat, oliko tämä kaikki oikein totta. Muutamat uskoi-
wat puolittain, maan toiset epäilimät niin kauan tuin
mahdollista oli.

Silloin lesus itse seisoi heidän keskellään ja
sanoi: rauha olkoon teille! Mutta he pelästyimät ja
luuliwat näkemänsä aameen. lesus sanoi jälleen:
miksi minua pelkäätte? Miksi minua aameeksi luu-
lette? Katsokaa käsiäni ja jalkojani; minä se olen!
Tarttukaa minuun; eihän aaweessa ole lihaa eitä
luuta, niin kuin minussa näette oleman.

He näkiwät hänet silmiensä edessä, he näkiwät
naulanläwet hänen käsissään ja jaloissaan, he näki-
wät sen suuren, sywän haawan, jonka sotamies oli
keihäällään pistänyt hänen kylkeensä, mutta pelkästä
hämmästyksestä ja ilosta he eiwät kuitenkaan saatta-
neet uskoa, että siinä näkisiwät itse lesuksen. Silloin
sanoi Wapahtaja heille: onko teillä mitään syötämim?

He oliwat paistaneet kalaa ja hunajakaakun.
Ei kukaan uskaltanut hänelle tarjota näitä, mutta
hän otti itse palan kalasta ja kankusta ja söi heidän
nähtensä. Sen jälkeen hän rupesi taas selittelemään
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heille Waichan Testamentin kirjoituksia, miten koko
hänen kärsimisensä ja kuolemansa oli siinä ennustettu
ja mitenkä hän kolmantena päiwänä oli nousema
kuolleista. Te olette, sanoi hän, näitten todistajat,
ja minä tahdon lähettää teille woimaa korkeudesta,
tätä ymmartääksenne. Nyt tulee teidän jäädä Jeru-
salemiin, siksi että tämä on tapahtunut.

Sitten katosi lesus heidän näkymistänsä. Mutta
hän tuli monta kertaa takaisin heidän luoksensa sillä
ajalla, jolloin hän wielä wiipyi maan päällä, ja siitä
kerrotaan enemmän tuleman sunnuntain emankeliu-
missa.

Me saatamme käsittää, että Herra lesus laitin
tamoin tahtoi saada opetuslapset makuutetuiksi siitä,
että hän todellisesti oli ylösnoussut, jotta he sitten
todistaisiwat sen koko maailmalle. Niin tärkeänä hänsen piti, että hän söi heidän ruoastaankin, saaduk-sensa heitä oikein makuutetuiksi. Tätä meidän on
waikea ymmärtää. Siwistymättömien kansojen on
tapana panna ruokaa ruumiin-arkkuun, kun he kuol-
leitansa hautaamat, jotta niillä olisi jotakin syötäwää.
Me tiedämme, että kuolleet eiwät tarwitse mitään
ruokaa, ei haudassa eikä noustessaan sieltä wiimeisenä
päiwänä. Sellaisena kuin me kuwittelemme ruumii-
tonta henkeä, ei se mitään maallista ruokaa tarwitse.
Mutta tässä luemme, että meidän kuolleista ylös-
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nousseella Vapahtajallamme oli näkymä ruumis;
opetuslapset saattoimat nähdä hänet, koskea häneen;
wihdoin he näkiwät hänen syömän, ja kuitenkin hän
tuli heti sen jälkeen taas näkymättömäksi. Älkäämme
koettako armata näitä, toisessa elämässä, kuoleman
tuolla puolen tapahtumia salaisuuksia; Jumala on ne
meiltä kätkenyt, ja ainoastaan niin erinomaisessa
tapahtumassa kuin Wapahtajamme kuolema oli, olemme
saaneet luoda hetkellisen silmäyksen sen esiripun taakse,
joka peittää kaikki, mitä on tuolla puolen haudan.
Me tiedämme main, että kuolleitten pitää wiimeisenä
päiwänä nouseman ylös, kuten Vapahtajamme on
ylösnoussut, sekä ruumiineen että sieluineen, maikka
monessa suhteessa toisenlaisina kuin täällä maallisessa
elämässään. Sepä on se lohdutus, jonka me tarwit-
semme, ja sen tulee meille olla kylliksi.

lesus kulkee usein rinnallamme, ilman että me
häntä tunnemme. Muistan kauniin kertomuksen erään
talonpoikaistalon kahdesta lapsesta. Isä ja äiti läk-
siwät kaupunkiin ja heidän piti myöhään illalla pala-
jaman kotiin. Lapset sanoiwat: me olemme komin
yksin, saammeko kutsua lesuksen syömään illallista
kanssamme? Kyllä, tehkää se, wastasiwllt Vanhem-
mat. Lapset rukoiliwat ääneensä: rakas Herra lesus,
tule syömään illallista kanssamme! Ia sitte he
odottimat iltaan asti, mutta lesus ei tullut. Wihdoin,
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kun aikoiwat yksin istua ruoalle, tuli köyhä, nälkäinen
kerjäläispoika, ja kun pöytään oli kolmelle asetettu
sija, kutsuiwat he pojankin tulemaan ruoalle kanssaan.
Poika oli iloinen, kun kauan nälissään oltuaan nyt
sai tulla täydellisesti ramituksi, ja lapset pyysiwät
wielä häntä jäämään yöksikin. Kun sitte isä ja äiti
myöhään palasiwat kotia, niin lapset sanoiwat: me
pyysimme lesusta kuussamme illalliselle, mutta ei
meille tullutkaan kukaan muu kuin köyhä kerjäläis-
poika. Äiti sanoi: mutta onhan siis lesus itse tullut
luoksenne. Hänpä on sanonut: kaikki, mitä te teette
yhdelle näistä wähimmistä minun weljistäni, sen
teette minulle.

Tule luoksemme, rakas Herra lesus, kun ilta
lähestyy! Ole aina luonamme sinun suuren rakkautesi
ja armahtmvaisuutesi tähden. Amen.
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Ensimmäisenä sunnuntaina päästäisestä.
(Imen wuosik. loh, 20: 19-31)

28. Tuomas epäili.

lesus oli paäsiäispllimänä ilmestynyt kahdelle
opetuslapselle heidän matkallaan Emaukseen. Myö-
hemmin illalla tuli hän apostoleitten luo Jerusale-
miin, missä he juutalaisia peläten oliwat lukittujen
omien takana koossa. Mi heistä, nimittäin Tuomas,
jota kaksoiseksi nimitettiin, ei silloin ollut saapumilla.

Tuomas rakasti lesusta, kuten toisetkin, ja suri
katkerasti rakkaan mestarinsa kuolemaa. Mutta Tuo-
mas oli niitä ihmisia, jotka eiwiit mielellään usko
muuta, kuin sitä, mitä silmillään näkemät ja käsillään
tuntemat. Muistammehan, miten toiset opetuslapset,
itse Pietarikin, kauan epäiliwiit; mutta kauimmin
kaikista Tuomas epäili. Kun sitte toiset hänelle ker-
toimat: me olemme nähneet lesuksen, mustasi Tuo-
mas: ellen näe naulain reikiä hänen käsissään ja
pistä sormeani naulain sijaan ja kättäni hänen kyl-
keensä, en minä usko.

Kahdeksan päiwää sen jälkeen oliwat apostolit
jälleen koossa ja Tuomas heidän kanssaan. Silloin
tuli lesus, samaten kuin edelliselläkin kerralla, lukit-
tujen omien läpi ja sanoi: rauha olkoon kanssanne!

138 Ensimmäisenä snnnnntcnna Pääsiäisestä.



Ensimmäisenä sunnuntaina Pääsiäisestä. 139

Sen jälkeen hän sanoi Tuomaalle: pistä sormesi tänne
ja ojenna tänne kätesi ja pistä se minun kylkeeni!
Alä epäile, maan usko! Tuomas mustasi: minun
Herrani ja Jumalani! lesus sanoi hänelle: nyt sinä
uskot, Tuomas, kun olet minun nähnyt. Autuaat
owat ne, jotka eimat näe ja kuitenkin uskomat.

Monet muutkin kuin Tuomas tahtomat nähdä,
ennenkuin uskomat. Miten siis sellaiset ihmiset woi-
mat uskoa Jumalaan, jota eiwät milloinkaan näe?
Mitenkä he saattamat uskoa, että kuoleman perästä
alkaa toinen elämä, kun heistä ei kukaan ole kuollut
ja jälleen eloon herännyt? Miten he saattamat uskoa
paljon muuta, jota eiwät näe ja johonka eiwät moi
koskea, esimerkiksi luonnon salaisia monnia ja ihmisten
ajatuksia? Löytyy paljo maailmassa, jota meidän
täytyy uskoa sitä näkemättä, ja sen wuoksi tuollaiset
epäiliät omat komin onnettomia. Mutta samalla he
omat myöskin komin tyhmiä. Sillä paljo, jota
näemme ja johon koskemme, ei oletkaan semmoista,
miltä se näyttää. Kaikkina aikoina omat ihmiset näh-
neet auringon kulkeman maan ympäri ja luulleet, että
se todellakin niin kulki, mutta nyt tiedämme, että
päin mastoin maa kiertääkin auringon ympäri. Ia
jos silmiämme uskoisimme, niin maa olisi litteä kuin
pannukaakku, ja kuu olisi mälistä pyöreä, toisinaan
puolikas ja toisinnan ihan poissa. Sama on sen



laita, johon me koskemme. Anna Afrikan neekerille
lumipallo ja sano hänelle, että lumi ei ole muuta
kuin jäätynyttä mettä. Ei, wastaa hän, tunnenhan,
ettei lumi juokse pois käsistäni, kuten mesi. Sem-
moinen on ulkonaisten aistiemme todistus. Mutta
jos näin on luonnollisten asiain laita, niin mitenkä
saatmnmekaan sitte luottaa silmiimme, kormumme ja
käsiimme hengellisissä asioissa? Paras todistus oli
Tuomas itse. Hän uskoi ylösnousemisen sentähden,
että häu näki ja koski lesukseen. Hetken perästä oli
lesus taas kadonnut näkymistä. Epäiliköhän Tuo-
mas nyt jälleen uudestaan? Ei, hän ei enään epäillyt.
Hän oli sanonut: minun Herrani ja Jumalani!

Tuomas oli rehellinen epäilin, ja sellaisia meidän
tulee surkutella, ivaan ei liika ankarasti tuomita,
koska muutamien on helpompi uskoa ja toisten wai-
keampi. Wapahtajamme wiholliset olimat epärehel-
lisiä epäiliöitä, sillä he eiwät tahtoneet uskoa,
maikka oliwat nähneet niin monta merkkiä ja ihmettä
Ia sellaisia epärehellisiä epäiliöitä löytyy monta.
Joka »äimä Jumala heille osottaa suurta hymyyttä,
marjelee heitä waaroista ja antaa heille kaikki, mitä
he tarmitsewat; mutta uskomatko he Jumalaan? Ei,
he sanomat: se oli sattumus, etten minä uponnut,
kun järween putosin: luonnon moimat minut terweeksi
tekimät. Taikka jos he saamat hywän wiljasadon
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pelloiltaan ja muuten kaikki heille hywin onnistuu,
niin he sanomat: siitä saan kiittää omaa wiisauttani
ja ahkerata työtäni. Luuletko, että tuo heille olisi
onnistunut ilmau Jumalan apua?

Genesaretin merta nimitettiin myöskin Tiberian
mereksi. Johannes kertoo toisestakin asiasta, joka
tapahtui tuon meren luona. Kahdeksan apostolia,
niitten joukossa Pietari, Tuomas ja Johannes, oli

koossa merenrannalla. Pietari esitti, että lähtisiwät
kalastamaan, ja he wetimät nuottaa koko yön, mutta
eiwät mitään saaneet. Kun palasiwat aamukoitteen
aikaan, seisoi lesus rannalla, eiwätta he häntä tun-
teneet. lesus sanoi: lapset, onko teillä jotakinruoaksi?
He wastasiwat: ei! Heittäkää nuotta ulos meneen oi-
kealle puolen, sanoi lesus; silloin saatte! Kun he sitte
tekimät Vapahtajan käskyn mukaan, hawaitsiwat he,
että nuotassa oli enemmän kaloja, kuin mitä jaksoi-
mat weneeseen wetaä. Johannes, joka oli meneessä,
sanoi Pietarille: Herra se on! Pietari ei malttanut
mieltänsä, maan hyppäsi meteen, uiduksensa maalle,
maikka mielä oliwat 200 kyynärää rannalta. Toiset
tulimat meneessä, wetäen nuottaa perässään, ja näki-
wät rannalla hiilimalkean sekä leiman ja paistetun
kalan. lesus käski heidän tuoda kalat maalle. Kun
he sitten wetiwät tuon raskaan nuotan maalle, oli
siinä 153 kalaa, niin suuria kuin meidän lohet, eikä



nuotta kuitenkaan mennyt rikki. lesus käski heidän
syödä, ja nyt he tunsiwat Wapahtajan, mutta ei
kukaan uskaltanut häneltä kysyä, kuka hän oli. Silloin
lesus jälleen siunasi leiman, mursi sen, ja antoi heille
kalan kanssa syötäwätsi. Tämä oli kolmas kerta kuin
hän ylösnousemisensa jälteen ilmoitti itsensä opetus-
lapsilleen.

Kun he oliwat syöneet, sanoi lesus Simon Pie-
tarille: Simon, Jonnan poika, rakastatko minua enem-
män kuin nämät? Pietarihan ennen kieltämistänsä
oli sanonut, että hän rakasti lesuZta enemmän kuin
muut.

Pietari mastasi: Herra, sinä tiedät, että minä
sinua rakastan. lesus sanoi: ruoki nnnun karitsoi-
tani! Kolme kertaa toistettiin sama kysymys ja
sama wastaus, koska Pietari kolmesti oli kieltänyt
mestarinsa. Ia joka kerta sai Pietari uuden anteeksi
antamuksen. Niin suuresti lesus rakasti tätä lan-
gennutta, mutta katumaa opetuslastansa, että hän
murheellisena ennusti, mitenkä myöskin Pietarin kerran
piti Mestariansa seuraten kuoleman marttyyrin kuo-
leman. Wanhat tarut kertomat, että Pietari ristiin-
naulittiin Roomassa Neero keisarin hallituksen aikana.

Wiimeiseksi tiedämme mielä kertoa Wapahtajas-
tamme ennen hänen taiwaaseen astumistansa, että
«nemmän kuin 500 opetuslasta oli hänen nähnyt
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eräällä wuorella Galileassa. Wielä 40 päimää ylös-
nousemisen jälkeen wiipyi hänen henkensä näkymättö-
mänä täällä maailmassa, siksi että hän astui ylös
iankaikkiseen kunniaansa. Siellä mekin saamme hänen
nähdä, jos uskomme hänen nimeänsä ja seuraamme
hänen jälkiänsä. Nmen.

soisena sunnuntaina pääsiäisestä.
(I:ne,i wnosik. loh. 10: 11—16)

29. Hywii paimen.
Pääsiäisjuhlan aikana olemme lukeneet Vapah-

tajamme kuolemasta ja ylösnousemisesta. Nyt luemme
jälleen hänen ihania ja lohduttawaisia sanojansa,
joita hän eläessään täällä maailmassa puhui Juma-
lan waltatunnasta. Ne sanat omat hänen opetus-
lapsensa kirjoittaneet kaikkien ihmisten lohdutukseksi ja
esimerkiksi.

lesus wertaili itseänsä hywään paimeneen. Um-
märrätkö tuon wertauksen? Ellet milloinkaan ole kesää
wiettänyt maalla, niin et kenties: tiedä, että paimen,
joko paimenpoika tahi paimentyttö, seuraa karjaa, joka
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lähtee metsään laitumelle. Täällä meillä paimen ta-
wallisesti kaitsee lehmiä ja toisinaan lampaita, mutta
lämpimämmissä maissa paimentaa hän useimmiten
suuria lammaslaumoja. Jakob oli lammaspaimen ja
kaitsi appensa Labanin lampaita. Sellaiset lammas-
laumat omat itämailla monen ainoa rikkaus, joten se
on siellä rikas, jolla on paljo lampaita. Sen wuoffi
niitä tulee hymin martinilla ja hoitaa, etteiwät eksy
eiwätkä joudu suden saaliiksi. Tiedäthän, kuinka
paljun hyötyä meillä on lampaan Milloista, joista
me kehräämme jakudomme lämpimät millamaatteemme.
Mutta sinä tiedät myöskin, että lammas on mitä tur-
wattomimpia eläimiä. Oinas saattaa puskea, mutta
millä karitsa raukka itsensä puolustaa? Ei sillä ole
tyusiä eikä hampaita, se saattaa main paeten juosta
pois, mutta sillä on heikot sääret; se ei moi juosta
niin pian kuin koira tahi susi, se joutuu helposti wi-
hollisensa saaliiksi, ellei paimen sitä warjele.

Paimenen pitää pitämän huolta siitä, etteiwät
lampaat hajaannu ja eksy metsässä tahi erämaassa,
ja jos wihollinen tulee, pitää paimenen puolustaman
niitä. Löytyy hywiä paimenia, jotkarakastamat lau-
maansa, ja huonoja, laiskoja, pelkurimaisia paimenia,
joita Wllpahtllja nimittää paltkapaimeniksi. Saattaa-
han paimen olla hywä, maikka hän palkan saa, mutta
Wapahtllja tarkoittaa sellaisia, jotka wain tahtomat
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hoitaa itseänsä. Mitä huono paimen siitä huolii,
maikka lampaat nälkää kärsimät, kun hän itse main
saa syödä' matsansa täyteen, ja mitäpä siitä, että ne
metsään eksywcit, kun hän main saa istua alallaan
mukawuudessa? Eiwäthän lampaat ole hänen omiaan,
ne omat isännän; mitä isännän, mahinko häneen kos-
kee? Silloin tapahtuu, että susi tulee metsästä ja
hyökkää keskelle lammaslaumaa. Mitä tekee silloin
tuo epäluotettawll paimen? Hän pakenee mitä pikem-
min pääsee, mutta hänen lammas raukkansa jäämät
suden saaliiksi.

Sillä tapaa ei hywä paimen tee. Hän rakastaa
lampaitansa, hän tuntee ne kaikki ja ne tuntemat hä-
nen, ne owat ikään tuin hänen omansa eikä hän
suinkaan niitä tahdo kadottaa. Jos joku niistä huk-
kuu, suree hän sitä, ja se on hänen oma wahinkonsa.
Jos joku niistä on eksynyt, kiirehtii hän sitä hake-
maan; ja jos susi tulee, puolustaa hän rakkaita karit-
soitansa. Hän on rohkea ja moimakas ja woi kyllä
yhden wihollisen moittaa; mutta jos koko joukko susia
tulee yht'aikaa lampaita.hätyyttämään, silloin on
hänenkin henkensä waarassa eikä ainoastaan lam-
paitten. Mutta hän ei sittekään wäisty, kuten usko-
ton paimen. Ennemmin kuolen, ajattelee hän, kuin
jätän hädän hetkenä rakkaan laumani. Sen wuoksi
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lesus sanookin: hän antaa henkensä lammasten täh-
den, hän saattaa kuolla niiden puolesta.

Jokainen, olkoon suuri taikka pieni, jolla on joku
toinen hoidettawanaan täällä maailmassa, maikka joku
pieni lapsi, laikkapa wain pieni koira tahi lintu, hän
on hoidettamansll paimen. Tahdotko olla hnwä mai
huono paimen? Tahdotko ajatella itseäsi wain, wai
tahdotko puolustaa niitä, jotka omat hoitoosi uskotut,
maikka sinun sitte täntnisikin antaa henkesi heidän
tähtensä? Waikka kohta sinun ei tarwitsisikaan antaa
henkeäsi heidän tähtensä, niin tahdotko antaa työsi,
huolenpitosi ja rakkautesi pienten taritsojesi hnwäksi?
Luulenpa, että tahdot.

Nyt käsität, kuinka ihana, kuinka rakkandesta
rikas Vapahtajan wertaus on, kun hän nimittää
itseänsä hnwäksi paimeneksi. Ihmiset omat hänen
laumansa, joka on hajonnut amaraan maailmaan ela-
tustansa etsimään. Ellei kukaan heitä koossa pidä,
niin miten he toisiaan woisiwat rakastaa, miten he
saattaisiwat auttaa toisiansa? lesus sanoo heille: te
olette weljet ja sisaret, koska te kaikki olette Adamin
ja Ewan lapsia. Kaikki palwelette suurta Herraa
Jumalaa, joka on teidän luonut ja ylläpitää teitä ja
antaa teille kaikki, sekä sielun että ruumiin tarpeet.
Miksikä te kadehtisitte, wihaisitte ja sortaisitte toi-
sianne? Miksi ette ennemmin auttaisi ja palwelisi
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toisianne rakkaudessa? Katso, sanoo lesus, tässä
olen minä. Jumalan Poika, joka rakastan teitä ja
olen tullut teitä synnistä ja kaikesta pahasta pelas-
tamaan. Minä tahdon olla teidän paimenenne, minä
tahdon yhdistää teidät kaikki nimessäni, rakkaudes-
sani. Tunnenhan teidät kaikki, ja kaikki minun omani
tuntemat minun. Jos joku teistä joutuu harhatielle,
niin minä hänet etsin; jos joku on hädässä/niin
minä häntä autan ja lohdutan; jos Vihollisenne tulee,
niin katso, silloin minä en pakene; minä puo-
lustan teitä, minä annan henkeni teidän tähtenne
eikä kenenkään pidä riistämän teitä minun kädestäni.

Näin puhuu tämä hywä paimen. Ia jotta juu-
talaiset eiwät luulisi, että hän oli lähetetty ainoas-
taan heille, lisäsi lesus: minulla on monta, monta
muuta, jotka eiwät kuulu tähän kansaan; minä tahdon
koota heidät kaikki ja heidän pitää oleman kuin uksi
kansa, minun kansani, Kristuksen kansa, koko maail-
massa.

Hywä paimen tulee myöskin meidän luoksemme.
Hän kysyn meiltä: tahdotko olla minun? Sinä, joka
olet pieni, sinä, joka olet heikko etkä woi itseäsi puo-
lustaa maailman pahuutta mustaan, karitsa raukka,
tahdotko tulla luokseni? Minä olen täitkin maailman
«oimnllisia woimallisempi; minua ei mikään wihol-
linen woita; tahdotko tulla luokseni?
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Ia silloin me mustaamme: kyllä, rakas Herra
lesus, sinun luoksesi tahdomme halusta tulla. Sinun
luoksesi tulemme, tun olemme harhailleet syntisissä
ajatuksissa, pahoissa haluissa ja aikomuksissa, mal-
heissa, kateudessa, roihussa ja tottelemattomuudessa.
Sinun luoksesi tahdomme tulla silloin, kun emme tiedä
löytymän ketään muuta, joka woisi meitä auttaa ja
puolustaa. Sinä taidat ja sinä tahdot. Sinä olet
meidän kaikkien ratas, hywä paimen, ja kun siuä olet
meillä, ei meiltä enään mitään, ei mitään puutu.
Amen.

Aolmantena sunnuntaina Miisiinsestä.
(3:Z wuosik. loh. 14: 1-12)

30. Isäni huoneessa on monta asuinsijaa.

lesus sanoi opetuslapsillensa ja sanoo nytkin
wielä meille kaikille: älkää olko murheelliset! Jos
Jumalaan uskotte, niin uskokaa minuun! Minä me-
nen pois, ja wähän aikaa olen poissa, mutta minä
tulen takaisin. Minä menen minun Isäni ja teidän
Isänne luo taiwaaseen; minä walmistan teille sijaa.
Isäni huoneessa on monta asuinsijaa.
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Tämän sanoi lesus wiimeisenä iltana, kun hän
ehtoollista pidettyään Jerusalemissa kulki Öljymäen
luona olemaan Getsemaneeu opetuslastensa kanssa.
Silloin oli yö, ja tähdet loistiwat kirkkaina taiwaalla.
Tähdet oliwat ilmoittaneet Wapahtajan syntymisen;
nyt ne katseliwat hänen kulkuansa kuolemaan. Silloin
loi lesus silmänsä taiwasta kohti, korotti kätensä täh-
tösiin päin ja sanoi: Isäni huoneessa on monta
asuinsijaa!

Kun seisot jonakin iltana tähtitaiwaan alla ja
näet nuot tuhannet säteilewät kynttilät, jotka Herra
Jumala on äärettömiin korkeuksiin sytyttänyt todis-
tamaan hänen kaikkiwaltaisuuttaan, silloin tulee sinun
muistaa nuot sanat: Isäni huoneessa on monta asuin-
sijaa. Sinä olet koulussa tullut tietämään, että kaikki
taiwaan tähdet omat suuria, maailman awaruudessa
pyöriwiä palloja, ja ne näyttämät niin pieniltä sen-
tähden, että ne omat komin kaukana, niin, omatpa
muutamat niin kaukana, että nopea waionsäde tar-
mitsee tuhannen wuotta ennättääksensä niistä meidän
luoksemme. Useimmat 'tähdet owat suuria auringoita,
muutamat paljon suurempia kuin meidän aurinkomme.
Ia niitten tähtien tuolla puolen, joita me saatamme
nähdä, hawaitaan, kun suurilla kaukoputkilla katsel-
laan, aina yhä uusia tähtiä, niin ettei Jumalan luo-
misessa ja kaiMmaltaisuudessa ole mitään loppua.
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Mitä niissä on, noissa etäisissä, maailman awaruu-
dessa olemissa palloissa, sitä emme moi tietää. Täy-
tyyhän meidän uskoa, että Herra Jumala ei ole luo-
nut niitä ilman tarkoitusta, taikka main meidän,
maan köyhien lasten silmien ihastukseksi. Meidän
täytyy uskoa, että jokainen tähti on erityinen maailma,
ja moni niistä kentiesi paljon ihanampi ja täydelli-
sempi kuin meidän maamme. Katsoppas. niin monet
omat taiwaallisen isämme asuinsijat jo näkymässäkin
luomakunnassa!

Ia kuitenkaan emme tiedä, asumatko Jumalan
enkelit ja kuolleitten sielut tähdissä, sillä Herralla Ju-
malalla on wielä monta muuta asuinsijaa, suuria,
näkymättömiä henkimaailmoin, soissa ei ole walon ja
pimeyden maihtoa. Siellä ei ole aikaa eikä paikkaa
ennän; siellä kaikki liikkuu nopeasti kuin ajatus; joka
siellä asuu, on heti missä hän ajattelee olemansa.
Me emme tiedä, mihinkä näistä asunnoista Vapah-
tajamme on mennyt uskollisillensa walmistamaan
asuinsijaa. Me tiedämme main, että niitä on ääret-
tömän monta.

Tuomas sanoi: Herra, me emme tiedä, kuhunka
sinä menet; mitenkä siis saatamme löytää tien? le-sus sanoi hänelle: minä olen tie, totuus ja elämä;
ei kenkään tule Isän tykö, paitsi minun kaut-
tani.
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Maailman wiisaimmat löytämät niistä sanoista
ajateltawaa koko elämän-ajakseen, ja kuitenkin saattaa
taitamaton lapsikin ne ymmärtää, jos hän rakastaa
Wapahtajaansa. Muuta tietä ei pääse Jumalan luo,
kuin uskon kautta lesukseen, rakkauden kautta häneen
ja häntä seuraamalla siten, että pidämme häntä esiku-
wanamme. Kaikki muut tiet, kaikki taito, kaikki wii-
sllus, onni ja menestys johdattamat Jumalasta pois,
elleiwät ne kulje lesuksen kautta. Hänen sanansa on
iäinen totuus; meidän elämämme tulee olla kuten
hänen elämänsä, jos tahdomme iankaikkiseen elämään
tulla.

Filippus sanoi: Herra, suo meidän nähdä Ju-
mala! lesus sanoi: niin pitkän ajan olen teidän
luonanne, ja sinä et minua tunne, Filippus! Se,
joka näkee minun, näkee Jumalan.

Tässä on taas jotakin niille, jotka häpeämät olla
lapsena. Filippushan rukoili kuten neliwuotias poika.
Se, joka pyytää nähdä Jumalaa, on taitamaton kuin
pieni lapsi. Sen wuoksi lesus wastasi hänelle sillä
tapaa kuin pienelle lapselle mustataan: tun näet mi-
nun, niin näet Jumalan. lesus oli Jumalan Poika
ja Ihmisen Poika, se oli hänen salaisuutensa.

Ihmiset tekemät niin paljon hyödyttömiä kysy-
myksiä. lesus sanoi: „ellette tule niinkuin lapset,
niin ei teidän pidä tuimaan waltakuntaan sisälle tule-
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mcm." Ne, jotka mielestään owai wiisaita täällä
maailmassa, eiwät tahdo olla kuten lapset, he tahto-
mat olla Jumalaa wiisaammat ja sanomat Vapah-
tajan selmistä sanoista: ei hän saata tarkoittaa sitä
eikä sitä. Opetuslapset oliwat kuin lapset, he eiwät
koettaneet olla mestariansa wiisaampia. Siksi heille
ilmoitettiin Jumalan salaisuus, joka itsemiisailta oli
kätketty. Niin tulee meidänkin lapsen lailla uskoa
Jumalan sanaan; se on tie lesuksen kautta taiwaan
wllltakuntaan. Kun lesus sanoo sinulletaikka minulle:
niinä olen Jumalan Poika, minä olen tie, seuraa
minua! Minä olen totuus, usko minua! Minä olen
elämä, elä minussa! silloin tulee meidän sanoa, kuten
Tuomas lapsen nöyryydellä sanoi: minun Herrani ja
Jumalani! Ia kun lesus sanoo meille: uskotko mi-
nuun wai tahdotko mennä pois luotani? silloin tulee
meidän wastata, kuten Pietari mastasi: Herra, ku-
hunka me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elä-
män sanat. Ämen.

152 Kolmantena sunnuntaina Pääsiäisestä.



Meljiintenä sunnuntaina pääsiäisestä.
(2:nen wiillsil. loh. 17: 11-17)

31. Nutous erotessa.
Tämänpäiwäinen emankeliumi sisältää taas osan

niistä lohduttawllisista sanoista, joita Wapahtajamme
puhui opetuslapsilleen tuona wiimeisenä, unohtumat-
tomana iltana, jolloin hän asetti ehtoollisen. Se on
rukous rakkaista ystäwistä erotessa. Niin tulee ru-
kouksen kautta poistaa suru murheellisesta sydäm-
mestä.

lesus rukoili opetuslastensa puolesta, eW ai-
noastanu heidän puolestansa, maan kaikkien, jotka
häneen uskomat, sumusta sukuun kaikkina aikoina.
Hän tunsi sinä iltana, ettei hän enään kuulunut tähän
maailmaan. Pitihän hänen jo, ennenkuin tulema
päiwä oli loppuun kulunut, olla ihan toisessa maail-
massa. Isänsä luona taiwaassa; mutta hänen ope-
tuslastensa ja hänen uskollistensa täytyi wielä jonkun
aikaa kestää mailman murheita. Senpä tähden hän
rukoili, että Jumala heitä warjelisi, niin että he
ainiaan olisiwat yhdistettyinä uskossa ja rakkaudessa.
Isä, sanoi lesus, kun minä olin heidän kanssaan,
warjelin minä heitä sinun nimessäsi, ja kaikista niistä
kuin minulle annoit, en kadottanut yhtäkään, paitsi
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tuon kadotuksen lapsen ludas Iskariotin, jotta ennus-
tukset täytettäisiin. Nyt tulen sinun luoksesi. Isä,
jotta miuun uskollisillani olisi minun täydellinen iloni,
ei ilo ihmisen sanasta, maan ilo sinun ilmoittamas-
tasi sanasta, jonka minä olen heille antanut. He saa-
mat kärsiä mainoa, koska heidän sydännnensä ei ole
kiiuuitetty tähän maailmaan, maan kuuluu, niinkuin
minäkin, sinun taiwaalliseen waltakuutaasi. En minä
rukoile sinua ottamaan heitä maailmasta pois, maan
minä rukoilen sinua warjelemaan heitä pahasta. Py-
hitä heitä totuudessasi; siuun sanasi on totuus!

Ei kukaan saata rukoilla miu heukewäu ihanasti,
kuin lesus rukoili; mutta rukoilkaamme, niinkuin hän
on meitä opettanut. Kun isä taikka äiti lähtee pois
lapsensa luota, sanomat he: rakas Herra Jumala,
niin kauan kuin minä olin heidän kanssaan, olen
ininä sinun nimessäsi heitä warjellut; warjele siua
heitä tästä lähtein kaikesta pahasta, ettei kukaan
niistä, jotka minulle annoit, hukkaan mene! Ia kun
lapset menewät pois kodistaan taikka maastaan ulos
awaraan maailmaan, sanomat he: rakas Herra Ju-
mala, marjele mauhempiani, sisariani ja weljiäni,
hywää kotiani ja rakasta isänmaatani! Ia tun joku
lähtee pois hywän ystäwän luota, josta hän paljon
pitää, niin hän sanoo: rakas Herra Jumala, warjele

154 Neljäntenä sunnuntailla Pääsiäisestä.



ystäwääni, ja anna meidän aina olla yhdistettyinä
rakkaudessa ja uskossa!

Eronhetkiä on niin monta tässä maailmassa.
Toisinaan me menemme pois niitten luota, joita
enimmän rakastamme, ja toisinaan taas he menewät
meidän luotamme pois. Silloin ajattelemme mielel-
lämme, että me jälleen saamme nähdä toisemme, ja
se tekee hywästijätön wähemmän muikeaksi. Mutta
ei ole hywä, jos erkcmemme ilman hiljaista rukousta
sydämmessämme, ilman Vapahtajamme rukousta.
Emmehän milloinkaan tiedä warmaan, näemmekö toi-
siamme enään täällä maailmassa. Mutta silloin
saamme rauhaa ja rohkeamielistä luottamusta, kun
jätämme rakkaamme Jumalan kalkkimaittaan isälliseen
huomaan. Jos olemme „maailmasta", kuten lesus
sanoo, niin luotamme ainoastaan tämän maailman
woimiin, jotka niin helposti saattamat meitä pettää.
Waunut saattamat kaatua, lniwa upota, juna suistua
radaltaan; miksikä luottaisimme rautaan ja puuhun?
Ia miksi luottaisimme ruumiin woimiiu? Jalkamme
saattaa kompastua, käsiwartemme taittua, silmämme
saattamat käydä sokeiksi, kormumme kuuroiksi, ja mei-
dän raitis termeytemme moi muuttua tuulen leyh-
kästä. Ia miksikä luottaisimme omaan taikka muitten
ymmärrykseen, unisuuteen ja taitoon? Tiedämmehän,
kuinka me tawnn takaa olemme erehtyneet, tehneet

155Neljäntenä siimiimtaiim Pääsiäisestä.



tyhmyyksiä ja antaneet pettää itseämme; taikka löy-
tyykö ketään, joka ei ole erehtynyt? Näetkö, juuri
tätä kaikkea ja wielä lisäksi maailmallista, itsewii-
sasta, turhamaista sydäntä lesus sanoo „maailmasta//
olemiseksi, ja se, joka tuollaisiin luottaa, ei ole kos-
kaan turmassa. Mutta se, joka turmaa knitkimaltiaan
Jumalan moimaan, ja jättää itsensä ja kaikki, mitä
hänelle on rakasta. Jumalan armolliseen huomaan,
hänen ei milloinkaan tarwitse pelätä eikä murehtia.
Sillä maikka emme milloinkaan tässä elämässä saisi
jälleen nähdä rakasta ystäwää, niin tiedämme aiwau
marmaan, että saamme nähdä toisemme Jumalan
luona siinä onnellisessa maassa, jossa emme milloin-
kaan enään eroa.

Ummärrätkö nyt, nnnkatähden lesus rukoili, että
hänen uskollisensa faisiwat täydellisen ilon? Ei
löydy muuta täydellistä iloa, kuin ilo Jumalassa.

Ennen muinoin löytyi ja löytyy wieläkin monta,
jotka erkaniwat maailmasta, elääksensä synkissä luos-
tareissa yksin Jumalan kanssa. Mutta Vapahta-
jamme ei rukoillut, että Jumala ottaisi hänen uskol-
lisiansa pois maailmasta. Heidän tuli maailmassa
lewitttm hänen waltakuntaansa ja itse kypsyä iankaik-
kista elämää warten. Samaten emme mekään saa
wetäytyä pois ihmisten seurasta, maan meidän tulee
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palmella Jumalan maltakuntaa siinä paikassa, mihin
Jumala on meidät asettanut.

Löytyy myöskin onnettomia, jotka rukoilemat, että
Jumala ottaisi heidät surkeasta- elämästä pois. Jos
joku näin rukoilee sen wuoksi, että hän halajaa Ju-
malan luo, niin silloin ei se rukous ole wäärä, maikka
Jumala paremmin kuin me tietää, kuinka kauan meitä
tarwitsee koetella täällä maailmassa. Mutta jos joku
malttamattomuudesta rukoilee, niin hän tekee syntiä.
Ia wielä suuremman synnin hän tekee, jos hän itse
elämänsä lopettaa, sillä hän on tehnyt kapinaa kalkki-
maittaan Jumalan tahtoa wastaan. Hänen, joka yksin
on elämän ja kuoleman hallitsin. Jos sinä, joka aina
aamuin illoin rukoilet lesuksen nimessä, rakastat
lesustll, ja uskot häneen, niin tiedät myöskin, että
hän rukoilee sinun puolestasi. Hän rukoilee, että Ju-
mala warjelisi sekä ruumiisi että sielusi kaikesta pa-
hasta. Hän rukoilee, että sinä saisit täydellisen ilon,
että tulisit Jumalan rakkaaksi lapseksi, joka aina tekee
Jumalan tahdon mukaan eikä koskaan pelkää mitään
muuta, kuin tehdä hänen tahtoansa wastaan. Niin,
ole onnellinen ja iloinen, ole rohkeamielinen ja lewol-
linen, missä ikänä täällä maailmassa kuljet! Suuri
kuningas, taikkiwaltiaan Jumalan Poika, armon ja
rauhan Herra rukoilee puolestasi. Amen.
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Midentenii sunnuntaina Miisiiiisestä.
(3:Z wuosic. Luukk. 11: 1-18)

32. Isä meidän.
lesus oli rukoillut hywästijättö-rukouksen yhdessä

opetuslastensa kanssa. Mehän myöskin yhdessä rukoi-
lemme kirkossa tahi kotona omaistemme kanssa. 3)h-
teinen rukous saa erinomaisen woinmn siitä, että
monta sielua yhtaikaa kohottaa huokauksensa Juma-
lan luo. Sen laita on sama kuin wirren weisun
kirkossa. Minäinen ääni saattaa olla niin heikko,
ettei se kauas kuulu, mutta kun monta ääntä'yhdi'styy,
nousee laulu mahtawana korkeutta tohti, ja heikoinkin
tuntee ikään kuin kaikkien yhdistetyt woimat häntä
tohottaisiwat.

Kuitenkin luemine, että lesuZ usein rukoili yksin
ja neuwoi muitakin tekemään samaten. Matt. 6:
6:ssa hän sanoo: kun rukoilet, niin mene kammioosi,
sulje omesi ja rukoile Isääsi, joka on salaisuudessa;
ja sinun Isäsi, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle
julkisesti. lesus tuntee meidät. Hän tietää, että
meidän ajatuksemme usein hajaantumat toisten läsnä-
ollessa eiwätkä moi täydellisesti pysyä Jumalassa.
Hän tietää, miten arat me olemme paljastamaan sy-
dämmemme sisimpiä tunteita toisille. Epätietoisuus,
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mitä muut mahdollisesti ajattelisiwat rukouksestamme,
häiritsee meitä. lesus itse rukoili usein yksinäisyy-
dessä, jotta hän ei silloin olisi täällä maailmassa,
waan totona Jumalan luona.

Kun hän terran nain tuli yksinäisestä rukouk-
sestaan, sanoi eräs opetuslapsista: Herra, opeta meitä
rukoilemaan! Ia silloin opetti lesus heille sen ru-
kouksen, joka aina siitä asti on noussut taiwaaseen
monen miljoonan ihmisen huulilta ja on wieläkin
nousema aikojen loppuun saakka, nimittäin Isä mei-
dän, jota me nimitämme Herran rukoukseksi, koska
me sitä rukoilemme hänen omilla sanoillaan.

Ei koko maailmassa ole yhtään rukousta, joka
sanoo meille niin paljon noin muutamissa sanoissa.
Herran rukous alkaa wiemällä meitä Jumalan tykö,
kuten lapsia rakastetun isänsä luo wiedään. Sen
wuoksi sanomme: Isä meidän, joka olet tai-
waassa, ja nimitämme rukousta sen ensimmäisten
sanojen mukaan. Isä meidän rukouksessa on kaksi
osaa: ensimmäisessä, jossa rukoilemme Jumalalle kun-
niaa, on kolme rukousta, ja toisessa, jossa pyydämme
kaikkea, mitä ihminen sielunsa ja ruumiinsa puolesta
tarmitsee, on neljä. Ei pyhä, kaikkiwaltias Herra
Jumala tarwitse rukoustamme kunniakseen; maan me
sen tarmitsemme. Kun rukoilemme: pyhitetty ol-
koon sinun nimesi, tarkoitamme sillä: meissä ja
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maailmassa. Kun rukoilemme: lähestyköön wal-
takuntasi, tarkoitamme samaa: meissä ja maail-
massa. Ia jälleen, kun rukoilemme: tapahtukoon
sinun tahtosi niin maassa kuin taiwaassa,
lausumme me wiimeisissä sanoissa saman rukouksen,
jota hiljaisuudessa olemme ajatelleet ennen, nimittäin
että Jumalan pyhä tahto tapahtuisi meissä ja meidän
kauttamme kaikissa hänen luoduissansa. Kaikki kolme
rukousta ylistyksestä. Jumalan Valtakun-
nasta, Jumalan tahdosta owat yhteensä meidän uskol-
lisuudenwalamme Jumalalle. Ilman sitäwalaa omat
kaikki meidän rukouksemme turhia. Ilman sitä walaa
emme ole Jumalan lapsia ja hänen waltakuntansa
alamaisia. Ilman Jumalan ylistystä waimumme pois
omaan mitättömyyteemme. Ilman Jumalan walta-
kuutaa kuulumme synnin, kuoleman ja kadotuksen »val-
takuntaan. Ilman Jumalan tahtoa me olemme rau-
hattomimpia ja woimattomimpia kaikista luoduista
olennoista, koska itse kiwi, kasmi ja eläinkin tottele-
mat Jumalan tahtoa, mutta ainoastaan me emme
sitä tekisi.

Sitten seuraamat rukoukset maallisen elämämme
hywäksi. Kun rukoilemme Jumalaa: anna meille
tänapäimänä meidän jokapäiwainen lei-
pämme, niin me siinä rukoilemme kaikkea, mitä me
täällä tarwitsemme: ruokaa ja juomaa, kotia, waatteita.
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ihmisiä, jotka meitä rakastamat ja joita me rakas-
tamme, kaswatusta, tietoa ja taitoa, hyödyllistä työtä,
ihmis-onnea. Sitä kaikkea tulee meidän rukoilla jota
päimä, ja Herran käskyn mukaan ei meidän tule huo-
lehtia tulevaisuudesta, koska kullakin »äimällä on
suruusa. Ia knn me, jotka niin usein rikomme häntä
wastaan, rukoilemme, että Jumala antaisi meille
meidän syntimme anteeksi, on lesus opettanut
meitä lisäämään: niinkuin mekin anteeksi an-
namme meidän welwollisillemme, niille, jotka
meitä wastaan omat rikkoneet. Tämä on rakkauden
suuri käsky ja yksi lumalau waltakuunan perustuk-
sista. Mitenkä ine saattaisimme pyytää anteeksi-anta-
musta «koksistamme, ellemme itse tahdo mnille an-
teeksi antaa?

Mutta ine emme tahdo rikkoa ja tehdä Hutia,
ei Jumalaa eikä ihmisiä wastaan, ja sentähden rukoi-
lemme: älä johdata meitä kiusaukseen! Jokai-
nen houkuttelu ja jokainentilaisuus syntiin on kiusaus.
Jumala ei meitä kiusaukseen johdata, mutta Jumala
on autanut meille wapaan tahdon, koetellaksensa mei-
dän lujamielisyyttämme. Sentähden me rukoilemme
Jumalaa poistamaan niitä kiusauksia, jotka heikkou-
dessamme saattaisiwat malloittaa meidät. Ia wiimei-
seksi rukoilemme Jumalaa päästämään meitä pa-
hasta, nimittäin kaikesta sekä sielun että ruumiin

Ewcinkclnimi lapstllc, II
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pahasta. Nämät neljä rukousta kuulumat yhteen,
samaten tuin kolme ensimmäistä. Me rukoilemme Ju-
malaa tänäpäiwänä antamaan meille jokapäiwäisen
leipämme, anomme anteeksi entisiä pahoja tekojamme
ja pyydämme häntä warjelemaan meitä lankeemuk-
sesta tulewaisuudessa, kunnes hän iankaikkisessa elä-
mässä päästää meidät kaikesta pahasta.

Rukous saattaa olla pitempi taikka lyhyempi,
sehän on yhdentekemää, kun se wain lähtee hartaasta
sydämmesta. Kuulihan Jumala publikaaninkin lyhyen

rukouksen, kun hän rukoili: Herra, armahda nunna
syntistä! Mutta huomaa, miten lyhyin sanoin Herra
on meille lausunut tuon rukousten rukouksen! Matt.
6mnessa luw. opettaa hän meille, ettemme rukouksis-
samme olisi runsas-sanaisin, kuteu pakanat, jotka luu-
lemat Jumalansa paremmin kuuleman pitkiä rukouksia.
Moni kristitty ei tyydy ainoastaan yhteen Isä mei-
dään, maan löpertää samaa rukousta monta moni-
tuista kertaa kuten ulkoläksyä, ja jota enemmän hän
löpertää, sitä wähemmän hän ajattelee, mitä rukoilee.
Ulä sinä, lapseni, sitä koskaan tee: se on turha ru-
kous ja sopimaton kristitylle. Ei ole sekään edes tar-
peellista, että aina käytät samoja sanoja, kun wain
rukoilet samassa hengessä kuin Wapahtajan rukous.
Jos joku alkaa rukouksensa sanoen Isämme, joka on
paremmin nyky-ajan kielen mukaista, niin älä luule
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Jumalan mieluummin tahtoman, että häntä Isä
meidäksi nimitetään. Tästä sanoo Jumalan sana,
etlä puustawi kuolettaa, mutta henki tekee elämäksi.
Älä mene Jumalasi luo, kuten wieraan, ylhäisen
herran tykö, sirosti kumartaen ja mietityin sanoin;
sinun pitää mennä hänen luoksensa kuten lapsi hywan
isänsä luo, kantaen hänelle koko sydämmesi. Jumala
ei tuule mitään rukousta, joka ei sydämmestä lähde
lapsellisella luottamuksella.

Sinä meidän rakas Herramme ja Wapahta-
jamme, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut
meille rikashenkisen rukouksesi, jonka lapsi saattaa
käsittää ja jota, parempaa wiisaimmatkaan ihmiset
eiwät moi laatia! Me rukoilemme sinua, että sinä
pyhän Henkesi kautta tekisit meissä tuon rukouksesi
oikein elämäksi joka kerta, kuin sitä rukoilemme. Ia
samaten kuin jokainen oikea rukous alkaa ja loppuu
Jumalan ylistykseen, tahdomme myöskin me lopettaa
tämän sinun rukouksesi sillä ylistyksellä, jonka sinä
olet lisännyt (Matt. 6: 13) taiwaalliselle Isällemme:
sillä sinun on waltatuntci, woima ja kunnia iankaik-
kisesti. Nmen.
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Aelatuorstaina.
(3:s wnosik. Lmitk. 24: 50-53)

33. Heikkoudesta Kimmaan.

Sitte kuin lesns 40:nä päiwänä ylösnousemi-
sensa jälkeen oli ilmaantunut opetuslapsillensa, wei
hän heidät ulos Betaniaan, siunasi heitä ja otettiin
heidän nähtensä hohtamassa pilwessä ylös taiwaaseen.
Kun opetuslapset näkiwät hänen piimiin katoaman,
seisoi heidän rinnallaan taksi walkoisiin wcmtteisiin
puettua enkeliä, jotka sanoimat: te Galilean miehet,
miksi seisotte siinä, katsellen tuimasta kohti? lesns,
joka nyt on otettu teiltä taiwaaseen, on kerran jälleen
tulema samalla tawalla kuin hänen nyt olette nähneet
sinne menemän. Silloin opetuslapset lankesiwat Pal-
milleen, ylistiwät Herraa ja palasiwat suuresti rie-
muiten Jerusalemiin, todistaaksensa kaikelle kansalle
Jumalan woimasta lesuksessa, joka synnin ja kuole-
man woittaa.

Moni maalari on kuivannut taiwaaseen astu-
misen, samaten tuin ristiinnaulitsemisen ja ylösnou-
semisenkin ewankeliumien kertomnksen mukaan. Mutta
ei mikään kuwa woi ilmituoda sitä näkyä, josta Jo-
hannes kertoo seuraamilla sanoilla: „ja me näimme
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hänen kunniansa, niinkuin ainoan Pojan kunnian
Isästä, täynnä armoa ja totnutta."

Wapahtajamme taiwnaseen-astuminen oli ainoas-
taan loppu hänen ylösnousemisestansa. Eihän elä-
män Herra täällä katoawaisuuden maailmassa saatta-
nut kanan wiipyä. Hän tnli pimeänä joulu-yönä Ju-
malan näkymättömästä waltakunnasta ja palasi nyt
takaisin siihen iankaikkiseen walkeuteen, josta hän oli
tullut. Se oli suuri armo, että hänen ystäwänsä
täällä maailmassa saiwat maallisilla silmillään nähdä
hänen lähtönsä. Heidän ei enään tarminnut kysyä,
mihinkä hän oli joutunut, tahi sauoa, kuten ennen
sanoiwat murheellisessa epätiedossaan: Herra, emme
tiedä, kuhunka sinä menet! He tiesiwät sen nyt; sen
wuoksi he meniwcit niin iloisina takaisin Jerusale-
miin. He eiwiit ainoastaan tietäneet sitä, että heidän
rakas Herransa ja Mestarinsa nyt oli päässyt kai-
kista kärsimyksistllnsä täällä maailmassa, silla senhän
tiedämme kaikista, jotka autuaasti kuolemat; he tiesi-
wät, että lesus siitä lähtein, kuten uskontunnustuk-
sessamme lausumme, istui Isan Jumalan kaikkiwal-
tiaan oikealla kädellä ja oli tulema tuomitsemaan elä-
miä ja kuolleita. Istuminen Jumalan oikealla kädellä
on kumannollinen puhetapa ja merkitsee olemista sel-
laisena, jolle Jumala on uskonut tuomitseman mal-
tansa, samaten kuin kuningas asettaa oikealle simul-
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lensa sen, jolle hän on uskonut hallituksen waltakun-
nassaan. Se merkitsee, että kaikki on Herran lesuk-
sen ala annettu, että hän, kuten Raamattu sanoo, on
„pauewll mihollisensa jalkainsa astinlaudaksi" sekä että
kaikkien poimien taiwaassa, maan päällä ja maan alla
pitää notkistuman lesuksen nimessä, Isän Jumalan
kunniaksi. Kuu lesus kerran wiimeisen tuomion kautta
on työnsä täyttänyt, silloin, niin sanoo lumalau saua,
jättää Poika maltansa Isälle ja menee takaisin Isänsä
helmaan, josta hän on lähtenyt. Silloin ei ole enään
Isää, Poikaa ja Henkeä, silloin on yksin Jumala.

Kun nyt opetuslapset niin suuresti iloitsiwat,
nähdessään lesuksen menon taiwaaseen, niin kuinka
lienemätkään eukelit riemastuneet, saadessaan ottaa
wastaan hauet, jonka maahan astumista he oliwat
joulu-yönä ilmoittaneet! Mutta niin iloinen kuin
olikin joulu-yö, jota sitten seurasi pitkäperjantai»
suru, niin tuli täydellinen ilo wasta Wapahtajamme
taiwaaseen astumisessa kaikille Jumalan lapsille. Nyt
he tietämät, että heidän rakas Herransa ja Vapahta-
jansa ei enään ole se köyhä, wiattomasti surmattu,
werisesti rääkätty lesus, joka palweliau muodossa
oleskeli täällä maailmassa: nyt hän on iankaikkinen
taiwaan ja maan kuningas, kaikkiwaltias lumalau
Poika woimassa ja kunniassa. He tietämät, että hän
heitä rakastaa ja rukoilee heidän puolestaan: »niksi
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he murehtisiwat? Hän moi kaikki tehdä: miksi he
pclkäisiwät? Hän on jota paimä lähellä niitä, jotka
hänen nimeensä uskomat: miksi he itsensä turwatto-
miksi tuutisiwat? Kun kaikki mnut tukeet horjumat,
silloiu lesus taimaassa on meidän järkähtämättömänä
linnanamme. Kun kaikki muuttuu ja häwiää, silloin
elämän Herra on elämänä jäljellä, sama lesus eilen
ja tänäpäiwänä ja iankaikkisesti.

Enkelit sanoiwat: hän on tulema taiwaasta jäl-
leeu, samaten kuin hän on sinne lähtenyt. Tästä
sanoo lesus itse Matt. 24 luwussa, että Ihmisen
Poika ou tulema taiwami piimissä suurella woinmlla
ja kunnialla. Mutta sitä päiwäa ja hetkeä ei kukaau
tiedä, ei enkelitkään, maan ainoastaan Isä Jumala
taimaassa. Ia silloin lähestyy aikojen loppu, josta
tuomiosunnuutain ewankeliumissa saamme enemmän
lukea.

Muistatko sitä pientä lasta, joka joulu-yöuä ma-
kasi Betlehemin seimessä? Ei koko maailmassa löy-
tynyt köyhempää ja heikompaa lasta, ja katso, se lapsi
on kaswanut woimallisimmaksi woimallisista ja rik-
kaimmaksi rikkaista! Ei kukaan ollut enemmän ylen-
katsottu, enemmän pilkattu, kurjempi ihmisten silmissä,
kuin Icsus ristillä, ja hauesta ou tullut taiwaan ja
maan iäinen kuningas! Katsoppas, niimät omat Ju-
malan tiet, eiwätkä ihmisteu! Älä koskaan ylenkatso
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wähäpätöistä ja köyhää täällä maailmassa; sinä näet,
mitä Jumala hänestä moi tehdä! Ihmisten työt
alkamat usein komeasti ja loppumat mitättömyyteen.
Jumalan työt alkamat heikkoudessa ja hiljaisuudessa,
mutta kaswawat woimassa ja kypsyivät kuumassa.
Maailmanhistoria, joka niin paljon tietää kertoa kei-
sari Augustuksesta, keisari Tiberiutsesta ja heidän
aikakausistaan, ei mitään tietänyt meidän Vapahta-
jamme syntymisestä ja olisi unohtanut puhua hänen
kuolemastaan, ellei hänen ristinsä olisi tullut suur-
mallaksi täällä maailmassa. Mutta katso, nyt hän
seisoo historian keskipisteessä, ja sen ajanlaskusta
sanotaan: se on tapahtunut ennen Kristusta, ja se
on tapahtunut jälkeen Kristuksen. Kun näet mii-
meisten tuleman ensimmäisiksi ja ensimmäisten mii-
metsiksi, niin nöyryytä itsesi Jumalan kaikkiwaltiai-
suuden, wiisauden ja armahtamatsen armon edessä!
Amen.
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Kuudentena sunnuntaina pääsiäisestä.
(I:neu wuosik. loh. 15: 26, 27—16: 1-4)

34. Jumalan kolmiyhteys.
Tänä Heluntain edellisenä sunnuntaina lupaa

lesus lähettää- Jumalan Pyhän Hengen opetuslap-
silleen, kun hän itse on mennyt heiltä pois. Me tun-
nustamme täällä ajassa kolmiyhteisen Jumalan: Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen. Ia samalla tunnustamme,
ettei Jumala ole kolme, maan yksi. Tätä on waikea
käsittää, ja sen tähden täytyy meidän ensiksi muistaa
olla nöyriä. Älkäämme luulko, että me, jotka tuo-
mitsemme sen mukaan, mitä täällä maailmassa saa-
tamme kokea, woisimme ymmärtää niin suuria hen-
gellisiä asioita, tuin iankaikkista Herraa Jumalaa.
Me, jotka ajassa elämme, emme saata edes käsittää,
mitä iankaikkisuus on, aika ilman alkua ja loppua,

ja kuitenkin uskomme iankaikkista elämää. Me,
jotka liikumme rajoitetulla alalla täällä maailmassa,
emme saata käsittää, minkälaista kaikkialla läsnäole-
minen on, ja kuitenkin uskomme, että Jumala on
kaikkialla läsnä. Mitenkä siis ymmärtäisimme Juma-
lan kolmiyhteyden?

Sen wuoksi me, kun koetainme ajatella hengel-
lisiä asioita, wertailemme niitä siihen, mitä täällä
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maailmassa näemme. Ia niin puhumme Isästä Ju-
malasta, Jumalan Pojasta ja Pyhästä Hengestä.
Tämähän main on epätäydellistä wertansta, ei se
sowellu siihen kaikista suurimpaan ja ylhäisimpään
olentoon, jota me Jumalaksi nimitämme. Mutta me
emme keksi sopiwampaa wertailua; me sanomme: Isä
on Jumalan kaikkiwaltiaisuus ja Jumalan pyhyys.
Poika on Jumalan armahtawainen rakkaus. Pyhä
Henki on Jumalan käsittämätön wiisaus. Silloin sel-
wenee jo pieni nurkka tuosta suuresta salaisuudesta.
Mutta löytyypä wielä kolmas ja helpompi tapa luwi-
tellaksemme Jumalan kolmiyhteyttä.

Me puhumme ruumiista ja sielusta, mutta ih-
minen, sellainen kuin sinä ja minä ja me kaikki, on
kolmiyhteinen olento. Hänen ruumiinsa elää ulko-
naisessa maailmassa, hänellä on sielu, joka näkee,
kuulee, tuutee ja käsittää maallisia asioita ymmärryk-
sellään; mutta hänellä on myöskin henki, joka woi
rukoilla Jumalaa ja käsittää hengellisiä asioita. Eläi-
mellä on ruumis ja sielu, mutta sillä ei ole henkeä:
sen wuoksi eläin ei saata puhua ja sen wuoksi se ei
moi kohottaa ajatustansa Jumalaan.

Ihminen on luotu Jumalan tuman mukaan, seu-
tähden hän on luotu kolmeen olentoon, jotka eimät
woi erottua ennenkuin kuolemassa ja täällä elämässä
omat kaikki yhdeksi yhdistetyt. Myöskin tämä on
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epätäydellinen wertaus, koska ihminen on niin ääret-
tömän paljon Jumalaa alhaisempi. Mutta niitten,
jotka eiwät ymmärrä Jumalan kolmiyhteyttä, tulee
muistaa, että sama kolmiyhteys on heissä itsessäänkin.

lesus nimittää Jumalan Pyhää Henkeä loh-
duttajaksi, joka lohduttaa meitä kaikissa suruis-
samme ja wahwistaa meitä kaikissa koetuksissamme.
lesus nimittää häntä myöskin totuuden hengeksi,
joka lesuksesta on todistama. Kaikki hymät ja kaikki
wiisaat ihmiset etsiwät totllutta, mutta he löytämät
seu täällä maailmassa ainoastaan osittain, he eimät
koskaan löydä sitä omasta woimastaan niin täydelli-
senä, ettei siinä olisi mitään nmjawuutta. Ihmisten
totuus on sellainen, että mitä tänään on wiisautta,
on huomenna hulluutta. Kun lesus ja hänen apos-
tolinsa rupesiwat saarnaamaan Jumalan Valtakun-
nasta, niin sen ajan oppineimmat pitiwät sitä hul-
luutena; nrutta Jumalan Henki muutti tuon hulluu-
den Viisaudeksi. Jumalan totuus on ihmisten totuu-
den kaltainen siinä suhteessa, että se moi saada eri
muotoja, kasmaa selwemmäksi ja tulla paremmin ym-
märretyksi, mutta lumalau totuus ei saata, kutc,,
ihmisten totuudet, muuttua hulluudeksi. Kun lapsi
rukoilee Isä meidänsä, saattaa hän rukoilla ulko-
läksyn, nimittäin inhimillisen totuuden, ja silloin len-
tää rukous hauen muististaan tulemassa hetkessä, niin
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ettei mitään ole jäljellä. Mutta kun Inmalan Henki
tulee lapsen kanssa rukoilemaan, silloin on Jumalan
totuus tullut rukoukseen, ja silloin tulee rukous elä-
mäksi siemeneksi, joka kaswaa ja kantaa hedelmää
lapsen sydämmessä.

Jumalan totuus ei woi milloinkaan kuolla, koska
sen elonlähde, Totuilden Henki, ei koskaan lakkaa
wirtailemasta. Jumalan Pyhä Henki kulkee kautta
maailman kaikkina aikoina aina alusta asti, sillä me-
hän luemme, että Henki liikkui metten päällä luomisen
ensi aamuna, ennenkuin ihminen mielä oli edes ole-
massa. Jumalan Henki puhui ensimmäisille ihmisille,
Manhan Testamentin profeetoille, ja läksi lesuksen ja
hänen opetuslastensa kanssa uudesta synnyttämään
maailmaa. Lakkaamatta omat pahat ihmiset koetta-
neet häwittää Hengen työtä ja asettaa totuuttansa
Jumalan totuuden sijaan. Hepä omat wainonneet,
wanginneet ja surmanneet totuuden todistajia, kuten
lesus tämän päiniän ewankeliumissa on ennustanut.
Ia onhan ollut niinkin pimeitä aikoja, että on näyt-
tänyt siltä, kuin Jumalan walo kokonaan olisi sam-
munut, mutta kuitenkin on Jumalan Henki mielä
elänyt tulta sytyttämänä kipinänä ja jälleen leimah-
tanut ilmi uusissa todistajissa, silloinkin, kun Martti
Luther esiintyi erehdyksen aikoina. Ei auta sotia Ju-
mala» Pyhää Henkeä ivastaan: hän ei pala tulessa.
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hän ei medessä uppoa; ei teräs häntä haawoita eikä
mikään wiekkaus häntä saa maailmasta pois. Mutta
hän saattaa paeta sinusta ja minusta, jos häntä was-
tustamme, ja jättää meidät awuttoinina pahojen hen-
kien saaliiksi. Ia silloin hän elää taas muissa, jotta
omat soweliaammat kuin me häntä mastaan ottamaan.

Jumalan Henki on, samaten kuin Jumala itse,
kaikkialla, missä hän löytää uskomaisen ihmissydäm-
men. Muista, että kaikki, mitä täällä maailmassa
tapaat todellisesti hywäci ja oikeaa, totta ja ihanaa,
on Jumalan Hengen lahjaa! Jos olisimme maikka
kuinkakin wiisaita, taitamia ja ahkeria, niin emme
kuitenkaan woi saada taimeen mitään pysymäistä hy-
wää, ellei Jumalan Henki ole kanssamme meidän
työssämme. Mitä itsestämme olemme tehneet, sitä
ei koskaan moi werrata siihen, minkä olemme saa-
neet lahjaksi Jumalalta. Niin heikot me olemme,
ja niin woimallinen on Jumala. Antakaamme tänä-
päiwänä ja kaikkina päiwinä Jumalalle kumua hänen
Pyhän Henkensä kautta. Niinkuin luemme hänen sa-nassaan Es. 48: 17: Minä olen Herra sinun Innm-
lasi, joka sinulle opetan, mikä tarpeellinen on, ja joh-
datan sinna tielläsi, jota kuljet. Amen.



Seluntaipäiwiinä.
(Imen wuosik. loh. 14: 23-31)

35. Jumalan Hengen lahjat.

Heluntai oli juutalaisten leikkuujuhla. Kristityt
wiettäwät heluntaijuhlaa 59:tenä päiwänä pääsiäi-
sestä, muistoksi siitä, että Jumala silloin wuodatti
Pyhän Henkensä apostolien ja ensimmäisen kristityn
seurakunnan ylitse.

lesus oli luwaunut lähettää lohduttajan. Pyhän
Hengen, opetuslapsillensa, kun hän itse oli lähtenyt
heidän luotaan, ja Apostolin Tekojen 2 lnw. luemme,
mitenkä se lupaus täytettiin.

Juutalaisten heluntaipäimän iltana oliwnt apos-
tolit ja opetuslapset koossa ja heitä oli 120 henkeä. Sil-
loin kuului taiwaasta ikäänkuin kowan myrskyn hu-
mina, ja se täytti koko hnoneen, jossa he istuiwat.
Ia siellä näkyi ikään kuiu wiileskeltyjä tulen kieliä,
jotka laskeutuiwat läsnä-olioitten päälle. Kaikki he
täytettiin Jumalan Pyhällä Hengellä ja rupesiwat
puhumaan wierailla kielillä. Jerusalemissa oli silloin
hurskaita muukalaisia Egyptistä, Arapiasta, Kreikasta,
Roomasta ja mouesta Aasian maakunnasta. Nämät
mnukalaiset tuliwat kuulemaan, mitä se kummallinen
humiua merkitsi, ja knuliwat nyt suureksi ihmeeksensä.
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miten nuo Galilean oppimattomat miehet puhniwnt
heille kullekkin heidän omaa äidinkieltänsä.

Puhekieli on ensimmäinen lahja, jonka Jumala
antaa pienelle lapselle, ja nuot wieraat kielet oliwat
ensimmäinen lahja tuolle ensimmäiselle pienelle kris-
titylle seurakunnalle. Se oli kohta ennustus maail-
man-uskonnosta, joka oli tulema kaikille kansoille.
Moseksen laki oli ainoastaan juutalaisia warten;
kreikkalaiset ja roomalaiset pitiwät kaikkia muita kan-
soja raakalaisina. Kristin-oppi oli lemiäwä koko
maailmalle, ja Jumalan Henki antoi opetuslapsille
kielitaidon, jotta he saattaisiwat puhua kaikille. Nyt
on raamattu käännetty 250 eri kielelle. Huomaatko
siinä Jumalan Hengen lahjoja? Hänen ihmeitään
näemme yhä wielätin. Jumala puhuu kaikkia kieliä
ja ymmärtää kaikkia rukouksia.

Ia wieraat kielet eiwät olleet hänen ainoat lah-
jansa. lesushan oli sanonut opetuslapsilleen: Pyhä
Henki on opettama teille kaikki ja muistuttama teille
kaikki, mitä teille olen sanonut. Nuot entiset köyhät
kalastajat, jotka eiwät milloinkaan olleet koulua käy-
neet eiwätta koskaan olleet uskaltaneet awata suu-
tansa sen ajan oppineitten joukossa, he saattoiwat nyt
niin kummallisen rohkeamielisesti julistaa ristiinnau-
littua lesusta kuninkaille, ruhtinaille ja kaikille kan-
soille. Ia miten ihmeellisesti he itsekkin muuttuiwat!
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He oliwat olleet kateellisia ja kunnianhimoisia: nyt he
olimat nöyriä, itsekieltäwaisiä ja täynnä palamaa
rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. He oliwat olleet
pelkureita ja helposti säikähtywiä, «limathan he jättä-
neet rakkaan Mestarinsa hänen suurimmassa hädäs-
sään: nyt he tahtoiwat ilolla antaa henkensä hänen
tähtensä. He oliwat olleet kärsimättömiä, kiiwaita,
riitaisia: nyt he oliwat kärsimällisiä, hiljaisia, rau-
hallisia; heitä ei woinut samoiksi tuntea.

Katso, niin Jumalan Henki moi kokonaan muuttaa
ihmisen sydämmen! Hänestä on sanottu, että hän
taiwuttaa ihmisten sydämmet kuten wesipurot. Jos
tahdot nähdä siitä esimerkkiä meidän aikanamme, niin
lähde pahantapaisten lasten tai langenneiten naisten
turwakoteihin, mene wankiloihin ja tee kysymyksiä
noille onnettomille rikoksentekiöille, jotka siellä laahaa-
wat raskaita rautawitjoja perässään! Kysy heiltä,
mimmoisia he omat olleet ennen ja minkälaisia he
nyt omat! Niin, kentiesi löydät heidän joukossaan
joitakuita, jotka itsepintaisesti sotimat Jumalan Henkeä
ivastaan, mutta monta, monta sinulle mastaa: minä
olen ollut kurjin, wiheliäisin ja enimmän kadotettu
ihminen, minä olin lakastunut korsi, jota kaikki talla-
siwat ja yleukatsoiwat, mutta lesus tali luokseni,
hänen Pyhä Henkensä sai minussa mallan, ja katso,
minä saatan jälleen kiittää Jumalaani; hänen armonsa
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on minua jälleeu pystyyu auttanut, minä woin sitä
todistaa koko uudella elämälläni!

Niin ihmeellisiä owat Jumalan Hengen lahjat.
Kaikki, mitä me woimme saada hywää, suurta ja
hyödyllistä toimeen tässä maailmassa, se ei ole meistä,
me olemme sen saaneet lahjaksi Pyhältä Hengeltä.
Paawali luettelee hänen lahjojansa 1 Kor. 12: 7—ll.
Ia lahjat owat moninaiset, mutta yksi on Henki;
woimat owat moninaiset, mutta yksi on Jumala.
Kaikkinainen usko, lohdutus, rauha ja todellinen ilo
ja kaikki hywät ominaisuudet tulemat häneltä. Mutta
lahjat eiwät tule yhtäläisinä kaikille, eikä samalla
mitalla, mutta ne tulemat kaikille, jotka eiwät synti-
sellä sydämmellään sodi lumalcm Henkeä wastaan.
Ei löydy yhtään niin yksinkertaista eikä niin kowa-
osaista, ettei hän olisi saanut jotakin lahjaa. Olen
tuntenut lapsia, joista heidän Vanhempansa omat
sanoneet: nuot pikku raukat omat niin tyhmiä, ettei -

mät koskaan moi mitään oppia. Sitten on saattanut
tapahtua, että nuot samat lapset omat sattuneet saa-
maan taipumuksensa mukaisen työn, ja silloin he owat
siinä tulleet taitawammiksi kuin moni muu, jota on
parempilahjaisena pidetty.

lesus sanoo, että synti Jumalan Pyhää Henkeä
wnstnan on kaikista synneistä suurin; tähän syntiin
se on wikapää, jota kerran on ollut Jumalan ystäwä

Ewcmkelmim lapsille, 1^
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ja sitten tietensä ehdollisesti luopuu hänestä ja tulee
hänen wiholliseksmsa. Sellaisesta suuresta synnistä
warjele meitä laupias Herra Inmala! Ia sentähden
rukoilkaamme wirren sanoilla:

O Pyhä Henki armias,
Walllise sielnn' walolla?,
Sytytä sydämmeni;

Lähetä armos johtamaan,
Mna oikialle ohjaamaan,
Omanas ollakseni! Amen.

Toisena Aeluntaipäiwänä.
(Imen wnosik. loh. 3: 1«>-21)

86. Suurin rakkaus.
Tulemana sunnuntaina saamme lukea Nikode-

mnksesta, joka tuli lesuksm luo yöllä. Se ewnnke-
liumi, jonka nyt olemme lukeneet, on osa Herran
sanoista Nikodemnkselle.

Apostoli Johannes on sanonut: Jumala on
ralt an s. Ia Paawali on sanonut: rakkaus ei
etsi omaansa. Sentähdcn ei Jumalan rakkaus ole
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kuten ihmisten rakkaus. lhmisten rakkaudessa,
olkoon se uskollinen taikka huikentelewainen, kärsiwäl-
linen tai kärsimätön, palaman lämmin tai lewollisen
wakawll, on aina jotakin, joka etsii omaansa.
(Kor. 13: 5). Puhtain rakkaus mitä maailmassa
löytyy, ja se, joka enimmän on Inmalan rak-
kauden kaltainen, on äidin rakkaus lapsiinsa.
Niiden tähden, joita hän rakastaa, moi hän uhrata
kaikki. Mutta myöskin tässä suurimmassa rakkau-
dessa, jonka me woimme käsittää, löytyy inhimilli-
nen lisäys tuota, jota apostoli nimittää „omaansa
etsimiseksi." Niin mielellään kuin äiti tahtookin kiel-
täytyä kaikesta rakkaan lapsensa tähden, niin pyytää
hän kuitenkin sisimmässä sydmnmessään jotakin takaisin,
nimittäin lapsen rakkautta. Ehkä hän ei sitä itse
tiedä, ehkä hän on walmis uhraamaan kaikki, maikka
hänen lapsensa on kiittämätön eikä rakasta häntä
takaisin, mutta hän kärsii siitä, hän itkee salaisia kyy-
neleitä, joita Jumala ainoastaan näkee. Lapseni, älä
koskaan ole kiittämätön ketään kohtaan, joka sinua
rakastaa taikka tekee sinulle hywää, sillä kiittämätön
ihminen on raskain taakka, mitä maa kantaa. Mutta
etenkin muista, ettet koskaan ole kiittämätön isällesi
ja äidillesi!

Jumalan rakkaus meihin ja kaikkiin hänen luo-
tuihinsa on suuriu rakkaus, sillä Jumalan rakkaus ei
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pyydä mitään takaisin, ei edes meidän Vastarakkaut-
tamme. Tosin Jumala tahtoo, että me häntä rakas-
taisimme enemmän kuin mitään muuta, niinhän
luemme ensimmäisessä käskyssä; mutta sen hän tahtoo
meidän tähtemme eikä itse tähtensä. Kuu rakastamme
Jumalaa, niin sehän on ikään kuin me maasta korot-
taisimme kätemme taiwasta kohti, ja mitenkä woi-
simme tulla Jumalan luo, häntä rakastamatta? Mei-
dän rakkautemme KM ilahuttaa Jumalan isäusy-
däutä, ja meidän kiittämättömnytemme surettaa häntä,
mutta se on jälleen meidän tähtemme eikä hänen täh-
tensä. Mitenkä saattaisimmeklllln uskoa, että suuri
Herra Jumala, kaiken Herra ja Luoja, tarwitsisi mei-
dän halpaa rakkauttamme? Kaikki hänen luomansa
kappaleet ja hänen lukemattomat enkelinsä ylistäwät
hänen pyhää nimeänsä; mitenkä me saattaisimme
uskoa, että hän meidän kiitostamme tarwitsisi? Ju-
malahan on meitä rakastanut, ennenkuin wielä olimme
olemassakaan; hän on meitä rakastanut, ennenkuin
häntä < wielä tunsimme, niin, jolloin wielä olimme
synnissä hänen wihollisensa, ja hän armahtaa wielä
tänäkin päiwänä kaikkia syntisiä. Ei Jumala meitä,
köyhiä lapsiansa, tarwitse; mutta me tarwitsemme
häntä.

Me nimitämme Jumalaa Isäksemme, joka on
taiwaassa. lesus ottaa taas wertaukseu ihmisclu-
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mastä ja sanoo Nikodemukselle: niin rakasti Ju-
mala maailmaa, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, että jokainen, kuin uskoo häneen,
ei pidä hukkuman, maan iankaikkisen elämän
saaman. Pane nuot sanat mieleesi, sillä ne sisältä-
mät Jumalan rakkauden ja meidän autuutemme.
Eihän maailmassa saata löytyä suurempaa rakkautta
kuin se, että isä antaa pois ainoan poikansa tehdäk-
sensä onnettomia ihmisiä onnellisiksi. Sehän on ikään
kuin antaisi pois palan omasta werta nmotawasta
sydämmestänsä. Tämän on Jumala tehnyt rakkau-
desta meihin, mutta me emme sitä käsittäisi, ellei
lesus olisi sitä sanonut wertauksessa, joka on otettu
meidän omasta inhimillisestä elämästämme. Jumala
on antanut Poikansa kaikkein ihmisten pelastukseksi
iankaikkisesta kuolemasta, mutta kaikki eiwät tahdo
tätä suurta armoa ottaa wastaan. Sillä Jumala on
myöskin antanut ihmiselle wapaan tahdon. Miksi
Jumala tyrkyttäisi lahjojansa sellaiselle, joka niistä
ei huoli? Ellemme tahdo hukkaan joutua, ja jos
tahdomme ottaa wastaan sunrimman kaikista lah-
joista, iankaikkisen autuuden, iankaikkisen elämän,
silloin tulee meidän uskoa lesukseen Kristukseen, Ju-
malan Poikaan, meidän Vapahtajaamme.

Tämän selittää lesus sitte selwennnin. Ei hän
ole lähetetty maailmaan tuomitsemaan meitä syntisiä.
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maan teleinään meitä autuaiksi. Jota ei usko Ju-
malan Poikaan, hän on jo tuomittu epäuskonsa kautta.
Jos ihmiset olisiwat sokeina syntyneitä eiwätkä kos-
kaan olisi nähneet Jumalan päiwää, niin he eiwät
ymmärtäisi erottaa pimeää walosta. Mutta nyt he
näkemät walon ja kasittäwat erotuksen. Jos he sen-
tään rakastamat enemmän pimeyttä kuin waloa, niin
on heidän oma syynsä, kun pimeydessä lankeewat
ja loukkaamat itseänsä. Sen wuoksi sanoo lesus:
he owat jo tuomitut. He owat tuomitut, sanoo hän,
sen wuoksi, etteiwät ole uskoneet minuun, joka olen
maailman malkeus.

Se, joka tekee jotakin pahaa, tekee sen haluk-
kaimmin niin, ettei kukaan näe. Sentähden sanoo
lesus, että pahat ihmiset wihaawat waloa, koska
heitä rangaistaan, jos joku heidän pahat työnsä näkee.
Mutta joka tekee totuuden, sen mikä on oikeata ja
hywää, hän ei päimän waloa pelkää. Kuka hywänsä.
Jumala taikka ihmiset, nähköön, mitä hän tekee; hän
ei tahdo mitään salata.

Jos jolloinkin teet jotakin pahaa ja teet sen
salaisuudessa, niin ettei muut sitä näkisi, niin muista
silloin, että sinä olet uksi niistä, jotka mihaamat wnloa
ja rakastamat pimeyttä, ja niistä on lesus sanonut,
että he omat jo iankaikkiseen pimeyteen tuomitut.
Jumalan sana kertoo walon lapsista ja pimeyden
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lapsista. Pimeyshän on aina jotakin epätietoista ja
määrällistä: emme tiedä pimeässä mihinkä menemme
tahi missä saatamme langeta. Ia silmiemme pimey-
dessähän saatamme tuikea warowaisin askelin ja Ju-
mala omassatunnossamme; mutta sielujen pimeydestä
warjele meitä, laupias Herra Jumala! Kaikki hywät
ihmiset rakastamat ihanaa, rakasta maloa, silmien
waloa, totuuden maloa, tuimaan maloa, jonka Jumala
on antanut ohjaamaan tietämme, jotta me turwalli-
sina kulkisimme eksyttäwillä poluilla. lesus, meidän
Vapahtajamme, maailman suuri roalkeus, walaife tei-
tämme, johdata meitä luoksesi, kirkkaudesta kirkkau-
teen; anna meidän ominasi olla täällä ajassa ja ian-
kaikkisuudessa! Amen.

Aolnnnaisuudenpinwänä.
(Unen wuosik. loh. 3: 1—15)

3?. Uudesta syntyminen.
Wuoden kolmesta suuresta juhlasta on joulua

nimitetty meidän taiwaallisen Isämme juhlaksi, koska
Jumala silloin armahtawaisesta rakkaudestaan lähetti
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Poikansa tänne maailmaan. Pääsiäinen on Jumalan
Pojan juhla, sentähden että lesus silloin kuoli meidän
tähtemme ja nousi ylös haudasta. Heluntai on Py-
hän Hengen juhla, koska Jumalan Henki silloin lah-
joitettiin ensimmäiselle kristitylle seurakunnalle. Ia
kaikkien näitten juhlien muistoa wietämme kolmincu-
suudenpäiwänä, jolloin lesus opettaa meitä, että kol-
minainen (kolmiyhteinen) Herra Jumala antaa meidän
uudesta syntyä uutena ihmisenä.

Farisealaisten joukossa, jotka lesusta wihasimat,
löytyi muutamia, jotka salaa pitiwät häntä suurena
profeettana, mutta eiwät uskaltaneet julkisesti tun-
nustaa uskoansa. Näitä oli myöskin Nikodemus. Hän
tuli lesuksen luo, kysyätsensä Jumalan waltatun-
nastll, mutta hän tuli yöllä, jotta ei kukaan häntä
näkisi.

lesus näki hänen sydämmeensä ja tiesi, että hän
tahtoi uskon; sentähden hän wastasi: ellet uudesta
synny, niin et saata Jumalan waltakuntaa
nähdä.

Sehän oli kummallinen wastaus wanhalle oppi-
neelle miehelle, ja Nikodemus ei sitä ymmärtänyt.
Mitenkä wanha ihminen saattaa syntyä uudestaan?

lesus selitti mustauksensa selmemmin. Ei sinun
ruumiisi, wcmn sielusi pitää Jumalan Hengen kautta
uudestaan syntymän. Se, mikä on syntynyt maan
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tomusta, se on maan tomua, mutta joka on Hen-
gestä syntynyt, on henkeä. Jumalan Henki kulkee
kautta maailman, knten taiwaan tuulet: sinä kuulet
niitten humun ja sinä tunnet niitten puhaltaman,
mutta sinä et tiedä, mistä ne tulemat ja mihinkä ne
menewät. Niin tulee Jumalan Henki ja luo uudes-
taan kaikki, ja silloin syntyy ihminen uudestaan.

Nikodemus ei mieläkään ymmärtänyt. Luonnol-
lisen ihmisen on niin waikea käsittää hengellisiä
asioita. Kun hän kerran kysyi: mitenkä se saattaa
tapahtua? silloin lesus tahtoi osottaa hänelle hänen
taitamattomuuttaan. Sinä olet mestari Israelissa,
etkä tiedä, että Jumalan sana on täynnä ennustuksia
uudesta syntymisestä. Moses sanoo, että Jumala on
kokonaan muuttama (ympärileikkaama) sinun sydäm-
mesi. Dawid rukoilee 51:sessä psalmissa: luo minuun,
o Jumala, uusi puhdas sydän ja anna minulle uusi
mahwa henki! Jumala sanoo Hesekielin kautta:
minä annan heille uuden hengen ja otan pois hei-
dän kimisndämmmsii. Katso, näin wähän tiedät, niin
oppinut kuin oletkin. Minä todistan, mitä olen näh-
nyt, ja te ette kuitenkaan minua usko.

Emme tiedä, ymmärsikö Nikodemus nytkään wielä
Herran sanoja uudesta syntymisestä. Mutta me tie-
dämme Johanneksen 19 kumusta, että hän tuli le-
suksen opetuslapseksi ja tunnusti sitten julkisesti
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uskonsa. Se oli Nikodemus, joka Josef Arimntia-
laisen kanssa otti lesuksen alas ristiltä ja toi koko
42 kiloa myrhaa ja aloeta, haudataksensa rakkaan
kuolleensa hywänhajullisiin yrtteihin.

Koto kristitylle kirkolle tuliwat Wapahtajamme
sauat uudesta syntymisestä ja uudesta ihmisestä suu-

reksi ja lohduttawaiseksi opiksi, sillä mitenkä saattai-
simme me synteinemme tulla Jumalan taiwaalliseen
waltakuntaan, jossa ei yhtään syntiä enään ole, ellei
Jumala tee meitä aiwan uusiksi? Paamali sanoo
(2 Kor. 5: 17): jos joku on Kristuksessa, niin hän
on uusi luontokappale; sillä manhat omat kadonneet
ja kaikki omat uudeksi tulleet. Pietari sanoo (2 Piet.
1:4), että me sen kautta Jumalan luonnosta osalli-
siksi tulisimme. Ia Johannes sanoo (1 loh. 5:1),
että jokainen, joka lesukseen uskoo, on Jumalasta
syntynyt.

Ei kukaan tarkoita, että taitamattomat lapset
ymmärtäisiwät, mitä maailman oppineet turhaan omat
koettaneet tutkia. Jumala on meitä kaikkia, sekä
suuria että pieniä wiisaampi. Uudestasyntymisestä
tulee sinun ajatella näin: Jumala antoi minun syntyä
pienenä lapsena, jolla on ruumis ja sielu. Ruumiini
kasmoi, sieluin kasmoi. Ruumis oli heikko ja toisi-
naan lipeäkin: silloin haimme lääkärin apua; Juma-
lan armosta tulin terweeksi ja woimalliseksi. Sieluni
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oli myöskin heikko tahdostaan ja toisinaan sairas
pahoista taipumuksista. Slloin täytyi meidän etsiä
apua suurelta Lääkäriltämme. Nakas Herra lesus,
rukoilin minä, sinä näet, että olen heikko ja että mi-
nussa on monta wikaa: tee minut moimalliseksi ja
hywäksi! lesus lähetti miuulle Pyhän Henkensä, joka
otti sydämmestäni kaiken pahan. Silloin tunsin itseni
uudeksi ihmiseksi Jumalan rakkaudessa, ja se tuli
minulle uudeksi syntymiseksi.

Ihminen on luotu Jumalan tumaksi. Kaikki
Jumalan sallimukset, kaikki Jumalan armo Kristuk-
sessa, koko Jumalan Hengen kulku kautta maailman
ja aikojen tarkoittaa etenkin langenneen, heikon ja
syntisen ihmisen muuttamista uudeksi, wahwaffi ja
hywäksi ihmiseksi, joka wanhurskaudessa ja pyhyy-
dessä on niin täydellinen, kuiu sen tulee olla, jonka
esikumana on Jumala. Sentähden on tuo uusi ihmi-
nen koko maailmanhistorian lopullinen päämaali.
Waikka ei lapsi siitä enempää ymmärtäisikään, kuin
että hän tahtoo tulla Jumalan hywäksi lapseksi,, niin
siinä jo on Jumalalle kullaksi, ja hän on antama
sinulle, sinä pieni, heikko heinäntorsi, woimaa armossa
kukoistamaan hänen iankaikkista waltakuntaansawarten.
Amen.
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l Sunnuntaina Aolminaisnuden-
piiiwiistä.

(Imen wuosik. Luutk. 16: 19-31)

38. Rikas mies ja Latsanis.
lesus on sanonut: ei kukaan woi palwella kahta

herraa. Ei kukaan saata samalla palwella Jumalaa
ja Mammonaa, Jumalaa ja rahaa. Sen tuuliwat

rikkaat ja ahnaat farisealaiset, joiden oli tapana
sanoa: Jumala on rikkaitten ystäwä; köyhät hän on
unohtanut. Ia he tekiwät pilkkaa lesuksesta, joka
niin yksinkertaista oppia saarnasi. Kukapa ei olisi
tahtonut rikkaaksi tulla? sanoiwat he. Kukapa ei tah-
toisi elää mukawasti ja saada kaikkea, mitä tahtoo?
Köyhän on oma asia, ellei hän paremmin ole itses-
tään huolta pitänyt. Miksikä emme samalla saattaisi
palwella Jumalaa ja ansaita paljon rahoja? Meil-
lähän on maraa rakentaa Jumalalle suuria kirkkoja,
sitä ei köyhä raukka woi tehdä. Ia me käymme sään-
nöllisesti kirkossa, maksamme papit ja pidämme Ju-
malan sanaa, maatteittemme palteihin kirjoitettuna.
Emmekö siis ole Jumalaa pelkääwäisiä? Emmekö ole
armeliaita? Kun kadulla kuljemme, lähetämme edel-
lämme henkilön, joka huutaa: tulkaa nyt tänne, te,
jotka olette köyhät, täällä on pyhä mies, jonka ei



tarwitse penuejänsä säästää! Kaikki ihmiset näkemät,
kuinka hywiä me olemme, ja kuitenkin tuo Natsare-
tista tullut hullu profeetta tahtoo luulotella kansalle,
ettemme me palmele Jumalaa!

Silloin lesus kertoi heille seu kummallisen sadun,
jonka me nyt luemme emankeliumista. Oli rikas mies,
joka puki itseäusä komeasti ja eli joka päiwä herkul-
lisesti. Oli myöskin kurja, sairas kerjäläinen, jonka
nimi oli Latsarus, ja hän makasi rikkaan owen edessä.
Sitten he molemmat kuoliwat.

Kun lesus oli kertomuksessaan päässyt näin pit-
källe, niin farisealaiset nauroiwat, sanoen: tämä ei
ole mitään mitta, jota meille nyt kerrot. Joka päi-
wähän näemme, että toinen on köyhä, toinen rikas,
toinen sairas, toinen terwe. Mitä sinun satusi muuta
tietää, kuin että rikas tuli taiwaaseen ja köyhä kuoli
kurjuudessa?

Ei, sanoi lesus, satu ei wielä ole loppunut;
siinä on wielä jotakin muuta. Löytyy elämä tuolla
puolen kuoleman, ja wanhurskas Jumala, joka pal-
kitsee jokaiseu hänen sydämmensä ja hänen töittensä
mukaan.

Köyhä tuoli, eikä kukaan itkenyt hauen tuntemat-
tomalla haudallaan, mutta enkelit weiwät hänen sie-
lunsa Abrahamin helmaan, siihen autuaaseen asun-
toon tniwnassa, jossa Jumalan lapset kuolemnu jälteen
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odottamat ylösnousemistansa wiimeisenä päiwänä.
Rikas kuoli myöskin ja hän haudattiin komeasti.
Siina sateli kukkasia ja pidettiin kauniita puheita,
joissa hänen hymiä awujausa kiitettiin, ja hänellä oli
suuri surusaatto ja komea muistopatsas. Mutta hänen
sielunsa wietiin siihen asuntoon, jossa kadotetut kuo-
leman waltakunnassll odottamat ylösnousemusta.
Silloin rikas mies loi silmänsä ylöspäin ja näki
etäällä yläpuolellaan Latsaruksen lepäämän Abraha-
min helmassa. Isä Abraham, huusi hän, lähetä Lat-
sarus kastamaan sormensa pää meteen, että hän jääh-
dyttäisi kieleni, sillä minua waimaa palama jano.
Poikani, sanoi Abraham, muista, että sinun oli hywä
olla, kun maailmassa elit, ja Latsaruksen elämä oli
kurjaa; nyt Jumala antaa hänelle hymäci ja sinulle
maiwcia. Sinun ja meidän Malillamme on sywä
kuilu, jonka yli ei kukaan pääse. Silloin ajatteli
rikas mies miittä weljeänsä, jotka wielä maailmassa
eliwät, ja pyysi Abrahamia lähettämään Latsarusta
heitä waroittnmaan. Abraham sanoi: heillä on Moses
ja profeetat, antakoot näitten waroittaa itseänsä.
Niin, sanoi rikas mies; mutta jos joku kuolleista
tulee heidän luoksensa, niin he parantamat itsensä.
Abraham mustasi: elleiwät usko Mosesta ja profeet-
toja, niin he eimät myöskään usko, jos jokukuolleista
heidän luoksensa tulee.



Tähän loppui Herran satu, ja nyt eiwät fari-
sealaiset enään nauraneet. He oliwat luulleet, että
Jumala oli rikkaitten ystäwä ja köyhien wihamies;
mutta lesus opetti päin mastoin. He oliwat luul-
leet, että kaikki juutalaiset tulistivat autuaiksi, koska
he oliwat Abrahamin lapsia; mutta rikas mies, joka
joutui kadotukseen, oli myöskin Abrahamin poika.
He oliwat luulleet, että mikä maailmassa on suurta
ja armossa pidettyä, myöskin olisi suurta ja kun-
niassa pidettyä taiwaassa: tässä kunlimat he aiwan
toista. Ia mitä se heitä auttoi, että heillä oli Moses
ja profeetat, kun he eiwät uskoneet eiwätkä tehneet
parannusta? Sadun miimeiset sanat käwimät pian
sen jälkeen toteen. Msi kuolleista nousi ylös hau-
dasta ja tuli heidän luoksensa. Se oli lesus itse,
mutta uskoiwatko he silloin? Ei suinkaan!

Älkäämme ymmärtäkö Herran satua siten, että
warallisuus aina olisi synti ja köyhyys ansio Juma-
lan silmissä. Sehän riippuu sydcimmen laadusta.
Niklaus on määrällinen, koska se wetää ihmisten aja-
tukset Jumalasta maailmallisiin asioihin, mntta rik-
kaita löytyy, jotta tekemät Jumalan tahdon ja owat
Jumalan lapsia. Köyhyys on myöskin määrällinen,
sillä se synnyttää helposti kateutta ja nurinaa; sen
wuoffi löytyy kyllin köyhiä, joilla on rikkaan miehen
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tuomio odotettawissa. Jokainen saa Jumalalta aja-
tustensa ja töittensä palkan.

lesus sanoo, että rikas mies käwi komeissa
Vaatteissa ja eli herkullisesti, kun Latsarus sitä mas-
toin oli nälissään, sairas ja ylenkatsottu. Tästä
ymmärrämme, että rikas mies oli jumalaton, ja lo-
pusta käsitämme, että Latsarus warmaankin oli kär-
siwällinen, nöyrä ja hurskas. Jumala on yhtä
oikeutta harrastama sekä rikkaita että köyhiä kohtaau.
Löytyy palkattomia kärsimyksiä, joihiu ihminen itse
on syypää, ja maallista onnea ilman iankaikkista
onnettomuutta. Mutta Jumalan Valtakunnan jär-
jestys on kuitenkin aina niin, kuin Esaias ennustaa:
kaikki kukkulat pitää aleunettaman ja kaikki laaksot
korotetuiksi tuleman.

Sinä suuri, armahtamaineu Jumala, älä auua
meille rikkautta eikä köyhyyttä; anna meille hywyy-
destäsi jokapäiwäinen leipämme, ja opeta meitä sitä
käyttämään kiitollisuudella ja tyytymäisellä mielellä,
joka on kullin suuri rikkaus! Mutta eunen kaikkea,
anna meille elämä sinun rakkaudessasi, sinun nimesi
kunnioittamisessa, tahtosi tottelemisessa ja waltakuntasi
lähestymisessä! Amen.



3 Zmumntaina Aolminaisuuden-
päiwästä.

(I:ncn willlstk. Luukk. 14: 16-24)

39. Kuninkaan pidot.

lesus oli kutsuttu aterioitsemaan erään ylhäisen
farisealaisen luo ja sanoi hänelle: kun sinä kutsut
jotakuta luoksesi, niin älä kutsu ystäwiäsi äläkä wel-
jiäsi äläkä rikkaita naapureitasi, jotta he sinua myöskin
kutsuisiwat, waau kutsu ennenunin köyhiä, jotka eiwät
sinua woi pyytää luoksensa! Silloin olet saawa pal-
kintosi, kun wanhurskasten ylösnouseminen tapahtuu.

Msi niistä, jotka pöydän ääressä istuiwat, sanoi
lesukselle: autuas on se, joka syö leipää Jumalan
nmltakunnassa. lesus wastasi hänelle seuraamalla
wertautsella, josta ewankelista Matteus täydellisem-
min kertoo:

Taiwaan waltakunta on kuninkaan kaltainen,
jota walmisti häitä pojallensa ja lähetti palweliansa
käskemään kutsutuita häihin. Mutta he eiwät tahto-
neet tulla. Taas hän lähetti toiset palweliat ja antoi
sanoa kutsutuille: älkää unohtako tulla, sillä kaikki on
malmista! Mutta he eiwät sittekään tulleet, heillä
oli niin monta estettä. Muutamat ottiwat kiinni
kuninkaan palweliat ja tappoiwat heidät. Silloin

EwcmKUmnl lnpsillc, 13
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kuningas wihastui, kun hänen kutsumustansa oli noin
kiittämättömästi ylenkatsottu, ja lähetti sotamäkensä
surmaamaan nuot kiittämättömät ja polttamaan hei-
dän kaupunkinsa. Sitten lähetti hän palweliansa kut-
sumaan köyhiä, raajarikkoisia ja ontuwia, sokeita, hy-
wiä ja pahoja, missä ikänä heitä tapasiwat teillä ja
pihoissa. He tuliwat ja saiwat istua kuninkaan pöy-
dän ääressä.

lesus ei ole lähemmin selittänyt tätä mertausta,
mutta me käsitämme sen keskustelusta farisealaisen
pöydän ääressä. Kuningas on Jumala ja hänen
pitonsa Jumalan taiwaallinen waltakunta. Jumala
lähettää palweliansa ulos kutsumaan paljon wieraita,
mutta rikkaat ja onnelliset, siwistyneet ja maailmassaarmossa pidetyt eiwät tahdo tulla. Heillä on aina
monta estettä. Mdellä on laweat asiatoimet, toisella
maanwiljelyksensä, kolmas sanoo, ettei hän saata jät-
tää waimoansa. Näin he kaikki wastaawat. Luuletko
tosiaankin, että he eiwät olisi woineet tulla, jos wain
olisiwat tahtoneet?

Herra Jumala, joka kaikkien sydämmet tutkii,
tietää, että he eiwät tahdo. Ia se hänen mieltänsä
pahoittaa: hän on rakkaudesta tahtonut walmistaa
heille mitä suurimman ilon, hän on kutsunut heitä,
ci ainoastaan yhden terran, maan monta kertaa.
Sitten hän sanoo palwclioillensn: rikkaat ja onnelliset



eiwät tahdo tulla; menkää ulos kutsumaan köyhiä ja
onnettomia! Ia palweliat tulemat takaisin ja sano-
mat: me olemme tehneet, kuten käskit, mutta taiwaal-
linen waltakuntasi on äärettömän suuri, wielä täällä
on tilaa. Silloin sanoo Jumala: menkää nlos teille
ja kujille, menkää erämaihin, pakanain luo, epäjuma-
lan-palwelioitten tykö, wankiloihin, kapakkoihin, riet-
taimpien ja enimmän ylenkatsottujen ihmisten luo,
niitten, jotka eiwät ennen milloinkaan ole kuulleet
Jumalan »valtakunnasta eiwätkä milloinkaan ole unek-
sineet iankaikkisesta autuudesta. Menkää heidän luok-
sensa, he ottamat wastaan minun kutsumukseni, mutta
älkää niiden luo menkö, jotka kerran omat ylenkatso-
neet minun armahtawaistll armoani! Minä en ketään
pakota. Ihmisen tahto on wapaa; hän walitkoon
itse iankaikkisen elämän ja kuoleman wälillä.

Immärrätto nyt, minkä tähden Jumalan sana
lähtee ulos teille ja kujille? Jumalan sana on aina
lewinnyt suullisessa puheessa, mutta painetut Raa-
matut wasta omat sitä lewittäneet joka nurkkaan ja
soppeen. Moni keksii esteitä nytkin, samaten kuin
ennen; mutta nyt menewät palweliat wiemään Her-
ransa kutsumusta kaikkiin maailman osiin, pakanain
erämaihin, aarniometsiin ja Mloukeroihin, epäjuma-
lau-palweliain ihmis-uhreille ja pahantekiöitten omiin-
tuntoihin, paheitten ja siwecttömyyden salaisimpiin
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pesäpaikkoihin, onnettomimmille ja enimmän unhote-
tuille ihmislapsille. Ia Jumalan äärettömät taiwaal-
liset salit eiwät kuitenkaan koslaan täyty; mielii on
siellä tilaa monille, monille miljoonille ja sukukun-
nille, jotka yhä kutsutaan tulemissa ajoissa: niin,
mielä on siellä tilaa sinulle ja minulle! Herra kutsuu
meitä: tahdotko tulla?

Lapsella on estelyksiä yhtä hywin kuin täysi-ikäi-
silläkin. Sinä et mene maatilallesi, mutta sinulla ei
ole aikaa läksyjesi ja leikkiesi tähden. Sinä et aseta
härkiäsi auran eteen, mutta sinulla ei ole aikaa on-
tesi, kelkkasi ja nukkesi tähden. Sinulla on niin
monta kumppania ja hywää ystämää, ettei sinulla
ole antaa aikaa parhaalle ystäwällesi. Jumalallesi.
Isot ja pienet, kaikki etsimät halusta esteitä. Wälistä
pelkäämme Jumalaa, ja hän on mielestämme komin
ankara meitä kohtaan; toisinaan olemme mielestämme
tehneet kaikkea, mitä Jumala meiltä moi waatia, kun
olemme löpertäneet Isä meidiimme ajattelematta, mitä
rukoilemme, ja toisella kertaa unhotamme lumalau
ja aamurukouksemme sen wuoksi, että olemme sattu-
neet makaamaan liian kauan.

Niin, Jumala on ankara tottelemattomia, lais-
koja ja sydämmestaän turmeltuneita kohtaan, mutta
hän on anteeksi-antawainen ja hywä kaikkia kohtaan,
jotka tahtomat olla hänen hywici lapsiansa, joskin



he heikkoudessaan horjumat. Sinun tulee olla pahoillasi,
kun tiedät, että olet määrin tehnyt, ja kiirehtiä rukoi-
lemaan Jumalalta anteeksi. Mutta kaikessa muussa
tahtoo Jumala, että sinä olisit mapaa, iloinen ja
raitis kuten taiwaan lintuset. Jumala rakastaa lasten
rohkeamielistä luottamusta; lapsen yksinkertainen, toti»
nen, uskollinen rukous on Jumalalle ikään kuin ylis-
tysmirsi. Mutta sentähden, että Jumala sinua niin
paljon rakastaa, onhan hän kutsunut sinut ennen
muita taiwaalliseen Valtakuntaansa sentähden tah-
too hän, että sinä myöskin rakastat häntä enemmän
kuin mitään muuta maailmassa ja tahdot olla hauen
omanaan, hänen uskollinen lapsensa ajassa ja ian-
kaikkisuudessa. Wastaa minulle: tahdotko? Tah-
dotko tulla kuninkaan pitoihin? Sinä tahdot. Ju-
mala sinua auttakoon. Amen.
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3 Sunnuntaina Aolnunaisuuden-
piiiwiistä.

(Imen wuosik. Luukk. M 1—10)

40. Lammas, penninki, tuhlaajapoika.

Jumala kutsuu luoksensa kaikkia, enimmän rikok-
sen-alaisia ja enimmän ylenkatsottujatin. Kun ylen-
katsotut publikaanit tuliwat lesuksen luo kuulemaan
hänen sanaansa, pitiwät farisealaiset itseänsä liian
hyminä seurustelemaan sellaisien huonojen ihmisten
kanssa, ja heidän mielestään oli häpeä, että lesus
aterioitsi sellaisten parissa. Silloin lesus taas kertoi
kaksi wertausta Jumalan armahtawaisesta rakkaudesta.

Jos hnwällä paimenella on sata lammasta ja
yksi niistä, pieni karitsa, eksyn erämaassa, mitä tekee
paimen silloin? Ajatelleeko hän, että tuo karitsa on
lliwan Vähäpätöinen, kun hänellä wielä on jäljellä
yhdeksänkymmentä-yhdeksän lammasta? Ei, hän jät-
tää nuot yhdeksänkymmentä-yhdeksän ja lähtee etsi-
mään sitä, joka on kadonnut. Ia kun hän sen on
löytänyt, laskee hän sen iloiten olallensa, kantaa roä-
syneen raukan totia ja sanoo toisille paimenille: eikö
ollutkin iloista ja onnellista, että wihdoinkin löysin
pienen karitsani?



Ia samalla taivalla, jos waimolla on kymmenen
penninkiä ja hän illalla pimeässä hukkaa yhden, ajat-
teleeko hän silloin: minullahan on wielä yhdeksän
jäljellä; eihän tuo mitään haittaa, maikka yksi onkin
kadonnut? Ei, hän sytyttää kynttilän ja lakaisee sekä
etsii kaikista rakosista. Ia kun hän on rahan löytä-
nyt, sanoo hän naapuriwaimoille: eikö ollutkin iloista
ja onnellista, että wihdoin kuitenkin löysin kadotetun
penninkiin?

Immärrämmehiin, että molemmat wertaukset kuu-
lumat yhteen sekä että niillä on sama merkitys.
Meidän ei tule halweksia mitään, jota olemme kadot-
taneet, maikka se olisikin wähävätöinen asia sen suh-
teen, mitä meillä on jäljellä. Löytyy hutikoita, jotka
eiwät tuollaisesta huoli, ja ylpeitä, jotka eiwät katso
armonsa mutaiseksi waiwata itseänsä noin wähästä.
Ei mikään ole tawallisempaa, kuin että joku esine
katoaa tai pilaantuu, ilman että kukaan waiwaa
itseänsä, saaduksensa sitä takaisin.

Mutta niin ei Jumala tee. Wapahtajamme wer-
tauksella on sywempi tarkoitus. Kun hän puhuu lam-
paasta ja penningistä, tarkoittaa hän ihmis-sielua,
joka on hukkunut omistajaltaan. Jumalalta. Kuka on
niin rikas kuin Jumala? Onhan Jumalalla koko
maailman aarteet. Onhan hänellä meidän aikana
tuhatwiisisataa miljoonaa ihmissielua täällä maail-
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massa. Ia jos mahdollista olisi lukea kaikkia niitä
sieluja, jotka ennen meidän aikaamme omat olleet, ja
niitä, jotka meidän jälkeemme tulemat maailmassa
elämään, niin niitä olisi useampia kuin santajywiä
meressä. Mutta maikka Jumala on niin äärettömän
rikas, ei hän kuitenkaan tahdo kadottaa ainoatakaan
köyhää ihmissielua. Samaten kuin hän on kutsunut
kaikkia luoksensa, etsii hän jokaista, pienintäkin, jonka
hän on kadottanut. Hän sytyttää, samaten kuin wai-
mokin, kynttilänsä, etsiäksensä heitä maailman suu-ressa tumassa. Hänen Pyhä Henkensä huutaa lak-
kaamatta meille kadotetuille: tule takaisin, tule takaisin;
miksi menet pois Jumalasi luota, joka niin suuresti
sinua rakastaa? Dmmärrätkö sen, pieni karitsa?
Muistatko, penninki raukka, että Jumala etsii sinua?

lesus lisää, kerrottuansa nuot molemmat Ver-
taukset: niinkuin paimen iloitsee löydettyään lam-
paansa ja waimo löydettyään penninkinsä, niin pitää
oleman ilo taiwaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä
parantaa. Kaikki Jumalan enkelit iloitsemat siitä
että yksi sielu on woitettu Jumalan waltakunnalle.

Ia lesus sanoo: pitää oleman enemmän iloa
taiwaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa,
kuin yhdeksästäkymmenestä-yhdeksästä wanhurskaasta,
jotka eiwät mitään parannusta tarwitse. Eikö Ju-
mala iloitse hymistä ihmisistä? Iloitsee marinaan.



Mitenkä hän ei rakastaisi hymia, koska hän saattaa
pahojakin kohtaan olla hynm? Mutta kaikki iloit-
semme, kun olemme jotakin kadottaneet ja kaimanneet
ja sitte löytäneet sen ja saaneet takaisin. Ei löydy
korkeita muoria ilman sywiä laaksoja; eikä löydy
yhtään niin suurta ja todellista iloa, kuin se, joka
on woittanut suuren surun.

Toisella kertaa kertoi lesus tuhlaajapojasta, joka
lähti isänsä luota mieraaseen maahan ja tuhlasi perin-
tönsä synnissä ja irstaisuudessa. Hän tuli niin köy-
häksi, että hänen täytyi paimentaa sikoja ja syödä
heidän ruokaansa. Silloin johtui hänen mieleensä,
että hänen isänsä palkollisilla oli paremmat päiwät
kuin hänellä, ja nyt hän katui ja lähti kotia isänsä
luo. Kun hänen isänsä näki hänen kaukana tuleman,
juoksi hän poikaansa mustaan, lankesi hänen kaulaansa
ja suuteli häntä. Silloin poika wielä enemmän hä-
pesi ja sanoi: isä, minä olen syntiä tehnyt tuimasta
ja sinua wastaan enkä ansaitse että minua pojaksesi
nimitetään. Mutta isä sanoi palwelioillensa: tuokaat
esiin parhaat maatteet pojalleni ja pankaa sormus
hänen sormeensa ja kengät hänen paljaisiin jalkoi-
hinsa! Teurastakaa syötetty wasikka, sillä nyt wie-
tämme pitoja pojalleni, joka on takaisin tullut!

Isällä oli myöskin wcmhempi poika, joka oli
ulkona pellolla, kun meli tuli kotia. Kun wanhempi
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poika kuuli, että hänen weljensä oli palannut kotia,
sekä että hänen kunniakseen oli suuret pidot toimi-
tettu, suuttui hän eikä tahtonut käydä sisälle. Isä
meni häntä mustaan ja sanoi: miksi et tahdo tulla
sisälle? Wanhempi poika mustasi: en ole koskaan
sinua jättänyt, olen sinua uskollisesti palwellut monta
wuotta, ja minulle et ole antanut edes wohlaa, rie-
muitukseni ystäwieni kanssa, mutta tälle turjalaiselle,
tuolle weljelleni, joka karkasi ja tuhlasi kaikki mitä
hänellä oli, hänelle sinä walmistat suuret pidot!

Silloin sanoi isä: poikani, sinä olit minulle aina
uskollinen, ja kaikki mikä on minun, on myöskin
sinun; mutta sinun weljesi oli Man kuin kuollut, ja
me olemme saaneet hänen elämänä jälleen. Hän oli
syntiin kadonnut ja on parantuneena taas löydetty;
totta meidän tulee iloita!

Tähän loppuu satu tuhlaajapojasta. Hamait-
setko tässä Jumalan kärsiwällistä, armahtawaista
rakkautta kaikkia kohtaan, jotka omat määrin tehneet?
Immärrätkö nyt, miksi Jumalan enkelit taiwaassa
iloitsemat yhdestä syntisestä, joka on tullut takaisin
Jumalan luo? Lapseni, älä koskaan kadehdi niitä,
joille Jumala on antanut enemmän kuin sinulle!

Kaikki olemme määrin tehneet, kaikki olisimme ilman
lesusta Jumalan kadotettuja lapsia. Mitenkä me
emme anteeksi antaisi! Ia mitenkä me emme sydäm-



memme kyllyydestä ylistäisi Jumalan ääretöntä rak-
kautta. Amen.

4 Sunnuntaina Aolmwaisuuden-
päiwästä.

<l:uen wiwsik. Luutt. 6: 36-42)

41. Epäjumala Minä itse.
Tiedätkö, lapseni, että Jumalan rakkaudella on

mastustaja sydämmessäsi? Tunnetko häntä? Hän
on kotona luonasi, sinä tulet häntä ivastaan joka
väiwä, ja hän sanoo olemansa paras ystäwäsi. Älä
usko häntä, hän walehtelee, hän pettää sinua, hän on
epäjumala, jota wie sinun pois Jumalan ja ihmisten
rakkaudesta. Hän etsii aina omaa kiitostansa. Hän
maalailee itsensä niin waloisaksi kuin tuimaan enkeli,
mutta toisia tekee hän mustiksi, jotta itse näyttäisi
wlllkoisemmnlta. Hän rehentelee aina oman oiwalli-
suutensa takia. Hänellä on monta rumaa nimeä, joita
hän koettaa kaunistaa, jotta et häntä tuntisi. Kun
muut häntä nimittämät ylpeydeksi, sanoo hän: ei,
minä olen itsetunto. Kun sinun todelliset ystäwäsi
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nimittäwat häntä itserakkaudeksi, kateudeksi, itfemii-
saudeksi, luulottelee hän sinua, että hänen nimensä on
oma armo. Todellisuudessa on hänellä main yksi
nimi: Minä itse.

Waro itseäsi tuosta epäjumalasta, sillä hän ra-
kentaa kirkkonsa sinun ja monen ihmisen sydämmeen!
Hän pettää sinua lakkaamatta. Hän sanoo sinulle:
sinä olet hnwä, sinä olet wiisas, sinä olet wäkemä,
mutta muut owat pahoja, tyhmiä, heikkoja. Sinä
olet aina oikeassa, sanoo hän, mutta muut owat aina
määrässä. Jos teet jotakin määrää, olet aina wiaton
etkä tarkoita mitään pahaa; mutta jos toiset määrin
tekemät, on se pahuudesta ja häijyydestä. Isäsi on
kowa, kun hän ei anna sinun mennä järwelle tuu-
lessa soutelemaan; äitisi tekee määrin, kun ei anna
sinulle parasta palaa kankusta; weljesi on paha, kun
ei anna sinun keinua niin korkealle kuin tahtoisit;
sisaresi tahtoo main sinua kiusata, kun hän sinua pesee
joka aamu; opettajasi on julma,kun hän antaa sinulle
niin pitkiä ja itämiä läksyjä. Ia sitten tuo epäju-
mala luulottelee sinulle kaikenmoista muista ihmisistä.
Hän on niin iloinen, kun hän luulee hawainneensa
jonkun wian muissa: yksi on ylpeä, toinen turha-
mainen, kolmas tyhmä, neljäs äkäinen, wiides ahne,
kuudes wiekas, seitsemäs ruma, kahdeksas naurettawa,
yhdeksäs käy huonosti puettuna, kymmenes on wäärä-



sääri ja kulkee kuin hanhi. Kaikilla on joku wika,
mutta hän on aina täydellinen, hänessä ei ole mitään
wikaa.

Oletko nyt kuullut, mitä Herrasi ja Wapahtajasi
sanoo tuosta epäjumalasta ja hänen tuomiostaan?
Tuomita merkitsee, että joku rupeaa toisen mikojen
tuomariksi. lesus sanoo: älkää tuomitko, ettei teitä
tuomittaisi; sillä samalla mitalla, jolla te mittaatte,
pitää teille jälleen mitattaman!

lesus puhuu sekä Jumalan että ihmisten tuo-
miosta. Samoja wikoja ja kentiesi wielä pahempia
kuin sinä muissa olet hawainnut, näkemät he sinussa.
Olkoon se totta taikka nmlhetta, niin samaa he kui-
tenkin sanoivat sinusta, tuin sinä olet muista puhu-
nut: se lapsi on ylpeä, turhamainen, tyhmä, äkäinen,
ahne, wiekas, ruma, naurettanm, huonosti puettu ja
käwelee kuin hanhi. Silloin sinä nmlitat, että he
walehtelewat, sillä sinähän olet ihan wiaton kaikkiin
noihin syytöksiin; mutta mitä olet itse sanonut heistä?

lesus sanoo mielä: älkää tuomitko, niin ei tei-
täkään tuomita; antakaa anteeksi, niin teillekkin an-
teeksi annetaan!

Tuomitseminen on sama kuin toisen julistaminen
niin kelwottomaksi, ettei jää mitään puoltamisen wa-
raa. Kun Minä itse tekee määrin, löytää epäjumala
aina jonkun puolustamisen syyn. Miksi hän ei sitä
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muissa löydä? Miksi hän ei sano muista niin, kuin
hän sanoo itsestään: he omat tehneet määrin heik-
koudesta, muistamattomuudesta, määrin-ymmärtämi-
sestä, kiiwaudesta; tulee antaa heille anteeksi, sillä he
eiwät ole niin pahaa tarkoittaneet? Ei, sitä hän eisano toisista; hän sanoo: se on anteeksi antamatonta;
minä en sitä koskaan moi unhottaa. Tiedätkö mitä
anteeksi antaminen on? Se on ilmoitus suulli-
selle, ettei enään muista eikä tiedä, että hän on määrin
tehnyt, eli ikään tuin tehdyn tekemättömäksi julista-
minen. Ia tiedätkö mitä se on, että sydämmestään
antaa anteeksi? Ah, monet omat antaminaan anteeksi
kun heille on määrin tehty, ja kuitenkin jää oas jäl-
jelle heidän sydämmeensä. Mutta sen pistämän okaan
täytyy tulla pois, muuten ei meille kaswa oikeata
onnea ja rauhaa täällä maailmassa. Ne ihmiset,
jotka wihaawat, omat hywin onnettomia, sillä he kan-
tamat sisässään käärmettä, joka aina puree. Ia kosto
on mitä suurimpia syntejä, sillä kostaminen on Ju-
malan anteeksi antaman rakkauden julkista kieltämistä
ja imaamista. Ellei Jumala tahtoisi antaa anteeksi,
maan tahtoisi kostaa kaiken pahan, jonka ihmiset omat
häntä kohtaan tehneet, mitä tulisikaan sitten meistä
kaikista ja koko ihmiskunnasta?

lesus on sentähden niin ankarasti laskenut sy-
dämmellemme wiidenueu rukouksen Isä meidässä,



ettemme milloinkaan ajattelisikaan rukoilla Jumalalta
anteeksi, ilman että samalla myöskin annamme an-
teeksi niille, jotka meitä wastaan omat rikkoneet, ja
annamme heille sydämmestämme anteeksi.

Sitten opettaa lesus meitä, ettemme koskaan
tekisi mitään puolinaisesti. Meidän ei koskaan tule
antaa mitään wastenmielisesti taikka sentähdeu, että
muut sen näkisiwät ja meitä kiittäisiwät. Jumala
rakastaa iloista antajaa. Ia mitä iloisella sydäm-
mellä annamme, saamme marinaan kerran takaisin,
jos ei samanlaisena lahjana, niin ainakin siinä suloi-
sessa tunteessa, että olemme saattaneet tehdä toiselle
iloa.

Wihdoin kysyy'lesus: saattaako sokea taluttaa
toista sokeaa? Ei, silloin he molemmat kuoppaan
lankeewat. Ia sydämmemme epäjumalalle hän sanoo:
sinä, joka luulet olemasi niin wirheetön, miksi sanot
»veljellesi: sinulla on raiska silmässäsi; odotappas,
minä otan sen pois! Ia sinulla itselläsihän on koko
malka omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, ota
ensin malka omasta silmästäsi ja katso sitten, woitko
ottaa raiskaa weljesi silmästä!

Oi, tuo itsewiisas, itserakas epäjumala ou aina
niin walmis muitten wirheitä ojentamaan, eikä huo-
maa, että hän itse laahaa perässään kokonaista hirttä!
Täytyyhän meidän nauraa hänen suurta anttawai-
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suuttaan. Mutta sitten meidän myöskin täytyy olla
muroillamme, ettemme tee kuten hän. Meidän tulee
aina muistaa, että sillä mitalla, jollame mittaamme,
niin muutkin meille mittaamat. Ei meidän mittaamme
koskaan woi werrata Jumalan äärettömän armahta-
maisen rakkauden mittaan, mutta onhan kuitenkin
ylewää ja ihanaa tahtaatkin olla Jumalan kaltai-
sena, niin paljon kuin me heikot ihmislapset woimme,
sen kautta, että rakastamme ja anteeksi annamme.
Ainen.

3 Sunnuntaina Aolmmaisuuden
pinwästi».

(Imen wnostk. Luukk. 5: 1-11)

42. Kalansaalis.
lesus seisoi eräänä aamuna Genesaretin meren

rannalla. Kaksi wenettä oli maalle wedettynii. Simon
Pietari ja hänen weljensä Andreas, sekä Jakob ja
Johannes, wirutteliwat nuottaansa. lesus sanoi
Simon Pietarille: lykkää mene mesille! Simon Pie-
tari lykkäsi sen ulos. lesus astui weneeseen ja puhui



kansalle, joka tunkeusi rannalle kuulemaan Jumalansanaa.
Kun hän oli lopettanut, sanoi hän Pietarille:

souda ulommaksi ja laske nuottasi sywemmälle! Pie-
tari wastasi: mestari, me olemme wetäneet nuottaa
koko yön, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun
käskystäsi tahdomme wielä laskea nuottamme apajalle.
Ia silloin seurasi se kummallisen suuri kalansaalis,
jota weneeseen nostaessa Jakob ja Johanneskin oli-
wat Pietaria ja Andreasta auttamassa. Kaikki peläs-
tyiwät, sillä sellaista uuotta-apajaa he eiwät koskaan
olleet nähneet. Pietari lankesi polwilleen ja sanoi:
Herra, mene pois minun luotani, sillä minä olen
syntinen ihminen! Hän piti itsensä liian huonona
olemaan samassa weneessä kuin lesus.

lesus wastasi: älä pelkää; tästä lähtein pitää
sinun saaman ihmisiä. Siitä hetkestä jättiwät Pie-
tari, Andreas, Jakob ja Johannes nuottansa ja seu-
rasiwat lesusta, tullaksensa hänen opetuslapsiksensa.

Tiedätkö, lapseni, mitä Jumalan siunaus meille
merkitsee? Joko me teemme työtä kalastajina joka-
päiwäistä elatusta saadaksemme, tahi koulussa oppi-
laina tietojamme tartuttaaksemme, tahi kansalaisina
isänmaamme hywäksi, taikka opettaen täällä maail-
massa kansaa Jumalan waltakuntaa warten, uiin
ilman Jumalan siunausta emme woi mitään saada
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toimeen. Ilman Jumalan siunausta teemme kaikki
työtä samaten kuin nuot köyhät kalastajat, jotka we-
tiwät nuottaa koko yön, eiwätkä saaneet mitään.
Nehän oliwat rehellisiä, ahkeria työntekiöitä; he teki-
wät raskasta työtä yön pimeydessä, silloin kuin muut
makasiwat makeassa unessa. Tekeehän se oikein ja
hywin, joka on työssään ahkera, ja myöskin on kii-
tettäwää, jos joku woi kieltäytyä lewosta hywän ja
hyödyllisen asian tähden; miksi he siis eiwät mitään
saaneet? Unohtiko Jumala antaa heille heidän työnsä
palkan? Ei, lesus ei ollut heidän kanssaan yöllä,
ja ilman lesusta ei heillä ollut Jumalan siunausta,
siksi he eiwät sanueet mitään. Jumala koetteli heitä,
kuten hän usein koettelee meidän uskoamme. Hän
antaa meidän usein kauan odottaa työmme palkkaa;
hän tahtoo nähdä, onko meissä kuitenkin luottamusta
häneen. Ia lesusta tarwitsemine aina mukaamme,
ellei weneeseemme, niin ainakin ajatuksiimme jarukollk-
siimme. Ilman lesusta ei auta mikään ahkeruus,
ei mikään itsekieltämys eikä mitään wiisaus, maikka
miten koettaisimme.

Kun lesus aamulla tuli väsyneitten ja pahalla
mielellä olemien työmiesten luo, koetteli hän heidän
uskoansa. Hehän tunsiwat hänen, he oliwat kuulleet
hänen puhuman ihania sanoja Jumalan waltakun-
:msta. Mutta uskoisiwatko he häntä, kun hän käski



heidän heittää nuottansa sywemmälle? Olisiwatpa he
saattaneet wastata: me olemme mäsyneitä ja unisia,
näemmehän, ettei maksa maiwaa nyt, ja sen asian
me kalastajat paremmin ymmärrämme kuin sinä.
Pietari ei ajatellut niin, hän wastasi: sinun käskys-
täsi tahdon wielä kerran laskea ulos nuotan. Näetkö,
se oli uskoa; sen wuoksi hän tulikin palkituksi.

Ia he tuliwat kaikin palkituiksi, ei ainoastaan
sillä, että saiwat paljon suuria kaloja, maan mielä
enemmän sen kautta, että lesus kutsui heitä tule-
maan hänen opetuslapsikseen. Pane mieleesi, mitä
ewankeliumi sanoo: he jättiwät kohta werkkonsa ja
seurasiwat lesusta. He olimat köyhiä kalastajia,
eikä heillä ollut muuta elatuskeinoa, tuin kalastami-
nen Genesaretin meressä, sillä talojen hinnasta he
sitten ostiwat jokapäiwäisen leipänsä. Jos nyt rikas
mies olisi ottanut heidät palwelukseensa, niin woisi
helposti ymmärtää, että he silloin heti olisiwat jättä-
neet nuottansa ja nimeensä, jotka oliwat heidän ainoa
tawaransa. Mutta mitä lesuksella oli heille tarjot-
tawmm? Hänpä oli yhtä köyhä tuin hekin, hänellä
ei ollut huonetta eikä kotia, ei peltoa eikä niittyä, ei
palkkaa eikä wirkaa. Häntä seuraaminen oli ihmis-
ten nähden hywin wähan tuottama ja köyhä toimi.
Heidän tuli kulkea hänen kanssaan, missä hän kulki,
eiwätkä he saattaneet tietää tänään, mistä huomenna
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saisimat leipää nälkänsä sammutukseksi tahi
alusta lepoansa warten. Kuitenkin he jättiwät werkot
ja weneet, ammatin ja tulot, ystäwät ja kodin, koko
omaisuutensa, ja seurasiwat häntä heti, ilman miet-
timistä, sanoo ewankeliumi. Mitä sinä tuosta sanot?
Eikö siinä ollut uskoa?

Eihän sillä tawalla pidä juosta pois, jos meidän
omat halumme meitä kutsumat, esimerkiksi kun lapset
tahtomat tulla sotamiehiksi tahi merimiehiksi, tahi
temppuilioissi, taikka muuksi, mihin mieli tekee: siihen

kyllä tarwitaan miettimisen aikaa. Mutta kun Ju-
mala kutsuu meitä aseeksensa jotakin hywää ja hyö-
dyllistä warten täällä maailmassa, silloin ei meidän
tule kysyä mitään, joka estää; silloin meidän tulee
olla, kuten opetuslapset, malmiina jättämään kaikki
Jumalan kutsumuksen tähden. Silloin tulee meidän
sanoa: tässä olen. Jumalani; käytä minua, taluta
minua, niin että saatan tehdä sinun tahtosi ja olla
sinun heikkona aseenasi! Sinä olet minun woimani.

Niimät opetuslapset, jotka noin rohkeamielisesti
jättiwät annnattiusa, seurataksensa Herran kutsumusta,
eiwät myöskään pettyneet luottamuksessaan päiwän
leimasta. lesus lähetti heidät ulos palweluksessaan
ilman rahaa, ilman matkalaukkua, ilman kenkiä, ja
kun hän sitten kysyi heiltä (Luukk. 22: 35): onko
teiltä jotakin puultunut? mastasiwat he: ei mitään.



Heidän ei ollut milloinkaan tarwinnut nähdä nälkää
eikä janoa; ei kärsiä nnlua eikä mitään hätää; ei
kaiwata suojelemaa turmapaikkaa eikä leposijaa pääs-
tyänsä päiwän waiwoista. Niin, kylläpä kannattaa
Jumalaan luottaa ja jättää kaikki surunsa ja huo-
lensa hänen haltuunsa. Nämät köyhät opetuslapset
oliwat rikkaammat kuin monet rikkaat. Heillä oli
kaikki, mitä tarwitsiwat ruumiinsa ja sielunsa hywäksi,
he oliwat rikkaan Herran Jumalan palmelioita ja
hän antoi heille kaikkea.

Ajattele heitä, kun luulet, että Jumala on sinun
unhottanut! Ia ajattele heitä, kun Jumala kutsuu
sinua toimittamaan jotakin hnwää täällä maailmassa!
Tässä olen. Herra; lähetä minua sinne, missä wain
saatan sinun waltakuntaasi palwella! Sinun suojas-
sasi ei minulta mitään puutu. Amen.
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6 Sunnuntaina Aolminaisuuden»
päiwästä.

(I:neii wnosik. Mlltt. b: 20-26)

43. Täydellinen rakkaus.
Taaskin opettaa Herra lesus meille rakkauden

käskyjä, ei siten kuin me kumittelemme, maan niin
kuin Jumala tahtoo meitä niitä noudattamaa». Ellei
meidän rakkautemme ole sywempi ja totisempi, kuin
ulkokullattujen ja itsekkäitteu ihmisten rakkaus on,
niin emme saata tulla Jumalan taiwaalliseen Valta-
kuntaan.

Jumalan wiides käsky ja ihmisten laki sanoo
meille: sinun ei pidä tappaman. Hirweä syntihän on
tappaa ihminen, meidän wertahisemme, weljemme,
sisaremme, jota on Jumalan waltatunnan perillinen
kuten mekin, ja jonka) Jumala on luonut samaten
kuin meidänkin tekemään hänen tahtoansa täällä maail-
massa. Mutta niin suuri synti kuin jo sekin on, että
ihmisen maallisen elämän lyhentää, niin on wieläkin
suurempi synti lähettää ihmis-sielu iankaikkisuuteen
ja tuomiolle, ennenkuin sen kasnmtus iankaikkista elä-
mää warten on Jumalan Sitä
wärtenhan niin kowin koskee meidän sydämmeemme,
kun kuulemme tahi luemme'murhasta tahi itsemur-



hasta, ja laki, joka suojelee kaikkien henkeä ja tur-
wallisuutta, tuomitsee murhaajan kowimpaan rangais-
tukseen. Tunteemme sanoo meille heti, että rangaistus
on oikeutettu. Toisessa hetkessä sanoo tunteemme
meille: tuo onneton murhaaja on myöskin ihminen.
Ia kolmas tunne sanoo ehkä lohduttawaisesti: Ju-
malan kiitos, että minä en koskaan ole rikkonut wii-
dettä käskyä wastaan!

Oletko tuosta warma? Mitä sanoo lesus? le-sus sanoo: se, joka suuttuu weljellensä, se, joka wihaa
häntä, joka loiwoo tanssa-ihmisellensä pahaa, hän ei
ole murhaajaa parempi, hänellä on sama paha tahto,
maikka hän ei oletkaan tehnyt samaa rikosta; hän on
samaan tuomioon wikapää kuin murhaajakin.

Kylläpä meidän tulee pelätä Jumalan edessä,
joka näkee meidän sydämmiimme! Me olemme mie-
lestämme niin wiattomat, etenkin mitä wiidenteen
taskuun tulee, ja nyt sanoo meille Hän, joka kerran
on tuomitsema elämiä ja kuolleita: sinä olet murhan-
nut weljesi ajatuksillasi, wihallasi, pahalla tahdollasi!
Niin, sinä tiedät, meidän Jumalamme, kuinka usein
me sillä lamalla olemme rikkoneet sinun wiidettä käs-
kyäsi wastaan. Sinä tiedät, että me monta kertaa
olemme olleet niin kiiwaita, niin suuttuneita, niin
katkeria, että olisimme tahtoneet lyödä taikka purra
niitä, jotka omat tehneet jotakin meitä wastaan. Älä
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tuomitse meitä. Herra, niin kuin ansaitsisimme, sillä
nyt ymmärrämme, kuinka usein me olemme rikkoneet
sitä rakkauden lakia mustaan, jota wiidennessä käs-
kyssä waaditaan!

Kentiesi lohdutamme itseämme sillä, että me Har-
moin olemme olleet kiimatta. Olemmehan kohteliaita
kanssa-ihmisiämme kohtaan, emme tahdo heille mitään
pahaa, me main nauramme heille, kun he mielestämme
owat typeriä. Mutta silloin lesus jälleen sanoo: se,
joka weljellensä sanoo Nacha, jota aramealaisella kie-
lellä merkitsee typerä, hän on neuwon alle wi-
kapää. Se on wähempi rikos, mutta se on rikos
kuitenkin. Miten? kysyt sinä. Enkö saa nauraa sille,
joka on typerä? Saat, sinä saat nauraa sillä ehdolla,
että myöskin naurat itsellesi, kun olet typerä, kentiesi
toisella lailla. Sillä joka kerta kun sinä mielestäsi
olet wiisaampi weljeäsi, alennat sinä hänen persoo-
nallista armoansa ja tallaat häntä jalallasi.

Kaikkein enimmän ihmetyttää ja nöyryyttää meitä
se, että lesus sanoo: joka weljeänsä tyhmäksi
nimittää, on wikapää helwetin tnleen. Enkö siis saa
ihmisten tyhmyyttä nimittää oikealla nimellä? Saan,
sitä saan tehdä, sen on lesus itse tehnyt. Mutta
minä en saa iwallisesti tahi ylenkatseellisesti nimittää
ketään tyhmäksi, loska minä sillä murhaan hänen inhi-
millistä armoansa, kiellän Jumalan kuwan ja tuo-



mitsen kanssa-ihmisestäni pois Jumalan suurimman
maallisen lahjan, järjen. Tämän wiidettä käskyä
wastlllln tehdyn synnin katsoo lesus niin suureksi,
ettei sitä ihmiset saata rangaista, waan Jumala
ainoastaan.

Mutta, sanot sinä, löytyyhän niitä onnettomia
heikkomielisiä, jotka owat kadottaneet järkensä, ja jotka
siis eiwät ole samalla kannalla, kuin ajattelemat ih-
miset. Löytyy kyllä, ja niitä tulee hoitaa kuin sai-
raita sieluja, mutta ei milloinkaan saa tuomita pois
heiltä heidän ihmis-arwoansa. Jumalan kuma ei
heissä ole kuollut eli iankaikkisesti kadonnut, se on
ainoastaan pimennyt tomun heikkoudessa, kuten walo
tumman uutimen takana. Sen malon pitää jälleen
walaiseman, tnn esirippu on kadonnut pois. Noitten
onnettomien mielenwikaisten henki on kerran Vapau-
tuma tomun kahleista ja palautuma lähteensä. Ju-
malan luo.

Sinä et milloinkaan saa tulla rukouksessa Ju-
malan tykö ilman että sydämmessäsi annat anteeksi
niille, jotka sinua wastaan owat rikkoneet. Jumala
on rakkaus, hän ei salli mitään pahaa oleman itsensä
ja sinun wälilläsi. Paras lahjasi Jumalalle on, että
annat itsesi ruumiinesi ja sieluinesi hänen huomaansa;
mutta mitenkä saatat antaa itsesi kokonaan Jumalalle,
jos sndämmessäsi on pimeä nurkka, jota Jumala ei
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saa nähdä? Ia lesus sanoo: sinun pitää pian anta-
man anteeksi. Sinä et saa ajatella: nyt minun on
maikea anteeksi antaa; koetan sen tehdä Vastaisuu-
dessa, tun olen saattanut unhottaa sen määrynden,
jonka olen kärsinyt. Sinun tulee anteeksi antaa wel-
jellesi, kun wielä olet hänen kanssaan matkalla,
täällä elämän matkalla, sillä muuten saattaisit sinä
taikka hän kuolla, ja silloin olisi se liika myöhäistä,
silloin seisot Jumalasi edessä syytettynä wiidennen
käskyn rikkomisesta. lesus on sanonut, mitä se sisäl-
tää: sinä et pääse Jumalan tuomiosta, ennenkuin olet
maksanut wiimeisen rowon. Sinun ei pidä saaman
takaisin Jumalan armoa, ennenkuin sinun anteeksi
antama rakkautesi weljeäsi kohtaan on yhtä suuri, kuin
Jumalan anteeksi antama rakkaus sinua kohtaan.

Mutta sitä wiimeistä ropoa sinä et milloinkaan
woi maksaa. Ei sinun rakkautesi milloinkaan woi
saamuttaa Jumalan täydellistä, Jumalan ääretöntä
rakkautta. Niin ylhäällä tuin taimas on maasta,
niin paljon ylhäisempi sinua on Jumala kaikessa.
Me heikot, puuttuwaiset lapset, jotka joka päiwä ja
hetki tarwitsemme anteeksi antamista, mitenkä me saat-
taisimme milloinkaan täyttää täydellisen rakkauden
lakia? Mutta yksi on sen tehnyt meidän puoles-
tamme, yksi ainoa ihminen kaikkina aikoina ja kai-
kissa sukukunnissa, ja tämä ainoa oli lesus, luma-



län poika. Hän on meidän puolestamme rukoilema,
hän on täydellisellä rakkaudellaan täyttämä, mitä mei-
dän wllilliuaisestll rakkaudestamme puuttuu, ja häntä
noudattaen tulee meidän kulkea rakkauden lain tietä.
Amen.

7 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
piiiwiistii.

(I:ueu wuosik. Matt. 17: 1-8)

44. Kristuksen kiikastaminen.
lesus kulki täällä maailmassa palmelian muo-

dossa. Hän oli köyhä, hänellä ei ollut waraa rat-
sastaa taikka ajella, hän kulki opetuslastensa kanssa
jalkaisin kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään,
julistaen Jumalan waltakuntaa. Köyhät kuunteliwat
hänen sanaansa, rikkaat ja ylhäiset tuliwat uteliai-
suudesta katsomaan suurta profeettaa, mutta ei kukaan
aawistanut, että hänen karkean wiittansa alla piiloutui
taiwaan ja maan suuri kuningas. Silloin tahtoi Ju-
mala terran ilmoittaa Poikansa kunnian kuolemaisille
ihmisille, mutta ainoastaan kolmelle hartaalle opetus-
lapselle, jotka uskoiwat wapahduksen sanat.
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Kun se aika lähestyi, että lesuksen piti kärsi-
män ja kuoleman ihmisten syntien tähden, kulki hän
eräänä päiwänä Galileaan ja tuli korkealle wuorelle.
Muutamat luulemat, että se oli Tabor Galileassa,
toiset arwelewat sen olleen Hermonin wuoren, josta
Jordanin alkulähteet wirtnilewat. Hurskaat kristityt
omat rakentaneet kaksi luostaria Tabor muorelle ja
uimittäwät sitä kirkastuksen wuoreksi.

lesus otti mukaansa Pietarin, Jakobin ja Jo-
hanneksen ja meni heidän kanssaan tuolle korkealle
wuorelle rukoilemaan. Tässä seisoimat he yksinäisyy-
dessä taiwaan ja maan wälillä, korkealla ihmisten
asuntojen yläpuolella; mutta wäsyneenä wuorelle kii-
peämisestään- he nukkuiwat sillä wälin kuin lesus
rukoili. Kun heräsiwat, näkiwät he lesuksen kirkas-
tettuna häikäisemässä walossa ja hänen waatteensa
hohtaman walkoisinll kuin lumi. Manhan Testa-
mentin suurimmat miehet, Moses ja Elias, seisoimat
kunniassa hänen rinnallaan ja keskusteliwat hänen
lähenemästä kuolemastaan. Unen huumeuksissa huu-

Mestari, täällä on meidän hymä olla;
rakentakaamme tänne kolme lehtimajaa, yksi sinulle,
yksi Mosekselle ja yksi Eliaalle! Silloin tuli hohtawa
piimi, peitti näyn opetuslapsilta, ja ääni pil-
westä kuului sanoman: tämä on minun rakas Poi-
kani, johonka minä mielistyin; kuulkaa häntä! Peläs-



tyneinä he lankesiwat kaswoillensa, mutta tuu he jäl-
leen päänsä nostimat, näkimät he lesuksen yksinänsä.

Ainoastaan yksi Vanhurskas, yksi pyhä, yksi
täydellinen ihminen on maailmassa elänyt, yksi ainoa,
josta Jumala saattoi sanoa: häneen minä mielistyin;
ja tämä ainoa oli lesus, Jumalan Poika, meidän
Wapahtajamme. Hänessä saattoi Jumalan kunnia
tulla ilmi, niinkuin ei kenessäkään muussa. Mutta
koska Jumalan kuwa löytyy kaikissa ihmisissä, maikka
maailman tomuhunnun werhoamana, niin loistaa kui-
tenkin toisinaan esiin heijastus Jumalan kirkkaudesta
niissä ihmisissä, jotka wiettäwät elämää Jumalassa.
Me, luemme Moseksesta, että hänen kaswonsa loisti-
wat kummallisen kirkkaina, kun hän astui alas Sinain
muorelta, jossa hän oli puhunut Jumalan kanssa.
Stefanuksesta luemme, että hänen kaswonsa loistiwat
tuin enkelin, silloin kuin hän syytettynä seisoi raadin
edessä. Ia monen ihmisen elämässä sattuu juhla-
hetkiä, jolloin Jumalan kuwa kirkastetaan heissä niin,
että he näyttämät, ikään kuin eiwät enään kuuluisi
tähän maailmaan. Joka on nähnyt hywän ihmisen
taikka wiattoman lapsen kuoleman, on myöskin näh-
nyt heidän silmissään iankaikkisen elämän, ennenkuin
heidän kirkastettu katseensa on sammunut. Ia se,
joka on nähnyt katumaisen rikoksentekiän taikka ihmeel-
lisellä tawalla hengenwaarasta pelastetun ihmisen
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taittapa ainoastaan rukoileman liskomaisen kristityn,
niin täynnä Jumalan ylistystä ja iankaikkisen elä-
män warmuutta, että tämä maailma haihtuu kuin
tomu heidän sielustaan ja he omat Jumalan silmien
edessä ikään kuin kokonaan hänen ominaan, se on
nähnyt jotakin tulewaisen elämän kirkastuksesta jo
täällä ollessaan heikossa ruumis-asussaan. Kuinka
paljon ihanammin sitte kirkastetuinkaan Jumalan
Poika noiden hämmästyneitten opetuslasten nähden,
hän, joka sanoi: ken minun näkee, hän näkee Ju-
malan !

Maalaajien on tapana kuwata lesusta siten, että
hänen päänsä ympärillä on sädekehä. Se on heikko
yritys kuwata maalilla jotakin, jota ei milloinkaan
kuwata woi. Ennemmin tahdomme ajatella Johan-
neksen kertomusta: „me näimme hänen kunniansa,
niinkuin ainoan Pojan kunnian, täynnä armoa ja
totuutta." Mutta meidäu, jotka emme ole eläneet
siihen aikaan, jolloin Vapahtajamme oli ihminen,
emmekä siis koskaan saa nähdä häntä maallisilla sil-
millämme, meidän täytyy täällä etsiä hänen kuwaansa
hänen uskollisimmissa seuraajissaan, joista hän on
sanonut: heidän pitää oleman minussa ja minun
heissä.

Pietarin mielestä oli hywä asua tuolla korkealla
wuorella lesukse» ja autuaitten henkien kanssa, kaukana



ihmisten hyörinästä ja synneistä. Sen saatamme
käsittää. Missä lesus on, siellä on aina hywä olla;
siellä on aina Jumalan rakkaus, rauha ja totinen ilo.
Sellaisia kirkastuksen hetkiä Jumala toisinaan suo
ystäwilleen, antaaksensa heille iloisen ja rohkeamielisen
uskon. Mutta suurimmat ilohetket omat aina haih-
tuman lyhyet: kun opetuslapset päänsä nostiwat, oli
taiwaan wlllo kadonnut ja »vuorella seisoi heidän
Mestarinsa jälleen köyhässä, maallisessa palwelian-
muodossaan. Murehtimatko he sitä, etteiwät enään
saaneet nähdä ilmestymisen loistoa? Ei, miksi he
olisiwlltkaan surreet? Heidän rakastettu Herransa oli
heillä jäljellä, ja jonka luona hän on, sillä on aina
paras tawara tallella. Raskaampi oli suru, kun he
pian tämän jälkeen näkiwät hänen kuoleman ristillä.
Mutta silloin muistuvat he hänen kirkastustaan muo-
rella, ja se rakas muisto lohdutti heitä. Hän, jonka
he jo täällä elämässä olimat nähneet niin loistamassa
walossa taiwaan ihanuudessa, hän ei saattanut kuolla
maan multaan. Jumala ei saattanut sumalta, että
hänen pyhänsä näkisi katoawaisuuden.

Meidän ilomme ei ole pysywäinen, se tulee ja
menee kuten keniaan kukkanen, ja mikä on ihaninta
täällä maailmassa, on main kuin haihtuma uni.
Mutta Jumalan rakkaus ja ilo Jumalassa ei kos-
kaan muutu. lesus, meidän lohdutuksemme ja kor-
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kein ilomme on sama eilen ja tänäpäiwänä ja ian-
kaikkisesti. Amen.

8 Sunnuntaina Aolminaisuudeu-
pimvästii.

(2:nm wnosik. Matt. 7: 12-14)

45. Rakkaus kaikkia kohtaan.
Tunnetko rakkauden wanhan käskyn, joka sisältää

Jumalan lain summan ja sanoo sinulle: sinun pitää
rakastaman Herraa sinun Jumalaasi enemmän kuin
mitään muuta ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi?
Tämä on elämän pitkä läksy muutamin sanoin lau-
suttuna, se on suurin rakkaus ja paras unisuus, minkä
Jumala meiltä pyytää. Ei mikään kirja koko maail-
massa, ei mikään tieto, ei mikään waroitus saata
niin lyhyesti ja niin täydellisesti sanoa sinulle, mitä
sinun tulee tehdä, tullaksesi onnelliseksi täällä maail-
massa ja autuaaksi taiwaassa. Mutta ymmärrätkö
sen suuren käskyn? Dmmärrätkö, miten Jumalaa
rakastetaan enemmän tuin mitään muuta?



Niin, sinä ymmärrät, että Jumala on antanut
sinulle kaikkea huuma, että Jumala rakastaa sinua ja
marjelee sinua kaikesta pahasta. Ketä taikka mitä
muuta koko maailmassa sinä niin rakastaisit kaikesta
sydämmestäsi, kuin hymää, kaikkiwaltiasta isääsi tai-
nmassa? Sen sinä ymmärrät, ja kuitenkin sinun on
niin maikea totella Jumalaa kaikessa ja nöyryyttää
itseäsi hänen tahtonsa mukaan. Mutta mielii wai-
keampi on sinun totella käskyn toista osaa, nimittäin
rakastaa lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Jumala on
yksi ainoa, häntä sinä käsität, mutta lähimmäisiäsi
omat kaikki ihmiset. Kuinkahan on mahdollista ra-
kastaa niin monia, monia tuntemattomia ja wieraita,
joita et koskaan ole nähnyt, etkä milloinkaan tule
näkemään? Ia niitä sinun pitää rakastaman kuin
itseäsi, hywiä ja pahoja, wiisaita ja tyhmiä,
suuria ja pieniä; Aasian millejä, Afrikan neekereitä,
Amerikan intiaaneja; ei, ajattelet sinä, se on mah-
dotonta! En minä saata mennä heidän kaikkien luotsi
ja olla ystäwällinen heitä kaikkia kohtaan ja auttaa
heitä heidän hädässään ja hoitaa heitä, kuten joka
päiwä hoidan itseäni. Enhän woi tuntea kaikkia
täällä omassakaan maassamme; mitenkä siis saattaisin
tuntea kaikkia ihmisiä? Kun aamulla nousen, rukoi-
len aamurukoukseni, pesen itseni, maatetun itseni ja
menen sitte saamaan ruokaa eineekseni. Jos nyt

EwcnMwmi lapsille, 15
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rakastaisin kaikkia ihmisiä niinknin itseäni, niin täy-
tyisihän minun silloin joka aamu mennä kaikkien luo
ja lukea rukoukseni heidän kanssaan ja pestä heitä ja
maatettua heitä ja hankkia heille ruokaa. Mitenkä
Jumala sellaista woi minulta pyytää?

Sinä ymmärtämätön lapsi, mitenkä sinä saatat
luulla, että Jumala, joka heikkoutesi tuntee, pyytäisi
sinulta enempää, kuin mitä hywällä tahdolla woit
tehdä? Jumala pyytää sydämmesi rakkautta, ja sitten,
että osuttaisit rakkautta niin pitkälle kuin on sinulle
mahdollista. Katso, juuri sen wuoksi, että sinä ym-
märtäisit rakkauden suuren käskyn sen käyttämisessä
kaikkia ihmisiä kohtaan, on lesus tämän sunnuntain
ewankeliumissll selittänyt Jumalan käskyn niin sel-
wästi, että lapsikin sen käsittää:

Kaitki, mitä te tahdotte, että ihmiset
teille tekisiwät, se tehkää te myöskin heille.

Kirjoita ne sanat kultakynällä muistikirjaasi ja
ajattele niitä koko elämäsi aika! Mitä sinä tahtoisit,
että muut sinulle tekisiwät? Sinä tahdot, että he
sinua rakastaisiwat ja olisimat hywiä sinua kohtaan,
suojelisiwat ja puolustaisiwat sinua, hoitaisiwat sinua,
kun olet sairas, antaisiwat sinulle ruokaa, kuu kolet
nätissäsi, lohduttaisiwat sinua, kun olet murheellinen,
iloitsisiwat sinun kanssasi, kun olet iloinen, palwelisi-
wat ja auttaisiwat sinua, kun jotakin tarwitset, neu-



woisimat sinua, kun olet neuwoton, ja olisiwat tai-
kessa sinun ystämiäsi, maitta heidän täytyisikin sinun
tähtesi kieltäytyä omasta lewostaan ja humistaan.
Nyt sanoo lesus: tee sinä samalla tapaa muille!
Sinun ei tarwitse kaukaa etsiä, sinun lähelläsi on joka
päiwä ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia. Moni tar-
witsee sinun palwelustasi taikka apuasi, kaikki pyytä-
mät sinulta ystäwällistä, osaa-ottamaista sanaa surus-saan ja ilossaan. Paitsi suuria rattaudenpalmeluffia
köyhiä, sairaita ja murheellisia, määrin wainotuita ja
sorretutta kohtaan, löytyy monta pientä ystäwyyden-
osotnsta. Tuolla tulee kirkkoon joku, joka etsii tur-
haan paikkaa, mihiu istuisi, kaikki penkit omat täynnä,
moni istuu ottaen suuremman sijan kuin tarwitsisi ja
arwelee, ettei häneen toisten mukamuus koske. Tee
silloin tilaa, maikkapa sinun itse tarwitsisikin seisoa!
Tuntematon matkailla tulee sinua mustaan ja on
janoon nääntyä: juokse lähteelle ja anna hänen juoda,
maikka sinun sitte täytyisikin tuoda mettä omassa ha-
tussasi! Muukalainen, jota ei osaa maan kieltä, tahtoo
pyytää jotakin eikä kukaan ymmärrä häntä: ellet itse
ymmärrä häntä, niin hae joku toinen, joka paremmin
saattaa hänelle wastata! On tuhansittain semmoisia
pieniä plllweluksia, joita toinen moi tehdä toiselle
hywästä sydämmestä.
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Mutta tuolla suurella käskyllä on myöskin nurja
puolensa: kaikkea, mitä sinä et tahdo, että ihmiset
sinulle tekisiwät, ei sinunkaan pidä heille tekemän!
Sinä et tahdo, että muut olisiwat sinulle tylyjä ja
komia; sinä.et tahdo, että he hädän aikana jättäisi-
wät sinun llwuttomaksi ja ueuwottomaksi taikka että
he sinulle tekisimät kiusaa ja Vahinkoa; sinä et tahdo,
että he sinulla ottaisiwat jotakin, tahi sinua häpäisi-,
simat, ylenkatsoisiwllt, nauraisiwat ja haukkumanimellä
puhuttelisiwat. Muista siis, ettet milloinkaan tee sitä
muille! Samaten kuin löytyy monta pientä ystä-
wyyden osotusta, joilla woimme muita ilahuttaa, min
löytyy myöskin monta pistosanaa, joilla muita saa-
tamme ärsyttää. Waro itseäsi noista pienistä tikuista
jalassasi, noista ärsyttämistä sanoista, torumisista,
nuhteista, luonnosta; ajattele aina, mitä sinä
tuntisit, jos joku sinua kohtaan olisi yhtä epä-ystä-
wällinen!

Täydellisen rakkauden laki ulottuu kaikkeen elossa
olemaan Jumalan suuressa luomakunnassa. Kuu näet
jonkun kiusaaman ja rääkkäämän turwatonta eläintä,
niin muista silloin tuota suurta käskyä: kaikkea, mitä
et tahdo, että muut sinulle tekisiwät, sitä ei sinunkaan
pidä heille tekemän!

Moni sanoo: oma suu lähinnä. Tiedätkö,
mitä se on? Se on tuon itsekkään epäjumalan laki.



joka kieltää Jumalan lain ja rakkauden käskyn. Ah,
monta, monta löytyy, jotka kumartamat epäjumalia
ja tekemät halukkaammin oman tahtonsa, tuin Ju-
malan tahdon mukaan. Sen wuoksi lesus sanoo,
että täältä elämästä pois käy kaksi porttia: toinen on
ahdas portti, mistä ne menemät, jotka owat kulkeneet
rakkauden tietä, ja toinen lawea portti, josta ne me-
nemät, jotka main omat itseänsä muistaneet. Herra
lesus johtakoon tiemme tuon kaidan portin läpi, joka
wie lumalau waltakuntacm, jotta me siellä iankaikki-
sesti ylistäisimme Jumalan ääretöntärakkautta! Amen.

9 Sunnuntaina Solunnaisuudeu-
piiiwästä.

(2:nen wuosik. Luukk. 12: 42-48)

46. Ole uskollinen!
lesus kertoo jälleen wertauksen jokapäimäisestä

elämästä. Eräs isäntä matkustaa pois talostaan.
Hän uskoo talonsa hoidon eräälle palweliallensa, siksi
aikaa, kun hän itse on poissa, ja käskee häntä anta-
maan muille palweliöille, mitä he tarwitsewat. Mitä
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tekee nyt tuo valwelia, joka niin suuressa määrässä
on woittanut herransa luottamuksen? Jos hän on
uskollinen, niin hän tekee kaikki, mitä hänen herransa
on käskenyt. Isäntä tulee takaisin ja sanoo hänelle:
sinä hywä palwelia, sinuun minä moin luottaa, sinun
hoitoosi woin jättää kaikki, mitä minä omistan.

Toinen palwelia, joka on herraltaan saanut saman
toimen, nimittäin talon martioimisen isännän poissa-
olon aikana, arwelee itsekseen: isäntäni miipyy kauan
poissa; nyt tahdon pitää hywiä päiwiä. Se pal-
welia ajattelee main, miten hän söisi ja joisi ja hu-
wittelisi, ja kuu hän on päissään, lyö hän palwelus-
tumvpaneitansa. Sitten tulee isäntä kotia eräänä
päiwänä, jolloin häntä ei ensinkään tiedetä odottaa.
Mitenkä tuon uskottoman palwelian sitte käy? Hän
hakataan palasiksi, sanoo lesus. Hän saa uskotto-
muudestaan mitä kowimman rangaistuksen. Joka on
paljon saanut, häneltä paljo waaditaan.

Nyt sinä ajattelet: en ole koskaan ollut kenen-
kään paineluisessa eikä minua ole pantu wartioimaan
taloa, kun isäntä on matkustanut pois. Oletko warma
siitä? Kun lesus puhuu isännästä, tarkoittaa hän
Jumalaa. Sinä olet Jumalan palwelia, samaten kuin
me kaikki. Silloin tapahtuu, että Jumala on anta-
nut sinun hoioettamaksesi jotakin kodissasi taikka itses-
säsi. Jumala on kyllä aina läsnä, mutta sinä et näe



häntä, hän on ikään kuin pois matkustanut. Muis-
tatko siis tehdä, mitä hän on sinua tekemään käskenyt?

Jumala sanoo sinulle: olen antanut sinulle wan-
hemnmt, jotta sinä olisit heille kuuliainen, palmelisit
heitä ja tekisit heille iloa kaikessa, missä wain saatat.
Olen antanut sinulle sisaret, weljet ja ystäwät, jotta
olisit hywä heitä kohtaan ja auttaisit heitä, missä
saatat. Olen antanut sinulle kodin, jotta sitä hoi-
taisit etkä sen rauhaa häiritsisi, et sitä tahraisi tahi hä-
mittaisi, et olisi tuntumaton, ellei siellä kaikki ole sen
mukaista, kuin sinä toiwoisit, etkä tekisi sille häpeätä,
maan kunniaa. Wihdoin olen antanut sinulle ruu-
miin ja sielun, jotta hoitaisit myöskin niitä minun
tahtoni mukaan, niin että ne kaikessa huwässä tas-
waisiwat. Jimnärrätkö nyt, että myöskin sinä olet
saanut talon wartioidaksesi? Sinä juuri olet se pal-
welia, jouka tulee wartioida niitä lahjoja, joita Ju-
mala sinulle on uskonnt.

Nyt main tulee ottaa selkoa siitä, oletko uskol-
linen mai määrä huoneenhaltia. Jos olet uskollinen,
niin sanot joka päiwa itsellesi: Jumala ei ole kau-
kana, hän näkee kaikki, mitä minä ajattelen ja teen;
en tahdo koskaan ajatella mitään pahaa, tahdon tehdä
kaikki Jumalan nähden ja niin kuin hän on käskenyt
minun tehdä. Niin, tee se, silloin hoidat oikein sitä
taloa, jonka Jumala sinulle on uskonut; silloin olet,
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tottelewainen ja nöyrä ja hywä kaikkia kohtaan, silloin
tahdot olla kotisi auringonpaiste ja kunnia, silloin
hoidat ruumistasi ja sieluasi, niin että ne molemmat
kaswawat kaikessa hywässä ja kantamat hedelmää
Jumalan waltakuutaa warteu.

lumala kyllä tulee takaisin, maikka wälistä näyttää,
ikään kuin hän olisi matkustanut pois. Eikö oletkin
suloista ja lemollista, jos aina woimme ajatella: kun
Jumalani tulee, on hän löytämä minut uskollisena.
Niin, hänpä tulee joka hetki, hän on aina luonasi,
missä ikänä maailmassa kuljet, ja silloin hän sanoo
sinulle: sinä pieni, heikko Palmeltani, sinä olet war-
tioiunut taloani niin hymin kuin olet saattanut, ja
nyt olet saanut pienen talon, mutta sen wuoksi, että
olet ollut minulle uskollinen, tahdon antaa sinulle
suuremman talon, suuremman woiman, suuremman
työalan waikuttaaksesi waltakuntani hywäksi maail-
massa.

Uskoton palwelia ajatteli: Jumala on matkus-
tanut pois, ei hän minua näe, ei kukaan tiedä, koska
hän palaa. Hänen talonsa on nyt minun taloni,
minä saatan tehdä sillä, mitä tahdon. Jos tuo usko-
ton palwelia on lapsi, niin hän on tottelematon wan-
hempiansll kohtaan, epäsopuinen sisariensa ja weljiensä
parissa, tyytymätön, torainen, laiska ja huolimaton,
sillä hän ajattelee main yhäti huwiansa ja mukawuut-



tansa. Silloin hänen herransa palaa eräänä päi-
manä, jolloin häntä wähimmän odotetaan, ja lesus
on sanonut, kuinka tuon uskottoman palwelmn silloin
käy. Mitenkä hän saattoi uskoa, että Jumala ainai-
seksi jäisi pois? Ehkäpä hän oli yksi niistä, jotka
ajattelemat: olen nuori, minulla on hywää aikaa, nyt
minun täytyy huwitella, ja wanhaksi tultuani rupean
ajattelemaan Jumalaa, ymmärtämätön! Joka päima
näkee hän Jumalan kutsuman nuoria ja mcmhoja
tilille, ja hän yksin luulee tukemana täällä seisomansa!

lesus sauoo, että joka tietää Herransa tahdon
eikä tee sen mukaan, pitää saaman mitä kowimman
rangaistuksen. Sett joka ei tiedä Herransa tahtoa
ja tekee pahaa, pitää saaman wähempi rangaistus.
Kristityt tietämät Jumalan tahdon, ja heidän edes-
mastauksensa on sentähden suurin; taitamattomia paka-
noita rangaistaan lempeämmin, kun he Jumalan käs-
kyjä mustaan rikkomat.

Jälleen lesus sanoo: teidän tulee olla niitten
kaltaisia, jotka aina odottamat herransa takaisintuloa,
jotta hän, tullessaan aamuwartiossa koputtamaan
owelle, heti pääsisi sisälle. Ia autuaat omat ne pal-
meliat, jotka malwowat, kun heidän Herransa tulee.
Niin, autuaat omat ne lapset, jotka Herra löytää
uskollisina wahäisessä talossaan; heille hän on antama
suuren talon, kun heidän aikansa tulee. Ämen.
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10 Sunnuntaina Aolminmsuudeu
piiiwiistä.

<l:ncn wullsik. Lunkk. 19: 41-47)

4?. lesus itkee Jerusalemia.
Kun lesus wiimeisen kerran tuli lerusalenuin,

näki hän Öljymäeltä, miten kaupunki loisti aamu-
auringon hohteessa. Jerusalem oli ollut suuri, mah-
tuma ja rikas kaupunki Dawidin ja Salomonin ai-
koina. Samaten kuin Jumala oli walinnut luudan
kansan ennen muita kansoja Varjelemaan totista uskoa,
oli hän myöskin walinnut Jerusalemin ennen muita
kaupunkeja olemaan maailmassa hänen waltakuntansa
pääkaupunkina. Siellä oli hänen temppelinsä, siellä
julistettiin hänen lakiansa, ja siellä ilmoitettiin hänen
nimensä knnnia lupauksessa maailman Wapahtajasta.

Tuhannen wuotta oli kulunut kuningas Salo-
monin ajoista, ja Jerusalem ei enään ollut sama
mahtawa kaupunki. Kuninkaat ja kansat oliwat syntiä
tehneet ja Jumala oli antanut heidät heidän wihol-
listensa maltaan. Jerusalem oli walloitettu, sitä oli
ryöstetty, Salomonin temppeli oli häwitetty ja pol-
tettu, roomalaiset oliwat koko luudanmaan panneet
maltansa alaiseksi ja hallitsiwat nyt Jerusalemissa
mallan-alaisten kuninkaittensa kautta, semmoisten kuin
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Herodes, ja maaherrojen, sellaisten kuin Pilatus.
Mutta uudempi temppeli seisoi siellä nyt woimasscian
ja kunniassaan, ja kansat riensiwät Jerusalemiin juh-
liksi uhrataksensa temppelissä, ja siellä oli kaupantekoa
ja markkinoita, torit täynnä kansaa, kuninkaanpalat-
seja ja pitkiä katuja itämaisten tasakattoisten asuin-
huoneitten wälillä.

Noilla kaduilla ja toreilla oli lesus usein puhu-
nut kansalle. Hän oli sanonut: Jumalan waltakunta
on lähellä; tulkaa minun tyköni, minä olen maail-
man nmlkeus, minä olen tie, totuus ja elämä. Joka
miuun näkee, se näkee Isän; sen, joka minuun uskoo,
pitää elämän, maikka hän olisikin kuollut! Ia tuo
huikentelewa kansa oli toisinaan häntä uskonut, toisi-
naan kieltänyt, toisinaan suosinut häntä kuninkaa-
naan, toisinaan jälleen tahtonut kimittää hänet kuo-
liaaksi. Hän tuli omillensa, sanoo Johannes, mutta
hänen omansa eiwat ottaneet häntä wastaan. Tämän
muisti lesus nyt, kun hän wiimeisen kerran näki Je-
rusalemin Öljymäeltä; hänen sydämmensa täyttyi rak-
kaudesta ja surusta, ja hän itki tuota onnetonta kau-
punkia.

Jerusalem, Jerusalem, walitti hän, sinä, joka
tapat profeetat ja kimität ne, jotka omat sinuu luok-
sesi lähetetyt, kuinka usein minä tahdoin koota sinun
lapsesi, niinkuin kana kokoo poikasensa siipeinsä alle.
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mutta sinä et tahtonut! Jos sinäkin tietäisit, mitä
sinun rauhaasi sopii, niin sinä tällä ajallasi ajattelisit
sitä, mutta nyt omat ne kätketyt sinun silmiesi edestä.
Katso, niiden päimien pitää tuleman, että sinun Vi-
hollisesi ympäri piirittäwät sinun ja ahdistamat sinua
joka kulmalta ja maahan tasoittamat sinun eiwätkä
jätä kimeä kimen päälle, kun et' tuntenut sitä aikaa,
jolloin sinua etsittiin!

Historia kertoo meille, kuinka kummallisesti tämä
surullinen ennustus toteutui neljäkymmentä wuotta
Herran ristinkuolema!: jälkeen. Roomalaiset kiwitti-
mät Jerusalemin temppelilleen niin perinpohjin, ettei
kiweä kiwen päälle jäänyt. Ia nyt sijaitsee sen häwi-
tetyillä raunioilla toinen uudempi kaupunki, joka ei
ennän ole kuningas Nannoin kaupunki, temppelin kau-
punki, Wapahtajan kaupunki, missä hän kerran ajoi
rahanwaihettnjat ulos temppelistä, jotta hänen Isänsä
huone olisi rukoushuone eikä ryömärien luola. Mutta
wieläkin Jerusalem on Herran rakkauden ja Herrcm
surun todistajana. Pyhiinwaeltajia kaikista maail-
man ääristä rukoilee ristiinnaulitun Wapahtajan hau-
dalla, hänen, joka kantoi koko maailman synnit.

Suuri lohdutus meille heikoille ihmislapsille on
se, että lesus, Jumalan Poika, kunnian herra, saattoi
itkeä kuin me, nähdä nälkää ja janoa, iloita, mu-
rehtia, kärsiä ja kuolla kuin me, tulla kiusatuksi kuin
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me, mutta ei kuitenkaan tehdä synttä kuin me eikä
sen wuoksi myöskään jäädä kuolemaan kuin me. Hän
tuntee kyyneleemme, hän tuntee heikkoutemme; hän on
koettanut kaikkea, mitä me olemme koettaneet, paitsi
syntiä ja katumusta. Hänen luoksensa me saatamme
turmallisesti mennä kaikkine puutteinemme; hän ym-
märtää meitä, hän on ollut ihminen, kuten me kaikki.

Herran sanoissa on- jotakin, jota meidän erit-
täinkin tulee muistaa. lesus ennusti Jerusalemin
häwitystä sen wuoksi,ettei se „tuntenut etsikko-aikaansa."
Jumala näkee meidät aina eikä unohda meitä kos-
kaan, mutta muutamina aikoma elämästämme hän
jättää meitä enemmän onnemme nojaan, toisina ai-
koina hän etsii meitä nähtäwästi, kehottaaksensa meitä
tulemaan luoksensa. Niilistä hän lähettää meille jon-
kun suuren surun, toisinaan suuren ilon, toisinaan
taas jonkun odottamattoman mastoinkiiymisen ja mil-
listä taas yhtä odottamattoman menestyksen, toisinaan
loman taudin ja toisinaan ihmeellisen pelastuksen, toi-
sinaan sunnin katumuksen ja millistä jonkun tapauk-
sen, sanan, näön, joka meitä liikuttaa. Silloin on
meidän ymmärtäminen, että Jumala etsii meitä, emme
saa sulkea sydiintämme, maan meidän tulee ottaa mus-
taan hänen kutsuma äänensä. Jerusalem näki lesnk-
sen tekemän niin monta suurta ihmetyötä; Jerusale-
min lilimmässii läheisyydessä lesus herätti Latsaruksen
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kuolleista. Jerusalem kuuli hänen julistaman Juma-
lan waltllkuntaa niin ihmeellisellä moimalla, ettei ku-
kaan sillä tapaa wielä ollut puhunut. Ia kuitenkin
ainoastaan muutamat opetuslapset häntä ymmärfiwät.
Samalla tumalla Jumala lähettää wielä meidänkin
aikoinamme suuria tapahtumia, maanjäristyksiä, kulku-
tauteja, nälkämuosia, sotia taikka woimallifia hengel-
lisiä herätyksiä, kutsuatsensa kansoja parannukseen,
mutta kansat eiwät ymmärrä aikaa, jossa Jumala
heitä etsii, he nimittämät kaikkea sellaista sattumuk-
seksi taikka luonnontllpauksiksi. Alutta silloin Jumala
wihdoin wäsyn niin paljoon uskottomuuteen ja antaa
tuomionsa käydä toteen. Muista, että joka kerta kuin
Jumala panee eteesi esteen, jota et saata poistaa,
osottaa hän sinulle toisen tien, ja joka kerta, kun hän
lähettää herätyksen sinun sydämmeesi, kutsuu hän sinua
lähemmäksi waltakuntaansa. Paljonhan meidän tulee
tutkia, onko se Jumalasta wai meidän omasta mieli-
kuwituksestamme; mutla luotettawin koetus on, että
nöyryytämme oman tahtomme Jumalan tahdon mu-
kaan. Antakoon Herran Jumalan Henki meille täs-
säkin selwän käsityksen, mutta ennen kaikkea paljon
nöyryyttä, paljon tottelewaisuutta ja paljon itsetiel-
tämystä, jolta ymmärtäisimme aikaa, jolloin Jumala
meitä etsii. Amen.
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ll Zunnuntaina Aolmmaisuuden
päiwästä.

(2:nen wnosik. Mcitt. 21: 28-31)

48. Kalsi weljestä.
Tämä on lyhyt satu, sinä saatat kuunnella sitä

toistamiseen taas. Se tulee yhäti elämässä ja todel-
lisuudessa takaisin jälleen.

Kun lesus wiimeisen kerran tuli Jerusalemiin
ja kansa huusi hosiannaa, oli tämä ylimmäisten pap-
pien ja wanhimpien mielestä mallan sopimatonta. Ia
he kysyiwät ylenkatseellisesti, kuka oli Valtuuttanut
köyhän salwumiehen pojan ottamaan ivastaan tuol-
laista kuninkaallista suosion-osotusta. lesus wastasi
toisella kysymyksellä. Kuka waltuutti Johannes Kas-
tajaa kastamaan? He wastasiwat, etteiwät tietäneet.
Silloin, sanoi lesus, en minäkään sano, kuka minulle
on mallan antanut. Mutta, lisäsi hän, minä tahdon
kertoa teille sadun. Ia sitte hän kertoi isästä, jolla
oli kaksi poikaa.

Isä sanoi toiselle pojalle: mene tänään tekemään
työtä minun wiinamäkeeni. Ei, sanoi poika, minä en
tahdo. Mutta sitten hän katui ja meni munamäkeen.
Silloin isä meni toisen poikansa luo, antaen hänelle
samanlaisen käskyn: mene minun wiinamäkeeni! Kyllä,
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sanoi poika; mutta hän ei mennytkään. Kumpi noista
kahdesta teki isänsä tahdon?

Farisealaiset sanoiwat: ensimmäinen. Niin,
sanoi lesus. Suurimpien syntisten vitää tulla tui-
maan waltakuntaan, ennenkuin teidän. Johannes tuli
teidän luoksenne ja opetti teille parannuksen tien.
Publikaanit ja syntiset uskoiwat häntä ja paransiwat
itsensä; mutta te ette ole häntä uskoneet ettekä paran-
nusta tehneet.

Näin lyhyt oli tämä satu. Dmmärrätkö, mikä
erotus näissä weljeksissä oli? Molemmille annettiin
sama käsky. Toinen oli ensin tottelematon, mntta
katui ja totteli sitten; toinen lupasi totella, mutta
olikin tottelematon. Jumala on meidän isämme.
Hänellä on monta lasta täällä maailmassa, ja hän
sanoo heille: sinun pitää tehdä työtä minun miina-
mäessäni, sinun pitää tehdä niin taikka niin. Muuta-
mat tottelemat, toiset omat tottelemattomia. Tottele-
mattomat elämät synnissä, he tekemät sitä, mikä Ju-
malalle on epämieluista, mutta sitten tapahtuu, että
he katumat. Meillä on niin hymä Isä, sanomat he;
miksi me häntä tottelemattomuudellamme suututtai-
simme? Ilman hänen anteeksi antamustansa emme
milloinkaan saata onnellisiksi tulla. Silloin palaamat
he takaisin, kuten tuhlaajapoika pahalta wieraalta
maalta, tottelemattomuuden maalta, ja tnlewat katuen
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takaisin. Heidän rakkaudesta rikas Isänsä antaa an-
teeksi heidän tottelemattomuutensa heidän totisen katu-
maisuutensa tähden ja ottaa heitä jälleen tottelewai-
siksi, onnellisiksi, rakkaiksi lapsiksensa. Muistatko,
kuinka ihmeellistä meidän mielestämme oli, kun lesus
kerran sanoi, että Jumalan enkelit taiwaassa enem-
män iloitsemat syntisen parannuksesta, kuin yhdek-
sästäkymmenestä yhdeksästä wauhurskaasta, jotka eiwut
mitään parannusta tarwitse? Nyt me sen ymmär-
rämme. Ei ole kukaan niin rikas, kuin se, joka en-
nen on ollut köyhä, eikä kukaan niin onnellinen, kuin
se, joka ennen on ollut onneton. Jumalan armo
meitä kaikkia kohtaan on äärettömän suuri, mutta
suuriu kaikista on hänen anteeksi-antama rakkautensa.

Jumalan satu on meille ikään kuin kaksi kuwas-
tinta. Toinen näyttää meille huonon alun ja hywän
lopun, toinen hywän alun ja huonon lopun. Monta,
monta on tottelemattoman meljen kaltaista, ja kysy-
käämme itseltämme, emmekö mekin kuulu noitten mo-
nien joukkoon.

Sinä, joka olet lapsi, olet nyt sadun alussa.
On aikainen aamu; pitkä pciiwä on edessäsi. Tai-
waallinen Isasi sanoo sinulle: mene, lapseni, ja tee
työtä minun Viinamäessäni! Kyllä, wastaat sinä;
mutta menetkö myöskin? Kotisi on sinulle Jumalan
wiinamäki ja wanhempafi, sisaresi ja weljesi, koulusi

Lwautclwmi lapsille, IL
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ja ajatuksesi; ja työsi on, että olet tottelemainen, ah-
kera, rakastawainen, puhdas-sydämminen ja totinen
Jumalan ja ihmisten edessä. Menetkö tuohon nnina-
mäkeen? Kyllä, sinä tahdot mennä, sinä lupaat niin
mannaan mennä, sinä olet niin warma itsestäsi.
Mutta sitten tapahtuu, että saat jotakin estettä. Si-
nun ajatuksesi ja toiwosi käymät toisaalle, sinun sy-
dämmesi on horjumainen. Kotona on niin yksitoik-
koista ja koulussa on ikäwä. Etköhän olekkin wapaa
olento? Miksi sinnn tarwitsee kulkea toisten talutet-
tawana? Sattuu niinkin, että kotona olet johonkin
tyytymätön. Et ole saanut kaikkea sitä, mitä olisit
tahtonut, siellä on tehty määrin sinua kohtaan, ei
sinua ole kyllin etemänä pidetty. Heidän ei tarwitse
tietää kaikkea, mitä sinä salaisuudessa teet. Ia ennen
kuin itse aawistat, olet jo huonon lopun alussa. Sinä
et mene wiinamäkeen, johon niin marmasti olet lu-
wannut mennä, sinä kuljet ennemmin oman tahtosi
tietä. Isäsi etsii sinua: missä olet, lapseni, ja missä
on lupauksesi? Älä kysy enään, murheellinen isä!
Lapsesi on kaukana, poissa, pahassa, wieraassa maassa,
tottelemattomuuden maassa, rauhattomuuden maassa,
tuossa lyhyen ilon, pitkän surnn, myöhäisen katu-
muksen ja pettyneitten lupausten pimeässä, kadote-
tussa, lohduttomassa maassa.
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Tottelematon poika on ulkokullattu. Samaten
kuin hän antoi lupauksensa isälleen, eikä totellut,
saattaa hän toisella kertaa sanoa kyllä, kyllä, muille,
ja on kuitenkin yhtä uskoton heitä kohtaan. Hän on
ihminen, jolla on kaksinainen sydän, joka samalla tah-
too olla Jumalan ja synnin ystäwänä. ' Mutta ei
kukaan woi palmella kahta herraa. Jumala ei tyydy
puolinaiseen sydämmeen, hän tahtoo meidät kokonaan.
Sen wuoksi, lapseni, mikä ikänä oletkin, niin ole eheä
Jumalasi edessä, ole totinen, ole uskollinen! Jos
mustaat myöntäwästi, niin pysy sanassasi; jos nms-
taat tieltäwästi, niin muista, mikä edeswastauksesi
on! Kuningas Kustaa Waasalla oli elämän-ohjeenaan
sanat: kerran sanoa ja siinä pysyä on parempi kuin
sata kertaa pnhna. Jumala auttakoon meitä wcch-
waan uskoon ja antakoon meille wakawan sydämmen!
Ameu.
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12 Sunnuntaina Kolminaisuuden-
päiwästii.

(2:nen wuosik. Matt. 12: 33-37)

49. Hedelmästä puu tunnetaan.

Muistatko edellisen sunnuntain emankeliumin,
joka kertoo kahdesta weljestä? Oletko sinä se, joka
ensin sanoo ei ja sitten tottelee, taikka oletko se, joka
mustaa myöntäwästi ja sitten onkin tottelematon?
Kuule nyt, mitä lesus sanoo tänään puun hedel-
mistä!

lesus sanoi farisealaisille, jotka mielestään oli-
mat muita parempia: tee puu hywäksi, niin sen hedel-
mäkin on hymä, taikka tee puu huonoksi, niin tulee
hedelmäkin huonoksi! Hedelmästä puu tunnetaan.

Fariseallliset kantoiwat huouoja hedelmiä: he vii-
mat ylpeitä, turhamielisiä, kerskaamia, kärsimättömiä,
ulkokullatutta, säälimättömiä. Ia siis he olimat huo-
noja puita. lesus ja hänen opetuslapsensa olimat
armahtllwaisia, nöyriä, totisia, hywiä, raknstamaisia
kaikkia kohtaan: siis he olimat hywiä pnita. Heidän
hedelmistään saattoi heidät tuntea. Ei »viinirypäleitä
poimita orjantappuroista eikä ftikunoita ohdakkeista.

Sitä eiwät farisealaiset käsittäneet. He
että jos main ulkonaisesti hurskaasti käyttäytyy, käy
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usein kirkossa, puhuu kauniita sanoja simeydestä ja
hymistä awuista ja on oleminaan armahtawainen
köyhiä kohtaan, sanoaksensa ihmisten kiitosta, niin
silloin on hywänä puuna maailman metsässä. Moni
meidän aikanamme on myöskin samaa uskoa. He
luulemat, että saa hedelmiä ilman puuta. He luule-
mat, että ihminen saattaa sydämmestään olla millai-
nen hymään, tun hän main ulkonaisesti tekee hymiä
töitä. Koetappas tehdä omenaa ilman omenapuuta!
No niin, slllltathan tehdä omenan mahasta ja maalata
sen, niin että se on puusta otetun omenan näköinen;
mutta koeta tehdä se elämäksi ja ihanaksi, semmoiseksi,
jossa on mehua ja siemeniä! Sitä et taida, siinä
kaiken maailman taito ei riitä.

Hymän puun täytyy kantaa hywä hedelmä, ja
huonon puun täytyy kantaa huono hedelmä. Rikka-
ruoho saattaa ulkonaisesti näyttää yhtä kauniilta kuin
milja, mutta sen me perkaamme pois. Sitä suu pu-
huu, mitä sydän ajattelee, ja sekä hywä että paha
tulee sydämmestä.

Sen fariseukset nyt unhottiroat. Mutta missi
lesus heitä uimittää „kyykäärmeitten sikiöiksi?" Se
oli loma snna, mutta eikö se ollut tosi? Meidän
niityillämme kaswaa yrtti, iso-yrtti (oicnta virvLa),
joka on niin tumallisen koiranputkemme näköinen, että
sekä eläimet että ihmiset helposti niistä erehtymät, ja
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sellainen oli farisealaisten jumalisuus. Moni otti
heistä esimerkkiä siinä uskossa, että he oliwat erittäin
pyhiä ihmisiä. Sen kautta he tuliwat ihmisille myr-
kyllisiksi ja sen wuoksi lesus heitä nimittää kyykäär-
meitten sikiöiksi. Ulkokullatut owat kuten myrkylliste
käärmeet, koska he luulottelewat muille, että jumali-
suus on jotakin ulkonaista sekä että hedelmä saattaa
olla hywä, maikka puu olisikin huono. Mitä ikänä
oletkin, niin ole todellinen, älä koskaan näyttäydy
paremmalta kuin olet! Jumala sinut kyllä tuntee, ja
ihmiset tuntemat sinun myöskin wihdoin, sillä hedel-
mästä puu tunnetaan.

Ia taaskin tuo mertaus puusta merkitsee, että
sinun Jumalan edessä täytyy olla kokonaan hywä
taikka kokonaan huono. Useimmat lapset ja useimmat
ihmiset omat ikään kuin sekalaisesta pnunlajista, puo-
littain hywiä ja puolittain huonoja, ja luulemat, että
heidän luontonsa on nyt semmoinen. Minulla on
omat nukani, ajattelemat he, mutta sellaiseksi Jumala
minun on luonut. He erehtyivät: Jumala ei kos-
kaan ole luonut muuta kuin hywää; paha meissä on
se, että me käytämme määrin wapaata tahtoamme.
lommaksikummllksi meidän wihdoin täytyy kokonaan
tulla, hywäksi tai huonoksi puuksi. Alallamme emme
koskaan moi pysyä; eteenpäin meidän aina täytyy
mennä. Mutta muista, tun meidän aikanamme niin
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useiu kuulet puhuttaman edistymisestä, että edis-
tyminen woi tapahtua kahteen suuntaan: toinen suunta
käy ylöspäin Kristuksen kautta hywääu ja Juma-
lan luoksi, toinen wie alaspäin synnistä paatumuk-
seen ja iankaikkiseen pimeyteen.

Lukekaamme nyt wielä kerran tiunänpäiwäisen
ewankeliumin wiimeiset sanat. lesus sanoo: jokai-
sesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausumat, tulee
heidän tehdä tili tuomiopäiwänä. Sillä sanoistasi
sinä hurskaaksi tehdään ja sanoistasi sinä tuomitaan.

Onko se mahdollista? kysymme tyhmistyneinä,
kuten silloinkin, jolloin luimme selityksen wiidennestä
käskystä. Siinä lesus waatii meitä tuomiolle aja-
tuksistamme, ja tässä meidän smwistamme, jotka ownt
ajatustemme ilmoittajat. Samaten kuin me silloin
häpesimme tuon täydellisen rakkauden lain edessä, sa-
maten me nyt wapisemme tuon suurimman wanhurs-
kauden edessä. Ei yksikään meistä ole täällä puhdas
Jumalan edessä. Koko elämämme on täynnä noita
turhia sanoja, joita Herra tuomitsee, ja jos hän meitä
wllnhurskautensa mukaan tuomitsee, niin olemme kaikki
kadotettuja. lesus, meidän Wapahtajamme, sinä,
jonka kaikki sanat olimat henkeä ja elämää, ota pois
meistä se tuomio, minkä olet sanoistamme julistanut!

Älä mapise, arkamielinen sydän, äläkä pelkää,
ymmärtämätön lapsi, sinä, joka ajattelematta liwer-
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telet, niitä huulillesi main sattuu! lesus on antanut
meidän luoda katseen pyhän Herran Jumalan wan-
hurskauteen, jonka edessä enkelit peittämät kaswojcmsa;
mutta se on myöskin lesus, joka meitä kerran tuo-
mitsee. Hän tuntee meidän puutteemme, hän on meitä
lempeästi tuomitsema noista monista hyödyttömistä
sanoista, jotka Jumalan mielestä omat kuin meren
waahto. Mutta pahat, nuhaiset ja pistäwät sanat,
nuot kateelliset, teeskentelemät, iwalliset, Jumalaa
pilkkaamaiset sanat ja sellaiset käärmesanat, jotka wiet-
telewät muita syntiin ja turmioon, niitä hän ilman
armoa tuomitsee. Millä tawalln hän kerran on nyky-
ajan kirjoja tuomitsema? Oi, jospa kaikki, jotka kir-
joittamat ja painamat, muistaisiwat Herran sanat
Matt. 12 luwussa! Ia mitenkä on hän tuomitsema
niitä, jotka kewytmielisisti määrin käyttämät Jumalan
nimeä taikka kirouksissaan awuksi huutamat pahaa
henkeä? Sanathan myöskin omat puun hedelmiä.
Ia jokainen puu, joka ei kanna hywiä hedelmiä, pitää
hakattaman pois ja tuleen heitettämän.

Katso, sanoo apostoli Jakob, mitenkä pieni peräsin
saattaa johtaa suurta laimaa, ja miten suuria asioita
niin pieni jäsen kuin ihmisen kieli moi matkaan
saada! Kaikkia milli-eläimiä moi kesyttää, mutta
kieltä ei kukaan moi kesyksi saattaa; tatsoppas, mi-
tenkä pieni walkea moi polttaa kokonaisen suuren met-
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sän! Herra, anna meille totiset sanat, wiisaat sanat
ja rakastawaiset sanat, mutta etenkin anna meille
sin nn sanasi! Amen.

l 3 Zunnuntaina Aolminaisuuden-
päiwästä.

(Imen wuosik. Luukl. 10: 23-37)

50. Laupias Samarialainen.
Jumalan sana on rikas, tämä ewankeliumi on

mitä rikkaimpia ja sen loppusumma on armeliaisuus.
Ne ajat, jolloin lesus eli täällä maailmassa,

oliwat kummalliset ajat. Mitä tahtoisimmekaan antaa,
jos main kerrankin saisimme kuulla hänen puhuman
meille! Jumalan »valtakunta oli niin lähellä omien
edessä, että oppineet Jerusalemissa alkoiwat olla pa-
hoilla mielin. Eräänä päiwänä tuli lain-oppinut
lesuksen luo ja oli kysuwinään, mitä hänen piti teke-
män, sanoaksensa iankaikkisen elämän. lesus kasti
hänen lukea lain käskyt: sinun pitää rakastaa Juma-
laa kaikesta sydämmestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi. Tee se, sanoi lesus, niin saat elää.
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Tämä oli tuon lain-oppineen mielestä aiwan
liiaksi yksinkertaista. Saattoikohan niin helposti tulla
autuaaksi? Ei, tuumi häu, se riippuu siitä, kuka
meidän lähimmäisemme on. Silloin lesus kertoi
hauelle sadun miehestä, joka matkusti Jerusalemista
Jerikoon ja joutui ryöwärien käsiin.

Pane nyt tämä satu mieleesi: mies, joka mat-
kusti, tiellä olemat ryöwärit, pappi, lemutta ja wii-
meiseksi samarialainen! Kuka heistä kolmesta oli
hcmwoitetun lähimmäinen?

Muutamien mielestä on komin helppo sanoa:
kaikki ihmiset omat minun lähimmäisiäni. Mutta
meidän sisällämme on aina joku lainoppinut, joka
luulee ymmärtäwänsä asian paremmin. Niin, sanoo
hän, enhän kiellä, että ne ja nekin omat ihmisiä.
Mutta täytyyhän tehdä erotusta: toinen saattaa an-
saita apuamme, mutta toinen ei. Tuo mies tuolla
ojassa, hänpä on sinne itse juowuspciissään pudon-
nut! Olenko minä welwollinen häntä sieltä jaloil-
leen nostamaan? Tuo nälkäinen kerjäläinen, eikö
hän itse ole tuhlannut omaisuutensa? Mitä warten
mi»ä tuhlaisin leipäni hänelle? Tuota poikaa wa-
roitettiin menemästä heikolle jäälle: mitä minä siihen
moin tehdä, että jää musertui hänen allaan? —Sitä
paitsi siellä on monta muuta rannalla: miksikä he
eiwät häntä auta? Tuo tyttö itkee sentähden, että
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hän on rikkonut äitinsä maitoruukun: mitä hauen tar-
mitsi olla niin huolimaton? Tuolla taas kuulen jota-
kuta wiattomasti paneteltawan: mitä warten minun
pitäisi häntä puolustaman? Eikö hän itse saata puo-
lustaa itseänsä? Tuolla näen suuren, wäkewän pojan
lyömän pientä tyttöä tai kiusaaman eläintä; pitääkö
minun sitä estämän? Ei suinkaan; silloinhan itse
saattaisin saada selkääni. Ia jos olisin nähnyt tuon
hllllwoitetun matkustajan tien wieressä makaaman
werisenä, niin miksi minä häneen olisin koskenut ja
liannut hienot waatteeni? Eikö ollut parempi, että
ratsastin seuraamaan taloon ja lähetin muita häntä
auttamaan?

Jos nyt. enkelisi, joka seisoo Jumalan kaswojen
edessä, puhuisi sinulle omantuntosi äänellä, mitä hän
wastaisi tuon lainoppineen Vastustuksiin? Hän mus-
taisi: sinä et auttannt ojassa makaamaa juopunutta
sen wuoksi, että ylenkatsoit häntä ja pidit itseäsi häntä
parempana. Sinä et auttanut uppoamaa poikaa sen
wuoksi, että olit liiau pelko ja laiska. Sinä nauroit
itkemän tyttöä seutähden, että toisen Vastoinkäyminen
sinua ilahutti. Sinä et puolustanut wiattomasti
paueteltua, koska sinulle ei ensinkään ole wastenmie-
listä, että muista puhutaan pahaa, kun sinusta ei
main kukaan uskalla pahaa puhua. Ia taaskin olit
pelkuri, kun et usknltauut puolustaa pientä tyttöä ja
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kiusattua eläintä. Ia silloin, kun et tahtonut olla
laupias samarialainen, sentähden että olisit saattanut
liata hienot waatteesi, luuletko, että lesus saattaa
pidellä ja auttaa sinua, likaamatta puhdasta kättänsä?
Sinä tahdot ennemmin lähettää muita sijastasi. Mutta
mitä sanoisit, jos itse makaisit haawoitettuna ja puoli-
kuolleena weressäsi elämän suuren maantien warrella?
„KaiM, mitä te tahdotte, että muut tekisimät teille,
se tehkää te myöskin heille." Katso, kuinka kaunis
käsky, mutta niin maikean waikea seurata!

Löytyy myöskin toisia rosmoja, jotka haamoit-
tawat ja ryöstäwät sieluja, murhe, huoli, kaipaus,
kateus, suuttumus, wiha ja suurin kaikista rauhan-
ryöstäjistä, katumus. Oletko nähnyt matkallasi jonkun
niistä onnettomista, joita nuot ruöwärit omat haa-
woittaneet, makaaman merta muotciwana tiesi war-
rella? Älä silloin mene auttamatta ja lohduttamatta
hänen ohitsensa! Nlä ajattele, että muut saattamat
paremmin neuwoa ja lohduttaa kuin sinä! Ellet
muuta taida, niin ota osaa hänen suruunsa ja koeta
antaa hänelle hänen toiwonsa takaisin!

Lapseni, mitä teet, ole siinä eheä! Pappi, joka
ratsasti haawoitetun ohitse seisahtumatta, oli eheä
armottomuudessaan. Lemutta, joka seisahtui ja meni
haawoitetun luo, oli tuo puolinainen, hyödytön osaa-
ottawaisuus, jota niin usein nähdään sellaisissa tapauk-
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sissa. Kuinka sinun laitasi on, raukka? Lepää nyt,
minä menen tuosta poliisille ilmoittamaan. Mutta
mitäpä sinun tarwitsi yksin lähteä tuolle pahassa huu-
dossa olemalle tielle? Älä tee sitä toista kertaa, se
on paras neuwo, minkä saatan sinulle antaa. Ia
sitte lemutta lähti pois, hymin tyytymäisenä itseensä,
kun oli ollut niin hellä karsimaista lähimmäistänsä
kohtaan.

Samarialaisen laupeus oli eheä rakkauden pal-
welus. Hän ei tyytynyt hyödyttömiin tunteisiin ja
neuwoihin, hän auttoi haawoitettua ensimmäisestä
haawau sitomisesta aina siihen asti, kuin hän koko-
naan parantui. Samarialaisen nimi, jota juutalaiset
niin ylenkatsoiwat, on aina siitä asti ollut kristilliseu
armeliaisuuden kunnianimi.

Herran rakkauden käsky käy kuten lämmin aurin-
gonsäde läpi ihmisten kylmän, laiskan ja pelkuri-
maisen armeliaisuuden. Itke itkewäisten kanssa, iloitse
iloitsemien kanssa, sanoo apostoli. Niin, tee se, mutta
älä anna senkään riittää! Kurota kätesi sille, joka
tukea tarwitsee, ja wiimeiuen rahasi siinä, missä aut-
taa taidat! Lähimmäisesi omat kaikki, jotka maan
päällä hengittämät ja elämät surussa tahi ilossa.
Autuaat omat laupiaat, sillä he saamat laupeuden.
Amen.
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l 4 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
päiwästii.

(I:nen wuosit. Luutk. 17: 11-19)

51. Missä ne yhdeksiin owat?
Samaten kuin lesus meille on antanut laupiaan

samarialaisen esikuwaksi, niiu hän tahtoo, että myöskin
me auttaen ja lohduttaen armahtaisimme kaikkia on-
nettomia, jotka makaamat haawoitettuiua sen tien wie-
ressä, jota me kuljemme. Jos he meitä kiittäwät,
niin on se hymä heille; mutta elleiwät meitä kiitä/
niin on meillä palkka omassa itsessämme. Me olemme
maksaneet pienen, pienen osan melastamme Jumalalle.

lesus tapasi kulkiessaan Galileassa kymmenen
spitaalista miestä. Spitaali oli loma, tarttuma ja
usein parantumaton tauti. Spitaalinen ei saanut
tulla lähelle muita ihmisiä, jotta hän ei heitä tartut-
taisi; hänen täytyi asua syrjässä, yksin tahi muitten
spitaalisten kanssa. Joka kerta, knin häntä wastaan
tuli joku terwe, täytyi hänen jo lankaa huutaa: saas-
tainen, saastainen! Ia jos niin tapahtui, että hän
parani, täytyi hänen pyytää papilta todistusta, ennen-
kuin hän jälleen sai seurustella muitteu ihmisten kanssa.

Nuot kymmenen spitaalista seisoiwat kylän edus-
talla ja rukoilimat lesusta auttamaan. lesus sanoi:



menkäät näyttämään itseänne pnpeille! Ia samassa
hetkessä he oliwat terweet. Silloin juoksi yhdeksän
iloissaan pois, mutta kymmeues tuli lesuksen luo,
laukesi maahan kaswoillensa ja ylisti Jumalan. In
hän oli samarialainen.

lesus sanoi: eikö kymmenen tullut puhtaaksi?
Missä siis nuot yhdeksän omat? Ei ole kukan» muu,
paitsi tämä muukalainen, tullut takaisin Jumalan ylis-
tämään.

Tuon tuostakin lähettää Jumala turmelemia tau-
teja monin maita häwittämään. Kansat huutamat
hädän hetkenä, samaten kuin uuot kymmenen spita-
lista huusiwat: Herra, armahda meitä! lesus, tuo
suuri Lääkäri tulee. Jumala autaa kowau taudiu
tauota, ja kansat rientäwät jälleen iloisina pelloillensa,
toimiinsa ja huweihinsa. Mutta moniko muistaa ylis-
tää Jumalaa? Kaikkialla ympärillämme on kuolema
tuhojaan tehnyt, mutta meidän maamme on tullut
säästetyksi: miten olemme Jumalaa ylistäneet siitä,
että enkeli on wartioinnut meidän porttejamme? Eikö
ole ikään kuin wieläkin kuulisimme lesuksen sanoman:
onhan kymmenen puhtaaksi tehty? Missä ne yhdeksän
omat?

Toisinaan taas tapahtuu, että katowuosi ou koh-
dannut monta maamme osaa, moni näkee nälkää ja
huutaa Jumalaa awnksensa hädässään ja turjuudes-
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saan. lesus tulee. Jumala autaa pellon kantaa uudet
laihot ja rawita nälkäisiä; mutta missä ne yhdeksän
omat? Myrskyt wintuwat merellä, laiwat joutumat
haaksirikkoon, merimiehet huutamat nivukseen lesusta,
joka asetti tuulen, lesus tulee, aallot tyyntymät, haaksi-

rikkoiset pelastumat; missä ne yhdeksän omat? Lapset
menewät syksyllä luistelemaan yön manhalle jäälle;
jää murtuu, lapset huutamat apua, lesus tulee, nuot
wallattomat pelastetaan; missä ne yhdeksän omat?
Ia niin me luistamme pois elämän waaroissa ja
elämän huolissa. Kaikki huutamat lesusta, kun häntä
tarwitsewat, mutta kun huolet omat ohitse, eiwät he
mielestään enään häntä tarwitse. Missä ne yhdeksän
omat?

Ia missä on kymmenes, hän, tuo ainoa, joka
mnisti olla kiitollinen Jumalaa kohtaan? Ehkä hän
noista kymmenestä on muukalainen, samarialainen?
Kentiesi hän on köyhin, heikoin, yksinkertaisin noista
kymmenestä, se, jota nuot yhdeksän ylenkatsoiwat
ja pitiwät huonoimpana? Niin, sillä lesus ei ole
syyttä meille osottanut häntä ainoana kiitollisena.
Juuri sen wuoksi, että hän oli enimmän ylenkatsottu
heistä kaikista, ajatteli hän wähimmän itseänsä ja
mnisti paremmin kuin muut kiittää awusta. Siinä
on jälleen Jumalan nialtakunnan järjestys: wiimeiset
ensimmäisiksi ja ensimmäiset wiimeisifsi.



lesus sanoi kymmenennelle, joka yksin ymmärsi
ylistää Jumalaa: nouse ja mene, uskosi on pelasta-
nut sinun! Oliko tuo kymmenes siis ainoa, joka
uskoi? Oli, sen ymmärrämme siitä, että hän oli
ainoa, joka kiitti Jumalaa, Nuot toiset yhdeksän us-
koiwat Jumalaan niin kauan, kuin he häntä tarwitsi-
wat, ja sitten oli heistä yhdentekewää, oliko Jumalaa
tahi ei, kun he wain jälleen saiwat olla termeinä ja
elää muitten tamoin. Sillä tumalla moni luulee usko-
mansa Jumalaan. Mitä isäsi sanoisi, jos tahtoisit
olla hänen lapsensa ja rakastaa häntä ainoastaan niin
kauan, kuin hän sinulle antaa kaikkea, mitä sinä pyy-
dät, ja kaikkea, josta sinä enimmän pidät? Silloin-
han et ratastukkaan isääsi, maan hänen käsiänsä ja
taskujansa ja hywiä lahjojansa. Mutta isäsi ei tyydy
sellaiseen rakkauteen; hän ei pane siihen mitään armoa.
Ia samaten on myöskin meidän uskomme laita. Jos
uskomme Jumalaan kestää ainoastaan niin kauan
kuin hän meille antaa kaikkea, mitä haluamme, niin
mitenkä Jumala saattaisi tyytyä sellaiseen uskoon?

Mutta koeta rukoilla, ja maikka et saisikaan, mitä
rukoilet, niin usko kuitenkin! Semmoisiksi Jumala,
meitä tahtoo. Ia semmoisena tahtoo myöskin isäsi
sinua nähdä. Rakastaako hän sinua wähemmän, sen
wuoksi että hän kerran kieltää sinulta jotakin? Ei
hän tietää paremmin kuin sinä, mikä sinulle on hyö-
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dyllistä, ja jota onnellisempana ja iloisempana sinä
alistut hänen tahtonsa mukaan sillä kertaa, sitä haluk-
kaammin hän toisella kertaa tahtoo kuulla rukouksesi.

Nuot kymmenen spitaalista oliwat kuten lapset,
jotka matkustawllisille weräjän aukaisemat, mutta näh-
tyään rahan juoksemat heti sitä ottamaan ja laskemat
«eräjän paukahtamaan kiinni matkustawaisen hemosen
eteen.

Sinä suuri Herra Jumala, joka annat meille
kaikki, kaikki, kaikki, anna meille myöskin kiitollinen
sydän! Amen.

1Z Sunnuntaina Aolunnaisuuden-
pittwiistä.

(Imen wiwsik. Mntt. 6: 24-34)

52. Kedon kukkaset ja taitvaan linnut.
lesus on puhunut armeliaisuudesta ja kiitolli-

suudesta; uyt hän puhuu luottamuksesta Jumalaan.
Me emme yht'aikna saata Palmella kahta herraa: Ju-
malaa ja Mammonaa.

Mammona on sama kuin rikkaus ja maalliset
murheet. lesus ei kiellä ketään pitämästä huolta
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jokapäiwäisestä toimeentulostaan, töistään, talostaan
ja lapsistaan; hän on juuri werrannut Jumalaa hy-
wään isäntään, joka pitää kaikesta huolta. Mutta
hän sanoo, että maallinen huolenpitomme ei saa olla
se herra, jota me palmelemme ja tottelemme; maan
Jumalan pitää olla meidän oikea herramme, jota me
palmelemme ja tottelemme ennen kaikkea muuta.

Moni rikas ajattelee main, mitenkä hän tulisi
wielä rikkaammaksi ja saisi pitää hywiä päiwiä. Niistä
lesus on sanonut, että rikkaus wieroittaa heidän sy-
dämmensä pois Jumalasta, niin että heidän on mui-
kea tulla taiwaan maltakuntaan. Nyt hän waroittaa
köyhiä, etteiwät heidän jokapäimäiset huolensa telkeisi
heidän tietänsä taiwaaseen. Heidän ei pidä mureh-
tien sanoa: mitä minun pitää syömän, mitä juoman
ja millä minun pitää itseäni waatettaman? Jumala
on antanut heille hengen: eikö henki ole enemmän
kuin ruoka? Jumala on antanut heille ruumiin; eikö
ruumis ole enemmän kuin maate?

Meidän tulee katsella taiwaan lintuja; ne eiwät
kylmä eiwätkä niitä eiwätkä kokoa riiheen, ja kuiten-
kin ne lentäwät ja liwertämät aina iloisina murehti
matta tulewaisuuttaan. Ne tietämät, että meidän ja-
niiden taiwaallinen isä pitää niistä huolen. Emmekö
me ole enemmän kuin liunut? Eikä kukaan meistä
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kaikkine huolineen saata elää päiwääkään kauemmin
kuin Jumala on määrännyt.

Miksikä niin moni suree waatteittensa wuoksi?
Kedon kukkaset eiwät ajattele, mitenkä itsensä werhoi-
siwat. Ne eiwät kehrää, kudo, eiwätkä ompele, ja
kuitenkaan ei kuningas Salomo kaikessa loistossaan
ollut niin waatetettu kuin yksi heistä. Jos Jumala
näin maatettua pellon ruohon, joka tänäpäiwänä kas-
waa ja huomenna makaa wiikatteen kaatamana, niin
kuinka paljon enemmän hän siis pitääkään huolta
meistä, heikko-uskoisista lapsista!

Sen niuoksi, sanoo lesus, ei meidän tule mu-
rehtia, jos meiltä jotakin puuttuu. Huomaa tark-
kaan: tee työtä, mutta älä murehdi! Pakanat etsi-
wät ja suremat, sentähden että he eiwät tunne tai-
wllllllista Isäänsä. Me, jotka hänen tunnemme, emme
saa koskaan epäillä. Miksi uskoisimme, että Juma-
lamme on meidän unohtanut? Hän, joka ylläpitää
kaikkia luotujansa, hän ei meitä koskaan unhota, hän
tietää, mitä me tarwitsemme, hän tietää sen parem-
min tuin me.

Meidänkin tulee etsiä, sillä ihmishenki etsii lak-
kaamatta. Mutta älkäämme etsikö kaivomaisia maal-
lisia asioita, joita tänään tarwitaan, mutta huomenna
ei enään tarwita; etsikäämme sitä, joka kaikkina ai-
koina ou pysywäistä ja jota kaikkina aikoina tarwi-
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taan, nimittäin Jumalan Valtakuntaa ja hänen »van-
hurskauttansa. Niitä tulee meidän ensiksi etsiä,
ennen kaikkea muuta, ja silloin tiedämme, että kaikki
muu tulee meille Jumalan tahdon mukaan, kun sitä
tarwitsemme. Katso, kuinka moni täällä lakkaamatta
huolehtii siitä, mistä hän huomenna saisi jokapäi-
wäisen leipänsä, taikka siitä, että hän ehkä sairastuisi,
taikka siitä, että joku onnettomuus tahi wastoinkäy-
minen saattaisi hänelle huomenna tapahtua! Mikä
tarpeeton suru! sanoo Wapahtajamme. Eikö siis se
snrullinen sielu, joka niin itseänsä maiwaa, tiedä, että
huominen päiwä on Jumalan hallussa, samaten kuin
tämäkin päiwä? Eikö siinä ole kyllä, että jokaisella
päiwällä on suru itsestänsä?

Wiisaitten ja marowaisten ihmisten on tapana
sanoa: ei pidä elää ikään kuin joka päiwä olisi wii-
meinen, pitää ajatteleman huomistakin päiwää, täytyy
ajoissa nmrustaa itsellensä, mitä tarwitsee, täytyy olla
walmis ottamaan mastaan pahojakin päiwm. Sehän
on hywin ymmärtäwäisesti sanottu; mutta Jumalan
sanan yksinkertaisuus on nmsaampi kuin ihmisten
ymmärtäwäisyys. Sen wuoksi sanoo lesus: ei kukaan
taida kaikella wiisaudellaan estää surua, onnetto-
muutta, wllstoinkäymistä, ellei luottamus Jumalaan
ole hänen wahwa kallionsa. Ilman sitä kalliota hor-
juu kaikki, mutta sillä kalliolla seisomme turwallisina
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kaikissa elämänmaiheissa. Etsi ensin Jumalan wal-
takuntaa ja hänen Vanhurskauttansa; ole sitten huo-
lellinen ja nnisas ihmisten tawan mukaan, sillä sitä
ei lesus kiellä; hän ainoastaan kieltää meitä niin
suremasta, tuin jos Jumalaa ei olisi, joka meistä
murheen pitää.

Jumalan sana sanoo: niille, jotka Jumalaa ra-
kastamat, kääntywät kaikki asiat parhaaksi. Se, joka
on elänyt ja nähnyt, kuinka ihmeellisesti Jumalan
sallimus johtaa koko elämäämme, se ei ole epätoi-
wossa milloinkaan, hän tietää, että Jumala pitää
meistä huolen, juuri kun me olemme kaikkein neu-
wottomimmat. Olen ollut nuori ja olen nyt jo man-
haksi tullut, enkä ole wielä koskaan nähnyt wanhurs-
tasta hyljättämän, taikka hänen lapsensa leipää ker-
jäämän (Ps. 37: 25). Olen nähnyt monen rikkaan
walwowan onnettomana yöllä huomispäimän pelosta,
ja olen nähnyt monen köyhän, joka ei tietänyt, mitä
hän huomenna antaisi nälkäisille lapsillensa, makaa-
man niin lewollisesti, ikään kuin hänen pöytänsä jo
seisoisi walmiiksi katettuna. Ia hänen luottamuksensa
ei koskaan, koskaan ole häpeään joutunut. Jumala
saattaa wiipyä, toetellaksensa meidän uskoamme, mutta
Jumala tulee aiwan marinaan ja tulee oikealla het-
kellä, kun main jätämme itsemme kokonaan hänen hal-
tuunsa. Sinä onnellinen lapsi, joka et wielä ole
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oppinut tuntemaan elämän suruja, myöskin sinun
pitää tulla tuntemaan, että Jumala antaa sinulle,
mitä häneltä pyydät nöyrässä uskossa, jos se sinulle
ou hyödyllistä. Mutta jos uskot Jumalaan, olet
kerran, manhaksi ja harmaaksi tultuasi, saattama mus-
tata, kuten opetuslapset wastasimat, lesuksen heiltä
kysyessä: onko teiltä mitään puuttunut? He wasta-
simat: ei mitään. Ei mitään maailmassa pidä mil-
loinkaan puuttuman niiltä, jotka ensin etsiwät Juma-
lan waltatuntaa ja hänen wanhurskauttansa. Amen.

l 6 Sunnuntaina Aolmmaisuuden
päiwästä.

(2:nen wuosik. loh. 11: 21-45)

53. Llltsanls helätetäiin kuolleista.
Kolme kertaa emankelilnnit mainitsemat, että le-

sus herätti kuolleita, nimittäin lesken pojan Namissa,
Januksen tyttären ja wihdoin Latsarutsen. Turhaan
omat ihmiset koettaneet kieltää ja määristellä noita
Jumalan suuria ihmetöita. Monta läsnä-ollutta on
ne todenperäisiksi todistanut, ja koko luudanmaa oli
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hämmästyksissään näitten ihmeellisten asioiden tapah-
tuessa. Elämän suuri Herra, joka wiimeisenä päi-
wänä on herättämä kaikki kuolleet, on jo waeltaessaan
täällä maan päällä tahtonut epiiilewille ihmisille «sot-
taa maltansa kuoleman yli.

lairuksen tyttärestä luemme 24 sunnuntaina
Kolminaisuudenpäimästä. Lesken pojasta Namissa
kertoo Luukkaan 7 luku. lesus tuli opetuslapsineen
suuren kansanjoukon seuraamana Namin kaupungin
portille. Silloin sieltä kannettiin ulos eräs kuollut,
joka oli äitinsä ainoa poika, ja tämä äiti oli leski.
lesus näki tuon itkemän äidin, joka oli kadottanut
mkkahimman, mitä hänellä maailmassa oli, ja se hä-
nen sydäntänsä liikutti. Hän sanoi leskelle: älä itke!
Kantajat seisahtuiwat. lesus huusi: minä sanon
sinulle, nuorukainen, nouse! Kuollut nonsi istumaan
paarille ja rupesi puhumaan, jonka jälkeen lesus jätti
hänet elämänä hänen äidillensä. Ia nyt hänen äi-
tinsä ilosta itki. Wapistus maltasi kaikkia, jotka
tämän näkiwät, ja he ylistimät Jumalaa, sanoen:
suuri profeetta on noussut meidän keskellemme, ja
Jumala on kansaansa etsinyt.

Kertomuksen Latsaruksesta luemme Johanneksen
11 lumussa. Ei hän ollut se Latsarus, joka makasi
rikkaan miehen portilla, maan Martan ja Marian
weli; nämcit asuiwat Betania nimisessä kylässä lähellä
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Jerusalemia. lesus rakasti näitä kolmea hurskasta
sisarusta. Hän oli ollut wieraana heidän kodissaan;
siellä Maria hänen jalkojensa juuressa oli kuunnellut
hänen sanojaan, sillä wälin kuin Martta oli hoitanut
talouttaan. Maria oli se, joka lesusta oli kalliilla
nardus-uljyllä woidellut ja pyyhkinyt hiuksillaan hänen
jalkojansa.

Nyt oli Latsarus sairas. Sisaret liihettiwätsauan lesukselle, joka silloin oli Galileassa: katso, se,
jota rakastat, makaa sairaana., lesus wastasi: tämä
kipu ei ole kuolemaksi, maan Jumalan kunniaksi. Ia
hän wiipyi wielä kaksi päimää Galileassa, sen jälkeen
kuin hän tuon kiiruhtaman sanan oli saanut. Sillä
aitaa kuoli Latsarus.

Kun lesus palasi ludeaan, sanoi hän opetus-
lapsilleen: ystäwämme Latsarus makaa, mutta minä
herätän hänet. Jos hän makaa. Herra, niin hän
tulee paremmaksi, wastasimat opetuslapset. Ei, sanoi
lesus, Latsarus on kuollut, mutta teidän uskollenne
oli parempi, etten ollut siellä tekemässä häntä ter-
weetsi.

Kun lesus tuli Betaniaan, oli Latsarus jo maan-
nut neljä päiwllll haudassa. Martta meni lesusta
mustaan ja sanoi nuhdellen, mutta mielii jonkunlai-
sella heikolla toiwolla: Herra, jos sinä olisit ollut
täällä, niin weljeni ei olisi kuollut. Mutta kaikkia.
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mitä sinä Jumalalta pyydät, sitä Jumala sinulle
antaa.

lesus sanoi: sinun weljesi pitää jälleen nouse-
man ylös. Niin, sanoi Martta, minä tiedän, että
hän on wiimeisenä päiwänä nousema ylös. lesus
sanoi: minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka mi-
nuun uskoo, hän elää, maikka hän olisikin kuollut.
Jokainen, joka elää ja uskoo minuun, hänen ei pidä
iankaikkisesti kuoleman. Uskotko sen?

Uskon, sanoi Martta. Minä uskon, että sinä
olet Kristus, Jumalan Poika, jonka piti maailmaan
tuleman.

Nyt tuli myöskin Maria, ja hän sanoi samaten
kuin Martta: jos olisit ollut täällä, niin meljemme
ei olisi kuollut.

lesus näki hänen itkemän ja itki itsetkin. Mi-
hinkä olette hänen panneet? He wastasiwat: Herra,
tule katsomaan! Ia paljo kansaa oli tullut sinne
Jerusalemista, ottaaksensa osaa sisarien suruun, ja he
sanoiwat keskenään: katsokaa, kuinka rakas Latsarus
hänelle oli! Mutta muutamat sanoiwat: eikö hän,
joka aukaisi sokean silmät, myöskin olisi saattanut tehdä
Latsarusta terweeksi?

Silloin lesus meni haudan luo, joka oli muo-
reen hakattu ja suurella tiwellä teljetty. Ottakaa
pois kiwi! Ei, ei, rukoili Martta: meljemme on jo
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neljä päiwäa ollut kuolleena! Neljän päiwän pe-
rästä on kuollut tässä lämpimässä maassa niin muut-
tunut, ettei kukaan häntä tahdo lähestyä.

lesus sanoi Martalle: enkö ole sanonut sinulle,
että jos sinä uskoisit, niin saisit nähdä Jumalan
kunnian?

Kiwi nostettiin haudalta. lesus loi silmänsä
taiwllsta kohti sekä sanoi: Isä, minä kiitän sinua, että
olet minua kuullut! Minä tiedän, että sinä aina
kuulet minun, mutta nyt minä sinua kiitän sentähden,
että ne monet, jotka tässä ympärilläni seisomat, uskoi-
siwat sinun lähettäneen minut.

Kun hän tämän oli sanonut, huusi hän kowalla
äänellä: Latsarus, tule ulos! Ia Latsarus tuli ulos
haudasta, sidottuna käsistä ja jaloista kääriliinalla
ja hänen kasmonsa hikiliinalla peitettyinä. lesus
sanoi: päästäkää hänet irti ja laskekaa hänet mene-
mään kotia!

Mitenkä saattaisimme kertoa noitten monien läsnä-
olewien hämmästystä ja kummastusta heidän tuota
näkyä nähdessään? Ei elämien ihmisten silmät ennen
milloinkaan olleet mitään sellaista nähneet, eikä yksi-
kään, joka sen näki, sitä saattanut milloinkaan unohtaa.
Ewankeliumi sanoo ainoastaan: silloin niin moni uskoi
lesukseen, että suuri raati Jerusalemissa pelkäsi yleistä
kapinaa ja neumotteli lesuksen ristiinnaulitsemisesta.
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Kuinka kiittämätöntä ja tyhmää! He tahtoimat sur-
mata häntä, joka herätti kuolleita!

Tämä liikuttama kertomus Latsaruksesta on loh-
duttaen kulkenut kautta aitojen sumusta sukuun, jotta
me uskoisimme lesukseen, meidän Wapahtajamnme,
ja uskoisimme hautojen ääressä hänen iankaikkiset sa-
nansa, jotka tuntemat läpi kaiken kuoleman pimeyden:
Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka
minuun uskoo, hänen pitää elämän, maikka
hän olisikin kuollut. Amen.

l 7 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
päiwästä.

(I:nen wuosik. Luukt. 14: 1-11)

54. Korottaminen ja nöylMllminen.

Farisealaiset viimat suojeleminaan lesusta: he
kohosiwat siten kansan silmissä, tze tutsuiwat
häntä luoksensa pitoihin; he sumaitsiwat senkin, että
hän heidän lasnä-ollessaan sabbatina paransi sairaan.
Itsekseen he ajatteliwat: odotappas; tuosta me sinua
mielii syytämme sopimassa tilaisuudessa!



lesus tuli heidän luoksensa, hän tuli kaikkien
luo, jotka tahtoiwat kuulla hänen sanaansa. Hän ei
ketään mihollista pelännyt, hän sanoi kaikille totuu-
den. Miksi hän ei olisi parantanut sairaita sabliat-
tina? Sitä ei Jumalan laissa missään kielletä.
Myöskin meillä lääkärit käymät sairaitten luona sun-
nuntaina. Apteekit ja sairashuoneet omat amoinna,
samaten kuin arkipaiminä. Samoin ei sekään, mikä
kuuluu elämän tärkeimpiin tarpeisiin, ole sunnuntaina
kiellettyä. Kauppamies sulkee puotinsa, maanroiljeliä
jättää auransa, käsityöläinen työkalunsa, wirkamies
mirkahuoneensa, koulu läksynsä; mutta pappi saarnaa,
lukkari weisaa, posti ja junat kulkemat, leipuripuoti
on auki, perheen-emäntä keittää päiwällistä nälkäisille
lapsilleen.

Farisealaiset unohtiwat, kun he kutsuiwat lesuk-
seu luoksensa, että he oliwat kutsuneet sydämmentut-
kian, joka luki heidän ajatuksensa. lesus näki, mi-
tenkä he päiwällistä syödessä mielellään tahtoiwat
istua ensimmäisinä, ja silloin hän opetti heille lem-
peällä tawalllllln suuren taidon, nimittäin nöyränä
olemisen. Hänen Varoituksensa, jonka ewankeliumissa
luemme, on aiwan sellainen, kuin meidän Varoituk-
semme lapsille, kun pidoissa omat: älä tunkeile esiin,
älä ensiksi pyydä; ajattele, mikä häpeä, jos sinua täy-
tyisi käskeä pois pöydästä! Odota siksi, että wanhem-
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nmt ensiksi omat saaneet, ja sehän on kunniaksi sinulle,
tun emäntä sanoo: astu esiin, ystciwäni, sinä, joka et
ole mitään pyytänyt etkä mitään saanut!

Lapset eiwät tawallisesti pidä noista tapojen
ohjeista, mutta heidän tulee muistaa, että ne koskemat
paljoa muutakin, tuin kainoutta pidoissa. Tuo roh-
kea pöyhkeys, joka tuuppaa muita pois tieltään, on
kuitenkin rehellistä, mutta mitä sanot sinä ulkokulla-
tusta ylpeydestä, joka aina kursailee: mene sinä
kaikella muotoa enuen minua! ja ajattelee kuitenkin
itsekseen: minä olen sinua paljon parempi? Jos en-
kelit saattaisiwllt nanraa, niin kylläpä he hymyilisiwät
ihmisten hullunkurista ylpeyttä! Mutta enkelit eimät
naura; he iloitsemat jokaisesta uöyrästä sydämmestä
ja suremat sitä, että ylpeät saattamat olla niin kurjan
tyhmiä.

Muutamat ylpeilewcit tiedoistaan ja taidoistaan,
toiset ylhäisestä sumustaan ja asemastaan, rikkaudes-
taan, taloistaan, pelloistaan ja karjastaan, waatteis-
taan, .kauniista muodostaan, humista awuistaan ja
hymistä töistään, taikka onnestaan kaikissa toimissaan.
On niitäkin, jotka kehumat, että aina ou kaunis ilma,
kun he menewät ulos. Kerjäläinen saattaa olla ylpeä
rääsyistään, raajarikko puujalastacm, rikoksentekiä
rikoksestaan. Ia lapset pienessä ylpeydessään tekemät
pilkkaa isoista. Kuka on sellainen mies kuin pieni
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Niilo, kun hän saattaa päällään seisoa? Satu kertoo
pienestä tytöstä, joka ei saattanut tulla tuimaan Val-
takuntaan sen wuoksi, että hän oli kowin ylpeä pu-
naisista sukistaan.

Tiedätkö, miksi ylpeys aina käy lankeemuksen
edellä, miksi itsensä korottaminen aina tuottaa nöy-
ryytystä? Sen wuoksi, että kaikki, josta me ylpei-
lemme, on todellisuudessa ainoastaan ansaitsematon
Jumalan lahja. Mutta luu ylpeilemme Jumalan
lahjasta, niin silloinhan Marastamme Jumalan kun-
nian. Sen wuoksi täytyy meidän nöyrtyä, jotta mei-
dän kunniamme kuuluisi sille, jolle kunnia oikeutta
myöden tulee.

Tuuli on taittanut juuriwesan puusta ja wis-
kamiut sen ulos maantielle, jossa kaikki, jotta ajamat
ja kulkemat, sitä tallaamat. Jumala näkee tuon puoli-
kuolleen juuriwesan makaaman awuttomana kaikkien
jaloissa ja armahtaa sitä, hän ottaa wesa raukan ja
istuttaa sen hedelmälliseen maahan, ja siinä se saa
uutta eloa ja rupeaa kaswamaan. Kun sitten tuo
tallattu juuriwesa on tullut suureksi, ihanaksi puuksi,
rupeaa se ylpeilemään ihanasta kukoistuksestaan. Kat-
sokaa, minkälaiseksi olen tullut omasta woimastani!
No hnwn, sanoo Jumala, jos olet tullut siksi, mikä
olet, omasta woimastasi, min koetaupas wielä kerta,
mihin woimasi kelpaa! Sitten tulee uusi ja wielä
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ankarampi myrsky, se kaataa puun ja hajottaa sen
awuttomat oksat tielle kaikkien jalkojen eteen. Siellä
ne nyt owat kadotettuina omassa woimassaan, eitä
yksikään armahtawainen käsi enään niitä istuta elä-
mään ja kukoistukseen.

Sinä, joka Jumalalta olet saanut suurempia
lahjoja, kuin muut, muista puuta, joka kukoisti omassa
woimassaan! Ia ajattele sitä, mitä lesus sanoi
(Matt. 18: 4): joka itsensä alentaa niinkuin tämä
lapsi, hän on suurin taiwaan waltakunnassa.

Onko siis lapsi aina nöyrä? Ei, tiedämmehän,
että löytyy myöskin itserakkaita, itsewiisaita lapsia.
lesus ei sanonut: laitti lapset; hän sanoi: tämä
lapsi, jota hän piteli sylissään. Sen hän tunsi,
sellaisena olisi hän tahtonut nähdä laitti lapset. Kun
saattaa olla suuri Jumalan waltalunnassa nöyrän
sydämmensä tähden, niin mitenkä kukaan saattaa tah-
toa olla pieni ylpeän sydämmensä wuoksi? Rakas
lapsi, ole sellainen sydämmestäsi luin tämä lapsi,
niin wähäpätöinen omissa silmissäsi, niin itsclieltäwä,
niin kokonaan jättämä itsesi Vapahtajasi rakkaudelle,
niin silloin sinä, samaten kuin se lapsi, saat lewätä
lesutsen helmassa! Amen.
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18 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
pitttviistä.

(8:s wuosik, Mark. 10: 17-27)

55. Rikas nuorukainen.
lesus seisoi Jordanin rannalla, ja paljo kansaa

oli kokoontunut hänen ympärillensä. Tämä oli se
merkillinen piiimä, jolloin opetuslapset tahtoiwat estää
lapsia tulemasta lesuksen luo ja jolloin hän otti
lapset syliinsä ja siunasi heitä.

Silloin tuli hänen luoksensa rikas ja ylhäinen
nuori mies, joka lankesi polwillensa ja kysyi: hymä
Mestari, mitä minun tulee tehdä, saadakseni iankaik-
kisen elämän? lesus sanoi: Jumala ainoastaan on
hywä; tunnetko Jumalan käskyt? Tunnen, sanoi
nuorukainen, ne olen minä nuoruudestani asti pitä-
nyt. lesus katsoi osaa-ottamalla rakkaudella häneen
ja wastasi: yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki
mitä sinulla on, ja anna köyhille! Tule sitten minun
luokseni, seuraa minua, kanna minun ristiäni, ja
sinun pitää saaman tmvara taiwaassa.

Silloin meni tuo nuori mies murehtien pois,
sillä hänellä oli paljo omaisuutta. Surullisena katsoi
lesus hänen jälkeensä ja sanoi: katsokaa, kuinka waikea
rikkaan on tulla Jumalan luo! Helpompi on ta-

EwauKlwmi lapsille, 18
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melin mennä neulansilmän läpi, kuin rikkaan mennä
Jumalan waltakuntaan.

Kameli ja neulansilmä eimät opetuslapsia ihme-
tyttäneet, sillä Jerusalemin muurissa löytyi niin ma-
tala portti, että tuskin tumallisen pitkä mies siitä
saattoi oikoisena kulkea, saatikka sitten korkea kameli,
ja sitä porttia nimitettiin neulansilmäksi. He peläs-
tyiwät ja ihmetteliwät, mitenkä kukaan ihminen saattoi
tulla autuaaksi niin komilla ehdoilla. lesus mustasi:
ei yksikään saata tulla Jumalan Valtakuntaan omasta
ansiostaan, maan ainoastaan Jumalan armosta.

Tämä kaunis kertomus on annettu meille samassa
tarkoituksessa, kuin sekin, jossa selitetään, ettei kukaan
saata palmella kahta herraa. Jumala ei tyydy puoli-
naiseen sydämmeen, hän tahtoo meitä kokonaan.

Tuo nuori mies oli wilpitöu, hywä ja hurskas
ihminen. Hän ei itse tietänyt, eikä kukaan muukaan
tietänyt, ettei hän aina olisi seurannut Jumalan käs-
kyjä niin pitkältä kuin häu muisti aikaa taqksepäin.
Hän oli puhdassydämminen, rehellinen, makaa, lempeä,
rauhallinen, tunnollinen, ja mannaan myöskin ar-
melias köyhiä kohtaan. Wieläpä enemmänkin, hän
etsi iankaikkista elämää, hän tuli lesuksen luo kysy-
mään, mitä hänen wielä pitäisi tekemän. Kentiesi
olisi hänen pitänyt rakentaa kirkko Jumalalle? Taikka
kentiesi hän ei wielä ollut tarpeeksi osuttanut armeliai-
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suutta ja hänen täytyisi sen wuoksi wielä ruokkia sa-
toja köyhiä?

Ei, sanoi lesus, sinun tulee antaa kaikki mitä
sinulla on ja sen lisäksi wielä itsesikin! Se oli liika
paljon, sitä hän ei saattanut. Ia sitte meni hän
murheellisena pois, samaten kuin moni hywä ihmi-
nen menee, kun Jumala pyytää kaikki.

Rikkaalta nuorukaiselta puuttui eräs suuri taito,
maikka hän ei itse sitä tietänyt, mutta lesus sen tiesi,
nimittäin itsekieltämisen taito, taito antaa pois kaikki.
Jumala tulee luoksemme ja sanoo: anna minulle,
mitä sinulle on ratkahinta maailmassa, jotta sinun
sydämmesi ei riippuisi siinä ainoassa, maan jakamatta
kuuluisi minulle! Jos olet rikas, niin anna minulle
rikkautesi; jos olet köyhä, niin anna minulle wiimei-
nen maallinen toiwosi! Jos toiwot jotakin tai hala-
jat jotakin kaikesta sydämmestäsi, niin kieltäydy siitä,
anna se minulle! Jos sinulla on jotakin maailmassa,
jota pidät ilonasi ja ylpeytenäsi, mitä ikänä se olisi-
kin, elämäsi, terweytesi, nimesi, kunniasi, kotisi, maasi,
paiwiesi rauha, yösi lepo, silmiesi walo ja oikea kätesi,
anna kaikki, minä pyydän ne sinulta! Taikka jos
pidät jotakuta maailmassa oikein sydämmestäsi rak-
kaana, äitiä, isää, lastasi, ystäwää, niin anna ne mi-
nulle, anna kaiMtyyni, jotta minä kymmenkertaisesti
saattaisin antaa ne sinulle takaisin! Niin, mitä was-
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taamme sellaiseen waatimukseen? Useimmat meistä
tekisiwät samoin kuin rikas nuorukainen, menisimät
surullisina pois. Taikka kentiesi sinä mustaisit: rakas
Herra Jumala, ota kaikki muu, mutta anna minun
pitää tämä yksi! Ia silloin katsoo Jumala surulli-
sella rakkaudella sinun jälkeesi ja sanoo: onneton lapsi,
etkö ymmärrä, että juuri tuo yksi, johonka sinun sy-
dämmesi on kiintynyt, erottaa sinut iankaikkisesti mi-
nusta?

Niin on epäjumalien laita: ne eiwät saa ottaa
meidän sydäntämme. Sinulla on ihana satukirja,
sehän ei ole mitään pahaa. Mutta opettajasi kou-
lussa sanoo sinulle: anna minulle kirja, et saa sitä
ajatella niin kauan tuin läksyjäsi luet! Isäsi on an-
tanut sinulle weneeu, mutta sillä olet nähnyt muitten
purjehtiman, ja nyt sinä unohdat kaikki, saadaksesi
purjeet weneeseesi. Ei, sanoo isäsi, odota siksi, kunnes
osaat purjeita hoitaa! Sinulla on niin hywä ystäwä,
että olet hänen kanssansa koko päiwän poissa ja
unohdat sekä päiwällisen että illallisen. Ei, sanoo
äitisi, tänään sinun pitää jäämän kotia. Kirja, pur-
jeet ja ystäwä omat tulleet epäjumaliksesi, jotka ryös-
täwät sinulta sydämmesi.

Mutta jos nyt eiwät ihmisetkään tahdo suoda
sinua epäjumalillesi, maan tahtoisiwat sinut kokonaan,
niin mitenkä siis luulet, että suuri Herra Jumala
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tyytyisi puolinaiseen sydcimmeen? Mitä et hywästä
tahdosta hänelle anna, sen hän ottaa sinulta kysy-
mättä. Oi, kuinka usein hän ottaa juuri sen, jonka
me mielestämme roiimeiseksi tahtoisimme kadottaa!
Silloin nurisee meidän kapinallinen sydämmemme, ja
meidän ymmärtämättömien mielestä taimaallinen
Isämme on koroa meitä kohtaan. Mutta se päiwä
on tulema, jolloin me ymmärrämme, että mitä Ju-
mala antaa ja ottaa, sen hän tekee kaikki rakkaudesta,
jotta lahja ja sen kadottaminen meisi meitä lähem-
mäksi häntä. Woida kieltäytyä itsestään ja kaikesta
omastaan rakkaudessa, kärsiroällisyydessä ja mahwassa
luottamuksessa, se on armoa, rauhaa ja onnea, jota
ei mikään maailmassa enään saa horjumaan; se on
kaita, mutta suora ja warma tie Jumalan iankaikki-
seen iloon. Amen.
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l 9 Sunnuntaina Kolminaisuuden-
päiwästä.

(2:nen wuosik. Illh, 9: 24^41)

56- Sokeana syntynyt.

Johanneksen 9:nnessä luwussa luemme sokeana
syntyneestä kerjäläisestä, joka lesukselta sai näkönsä
jälleen.

Kertomus selittää niin tarkkaan kaikki kohdat,
että me ikään kuin näemme tuon sokean kerjäläisen
kurottaman kätensä ja pyytämän rahaa. Ia päiwän
ewankeliumi on osa siitä kertomuksesta.

Tapllhtuu joskus, että sokeat, jotka omat näkönsä
kadottaneet kimun tähden, saattamat lääkärin amulla
saada näkönsä takaisin. Mutta kun lapsi sokeana syn-
tyy, tapahtuu se jonkun synnynnäisen puutteen täh-
den silmien rakennuksessa, ja sellaista sokeutta ei mi-
kään taide moi parantaa.

lesus tuli erääseen kylään ja näki sokean, joka
tien warrella kerjäsi. Se ei mitään kummallista ollut,
mutta tuo kerjääjä oli ollut sokea jo syntymisestään
asti. Opetuslapset kysyiwät: onko sitte hän taikka
hänen nmnhempansll syntiä tehneet, koska Jumala
niin komin on tahtonut häntä rangaista? Ei, sanoi
lesus, hän on sokeana syntynyt sen wuoksi, että Iu-
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malan moima hänessä ilmoitettaisiin. Minun tulee
tehdä Isäni työtä, niin kauan tuin päiwä on. Ia
minä olen paiwän walkeus.

Sitten tarttui lesus sokeana syntyneen käteen,
talutti hänen ulos kylästä ja teki mullasta taikinan,
jonka hän pani sokean silmille. Sitten laski hän kä-
tensä hänen päällensä ja kysyi: näetkö jotakin?

Sokea sanoi: minä näen ihmisten kulkeman,
ikäänkuin he olisiwat puita. Silloin sanoi lesus:
mene pesemään itseäsi Siloan lammikossa! Sokea
meni ja pesi itsensä lammikossa, ja nyt olimat hänen
silmänsä termeet, niin että hän näki kaikki aiwan
selwästi.

Naapurit kylässä näkiwät hänen tuleman tiellä
ilman taluttajaa ja sanoiwat toisillensa: eikö tämä ole
sokeana syntynyt kerjäläinen? On, sanoiwat muuta-
mat. Ei, sanoiwat toiset, mutta hän on sen muo-
toinen. Kerjääjä itse sanoi: minä se olen.

Mutta sinähän olit sokea, sanoiwat kyläläiset.
Miten sinä nyt saatat nähdä?

Eräs mies, jota lesukseksi nimitetään, teki
taikinan, jolla hän woiteli silmiäni, ja kun minä olin
niitä wiruttanut Siloan lammikossa, sain minä näköni.

Kuka lesus on? Missä hän on?
En tiedä.
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Silloin kylänmäki mei kerjääjän farisealaisten
luotsi raatiin, koska lesus sabbatina oli sokean paran-
tanut. Farisealaiset kysyiwät: kuinka olet saanut
näkösi? Sokeana syntynyt kertoi, miten lesus oli
tehnyt. Nyt farisealaiset rupesimat keskenään napi-
semaan. Muutamat sanoiwat: lesus ei ole Juma-
lan mies, koska hän parantaa sairaita sabbattina.
Toiset sanoiwat: mutta mitenkä syntinen moi tehdä
sellaisia merkkejä? Mitä luulet? sanoiwat he sokeana
syntyneelle. Hän wastasi: minä luulen, että lesus
on profeetta.

Tästä mustauksesta eiwät farisealaiset pitäneet.
He tahtoiwat niin kauan kuin mahdollista wäittää,
ettei lesus ollut mitään ihmetyötä tehnyt, ja kutsui-
wat luoksensa sokeana syntyneen manhemmat. Onko
tämä teidän poikanne? On. Oliko hän sokeana
syntynyt? Oli. Mitenkä hän nyt saattaa nähdä?

Sitä emme tiedä, kysykää häneltä itseltä, hän on
siksi jo kyllin wanha. Silloin sokeana syntynyt
kutsuttiin toistamiseen sisälle. Tunnusta, että lesus
on sinua pettänyt! Me tunnemme hänen paremmin
kuin sinä, me tiedämme, että hän on syntinen.
Onko hän syntinen, sitä en tiedä, sanoi sokeana syn-
tynyt, mutta sen tiedän, että olin sokea ja nyt minä
näen. Kuinka hän sinun silmäsi aukaisi? Sen-
hän olen teille jo kertonut, mustasi kerjääjä. Pitääkö



minun se toistamiseen puhua? Tahdotteko tekin hä-
nen opetuslapsikseen tulla?

Me olemme Moseksen opetuslapsia, sanoiwat
farisealaiset, ja Jumala on puhunut Mosekselle, mutta
emme me tiedä, mistä lesus on. Sepä kumma,
sanoi kerjäläinen reippaasti, etteiwät noin oppineet
miehet tiedän mistä lesus on, joka minun silmäni on
amannut! Niin suurta ihmettä ei kukaan sitte maail-
man alun ole tehnyt. Wai niin, sinä tahdot meitä
opettaa, sinä kurja waimainen, sanonnat farisealaiset
neuwottomassll wihassaan ja ajoimat ulos tuon itse-
pintaisen kerjääjän, joka ei tahtonut lesuksesta wa-
lehdella.

Mutta sokeana syntynyt sai suuren palkan siitä,
että hän rohkeasti todisti totuuden. lesus meni hä-
nen luoksensa ja sanoi: uskotko sinä Jumalan poi-
kaan? Sokeana syntynyt sanoi: Herra, kuka hän on,
että minä häneen uskoisin? lesus wastasi: hän on
ensimmäinen, jonka sinä näit, kun sinun silmäsi auke-
niwat, ja se on hän, joka sinulle puhuu.

Silloin sokeana syntynyt lankesi voimilleen, ru-
koili lesusta ja sanoi: Herra, minä uskon! Ia le-
sus sanoi: tuomioksi olen minä tullut tähän maail-
maan, että ne, jotka eiwät näe, tulisiwat näkemiksi,
ja ne, jotka näkemät, tulisiwat sokeiksi.

28119 Siunmntamci Kolminaisundenftcuwästci,
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Farisealaiset sanoimat pilkaten lesukselle: olem-
meko mekin sokeat? lesus mustasi: jos te sokeat oli-
sitte, niin teissä ei olisi syntiä, urutta nyt te sanotte:
me näemme, ja sen wuoksi te syntiä teette. Tämä
oli ikään kuin hän olisi tahtonut sanoa: jos te olisitte
taitamattomia, siwistymättömiä ihmisiä, samaten kuin
tuo köyhä kerjäläinen, niin Jumala teitä armahtaisi.
Mutta nyt tahdotte olla niitä walistuneita ja siwis-
tyneitä, jotka ymmärtämät kaikkea ja jotka opettamat
taitamattomia, ja kuitenkin te juuri taistelette totuutta
mastaan. Se on teidän syntinne ja teidän tuomionne.

Näin loppuu Johanneksen kertomus sokeana syn-
tyneestä kerjäläisestä. Sinä, joka tämän luet, muista,
että kun Jumala antaa jonkun miattomasti kärsiä,
kuten tuon sokeana syntyneen, niin Jumalalla on joku
erityinen armorikas tarkoitus sillä, maikka me emme
sitä ymmärrä. Ia sitä lähinnä, muista myöskin
todistaa totuutta, maikka koko maailman farisealaiset
koettaisimat saada sinua walehtelemacm! Ia muista
mihdoin, että oppimattomat yksinkertaisessa rehellisessä
uskossaan omat tarkkanäköisempiä, kuin moni walis-
tunut ja siwistynyt, joka ei tahdo uskoa sentähden,
että hän ylpeydessään pitää itseään Jumalaa mii-
saampana. Tieto on suuri Jumalan lahja, kun se
on nöyrä, mutta ilman nöyryyttä on suurinkin oppi
pelkkää sokeutta ja hulluutta Jumalan silmissä. Sinä



maailman suuri malkeus, meidän rakas Herramme ja
Wapahtajamme, sinä tiedät, kuinka usein me kuljemme
sielun pimeydessä. Awaa meidän sokeat silmämme
näkemään iankaikkista waloasi ja anna meille roh-
keutta todistamaan totuutta! Amen.

2tt Sunnuntaina Kolminaisuuden
päiwästä.

(2:nen wuosik. Matt. 13: 44-46)

5?. Aarre ja helmi.
Kun lesus seisoi weneessä Genesaretin rannalla

ja kertoi kansalle siemenestä, joka putosi kalliolle, ja
wihamiehestä, joka kylwi rikkaruohon siemeniä yön
pimeydessä, silloin kertoi hän myöskin ne molemmat
mertaukset, mitkä me nyt luemme tämcinpäiwäisessä
ewllnkeliumissa. Ne omat niin lyhykäisiä, kuiu ly-
himmät sadut, mutta me tahdomme kuunnella niitä
wielä toistamiseen, sillä ne omat kuten taiwaan sini;
niissä on sywyyttä, jota ei kukaan mitata moi.

Taimaan wllltakunta on aarteen kaltainen, joka
oli peltoon kätkettynä. Aarre oli laimettu sumalle

28320 Suummtama KlllminaismidenpäiwäZtN,
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maahan, ei kukaan siitä tietänyt, peltomies odotti
main, että siemen itäisi, täsmäisi ja joutuisi tähälle,
tulisi riiheen kootuksi, puitaisiin, jauhettaisiin ja lei-
wottaisiin leimaksi, mutta ei kukaan ajatellut aarretta.
Ia he odottiwat monta muotia; siemen ei ottanut
itäakseen, tähkä ei tehnyt hedelmää, sirppi ei leikan-
nut eloa, riihi ei puinut, mylly ei jauhanut, jauhot
eiwät tulleet leiwiksi uunissa. Peltomies ei kylliksi
saattanut ihmetellä, että heidän wainiosarkansa oli
niin hedelmätön, maikka he ahkeraan yöt päiwät teki-
wät työtä. Pelto ei saattanut antaa eloa sen muoksi,
että aarre oli laimettu sywälle, sillä aarre oli Juma-
lan siunaus.

Silloin tuli eräs mies, ei kukaan tiedä mistä
hän oli, ja hän ei itse tietänyt, mitä warten hän tuli
juuri tuolle hedelmättömälle mainiolle. Jumala joh-
datti hänen askeleensa. Hän löysi aarteen; kuinka
hän sen löysi, sitä ei myöskään kukaan tiedä, mutta
hän lienee löytänyt sen Jumalan rakkaudessa, koska
hän sen löysi. Nyt ajatteli hän itsekseen: minä saatan
ottaa tuon aarteen, koska ei yksikään ihminen minua
näe, mutta sehän olisi synti, se olisi Varastamista,
koska pelto ei ole minun. Minä tahdon jälleen tal-
lentaa aarteen maahan, jossa se on ollut ennen, ja
toimittaa itselleni sen werran rahaa, että saatan ostaa
itselleni tuon pellon.



Mies läksi kotia jälleen ja myi kaikki, mitä hä-
nellä oli, siksi kunnes hän sai niin paljon rahoja, että
saattoi ostaa pellon. Silloin meni hän pellon omis-
tajan luo ja sanoi hänelle: myy peltosi minulle!
Mielelläni, sanoi omistaja; se on huono, hedelmätön
pelto, olen siihen ihan wäsynyt, sinä saat sen hai-
masta hinnasta.

Nyt olisi mies, joka pellon osti, saattanut tehdä,
kuten ihmiset sanomat, hymän kaupan, mutta se olisi
ollut markaus, ja siihen hän oli liiaksi rehellinen.
Hän siis sanoi pellon omistajalle: peltosi ei ole niin-
kään hedelmätön kuin sinä luulet. Siinä on suuri
aarre kätkettynä ja sen wuokfi tahdon sinulle siitä
maksaa seitsemän kertaa enemmän kuin sinä pyydät.

Mitä mielikuwituksia nuot omat? nauroi omistaja.
Enkö minä peltoani tuntisi paremmin kuin sinä? Ia
niin he sopimat pellon kaupasta, ja ostaja maksoi
seitfenkertaisesti sen, mitä myyjä oli pyytänyt. Mutta
ostaja se enimmän moitti; sillä kun aarre tuli ilmoille,
kantoi pelto satakertaisen hedelmän. Nyt siemen iti,
korsi laswoi, nyt tähkä hedelmöitsi, nyt sirppi teki
eloa, nyt riihi pui ja mylly jauhoi, nyt jauhot nou-
siwat leiwiksi uunissa ja pelto oli monta, monta
merillä arwokkaampi, kuin kaikki se tawara, mitä sen
onnellisella ostajalla ennen oli ollut. Sillä tuo sa-
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lassa ollut aarre oli Jumalan waltakunta ja Juma-
lan siunaus.

Käsitätkö, mitä Wapahtaja tässä kertomuksessa
piti tärkeimpänä? Sitä, että mies meni ja myi koko
omaisuutensa ostaaksensa mainion, kaikkityyni.
Siinä on jälleen tuo kaikki, jonka lesus pyysi rik-
kaalta nuorukaiselta. Mutta se, joka myy kaikki Ju-
malan waltakunnan tähden, saa sen satakertaisesti
takaisin.,

Sama peri-ajatus on myöskin kätkettynä toisessa
wertauksessa. Mutta tässä ei puhuta miehestä, joka
Jumalan sallimuksen kautta löysi aarteen, jota hän
ei etsinyt, waan päin mastoin etsimästä sielusta,
eräästä kauppiaasta, joka haki hymiä helmiä. Oi,
miten tuo kauppias oli matkustanut ympäri maail-
maa, etsinyt helmiänsä meren sywyydestä, sisäjärmien
mudasta, wirtojen koskista, niin, jopa maan sisuk-
sistakin, ajatellen, että siellä kentiesi olisi löytynyt joku
tuntematon jcirwi, missä helmisimpsukka olisi saatta-
nut elää. Olipa hän löytänyt paljon helmiä, suu-
ria ja pieniä, oikeita ja määriä; hän oli rikas,
hän olisi saattanut asettua rauhaan rikkauksistaan
nauttimaan, mutta hän etsi kuitenkin, hqn etsi
lakkaamatta. Ei yksikään hänen helmistään näyttänyt
hänestä kyllin kalliilta tyydyttämään hänen palamaa
toiwoansa. Hän halusi lakkaamatta suurinta, iha-
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ninta ja kaikista kalliinta helmeä. Wihdoin hän sen
löysi, ei kukaan tiedä missä eikä miten, mutta hän
tunsi sen, hän ymmärsi, ettei sen wertaista löytynyt
toko maailmassa. Se loisti hänen silmiensä edessä
tuin taiwaan kirkkahin tähti, mutta ah, se ei ollut
hänen; mitenkä se hänen omakseen tulisi? Silloin
meni hän pois, ja hänkin myi kaikki tawaransa, kaikki
muut tuhannet loistamat helmensä, hän ei pitänyt
yhtäkään, kaikki hän myi maikaksensa ostaa tuon ai-
noan, joka oli paljon suurempi-arwoinen, knin hänen
laitti muu tawaransa. Tekikö hän,siinä oikein? Teki,
sillä tuo ainoa, werraton helmi oli jälleen Jumalan
waltatuutll ja Jumalan siunaus.

lesus tuntee meidät, kewytmieliset, ajattelemat-
tomat lapsensa. Muutamat kulkemat suruttomina
hedelmättömällä pellolla ja ajattelemat, kuten linnut,
ainoastaan mistä saisiwat noukkia jywän tai madon.
Silloin tulee heille Jumalan Valtakunnasta sana, joka
sanoo: seisahdu, tässä on aarre! Muutamat seisah-
tuwat ja muutamat menewät ohitse. Toiset etsiwät
koko elämänsä ajan ja löytämät onnen köyhiä, määriä
helmiä, ilohetken sieltä, toisen täältä, mutta lakkaa-
matta he uneksimat jotakin parempaa. Usein he ereh-
tumat, ostamat lasihelmen ja sanomat: täällä on
paras! Mutta kun he main rehellisesti yhä koetta-
mat etsiä, niin he wihdoin löytämät tuon suuren.
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kalliin helmen, ilon Jumalassa. Oi, jospa he ym-
märtäisiwät siitä aarteesta antaa kaikki!

Lapset pujottelemat pihlajanmarjoja lankaan ja
sanomat: katsokaa, miten kauniita helmiä! Tämän
maailman ymmärtäwäiset sanomat lapsille: nehän
wain omat pihlajanmarjoja. Mutta jos lesus wielä
kulkisi joukossamme täällä maailmassa, sanoisi hän
meidän aikamme miisaille farisealaisille: omatko siis
teidän loistamat korunne, rintatähtenne ja kunnia-
nimenne paremmat kuin lasten pihlajanmarjat? Ai-
noastaan yksi kallis helmi löytyi), nimittäin Jumalan
waltakunta ja hänen wanhurskautensa. Etsikää sitä
ja etsikää lapsen sydnmmin taiwaallista aarrettanne!
Am en.
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31 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
pimvästä.

(Inien wliosik, loh, 4: 46-53)

58. Ne, jotka eiwiit näe ja kuitenkin nstowat.
lesus oli matkalla Galileaan ja tuli mnoriseu-

duissa olemaan Kaanaan, missä hän häissä oli muut-
tanut meden muniksi. Maine hänen ihmetöistään
kulki jo häiden edellään kansan joukossa.

Silloin tuli hauen luoksensa eräs kuninkaan mies,
kuninkaan wirkamies, jonka poika oli heikkona sai-
raana Kapernaumissa. Mies oli yksi niistä monista,
jotka tulemat Jumalan luotsi silloin, kun häntä tar-
witsemat, mutta sillä wälin unohtamat, että Jumala
elää. Nyt ajatteli lnninkaan mies: sanotaanhan le-
suksen tekemän ihmetöitä; kentiesi hän saattaisi tehdä
poikani terweeksi. Ia sitte hän matkusti etsimään
lesusta Kaanaan ja pyysi häntä tulemaan Kaper-
naumiin.

lesus sanoi: ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä,
niin ette usko. Kuninkaan mies ei käsittänyt tuota
nuhdetta, maan pyysi yhä hartaasti: tule heti minun
kanssani, ennenkuin poikani kuolee!

lesus sanoi hänelle: mene, poikasi elää! Silloin,
sanoo ewankelimni, uskoi kuninkaan mies ja uskoi

EwcmKliumi lapsille, 19
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niin warmasti, ettei hän pitänyt mitään kiirettä, maan
lähti wasta seuraamana päiwnnä ykiin kotimatkalle.
Kannasta oli 8 tunnin matka Kapernaumiin, lesus
oli Kannassa ja sairastama poika Kapernaumissa.
Mitenkä lesus nain pitkän matkan päässä saattoi
tehdä sairaan terweeksi? Ei löytynyt muuta todis-
tusta kuin hänen sanansa, mutta sen sanan oli lesus
sanonut ja lesus on totuus. Kuninkaan nnes uskoi
ja tuli palkituksi.

Kun hän sitten ratsasti aasintammallaan alas
noita jyrkkiä wuorenrinteitä, tuli hänen Palmeltansa
puolitiessä häntä wastann, tuoden Kapernaumista sa-
nan, että hänen kipeä poikansa eli. Koska hän tuli
paremmaksi? kysyi isä. Eilen kello 1 aikaan päi-
wällä jätti tuo kuolettama milutauti hänet. Eilen
kello 1 aikaan? Juuri silloin oli lesus sanonut:
siuun poikasi elää! Kuninkaan mies oli uskonut
ilmau todistusta, ja nyt, sanoo ewankeliumi, uskoi
hän ja koko hänen huonekuntansa.

Ihmetteletkö sitä, että Wapahtajan sana oli
ennättänyt tuon matkan mälin Kannasta Kapernau-
miin? Se sana on mennyt edemmäksikin. Se on
mennyt ja menee wieläkin kautta aikojen ja paikkojen,
se menee wuositnhansien läpi ja yli koko lawean maa-
ilman. Se sana, joka lausuttiin niin pitkiä aikoja
sitten ja niin kaukana täältä, säilyttää wielä tänä



hetkenä, ja siinä, missä sitä nyt kuulet taikka luet,
elämän woimansll. Se muuttaa kiwun, se moittaa
kuoleman, se muuttaa ihmisten sydämmet ikään kuin
yöstä pciiwäksi. Mikä kaikkiwaltias sana! Oi, Ju-
malalle olkoon kiitos, että meillä on tämä iankaikki-
nen sana!

Muistatko, miten lesus sanoi Tuomaalle: au-
tuaat omat ne, jotka eiwät näe ja kuitenkin uskomat!
Ewankeliumit kertomat monesta semmoisesta liskomai-
sesta. Sadanpäämies sanoi lesukselle: Herra, sano
ainoastaan sana, niin palweliani tulee termeeksi!
Monipa meidän aikanamme saisi hämetä tuota pakanaa!

Inhimillisissä asioissa tahdomme mielellämme
nähdä, ennenkuin uskomme. Kauppias ei jätä tawa-
roitaan melaksi kenelletkään, jota hän ei tunne. Temp-
puilin ei saa meitä uskomaan, että hän ihmeitä tekee,
maikka me mielestämme niitä silmillämme näemme.
Emme myöskään usko kaikkia, jotka käyttämät Juma-
lan nimeä huulillaan, ellemme näe heidän palmelemcm
Jumalaa elämässään. Mutta Jumalaa ja Wapah-
tajaamme tulee meidän uskoa niin marmaan, kuin
kuninkaan mies uskoi, että muutamat sanat saattoi-
wat tehdä hänen poikansa termeeksi 8 tunnin matkan
päässä sieltä, missä ne lausnttiin.

Miksikä lesus pitää niin autuaana sen, että ih-
minen uskoo, waikka hän ei näe? Siksi, että me
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silloin tunnustamme Jumalan kaikkiw Maisuuden ja
annamme itsemme kokonaan hänen haltuunsa. Joka
tahtoo nähdä, ennenkuin uskoo, hän asettaa ehdon
Jumalalle, hän sanoo: todista ensin, että osaat sitä
tai sitä! Mitenkä sinä luulet, että Jumala kuulisi
sellaista uskotonta rukousta? Se olisi samankaltaista,
kuin jos menisit malta-istuimellaan istuman mahta-
man kuninkaan luo ja sanoisit: herra, minä en tiedä,
woitko sinä minua auttaa, ehkä olet sellainen raukka,
ettet taida, mutta koeta nyt kuitenkin, niin minä saan
nähdä woitko! Luuletko, että kuningas tuollaisen ru-
kouksen kuulisi? Eikö hän ennemmin wastaisi: miksi
tulet minun luokseni, ellen minä sinua auttaa taida?
Auta itseäsi!

Se päiwä tulee, jolloin tuimaan ja maan kunin-
gas on moimansa osottawa, ja hän osottaa sitä joka
päiwä sille, joka tahtoo nähdä. Niin, me näemme
sinun, kaikkiwaltias Jumala, toko luomakunnassasi,
koko elämämme kohtaloissa, mutta ellemme sinua nä-
kisi, jos me main kuulisimme sinua ilmoitetussa elä-
mässä sanassasi, niin on yksin tämä sana kylläksi saat-
tamaan meihin uskoa. Ia tässä iloisessa, onnelli-
sessa, mannassa uskossamme sinuun me tahdomme
elää ja kuolla. Amen.
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23 Sunnuntaina Aolminaisuuden
päiwästö.

(I:nen wuosit. Matt. 18: 23-85)

59. Kymmenentuhatta leiwisläii.
Pietari sanoi lesukselle: Herra, kuinka usein täy-

tyy minun antaa anteeksi meljelleni, kun hän rikkoo
minua wnstaan? Onko seitsemän kertaa kyllaksi? le-sus wastasi: ei seitsemän kertaa, maan seitsemänkym-
mentä kertaa seitsemän.

Tämän keskustelun jälkeen kertoi lesus kunin-
kaasta, joka teki tiliä palwelioittensa kanssa. Ensim-
mäinen palmelia oli kuninkaalle welkaa kyimnenen-
tuhatta leiwiskää, joka nykyisessä rahassa tekee 40
miljoonaa kruunua eli 56 miljoonaa Suomen mark-
kaa. Niin suurta welkaa ei palwelia saattanut mak-
saa. Sen wuoksi kuningas käski sen ajan julman
lain mukaan, että palwelia, hänen mainionsa ja hei-
dän lapsensa piti melastaan orjiksi myytämän.

Palmelta lankesi itkien herransa jalkoihin ja ru-
koili häntä wielä olemaan kärsiwällinen.- hän satsi koko
welan maksetuksi, jos herra main tahtoisi odottaa.
Silloin tuo hywä kuningas armahti palweliaa, päästi
hänet wapaaksi ja antoi anteeksi koko hänen weltansa.
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Nyt tuo wapautettu palmelia meni ulos ja tapasi
siellä kanssapalweliansa, joka hänelle oli welkaa sata
penninkiä, meidän rahassamme noin 70 kruunua eli
100 markkaa. Heti tarttui hän tanssapalmeliansa

kurkkuun ja weti hänet mukaansa, huutaen: maksa,
mitä olet metkaa! Kanssapalwelia lankesi maahan
hänen jalkojensa juureen ja rukoili häntä, sanoen:
ole kärsiwllllincn minun kanssani, minä maksan sinulle
kaikki. Mutta tuo ensimmäinen kowa palmelia ei tah-
tonut, maan antoi wiskata hänet torniin, siihen asti
kuin hän maksaisi kaikki, mitä hän oli welkaa.

Muitten palweliaiu mielestä tämä oli sangen
pahoin tehty ja he kertoiwat sen herrallensa, kunin-
kaalle. Mitä kuningas silloin sanoi? Sinä paha
palwelill, sanoi hän, minä annoin sinulle anteeksi
kaiken melan, ettäs minua rukoilit; eikö myös sinun
pitänyt armahtaman kanssapalweliatasi? Ia kunin-
gas antoi hänen pyöweleille, siihen asti kuin hän mak-
saisi koko wellausa.

Katsokaa, sanoi lesus, niin minun taiwaallinen
Isäni on teitäkin rankaisema, ellette sydämmestänue
anna anteeksi weljillenne, mitä he teitä ivastaan rik-
koneet omat.

Siinä on selwnt sanat. Samalla mitalla, kuin
te mittaatte, on Jumalakin teille mittaama. Mutta
saattaapa olla welkaa paljon muutakin kuin rahoja.
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Saattaa olla toiselle welkaa hänen awustnan, hymyy-
destaän, hänen ystäwyydestään, luottamuksestaan ja
anteeksi-annostaan ja wielä monesta muustakin.

Tahdotko kuulla, mitenkä satu kuninkaasta ja
hänen palroeliastaan saattaa tulla ilmi wielä meidän
jokapäiwäisessä elämässämme? Rikkaalla miehellä oli
wauha kuwastin, joka oli niin kallis, ettei sen wer-
taista ollut ostettawissa koko maailmassa. Huoneen
siiwooja lakaisi huonetta, tomutti huolimattomasti ja
satutti rikki tuon kalliin kuwastimeu. Mikä onnetto-
muus! Herra, suo minulle anteeksi! rukoili hän itkien
isäntänsä jalkojen juurella. Ia hän sai anteeksi. Sen
jälleen lähti hän pois ja näki lapsenhoitajan rikko-
man hänen rakkaan kahwikuppinsa, wcmhau poreessa
oleman kupin, jonka olisi woinut ostaa kauppapuo-
dista muutamalla pennillä. Sellainen huolimaton
hotikko! huudahti siiwooja ja löi lapsenhoitajaa tomu-
harjallaan. Sen kupin hinta pitää otettaman sinun
palkastasi!... Mitä luulet isännän ajatellee»: siiwoo-
jan kiitollisuudesta?

Eräs ryöwäri Italiassa oli monta wuotta ryös-
tänyt matkustawaisill ja warastellut talonpoikaista-
loista. Wihdoiu hänen tallirenkinsä hänet ilmaisi ja
hän pantiin kiinni ja tuomittiin kuolemaan. Silloin
tapahtui, että Italian kuningas mietti häitä ja antoi
armon kaikille kuolemaan tuomituille. Myöskin tuo
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ryöwäri sai armoni mutta mitä teki hän? Hän meni
kuninkaan luo ja sanoi: armollinen kuningas, talli-
renkiin on wamstanut minulta suitset, anna kaikin
mokomin heti hirttää hänet! Mitä luulet kuninkaan
wastanneen?

Eräs poika oli koulussa ollut koko wuoden hnmin
laiska, ja kun todistukset kirjoitettiin, selittiwät opet-
tajat, ettei poikaa saattanut muuttaa korkeammalle
luokalle. Rehtori sanoi: koettakaamme, ehkä hän tule-
mana wuonna on ahkerampi. Poika muutettiin ylem-
mälle luokalle, mutta eräs tomeri muutettiin häntä
ylemmäksi. Silloin poika käwi kateelliseksi, meni reh-
torin luo ja malitti: Petterson muutettiin, maikka hä-
nellä oli suuri mustepilkku tirjoituswihossaan!...-
Mitä luulet rehtorin wastanneen?

Sinä, joka nyt olet pieni, olet terran suureksi
kaswawa. Kirjoita silloin kiwitaulullesi: niin ja niiu
paljon olen wanhemmilleni welkaa heidän rakkaudes-
taan ja pitkästä huolenpidostaan. Niin, sitä et taida
rahassa arwata, mutta jos saattaisit, niin niistä syn-
tyisi suuria summia. Ia lisäksi: niin ja niin paljon
olen welkaa isänmaalleni, niin ja niin paljon opetta-
jilleni, niin ja niin paljon sisarilleni. Mamilleni ja
muille hywille ihmisille. Miten sinä saatat maksaa
welkasi heille? Sillä, että tulet hywäksi, oikeutta har-
rastamaksi, kelwolliseksi ihmiseksi, joka on maansa ja
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omaistensa kunnia. Mutta kuinka paljon olet Juma-
lallesi welkaa? Ah, sitä et itsekkään tiedä, mutta tmi
lasket kaikki hänen hywät lahjansa, miten Jumala
koko elämäsi ajan on sinua suojellut, ja miten monta,
monta kertaa hän on anteeksi antanut sinun syntisi,
niin silloinhan siitä täytyy karttua kuninkaan valwe-
lian melta, nimittäin monta miljoonaa. Mitenkä sinä
sitä welkaa milloinkaan woisit maksaa? Et milloin-
kaan! Mutta silloin Jumala kysyy sinulta: tahdotko
olla kowasydämminen palmelia, kiittämätön siiwooja,
kostonhimoinen ryöwäri tai kateellinen koulupoika?
Ei, ei, sinä tahdot olla armahtawainen, samaten kuin
sinullekkin on annon suotu; sinä tahdot antaa anteeksi,
samaten tuin sinulle on anteeksi annettu; se on ainoa,
mitä sinä woit tehdä welkasi maksuksi. Tahdotko sen?
Niin, Jumala antakoon sinulle siihen armonsa ja
woimansa ja milpittömän sydämmen. Amen.
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23 Sunnuntaina Aolminaijuuden-
pinwiistä.

(Unen wuosik, Matt, 22: 15-22)

60. Veroraha.
Farisealaiset neumotteliwat, mitenkä he keksisiwät

jonkun asian, josta saattaisiwat syyttää lesnsta. He
tuumimat: roomalaiset wallitsewat nyt tätä maata.
Jos lesus sanoo jotakin Rooman keisaria loukkaa-
maa, niin me syytämme häntä kapinasta, mutta jos
hän on keisarin puolella, niin sanomme kansalle: kat-
sokaapas sellaista maankawaltajaa, joka on keisarin
ystäwä!

He tuliwat lesuksen luo ja rupesiwat häntä imar-
telemaan. Sinä olet niin wiisas ja rohkeamieliuen
mies, että uskallat sanoa totuuden kenellekkä hymänsä.
Sanoppas nyt meille: onko oikein, että me maksamme
weroa keisarille, joka on ottanut meiltä maamme?
Taikka eikö meillä ole oikeus olla weroa maksamatta
pakanalle, joka ei meidän Jumalaamme palwele?

lesus näki heidän ajatuksensa ja käski heidän
näyttää merornhan. Se oli roomalainen denaari,
eräs hopearaha, joka armoltaan oli sama kuin 67
äyriä eli 90 penniä nykyisessä rahassa. Sellaisen
rahan tuli jokaisen juutalaisen maksaa weroksi wno-



sittain, ja rahan etupuolella oli tuma. Kenen kuwa
ja päällekirjoitus on tuossa? kysyi lesus. Farisealaiset
wllstasiwllt: keisarin (se oli keisari Tiberiuksen). Hywä,
sanoi lesus, antakaa keisarille, mitkä keisarin omat, ja
Jumalalle, mitkä Jumalan omat!

Tähän eiwät farisealaiset saattaneet mitään mas-
tlllln wäittää. Heidän juonensa ei onnistunut, was-
taus oli wiisas, se sisälsi opetuksen sekä juutalaisille
että kaikkien aikojen ja maitten kansoille. Olihan juu-
talaisten syytä tuntea itsensä onnettomiksi Rooman
mallan alla. He oliwat kansa, joka oli wapautensa
kadottanut, ja sen lisäksi wielä Jumalan walittu
kansa, ainoa koko maailmassa, joka kunnioitti totista
Jumalaa. Täytyihän tuntua nöyryyttämällä sellai-
selle kansalle olla pakanallisen hallinnon alla. Mutta
Rooman malta oli Jumalan rangaistus, josta pro-
feetat aikoja sitten oliwat ennustaneet, eitä löytynyt
muuta pelastusta, kuin parannus, tarsiwällisyys ja
luottamus samaan Israelin Jumalaan, joka niin mo-
nesti ennenkin oli pelastanut kansansa, kun hänen
aikansa oli tullut. lesus tahtoi sanoa juutalaisille:
jättäkää kaikki Jumalan haltuun ja älkää koettako
muuttaa Jumalan sallimuksia sen kautta, että nousette
kapinaan sortajianne mustaan!

Saman sanoo lesus kaikille kansoille sekä yksi-
tyisille ihmisille, jotka omat toisen yliwallan alaisia.

29923 Smunmtllina Klllminllisuudeupcuwästa.
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Älkää tehkö kapinan, älkää wäkimallalla wastustako
wäkiwaltaa! Jättäkää taistelu ja woitto Jumalan
haltuun. Parantakaa itsenne, etsikää ensin Jumalan
waltakuntaa, tulkaa täydellisemmiksi armossa, wiisau-
dessa, isänmaanrakkaudessa ja kaikissa inhimillisissä
edistyksissä! Silloin Herra Jumala, jonka huomassa
ihmiskohtalot omat, on teitä oikealla ajalla wapaut-
tawa. Me tiedämme, etteimät juutalaiset seuranneet
tätä wiisasta neuwoa. He nousiwat kapinaan rooma-
laisia wastaan, he lyötiin ja hajoitettiin niin koko-
naan ympäri maailman, ettei heillä siitä asti enään
ole ollut isänmaata.

Anna Jumalalle, mitä hänelle kuuluu, on sama
wcmha käsin, jonka me niin usein jo olemme kuulleet:
rakasta Jumalaa enemmän kuin mitään muuta, ja
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kun antaa keisarille,
mitä hänelle kuuluu, niin silloin on, kuten Pacnuali
sanoo, alamainen kaikelle inhimilliselle säädylle Ju-
malan tähden. Löytyyhän monta epäkohtaa ja, wää-
ryyttä inhimillisissä säädöksissä, jotka ajallaan owat
lakina, ja niitä tulee koettaa parantaa laillisilla kei-
noilla. Mutta lakia mustaan wäkiwaltaisesti nouse-
minen on asettumista Jumalan tahtoa wastaan, kapi-
naan nousemista siweellistä maailmanjärjestystä was-
taan. Meidän aikanamme moni huutaa, että hän
tahtoo enemmän wapautta, ja mapaus on meille kai-
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kille niin kallis, kuin se ilma, jota hengitämme. Niin,
ilman wapautta ei löydy mitään oikeutta eikä oikeata
rakkautta. Mutta oikea wapaus on se, kun wapaasti
tottelee woimassa olemaa lakia. Laki on kansan tieto
siitä, mikä on oikeaa, ja se sitoo ihmisen wapaudeu
niin, ettei hänen wapautensa wahingoita toisen ma-
pautta. Jos joku saa tehdä kaikkea, mitä hän tah-
too, niin hän toista sortaa. Jos joku tahtoo mennä
niin suoraan eteenpäin maantiellä tai kadulla, ettei
hän ensinkään »mistä wälitä, niin hän tuuppaa ku-
moon kaikki, jotka häntä wastaan tulemat. Jos kaikki
pojat ja tytöt koulussa tahtomat olla niin wapnita,
että lukemat tai omat lukematta, kuinka heitä main
haluttaa, niin mitä sitten koulusta tulee?

Kaikilla meillä on Jumalamme ja kaikilla meillä
on keisarimme, jolle me maksamme werorahamme.
Wanhempien keisari on isänmaa ja sen esiwalta, jolle
he maksamat rahoja, rakkautta ja työtä. Lasten kei-
sari on isä ja äiti, joille he maksamat merona totte-
lemaisuutensa. Sitten hallitsee koulu, jolle oppilaat
maksamat weronsa ahkeruudellaan ja tarkkaawaisuu-
dellaan. Jotakin tulee meidän kaikkien maksaa keisa-
rillemme kiitokseksi hänen suojelemisestansa ja hymistä
lahjoistansa. Mutta keisari ei saa pyytää sitä, mitä
meidän tulee maksaa Jumalalle, nimittäin omantun-
tomme welwollisuutta ja Jumalan käskyjen tottelemista.
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Pietarilla ei ollut yhtään rahaa ja hän oli epä-
tietoinen siitä, tulisiko hänen maksaa Verorahaa. Tee
se totelluksesi lakia,, wastasi lesus. Mutta, lisäsi le-
sus, toska sinulla ei ole, millä maksaisit, niin heitä
onkesi mereen, ja ensimmäisen kalan suussa, jonka
saat, pitää oleman tuo raha. Pietari meni rannalle
ja heitti ulos koukkunsa, ja ensimmäisellä kalalla, jonka
hän sai, oli todellakin weroraha suussa. Siinä oli
mitä Pietari sinä päiwänä tarwitsi, ja enempää hän
ei pyytääkkään tahtonut. Mouta kertaa sinäkin olet
kysymä samaten kuin Pietari: täytyykö minun mak-
saa? Pitääkö minun totella? Kyllä, sanoo lesus,
tottele aina Jumalan ja ihmisten lakia, niin Jumala
sinulle werorahan antaa. Amen.
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.

(Imen wuosik. Mlltt, 8: 18-26)

61. Talitha kumi.
Kolme ewankelistaa, Matteus, Markus ja Luukas,

kertoo eräästä suuresta ihmeestä, joka tapahtui Kaper-
naumissa ja herätti suurta hämmästystä koko Gali-
leassa. Toisen kerran lesus nyt herätti kuolleen,
ensiksi lesken pojan 3imuissa, sitten Januksen tyttä-

ren ja nmmein Latsaruksen.
lesus seisoi jälleen rakkaan Genesaretinsa ran-

nalla suuren kansanjoukon ympäröimänä. Silloin
tuli hänen luoksensa Kapernaumista synagogan pää-
mies, jonka nimi oli Janus. Hänellä oli yksi ainoa
tytär, jota hän paljon rakasti; hän oli kahdentoista-
wuotias ja makasi nyt sairaana kuoleman kielissä.
Herra, rukoili lairus hartaasti, tule ja laske kätesi
sairaan lapseni päälle, jotta hän tulisi termeeksi.

lesus seurasi häntä, mutta tuo suuri kansan-
joukko seurasi myöskin ja tunkeili joka puolelle. Sil-
loin oli siellä kansan joukossa eräs sairas nmimo,
joka kaksitoista wuotta oli punaista tautia sairasta-
nut ja turhaan pannut kaikki tawaransa rohtoihin.
Hän ajatteli itsekseen: kun minä wain rupean hänen
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waatteisiinsa, niin tulen terweeksi. Ia sitte tunkeusi
hän niin lähelle lesusta, että hän takaa päin saattoi
koskea hänen waatteisiinsa ja hän tunsi itsensä samassa
hetkessä terweeksi. Mutta myöskin lesns tunsi, että
hänestä meni ulos parantama woima. Hän katsoi
taaksensa ja kysyi: kuka minuun tarttui? Silloin
waimo tuli wapisten lesuksen luo ja tunnusti, että
hän sen oli tehnyt. lesus sanoi: tyttäreni, sinun
uskosi on sinu» pelastanut, mene rauhaan ja ole terwe!

Tämä tapahtuma wiimytti kulkemista tuon sai-
raan tytön luotsi. Sillä wälin kuin lesus puhui
wcnmon kanssa, tuli sana Janukselle: älä waimaa
mestaria; juuri nyt sinun tyttäresi kuoli! lesus kuuli
sen ja sanoi murtuneelle isälle: älä pelkää, usko ai-
noastaan! Ia he jatkoiwat matkaansa; mutta lesus
antoi main Pietarin, Jakobin ja Johanneksen seurata
itseään.

Kun he tuliwat Januksen huoneeseen, oli siellä
jo meluawa joukko huilunpuhaltajia ja itkiöitä, jotka
juutalaisten tawan mukaan tuliwat malittamaan surun
johdosta. Menkää tiehenne, sanoi lesus; tyttö ei
ole kuollut, hän nukkuu! Ia he tekiwät hänestä
pilkkaa; viimatpa he kaikki nähneet, että tyttö oli
kuollut. lesus ajoi heidät pois, otti suremat wan-
hemmat ja nuot kolme opetuslastansa mukaansa ja
meni sisälle huoneeseen.



Löytyy eräs ihana taulu, joka kuwaa tätä koh-
tausta. Tyttö makaa lewollisena ja kalpeana kuolin-
muoteellaan, äiti seisoo häntä kohden kumartuneena
hiljaisessa surussa, isä wääntää käsiään ja katsoo ru-
loilewasti lesukseen. Wähän etäämpänä seisomat
opetuslapset, kiihkeästi odottaen, mitä olisi tapahtuma.
lesus, elämän suuri Herra, jonka edessä itse kuole-
mankin täytyy maltittansa jättää, seisoo lewollisena
ja ylhäisenä, kirkastettu katseensa kiinnitettynä tuohon
kuolleeseen lapseen. Ia taaskin muistumat mieleemme
Johanneksen sanat: „me näimme hänen kunniansa
niinkuin ainoan Pojan kunnian Isästä, täynnä armoa
ja totuutta.

Silloin, niin sanomat ewankelistat, tarttui le-sus lapsen käteen ja sanoi: Talitha kumi! se on
Aramean kielellä, jota silloin Galileassa puhuttiin,
sama kuin: tyttö, nouse ylös! .. . Heti hän tuli
henkiinsä jälleen ja nousi elämänä ylös. Ia lesus
pyysi, että he antaisiwat tytölle ruokaa. Myöskin
tätä hän wielä ajatteli tuossa suuressa silmänräpäyk-
sessä, jolloin hän moitti kuoleman. Tyttö oli lapsi,
hänen täytyi saada ruokaa! Tunnetko joulu-aamun
lesuksen tästä hänen rakkaudestaan lapsia kohtaan?

Wanhemmat seisoiwat hämmästyneinä; ei mai-
nita, että he edes olisiwat kiittäneet lesusta. Ia sen
me kyllä ymmärrämme. Nuot suuret Jumalan armon

Ewcmkeliumi lapstllc, 20
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ihmeet tcnwuttawat meitä niin sywälle tomuun, ete-
emme woi sanoin kiittää, mutta koko meidän sielumme
ylistää Jumalaa. Samaten ymmärrämme myöskin,
että lapsen isä ja äiti tunsiwat tarpeen ilmoittaa
muillekkin tätä iloansa ja sitä suurta armoa, mikä
heille oli tapahtunut. Mutta sen kielsi lesus. Kan-
sahan siihen aikaan tahtoi huutaa häntä maalli-
seksi kuninkaaksi, ja hänen waltakuntansa ei ollut tästä
maailmasta. Mutta lesus ei kuitenkaan woinut estää,
että sanoma Januksen tyttären herättämisestä kuol-
leista lewisi ympäri koko maan, samaten kuin se ihme-
työ wielä monien wuosisatojen perästä todistaa Wa-
pahtajamme mallasta kuoleman yli, hänen rakkaudes-
tansa lapsiin sekä hänen armahtawaisesta osan-otos-
tansa isän ja äidin suruun.

lesus on tasannut rakkauttaan kaikille. lairnk-sen tytär herätettiin kuolleista isän lohdutukseksi;
lesken poika Namissa herätettiin äidin lohdutukseksi
ja Latsarus kahden murheellisen sisaren lohdutukseksi.
Mutta niin suuria ihmeitä ei tapahtunut ainoastaan
yksityisten ihmisten lohdutukseksi. Niillä oli kaikilla
suurempi tarkoitus, niitten piti walmistaman tietä
Jumalan waltakuntaan uskon kautta Jumalan Poi-
kaa» ja erottuman siinä kaikista temppuilian epäiltä-
wistä ihmeistä, niillä kun oma kunnia ja oma woiton
pyyntö omat päämääränä. Ne kuolleet, jotka lesus



herätti eläessään täällä maailmassa, kuolimat toisen
kerran, kun heidän aikansa oli tullut. Mutta sen
kautta, että lesus jo täällä on osottanut woimansa
kuoleman ylitse, wahmistuu meidän uskomme siitä,
että hän wiimeisenä päiwänä on meitä kuolleista he-
rättämä siihen elämään, joka ei enään kuolla saata.
Silloin me uudessa ylösnousemisessa myöskin saamme
tuntea tuon kaksitoistamuotisen tytön Kapernaumista
ja sanoa hänelle: kerro meille, miltä tuntui herätä,
silloin kuin lesus sinulle sanoi: Talitha kumi! Ia
hän on meille wastaawa: se tuntui siltä, kuin lapsen
heräjäminen äidin suudelmasta aamuwaloon pimeän
yön perästä. Sinnn, joka olet lapsi ja uskot lesuk-
seen. Jumalan Poikaan, Wapahtajaasi, sinun pitää
kerran heräämän kuolemasta onnellisena kuin minä!
Ainen.
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25 Zmmuntaina
päiwiistii.

(8:s wuosit. Mlltt. 24: 85-44)

62. Tuhatwuotincn waltaknnta ja
maailman loppu.

Kun kirkkonmosi lähenee loppuansa, ajattelemat
kristityt maailman loppua. Tämän sunnuntain ewan-
keliumit omat kaikki Matteuksen 24 luwusta, jossa
me luemme Herran ennustuksista wiimeisistä ajoista
ja hänen toisesta tulemisestaan.

Taiwaan ja maan pitää hukkuman, mutta Ju-
malan sanan ei pidä hukkuma». Kaikella luodulla ou

alkunsa ja loppunsa; kaikella, joka on henkeä, on elä-
mänsä Jumalassa, eikä se woi kuolla. lesus sanoo:
minä elän; teidän pitää myöskin elämän.

Tällä ihanalla maalla, jossa me asumme, ou
myöskin ollut lapsuutensa ja nuoruutensa, samaten
kuin kasweilla ja eläimillä. Ia sillä pitää myöskin
olla wauhuutensa ja loppunsa. Jos wuori osaisi
puhua, sauoisi se sinulle: minä en ole aina ollut
sellainen kuin nyt olen, enkä tule tällaiseksi jäämään.
Oletko nähnyt raudan sulawau sulatus-uunissa hehku-
mana tuliwirtcma? Sellainen olin minä nuoruuteni
ajoissa. Sittemmin olen kiweksi kowettunut ja kan-



nan nyt olallani sammalia ja multaa, metsiä ja yrt-
tejä, ihmisiä ja eläimiä. Mutta se päiwä on tulema,
jolloin minä ja koko maailma olemme eläneet sen ajan,
minkä Jumala meille on määrännyt, ja silloin meidän
pitää Herran päiwänä muuttuman. Se päiwä on
maailman loppu.

Niin, siuä kowll muori, niin suuri ja moimalli-
neu kuin oletkin, sinun pitää katoaman Herran pui-
mana kuten ilman, ja miksi tulemme siis me? Mutta
lesus ou ajatellut meitä, heikkouskoisia, pelkääwäisiä
lapsiansa. Hän ei tahdo, että me eläisimme lakkaa-
mattomassa pelossa maailman lopusta, hän on anta-
nut meille mitä ihanimman ja iloisimman lupauksen,
jotta me emme wapisisi. Hän sanoo: ennemmin olen
tulema takaisin teidän luoksenne! Ia silloin en enään
tule köyhänä, pilkattuna, wertawuotawana lesuksena,
jolla ristillä oli orjantappurakruunu päässään: silloin
tulen elämän suurena kuninkaana. Jumalan kaikki-
waltiaan woimalla, kunniassa taiwacm piimissä. Ia
silloin pitää kaikkien, jotka minua omat rakastaneet
ja minuun uskoneet, jäämän minun luokseni iankaik-
kiseen iloon.

Sen wuoksi, lapseni, kun kristityt ajattelemat
maailman loppua, niin he eiwät pelkää, eiwätkä ole
lewottomia, eiwätkä murehdi, että tämä ihana maa
katoaa, silla he odottamat jotakin parempaa. lesus
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on luwannut meille uuden tuimaan ja uuden maan,
paljon puhtaamman, ihanamman ja täydellisemmän,
kuin tämä maa, jossa me nyt elämme. Siellä ei
enään pidä oleman yötä eikä kuolemaa, syksyä eikä
talwea, syntiä eikä surua, kipua eikä kyyneleitä, siellä
pitää oleman iäinen walkeus, iäinen rauha ja autuus
lesuksen kanssa Jumalan kunnioittamisessa.

Sentähden me emme odota pakanain tawoin,
toimottomina ja wapisten maailman loppua; me
odotamme iloisina Wapahtajamme toista tuloa tänne
maailmaan. Hän on meille luwannut, että hän tulee
ennen loppua tuhanneksi wuodeksi maailmaa hallitse-
maan. Silloin Jumalan pyhät, jotka omat menneinä
aikoina eläneet ja kuolleet, nousemat ensiksi ylös ja
hallitsemat kuninkaan Kristuksen kanssa. Silloin maa
on täynnä Jumalan tuntoa, niinkuin meri medellä
peitetty, ja silloin pitää kaikkialla olla rauha maan
päällä, ja lammas lepää jalopeuran rinnalla ja lapsi
pistää kätensä kyykäärmeen luolaan.

Tämän onnellisen ajan jälkeen, jonka Jumala
on uskollisillensa luwannut lewoksi ja sabbatinrauhaffi,
on loppu tulema suunne mullistuksineen. Kaikki wanha
katoaa, ja kaikki tulee uudeksi. Kaikki kuolleet nouse-
mat, mihin ikänä heidän luunsa omatkin hajonneet
maassa, meressä, tulessa tai ilmassa, ja silloin on
lesus tuomitsema elämiä ja kuolleita heidän uskonsa
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unikaan ja heidän töittensä mukaan, joita owat teh-
neet täällä eläessään.

Siis me tiedämme, ja se on meille suuri loh-
dutus, että maailman loppu ja Jumalan tuomio ei
tule, ennenkuin lesus on tullut meille toisessa tulos-
saan. Jumalan ewankeliumi pitää julistettaman kai-
kissa maissa, kaikissa maan äärissä. Peite pitää otet-
taman pois juutalaisten silmistä, niin että he hänessä
tuntemat heidän ja maailman Wapahtajan; silloin he
palaamat takaisin maahansa. Ia Jerusalem on olema
maailman pääkaupunki. Mutta samaten kuin kewät
ei tule ilman myrskyjä, niin samaten Herran tuloakin
suuret häwitykset ilmoittamat. Kaikki pahat woimat
lasketaan mahaksi ajaksi irti maailmaan, ja ne tais-
telemat Jumalaa mustaan ja koettamat houkutella
hänen liskomaisiansa syntiin. Silloin on sotia ja
tuullaan sodan sanomia; kansat nousemat kansoja
mastaan ja waltakunnat maltakuntia mustaan. Merkkejä
tapahtuu auringossa ja kuussa ja meren aalloissa;
nälkä, rutto ja maanjäristykset häwittäwät maan ja
sen kansat. Ia kuitenkaan eiwät ihmiset anna wa-
roittaa itseänsä, he main syömät, juomat ja wiettäwät
häitä, samaten kuin Noan aikoina, kun wedenpaisu-
mus tuli. Mutta Jumalan lapset owat lohdullisella
mielellä, heidän kuninkaansa tulee, ja pimeyden ruh-
tinas pitää sidottaman iankaikkisilla kahleilla.
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Moni kristitty luulee, että nuot merkit, joista
lesus on ennen puhunut, tapahtuisiwat meidän aika-
namme sekä että Herran tuleminen nyt un lähellä.
Se asia jättäkäämme Jumalalle, joka yksin tietää
aikansa ja päiwänsä. Oletko nähnyt lapsen piirtä-
män maisemaa? Siinä puuttuu sitä, jota perspekti-
iviksi nimitetään; siinä seisoo kaukana olemia puita ja
taloja aiwan lähimpien esineitten wieressä, niin ettet
santa erottaa etäisyyttä läheisyydestä. Sellainen kuwa
on myöskin ennustukset Vapahtajamme toisesta tule-
misesta. Jumalallahan ei löydy mitään eroa ajassa,
ei mitään, joka on lähellä, eikä mitään, joka on kau-
kana: tuhannen wuotta on hänelle kuin yksi päimä ja
yksi päiwä kuin tuhannen wuotta. Sen wuoksi lesus
puhuukin samalla Jerusalemin häwityksestä ja maail-
man lopusta. Hän kehottaa meitä odottamaan häntä,
odottamaan wäsymättä. Apostolit ja ensimmäiset
kristityt odottiwat lesusta jo heidän aikanaan. Ia
me odotamme häntä, kuten he, toisesta aamumartiosta
toiseen, maikka hän wiipyisikin tuhannen wuotta. Hän
tulee kuitenkin, hän tulee niin warmaan kuin Juma-
lan sana on tosi. Niin, tule. Herra lesus! Amen.
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26 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
pinwästii.

<l:nen wuosik. Matt. 25: 31-46)

63. Jumala tahtoo meidät kolonaan.
Nyt on tuomiosunnuntai. Edellisenä sunnun-

taina luimme Herran tulemisesta tuhatmuotiseen wal-
takuntaansa. Hänen uskollisensa odottamat häntä,
mutta kaikille muille tulee hän odottamatta. Kaksi on
ulkona kedolla, kaksi jauhaa myllyssä: toinen otetaan
ylös, toinen jätetään. Silloin ei wielii ole loppu.
Maailman lopussa ei kukaan ole kedolla, sillä ketoa
ei silloin enään ole olemassa; ei kukaan jauha myl-
lyssä, silla myllyt ja wiljat omat kadonneet maan
muassa.

Ne, jotka lopun aitaan eliiwät maailmassa, muu-
tetaan äkkiä. Kuolleitten sielut kuulemat tuomion
pasuunan äänen ja etsiwät aitoja sitten mullaksi muut-
tuneet ruumiinsa ja yhdistywät niihin, mutta ei hei-
dän ruumiinsa ole, kuten ennen, katoawaista lihaa
ja merta, maan heillä pitää oleman hengellinen ruu-
mis. lesus istuu kunnia-istuimellaan, ja hänen
ympärilleen kokoontumat kaikki kansat ja sumut, jotka
owat eläneet maan päällä aikojen alusta. Niitä ei
kukaan laskea saata, ne täyttämät wapisewassa odo-
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tnksessa loppumattomat amaruudet, joissa wnnha maa
haudattuna makaa, ikään kuin kadonnut laiwa poh-
jattomassa meressä.

Silloin enkelit Jumalan käskystä erottamat nuot
lukemattomat joukot kahteen osaan. Kun lesus tuosta
puhuu, käyttää hän jälleen kumausta inhimillisestä
elämästä. Juutalaisten paimenten oli tapana erottaa
wuohet lampaista. Hywä paimen tuntee omansa, hän
asettaa oikealle puolellensa mcmhurstaat ja wasemmalle
puolellensa jumalattomat. Molemmat tuomitaan töit-
tensä mukaan; mutta koska ne hywät työt, jotka Ju-
malalle kelpaawat, tulemat uskosta ja pahat työt epä-
uskosta, tuomitsee Herra samalla uskoa ja epäuskoa.

Lue tuomion sanat tämänpäiwäisestä ewankeliu-
mista, sillä ne owat ihmeellisiä sanoja eikä sellaisia,
kuin me olisimme odottaneet niitten oleman. Me
ymmärrämme, että Herra panee suuren armon arme-
liaisuuteen, mutta me olisimme odottaneet enempää.
Me olisimme odottaneet tuulemamme lesuksen sano-
man wanhurskaille: sinä olet tehnyt welwöllisuutesi
Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, sinä olet ollut rehelli-
nen, ahkera ja taitama, sinä olet kunnioittanut maatasi,
sinä olet ollut suuri waltiomies, suuri sotapäällikkö,
oppinut tutkia, todellinen taideniekka, etewä kirjailin.
Mutta ei; Herra puhuu ainoastaan armeliaisuudesta.
Hän ei edes jumalattomille sano: sinä olet ollut julma.



26 Sumulntamci KolminllismideuftäiwNZta. 315

epärehellinen, herjaaja, pettäjä, murhaaja. Myöskin
heille hän sanoo wain, että he omat laiminlyöneet
rakkauden työt. Katso, niin suuren armon panee
Herra rakkauteen, että ilman sitä emme moi Jumalan
edessä kestää! Siinä ei ole tylliksi, ettemme ole teh-
neet mitään pahaa: meitä tuomitaan myöskin siitä
hywästä, jonka me olemme laiminlyöneet. Muista
se, niin kauan kuin elät! Ei kukaan saa elää aino-
astaan omaa onneansa warten. Herra on sitonut
meitä niin lujilla siteillä kanssa-ihmisiimme, että hei-
dän onnensa pitää oleman meidänkin onnemme, hei-
dän surunsa meidän surumme, heidän pelastuksensa
meidän pelastuksemme. Ilman rakkautta eiwät koko-
naisen elämän hywät työt merkitse mitään.

Eikö olekkin ihmeellistä, että lesus asettaa ai-
noastaan kaksi osastoa, hymiä ja pahoja? Eiköhän
siis lesus tiedä, että useimpien ihmisten elämässä on
sekä hywää että pahaa? Tokko hän tietää? Mitenkä
ei hän, joka on anteeksi antanut niin monta syntiä,
tuntisi ihmisten huikentelewia sydämmiä? Mutta
hänen sanansa tulemat jälleen eteemme: ei kukaan
saata palwella kahta herraa. Jumala ei saata tuutua
puolinaiseen syoammeen, hän tahtoo meidät kokonaan.
Joko oikealle taiwasemmalle; ei löydy mitään wälitietä.

Mitta sehän on hirweä tuomio! Pitääkö siis
meidän kaikkien heikkojen, huikentelewaisten lasten,
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jotka tawan takaa teemme wäärin, kadumme ja kui-
tenkin uudestaan rikomme, pitääkö meidän kaikkien
joutuman hukkaan iankaikkiseen pimeyteen? Pitää,
Herra meidän Jumalamme on pyhä Jumala, ja hänen
tuomionsa on ankara. Hänen taiwaalliseen waltakuu-
taansa ei saata mitään syntistä ja saastaista tulla.
Mutta hän on myöskin armahtawainen Jumala, hän
tietää, ettemme milloinkaan kotonaan moi hänen la-
kiansa täyttää, ja sen wuoksi on hän lähettänyt meille
Vapahtajan, joka pois ottaa taikti meidän syntimme,
kun me wain kokonaan antaudumme hänen armoonsa.
Johannes näki suuren joukou, jota ei kukaan lukea
saattanut, walkoisissa waatteissa ja palmut kädessä
seisoman karitsan istuimen edessä. Hän kysyi, kutka
ne oliwat. Enkeli wastasi: nämä omat ne, jotka omat
pesseet waatteensa puhtaiksi Karitsan meressä.

Kaikki ne, jotka lesus on asettanut oikealle finnil-
lensä, owat olleet syntisiä kuten me, heikkoja kuin me,
rikkoneet ja katuneet ja jälleen rikkoneet kuten me,
mutta he tulimat Jumalan luo Kristuksen uskossa,
Kristuksen Vanhurskaudessa, ja sen wuoksi ei heissä
ole mitään saastaista eikä mitään syntiä enään. Ne
taas, jotka wasemmalla puolen seisomat, ja niiden
joukossa ehkä moni, jota ihmisten seassa on hywäksi
mainittu, ne tulemat Jumalan luo omalla wauhurs-
kaudellaan ja owat Jumalan edessä kuten se, joka



tuli kuninkaan häihin ilman haäwaatteita. Mitenkä
he saattaisiwat tulla Jumalan waltakuntaan?

Siis meidän autuutemme etenkin riippuu siitä,
että me uskomme lesukseen Kristukseen, Jumalan
Poikaan, meidäu Vapahtajaamme. Johannes sanoo
(1: 12): niille, jotka hänen ottiwat wastacm, antoi
hän woiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka hänen ni-
meensä uskomat.

Herra, sanomat seka hurskaat että jumalattomat,
koska olemme nähneet sinut nälkäisenä, janoisena,
koditonna, alasti, sairaana ja mankeudessa? Ia le-
sus mustaa heille: mitä te olette tehneet yhdelle näistä
pienimmistä weljistäni, sen olette tehneet minulle...
Muista noita pienimpiä, kaikkia köyhiä, onnet-
tomia, langenneita, ylenkatsotulta, unohdettuja ja eksy-
neitä, muista heitä, ja lesus on sinua muistama
wiimeisenä päiwänä! Amen.
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27 Sunnuntaina Aolminaisuuden-
piiiwiistii.

(I:nen wuosik. Matt, 25: 1-13)

64. Kymmenen morsinsneittii.
Pietari sanoo toisessa lähetyskirjassaan: wiimei-

sinä päiwinä tulemat pilkkaajat, jotka oman himonsa
jälkeen waeltamat, ja sanomat: kussa o» lupaus hänen
tulemisestansa? Siitä päiwästä, kuin isät owai nuk-
kuneet, pysyivät kaikki, uiinknin ne luonnon alusta
olleet owat. Mutta, jatkaa Pietari, Herra ei wiinnM
lupaustansa, waikka se siltä saattaa näyttää, waan
hän on tarsiwäinen meidän kanssamme eikä tahdo,
että jonkun pitäisi hukkuman, waan että jokainen
itsensä parannuksessa kääntäisi Jumalan luoksi.

Joka päiwä antaa Herra aurinkonsa loistaa hurs-
kaille ja jumalattomille, ja jokainen päiwä, jonka hän
meille antaa, on hänen kärsiwällisnytensä lahja. Hän
tahtoo, että me joka päiwä tulisimme lähemmäksi hä-
nen waltllkuntaansa, ja joka päiwä meidän tulee odot-
taa Wapahtajamme toista tulemista. Tämän kirkko-
wuoden wiimeisen snnnuutain ewankeliumi ou pitkän
odotuksen ewankeliumi, joka muistuttaa meille, ettei
meidän milloinkaan tule kadottaa rohkeutta ja toiwoa.
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että meidän aina tulee olla malmeilla, aina walmiina,
maikka lesus sitte kauankin wiipyisi tulemasta.

Elämästämme täällä maailmassa sanotaan, että
se iankaikkiseen elämään werraten on kuin pimeä yö.
Sulhasta odotetaan häihin myöhään illalla; kym-
menen morsiusneittä sytyttää korkeitten seipaitten
päässä olemat lamppunsa, mennäksensä juutalaisten
taman mukaan häntä wastaan ottamaan. Wiisi nei-
tosta ei katso asiaa tärkeäksi, ja he unohtamat ottaa
lisäwaraksi öljyä mutaansa, mutta toiset wiisi otta-
mat waralle öljyä, jos ylkä ehkä wiipyisi. Ia hän
wiipyy. Tunnit kulumat, neidet wäsywät ja nukku-
mat lamppujeusa ääreen.

Keski-yön aikana kuuluu huuto: sulhmien tulee!
Neidet nousemat kiireesti ja walmistawat kuntoon
lamppunsa. Silloin noitten miiden kewytmielisen
lamput omat sammuneet öljyn puutteesta, ja he pyy-
tämät lainata toisten wiiden öljymarasta. Ei, sano-
mat he, menkää ostamaan kauppapuodista! Nuot
wiisi kewytmielistä menewät nyt kiireesti kauppa-
puotiin; mutta silloin tulee sulhanen. Ne wiisi, joi-
den lamput palamat, ottamat hänet wastaan ja me-
newät hänen kanssaan lMsaliin. Wihdoiu tulemat
myöskin ne wiisi, jotka myöhästyiwät, mutta hawait-
sewat omien oleman suljettuina. Herra, aukaise!
huutamat he ulkopuolella. Sulhcmen wastaa: en
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tunne teitä. Ia nuot wiisi huolimatonta jäämät
ulos, seisomaan maailman yöhön.

Kuinka ihana ja samalla waroittawa tämä Her-
ran wertaus on! Se on kulkenut kautta aikojen
ihmeellisenä satuna iankaikkisen elämän porteista.
lesus on sulhanen, kymmenen neittä owat hänen
seurakuntansa, hääsali Jumalan taiwaallinen walta-
tunta. Kaikki odottamat, kaikki tahtomat mennä ylkää
wastaan, mutta neitsyet omat ne, jotka omat pala-
wimmat uskossaan. Ei kukaan heistä epäile mennä
ulos pimeään yöhön, kaikki tahtomat malaista rakas-
tetun Herransa tien, mutta kaikki eiwät ole yhtä wal-
miit. Moni tahtoo, scunati kuin rikas nuorukainenkin,
heti juosta lesukseu syliin, ilman odotusta, ilman
kärsiwällisyyttä, ilman itsekieltämystä, ilman taistelua.
Ne luulemat, nuot ajattelemattomat, että lesus ja
iankaikkinen elämä woitetaan yhtä helposti kuin kamel-
iaan kirkkoon. lesus tiesi tuon paremmin, kun hän
puhui ahtaasta portista. Paawali tiesi seu myöskin,
kun hän waroittaa kristityttä menemästä ilman Ju-
malan aseita sotaan. Meidän uskomme on niin hui-
kentelewainen, meidän sydämmemme niin heikko; yö
on niin eksyttäwä ja odotus niin pitkä. lesus löysi
uskollisimmat opetuslapsensa nukkumasta, kun hän
Getsemanessa rukoili. Oi, useinpa hän löytää meidät
yhtä wäsyneinä! Ei sellainen usko ole kylliksi, joka
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liekitsee hetken ja sammuu pimeyteen; me tarwitsemme
sellaisen uskon, jota «mittaa maailman. Onnellinen
lapsi, sitä et sinä wielä ymmärrä. Sinä käsität main,
että tänään saatat rakastaa lesusta ja huomenna
unohtaa hänet. Mutta muista silloin, ettet main
milloinkaan tule liika myöhään!

Ei löydy yhtään niin raskasta ja toiwotonta sanaa
ihmisten kielessä, kuin tuo sana liika myöhään.
Kiwen painolla se laskeutuu ulkona maailmassa ja
sisällä omassatunnossa meidän sydämmellemme. Tunsin
koulupojan, joka tahtoi matkustaa joulu-aatoksi junalla
rakkaaseen kotiinsa. Isä, äiti ja sisaret odottiwat
kuulemansa junan mihellystä ja kulkusten kilinää;
joulukuusi oli sytytetty, pöytä katettu, mutta poika ei
tullut. Hän oli liiaksi nukkunut ja myöhästynyt
junasta.

Tunsin merimiehen, erään köyhän lesken ainoan
pojan. Hän rakasti äitiänsä, mutta hän rakasti
myöskin wapautta ja seikkailuja; hän matkusti me-
relle, ja kun hänen oli siellä hywä olla, niin hän
wiipyi monta wuotta poissa. Hänen äitinsä odotti
häntä yksinäisyydessään ja köyhyydessään muodesta
wuoteen ja päiwästä päimään,, mutta hän ei tullut
takaisin. Silloin tapahtui, että hän Amerikassa tapasi
toisen merimiehen kotiseudultaan, ja hänessä herasi
halu saada wielä kerran nähdä wanhan äitinsä. En-

Emanleliumi lapsille, 21
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simmäisellä höyrylaimalla hän matkusti ja tuli koti-
kaupunkiinsa. Ensimmäinen, jonka hän tapasi, oli
wanhll murhepukuun puettu täti. Missä on äitini?

Hän haudattiin eilen köyhäinhoidon kustannuk-
sella. Eilen! Hän oli tullut liika myöhään, ja
sellaista ei unohdeta niin kauan kuin eletään.

Moni tahtoisi halusta mennä Jumalaansa ivas-
taan ja tulla hänen ilosaliinsa, mutta heillä on niin
paljo tekemistä ja niin paljo ajattelemista. Silloin
tapahtuu, että he sairastumat ja omatunto huutaa
heille keskellä yötä: Jumala tulee! Missä on silloin
heidän uskonsa, missä öljy heidän lampustansa?
Joudu, mene papin luo, tule takaisin uskoen! Weltto
raukka, sillä wälin kuin sinä etsit papin uskoa, tulee
Jumala, ja hänen maltakuntansa portit suljetaan!
Sinä olet tullut liian myöhään.

Mutta ne lapset, jotka uskomat Vapahtajaansa,
omat ikään kuin morsiusneidet palamme lamppuineen,
jotka kukilla seppelöittyinä, hartaina, uskollisina, tarsi-
mällisinö, onnellisina odotuksessaan toiwowat paäse-
mänsä seuraamaan rakasta Herraansa tuimaan iloon.
Amen.



Marian ilmestyspäimanä.
(8:3 wuosik. Luutt. I: 46-55)

65. Mieltä on läwistiiwii sinun sielusi.
Kristityt muissa maissa wiettäwät kuusi suurta

pyhäpäiwää Vapahtajamme äidin, Neitsyt Marian
muistoksi. Myöskin me pidämme hänen muistoansa
kunniassa ilmestyspäimanä, jolloin me luemme Herran
sanomasta, jonka hän lähetti enkeli Gabrielin kautta.

Maria oli juutalaisten Vanhempiensa Joakimin
ja Annan hurskas tytär, ja nämät lukiwat itsensä
kuningas Danndin sukuun. Jumala malitsi tuon
köyhän, puhdas-sydämmisen tyttären kuningas-sumusta
korkeampaan kunniaan, kuin mikä kenenkään prinsessan
osaksi milloinkaan täällä maailmassa on tullut. Enkeli
Gabriel tuli Marian luo, tuoden sanoman: terwe,
armoitettu. Herra on sinun kanssasi. Siunattu sinä
mannojen seassa. Sinä olet synnyttämä pojan ja sinun
pitää antaman hänelle nimi lesus. Hänen pitää oleman
suuri ja häntä pitää nimitettämän Mmmäisen Po-
jaksi. Herra Jumala antaa hänelle Damidin istui-
men, ja hänen maltlltunnallansa ei pidä loppua ole-
man. Maria hämmästyi, hän ei ymmärtänyt tätä
kummallista termehdystä, mutta hän oli tottunut Ju-
malan tahtoa tottelemaan ja wastasi nöyrästi: katso.
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Herran piika! tapahtukoon minulle sinun sanasi
mutaan.

Muutama paiwä tämän jälkeen läksi Marin mäki-
kyliin termehtimään sukulaistansa Elisabetia. Elisabet
täytettiin Pyhällä Hengellä ja hän terwehti Marina
enkelin sanoilla: siunattu olet sinä mannojen seassa,
autuas olet sinä, joka uskoit Herran sanat. Silloin
täyttyi Marian sydän kunnioittamasta ilosta, ja hän
lauloi sen ihanan ylistyslaulun, jonka me luemme
tämänpäiwäisessä ewankeliumissa.

Marian sielu ylisti Jumalaa, joka kaikkiwaltiai-
suudessaan ja armossaan oli etsinyt häntä hänen köy-
hyydessään: hän on hajoittanut ylpeät, hän on woi-
malliset kukistanut istuimelta ja korottanut nöyrät.
Isoowaiset hän on täyttänyt hymyydellänsä ja rikkaat
jättänyt tyhjiksi. Hän on ajatellut palweliaansa Is-
raelia, joka huokasi synnin wieraan mallan alla, ja
täyttänyt Abrahamille antamansa lupauksen Vapaut-
tajan tulosta.

On ikään tuin me tuossa laulussa kuulisimme
koko ihmis-sumun henkimän sumiin helpotuksen hen-
gähdyksen, kun lesus astui alas maailmaan. Esaias
sanoo: kansa, joka pimeydessä waelsi, näki suuren
malkeuden, ja jotta asuiwat kuoleman marjon maassa,
niiden yli se kirkkaasti paistoi. Nyt nousi tämä
suuri aamutähti, ja Maria tunsi sen sydämmessäiin.
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Tähän asti oli synti, määrys, mäkimaita, sorto, Ba-
bylon suuruudessaan ja Rooma asemoimallaan hal-
linnut maailmaa. Nyt oli hän tulema, joka kukisti
Mllllilmanwallllt ja korotti alhaiset. Tuon köyhän
lapsen, jota Maria kantoi sydämmensä alla, piti ker-
ran kukistaman mahtaman Rooman, ja Jumalan Val-
takunnan laki, joka asettaa wiimeiset ensimmäisiksi ja
ensimmäiset wiimeisiksi, oli tämän lapsen kanssa astuma
maailmaan.

loulupäimän ewankeliumissa luemme, mitenkä
enkeli Gabrielin ennustus käwi toteen, kun lesus
syntyi Betlehemissä. Sitten mainitaan raamatussa
monta kertaa Neitsyt Mariaa rakkaan Wapahtajamme
äitinä, jonka hän kuollessaan ristillä uskoi Johan-
neksen hoitoon. Sen jälkeen hänestä puhutaan aino-
astaan yhden kerran (Apost. Tek. 1: 14), kun hän
apostolien ja kahden nuoremman poikansa, Wapah-
tajan melipuolien kanssa, otti osaa heidän yksimieli-
seen rukoukseensa. Ei kukaan tiedä enempää hänen
wiimeisista päiwistäcin. Hän katosi niin nöyränä ja
huomaamattomana maailmasta, kuin hän kerran siihen
oli tullutkin. Eräs taru kertoo, että hän kuoli Jeru-
salemissa 59 wuoden nmnhana.

Ensimmäiset kristityt eiwät tietäneet mitään
muuta Neitsyt Mariasta, kuin mitä me luemme
Uudessa Testamentissa. Mutta aikojen kuluessa suuri
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joukko kreikkalaisia ja muita pakanoita kääntyi kristin-
oppiin. He eiwät saattaneet unhottaa entisiä epä-
jumaliaan, marsinkaan Dianaa, jolla oli kuuluisa
temppeli EfesoZsa, ja koska he eimät saattaneet kun-
nioittaa Dianaa, kuun jumalatarta, niin he mieles-
tään sllllttoiwat kunnioittaa Neitsyt Mariaa. He rupe-
stmat silloin sanomaan, että koska Maria oli Jumalan
Pojan äiti, tuli häutä kunnioittaa jumalallisella pal-
welemisella. He rupesimat pystyttämään hänen kuwa-
patsaitaan samaten tuin Dianankin, ja maalaamaan
häntä kuivissa tuimaan kuningattarena, kuu jalkojen
alla, kuten he Dianaakin oliwat maalanneet. s:nnestä
wuosislldasta meidän ajanlaskustamme lewisi Neitsyt
Marian jumaloitsemincn koko kristikuntaan. Rans-
kassa, Italiassa ja muissa maissa olen nähnyt monen
polwistuwan hänen tumansa eteen ja rukoileman häntä
paljon enemmän kuin lesusta. Ia silloin olen muis-
tanut manhan Simeonin sanat Marialle, kun hän
piti lesuslnsta sylissään (Luukk. 2: 35): miekka on
Illwistäwll sinunkin sielusi, jotta monen sydämmen
ajatukset ilmoitettaisiin. Ia miekka meni hänen sie-
lunsa läwitse, kun hän näti poikansa, maailman Wa-
pahtajan, kuoleman ristillä. Mutta se loukkaa häntä
yhä wieläkin aiwan warmaan hänen taiwaallisissa
asunnoissaan, kun hän näkee ihmisten häntä, tuole-

326 MllrillN ilmezthspäiwlliiä.



maista äitiä rukoileman, kun heidän tulisi rukoilla
elämän ja kuoleman Herraa, iankaikkista Poikaa.

Tuo nöyrä Maria, hän, joka nimitti itseänsä
Jumalan palweliattareksi, hän, joka piti itseänsä hal-
pana eikä koskaan tahtonut näyttäytyä siellä, missä
hänen Poikansa osottautui niin paljon muita ylhäi-
sempänä, kuinka paljon hän kärsineekään siitä, että
häntä nyt nimitetään taiwaan kuningattareksi! Martti
Luther tutki raamattua ja luki sieltä, mitä lesus
mustasi, kun eräs waimo sanoi hänelle: autuas on se
äiti, joka sinun on synnyttänyt! Niin, mustasi le-
sus, autuaat omat ne, jotka kuulemat Jumalan sanan
ja kätkewät sen. Toisella kertaa mustasi lesus, kun
joku sanoi hänelle: sinun äitisi ja sinun weljesi sei-
somat täällä ulkona ja tahtoisiwat sinua nähdä:
minun äitini ja minun weljeni omat ne, jotka kuule-
mat Jumalan sanaa ja tekemät sen mukaan.

Rooman paawi, joka luulee tietämänsä enemmän
kuin raamattu, on selittänyt Neitsyt Marian synty-
neen synnittä. Me, jotka uskomme raamatun tietä-
män enemmän tuin paawi, me uskomme Neitsyt Ma-
rian olleen syntisen ihmisen, niin kuin mekin olemme,
ja autuaan ainoastaan Jumalan armon kautta. Mutta
me rakastamme ja kunnioitamme häntä hurskaana,
nöyränä ja puhdas-sydämmisenä Jumalan lapsena,
eitä Jumala ole ihmisten epäjumalanplllmelusta hä-
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nm wiakseen panema. Sinä rakas, hywll Neitsyt
Maria, opeta meitä kätkemään Jumalan sanaa uskol-
liseen sydämmeen, kuten sinäkin teit, ja sanomaan:
tapahtukoon meille. Jumalamme, tahtosi mukaan!
Amen.

Johannes Aastajan piiiwiinii.
(2:nen wuosik. Luu». 1: 5—17)

66. Kesän ensimmäinen sanansaattaja.
Nyt, kun lehti puihin puhkeaa, nurmi kukkii ja

toko luonto nuoruuden ihanuudessaan ylistää Ju-
malaa, niin miksikä me nyt muistaisimme yksinäistä
profeettaa, joka ei asunut kukkatarhoissa waan erä-
maassa? Sen wuoksi, että hän ja hänen saarnansa
Kristuksesta toiwat meille ensimmäisen sanoman iäi-
sestä kesästä, Jumalan maltakunnan kesästä, sielujen
kukka-ajasta. Ihmismaailma ennen Kristusta oli
ollut kuten pitkä, pitkä taimi pakanuuden pimeydessä,
ja nyt tuli kesän sanoma. Johannes oli kuten ensim-
mäinen leiwo, ensimmäinen pääsky: hän ilmoitti elä-
män ylösnousemisesta; hän huusi ihmisille: Jumalan
waltakunta tulee, se on jo täällä!

328 Johannes Kastajan paiwanä.



Tuo ankara erämaan profeetta, hän, jonka pu-
kuna oli karkea kamelinkarwainen miitta ja jonka keh-
nona ruokana heinäsirkat olimat, oli myöskin kerran
ollut lapsi. Hän oli ollut lesuksen leitkikumvpani,
sillä he olimat yhden-Misiä ja äitiensä kautta suku-
laisia keskenään. Monessa taulussa näkee lesuksen
ja Johanneksen lapsina kuwattuna yhdessä, ja pienen
karitsan heidän wieressäim.

Se emankeliumi, jonka nyt olemme lukeneet,
kertoo, miten Herran enkeli tuli Johanneksen isän,
Zllkariaan luo, joka oli hurskas ylimmäinen pappi,
ja ilmoitti, että hänen waimonsa piti synnyttämän
hänelle pojan. Zakarias epäili, koska sekä hän että
hänen waimonsa olimat wanhoja. Ia tuon epäilyk-
sensä wuoksi hän rangaistiin siten, että hän tuli jok-
sikin aikaa mykäksi. Mutta kun poika syntyi ja sai
sen nimen, jonka enkeli oli hänelle määrännyt, auke-
niwat isän mykät huulet ja hän ylisti Jumalaa iha-nassa kiitoswirressä. Sinua, lapsi, sanoi hän, pitää
nimitettämän Mimmäisen profeetaksi, ja sinä olet kul-
kema Herran edellä Valmistamassa hänen tietänsä.
Jumalan suuresta armosta on aurinko nousema wa-
laisemaan niitä, jotka pimeässä ja kuolon marjossa
istumat, ja ohjaamaan meidän jalkammerauhan tielle.

Me olemme jo lukeneet, mitenkä Johannes todisti
totuuden ja että lesus sen wuoksi nimitti häntä suu-
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rimmaksi profeetaksi. Johannes Kastajan päiwän kol-
mas ewllnkeliumi kertoo Johanneksen kuolemasta.

Nuorempi kuningas Herodes, jota nimitettiin
Antipaaksi, kunnioitti Johannesta paljon ja pyysi usein
häneltä neuwoa. Mutta kun kuningas nai weljensci
waimon Herodiaan ja Johannes sanoi hänelle, että
se oli Jumalan lakia wastaan, suuttui Herodes ja
antoi heittää Johanneksen wankeuteen. Silloin tapah-
tui, että Herodes mietti syntymäpäiwäänsä, pitäen
suuret pidot. Herodiaan tytär tuli sisälle ja tanssi
wieraitten huwiksi, ja se miellytti kuningasta niin,
että hän malalla wannoi.- mitä itänänsä sinä tahdot
pyytää, niin minä sinulle annan aina puoleen wal-
takuntaani asti. Tyttö juoksi äitinsä Herodiaan luotsi,
joka Johannesta nnhasi, ja kysyi, mitä hän pyytäisi.
Nti mustasi: Pyydä Johannes Kastajan pää! Tyttö
sanoi kuninkaalle: anna minulle nyt heti mädillä Jo-
hannes Kastajan pää! Silloin käwi kuningas kowin
surulliseksi, mutta walaansa hän ei saattanut rikkoa.
Heti hän lähetti pyömelin wankilaan leikkaamaan Jo-
hannekselta pään, ja tyttö kantoi suuren profeetan
pään mädillä äidillensä.

Niin lopetti wiimeinen ja suurin Wanhan Tes-
tamentin profeetoista kunniarikkaan elämänsä. Tämä
oli ainoastaan yksi niistä monen monista hirweistä
weriweloista, joidenka tuomio lesukscn täytyi kantaa.
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kun hän kantoi maailman synnit. Käsitätkö, että
maailma ennen Kristusta oli kuten pimeä talwi-yö?
Olihan silloinkin auringonpaistetta maailmassa, olihan
silloinkin hymiä ihmisiä, samaten kuin pahojakin, löy-
tyihän silloinkin rakkautta ja ystäwyyttä ja ihmis-
onnea, mutta jotakin puuttui kuitenkin. Jumala ja
iankaikkinen elämä puuttui. Ei silloin ollut muuta,
kuin maallisen elämän monet surut ilman lohdutusta,
sen lyhyet ilot ilman toiwoa ja miimeiseksi hauta.
Haudan jälkeen ei ollut mitään. Siis saattoi Zaka-
rias sanoa, että kansat istuimet kuolon marjossa.
Silloin tuli meidän rakas Herramme ja Vapahta-
jamme, ja kaikki tuli toisenlaiseksi. Hänen kanssaan
tuli lohdutus suruun, toimo iloon ja elämä kuole-
maan, ja Jumala tuli Isäksemme, joksi epäjumalat
eimät milloinkaan saattaneet tulla. Immärrätkö,
miksi nyt tuli kesä pitkän taimen perästä ja minkä
tähden me muistamme kesän ensimmäistä sanansaat-
tajaa, Johannes Kastajaa, luhannuspäiwänä?

Ia ajatelkaamme nyt kesän ihanuudessa, Juma-
lan wllltllkunnan kesää ja kiittäkäämme Jumalaa kai-
kista hänen siunatuista lahjoistaan, joita hän on an-
tanut sekä sielumme että ruumiimme hymäksi. Waikka
tulisikin sade luhannuspäiwänä, maikka tulisikin samea
piimi, suru taikka mastoinkäyminen keskellä iloamme;
mitäpä ne merkitsemät Jumalan waltakunnan kesässä?
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Meillä on pitkä walomme ja iankaikkinen toivoomme;
meillä on lesuksen Kristuksen uskossa iloinen kukois-
tus, joka ei katoa. Meillä ei enään ole syksyä eikä
mitään pimeyttä.

Taas linnut laulujansa
Wisertää kauniisti;
Nyös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi?
Siis, sielun', Herraa kiitä
Nyt riemulauluilla!
Hän iloittua ja täyttää
Meit' armons' lahjoilla.

(Wils, 475 3>
Amen.

MiKKelinpäiwänä.
(Imen wuosik. Mlltt. 18: 1-11)

67. Jumalan enkelit wartioitsewat.
MiNelinpäiwää wietetään enkelien muistoksi ja

se on saanut nimensä Israelin kansan suojelus-enke-
listä, Mikaelista, etemimmästä ja mäkewimmasta Ju-
malan enkelistä. Jumalan palmelushenget, enkelit.

332 Mittelinpäiwäua.



omat luotuja olentoja, samaten kuin ihmiset, mutta
paljon täydellisempiä ja lahjakkaampia, jotta he moi-
siwat Jumalan käskyjä toimittaa näkywäisessä ja
näkymättömässä maailmassa. Ne omat hywiä ja
Vuhtaita henkiä, jotka tottelemat Jumalan tahtoa ja
lakkaamatta ylistäwät hänen pyhää nimeänsä. Jumala
lähettää heitä myöskin palmelemaan ja suojelemaan
hymiä ihmisiä, marsinkin lapsia. Jokaisella lapsella
on suojelus-entelinsä, joka lakkaamatta seisoo näky-
mättömänä hänen mieressään yöt päimät, missä ikänä
hän täällä maailmassa kulkee, ja lasten enkelit näke-
mät aina Jumalan kaswot taiwaassa.

Enkelit oliwat jo ennen olemassa kuin ihminen
oli luotu, ja onhan jo kerrottu, mitenkä muutamat
heistä mapaasta tahdostaan luopuiwat Jumalasta.
Silloin, sanoo Ilmestyskirja, oli suuri sota taiwaassa.
Mikael ja hänen enkelinsä taistelimat lohikäärmeen
kanssa, joka oli tottelemattomien enkelien ruhtinas,
perkele. Nuot tottelemattomat enkelit ruhtinaansa
kanssa maitettiin ja wiskattiin maan päälle, siksi että
Kristus tuli kukistamaan heidän maltansa ja aikojen
lopussa sitomaan heitä iankaikkiseen pimeyteen. Waikka
nyt Mikkelinpäiwä on enkelien juhla, jolloin meidän
tulee kiittää Jumalaa heidän suojelemasta martioi-
misestaan, puhumat kuitenkin päiwän ewankeliumit
enimmän lapsista. Lapset ja enkelit ikään kuin kuu-
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lumat yhteen. Lapset omat turwattomimmat, ne, jotka
parahiten tarwitsemat enkelin wartioimista, ja Va-
pahtajamme sanoista, joita hän puhuu lapsista, ym-
märrämme, että he omat Jumalaa lähempänä kuin
täysikasmuiset ihmiset.

Ei kukaan, sanoo lesus, saata tulla taiwaan
waltakuntaan, ellei hän kiellä itseänsä ja ole Jumalan
edessä kuten heikko lapsi. Mitä Jumala niillä tekisi,
jotka tulemat hänen luoksensa mäkewinä omassa woi-
masslllln ja ymmärtäwäisinä omassa wiisaudessaan?
Ne auttakoot itseänsä. Inmala ottaa main niitä
wastaan, jotka häneltä ottamat mustaan kaikki ja jotka
ilman häntä eiwät moi mitään. Paawali sanoo (2
Kor. 12: 9): Jomalan woima on heikoissa mäkewä.

Taaskin sanoo lesus: joka holhoo (hoitaa, suo-
jelee, opettaa) senkaltaista lasta minun nimeeni, hän
holhoo minua. Ia kun Herra sitten puhuu pahentu-
misesta, niin hän tarkoittaa syntiin kiusaamista. Joka,
sanoo hän, houkuttelee ja turmelee yhden näistä pie-
nimmistä, jotka minuun uskomat, hänelle olisi pa-
rempi, että myllynkimi ripustettaisiin hänen taulaansa
ja hän upotettaisiin meren symyyteen. Ah, löytyyhän
sellaisia mietteliäitä, löytyy manhempia, jotka lähet-
tämät lapsiansa ulos malehtelemaan ja Varastele-
maan; löytyy toisia, jotka kotona antamat heidän kas-
waa synnissä ja jumalattomuudessa; löytyy kumppa-
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neita ja kirjoja, jotka opettamat lapsia moneen pa-
huuteen. Oi, jospa he tahtoisiwat muistaa Herran
hirmuista tuomiota! Parempi olisi, että kadottai-
simme käden, jalan tai silmän, kuin että jäseniämme
täyttäisimme synnin palwelukseen.

Älkää ylenkatsoko yhtäkään näistä pienistä, sanoo
lesus. Moni täysikaswuinen rakastaa lapsia ja on
hymä heitä kohtaan; mutta heidän mielestään lapset
ymmärtämät niin wähän, ei maksa waiwaa puhua
heidän kanssaan muusta kuin leikkikaluista. Niin,
lapset eimät ymmärrä sillä tapaa kuin suuret ihmiset
ymmärtämät; heidän ei tule koettaa olla pikkuwanhoja
ja olla jotakin tietäwinään. Mutta he ymmärtämät

toisella tawllllll, samaten kuin kukantaimi ymmärtää,
että aurinko paistaa sen päälle ja että ystäwällinen
käsi sitä hoitaa. He ymmärtämät Jumalan ja ihmis-
ten rakkauden, he ymmärtämät oikean ja määrän,
mian, rangaistuksen ja anteeksi antamuksen. Ia juuri
sen wuoksi, että he tämän ymmärtämät ja niin wä-
hän muuta, sen wuoksi Jumala lapsia rakastaa niin
paljon, että heidän enkelinsä aina seisomat hänen kas-
woinsa edessä ja joka hetki ikään kuin tekemät tiliä
niistä lapsista, jotka heidän hoitoonsa owat uskotut.

Kun sen nyt tiedät, lapsi, niin et warmaankaan
tahdo tuottaa surua enkelillesi ja olla tottelematon
Jumalaa kohtaan. Oi, kuinka monen, monen enkelin
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täytyykaän itkeä Jumalan kaswojen edessä rakkaitten
turwattiensa tähden! Muista, ettet koskaan anna
enkelisi itkeä sinun tähtesi, waan että paljon haluk-
kaammin tahdot nähdä hänen iloisena seisoman Ju-
malan kaswojen edessä kertomassa Jumalalle, että
sinä kaswllt armossa ja miisaudessa, kuten lesus kas-
woi lapsena ollessaan! Sinun tulee olla niitten lasten
kaltainen, jotta lesus otti syliinsä ja joita hän siunasi
(Mark. 10: 16). Onnelliset lapset, heistä lesus saattoi
sanoa: sellaiset kuulumat taiwaan nmltakuntaan!
Me kiitämme sinua, rakas Herra Jumala, hymien
enkeliesi wartioimisesta, ja rukoilemme sinua, että he
aina saisiwat seisoa iloisina sinun pyhien kaswojesi
edessä. Amen.

H»yhäm miesten piiiwimii.
(I:nm wuostk. Mlltt. 5: 1-12)

68. Autuuden wuon.
Tänään moni menee rukoilemaan haudoille, jossa

heidän rakkaansa lepääwät. Pyhäin miesten päimä
on autuaitten kuolleitten päiwä ja sitä wietetään niitten
muistoksi, jotka owat antaneet henkensä kristin-uskon
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ja Jumalan waltakunnan tähden täällä maan päällä.
Ne eimat ole pyhiä siinä tarkoituksessa, tuin muu-
tamat kristityt luulemat, nimittäin että he pyhyydel-
lään sllllttaisimat somittaa muitten synnit. He omat
olleet syntisiä, kuten me, mutta he omat pyhiä lesuk-sen Kristnksen wanhurskaudessa, johon he omat usko-
neet. Jumala kokoo heitä kaikista ajoista ja maista
ja kansoista taimaalliseen waltakuntaansa, ja he seiso-
mat Jumalan istuimen ympärillä maitoisissa waat-
teissa palmut kädessään, palwellen Jumalaa iankaik-
kisessa ilossa.

lesus seisoi nmorella Genesaretin rannalla ja
puhui suurille kansanjoukoille, jotka istunnat taajassa
mäenrinteellä. Tämän päimän ewankeliumi on alku
siitä ihanasta muorisaarnasta, josta on sanottu, että
se sisältää Jumalan waltakunnan perustuslain, jonka,
mukaan kaikkien kristittyin tulee elää, ja muoria nimi-
tetään wielä tänäpäiwänä autuuden wlioreksi.

Wanhemmille ihmisille on paljon opittavina tästä
Vuorisaarnasta; mutta onko siinä myöskin lapsille
jotakin? On, siinä on kauppamiehen kallis helmi
myöskin heille. Täytyyhän meidän uskoa, että lapset
myöskiu oliwat mukana autuuden nmorella, samaten
kuin he oliwat mukana «viidentuhannen kanssa muo-
rella. Ia nyt meidän tulee kuwitella, että lesus pu-
huu lapsille. Hän sanoo:

Emanleliumi Illpstlle. 22
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Autuaat omat ne, jotka pitämät itseänsä halpoina
ja pieninä, eiwätkä koskaan luule olemansa jotakin
omasta wiislludestaan, woimastaan tai taidostaan,
maan omat aina köyhiä Jumalan edessä ja nöyriä
ihmisten edessä. Niille kuuluu tuimaan waltakunta.

Autuaat omat ne, jotka suremat witojaan ja
koettamat tehdä kaikkea mitä saattamat, sowittaaksensa,
mitä omat rikkoneet. Heille Jumala on antama an-
teeksi ja lohduttama heitä, kun tulemat rukouksessa
hänen luoksensa; ihmiset rakastamat heitä ja he tule-
mat olemaan iloisempia kuin milloinkaan ennen.

Autuaat omat säwyisät, tarsiwälliset, ystämälliset
ja nöyrät, jotka eiwät pyydä eiwätkä nurise, maan
tyytywät wähään ja suomat muille parempaa tuin
itsellensä, ne, sanoo lesus, „saamat maan periä."
Jumala on antama heille paljon enemmän kuin muille,
jotka nurisemat, ja heidän pitää iloisessa tyytywäi-
syydessään olla rikkaita rikkaampia.

Autuaat omat heikot ja epätäydelliset, jotka lak-
kaamatta halajamat tulla paremmiksi. Jumalan moima
on tekemä heitä wahwoiksi Voittamaan pahan. Heidän
palaman toiwonsa on Jumala täyttämä.

Autuaat omat laupiaat, jolta auttamat ja loh-
duttamat kaikkia, jotka kärsimät, kaikkia, jotka unoh-
dettuina huokaamat ja kuolemat täällä maailmassa.
Heidän pitää tulla rawituiksi sillä rakkauden mitalla.
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jolla he itse omat mitanneet, ja heille annetaan paljon
anteeksi, koska he paljon omat rakastaneet.

Autuaat omat puhtaat sydämmestä, jotka pakene-
mat kaikkia pahoja ajatuksia ja joka päiwä rukouk-
sessa menewät lesuksm luo pesemään itseänsä puh-
taiksi. Heitä heidän enkelinsä saattamat wiedä Ju-
malan kasmojen eteen, ja silloin he saamat nähdä
Jumalan.

Autuaat omat rauhantekiät, lempeät ja fydmn-
mestään anteeksi antawaiset, jotka pahan hywällä kos-
tamat, eimätkä koskaan riitele, eiwätta loukkaa ketään,
maan sowittaen, wiihdyttäen koettamat jälleen yhdistää
ihmisten eronneet sydämmet. He kulkemat Jumalan
rakkauden tietä ja heitä pitää Jumalan lapsiksi nimi-
tettämän.

Autuaat omat ne, jotka taistelemat ja karsimat
oikeuden puolesta, todistamat totuuden, puolustamat
tuiwattomia ja wiattomia, rohkeamielisesti moittaen
kaikki pahuuden pilkat. Ne kuulumat tuimaan malta-
kuntaan, ne omat sen henkiwartioita.

Te olette minun, sanoo lesus lapsille. Älkää
antako kenenkään pelästyttää teitä pois minun luotani!
Jos joku puhuu teistä pahaa minun tähteni, niin
olkaa huoleti; autuaat omat ne, jotka minun tähteni
kärsimät. Todistakaa totuus, seisokaa lujana totuu-
dessa; minä olen totuus! Pysykää minun rakkau-
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dessani! Minä olen wiinapuu, te olette oksat; joka
ei minussa pysy, se heitetään pois kuin oksa ja kui-
niettuu; joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän
kantaa paljon hedelmää.

Niin, me tahdomme pysyä sinussa. Herramme
Kristus. Me tahdomme olla sinun köyhiä, nöyriä,
puhdas-sydämmisiä lapsiasi. Me tahdomme etsiä sinun
wanhurskauttasi ja todistaa sinun totuuttasi. Me
emme tahdo sinua hyljätä, maikka koko maailma mei-
dät hylkäisi. Suuri, kaikkiwaltias Isämme taimaassa,
me kiitämme sinua pyhästä sanastasi, jonka olemme
saaneet lukea ewankeliumissasi, ja armollisesta rakkau-
destasi lesuksessa meidän Vapahtajassamme. Ia nyt
tahdomme weisata uuden wirren sinun autuaillesi
kanssa, kun he polwistuwat sinun istuimesi edessä
taimaassa (loh. Ilm. ?: 12): Amen, siunaus ja
ylistys ja nmsaus ja kiitos ja kunnia ja woima ja
wäkewyys olkoon meidän Jumalallemme iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.
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Sisällys:

1. Jesus tulee. (1 Adwenttis.)
2. Jumalan waltakunta tulee. (2 Adweuttis.)
3. Me tiedämme, kehenkä uskomme. (3 Adwenttis.)
4. Totuuden todistaminen. (4 Adwenttis.)
5. Ei joulua ilman Jesusta. (loulupaiwana).
6, Betlehemin pienet pojat. (2 louluftäiwänä),
7. Matka Egyptiin. (Lähimm. sunn, soul.)
8. Hedelmätön puu. (Uudenwuodcnpäiw,)
9. Sinä olet kastettu Jumalan lapseksi, (Lähimm.

suuu. Uudenwuooenpaiw.)
10. Betlehemin tähti. (Loppiaisena).
11. Jesus kahdentoistawuotisena, (1 sunn.Loppiais.)
12. Zakeus. (2 sunn. Loppiais.)
13, Nainen Jakobin lähteellä. (3 snnn, Loppiais.)
14, Jesus merellä. <4 snnn. Loppiais.)
15. Nisut ja ohdakkeet. (5 sunn. Loppiais,)
16. Yhdennellätoista hetkellä. (Septuagesimas.)
17. Jumalan peltomaa. (Seksagesimas,)
18. Kunnianhimo, (Laskiais-sunn,)
19. Kiusaus, (1 Paastosunn.)
20. Jumala koettelee uskoamme. (2 Pllllstosunn.)
21. Elämän warjopuoli. (3 PaaZtosunu.)



22. Viisituhatta wuorella, (Puottpaasto-sunn.)
23. Ne, jotta Jesusta wihaawat. (5 Paastostmn.)
24. Ehtoollinen ja Judas. (Palmusunn.)
25. Jesus ristillä. (Pitkäperjantaina).
26. Ylösnousemus. (Pääsiäispäiwänä).
27. Matka Emaukseen. (2 Pääsiäispäiwänä).
28. Tuomas epäili. (1 sunn. Pääsiäis.)
29. Hywä paimen, (2 sunn. Pääsiäis.)
30, Isäni huoneessa on monta asuinsijaa. (3 s. Päcis.)
31. Rukous erotessa. (4 suun. Pääsiäis.)
32. Isä meidän. (5 sunn. Pääsiäis.)
33. Heikkoudesta »voimaan. Mlatuorstaina).
34. Jumalan kolmiyhteys. (6 suun. Pääsiäis.)
3b. Jumalan Hengen lahjat, (tzeluntllipaiwana).
36. Suurin rakkaus. (2 tzeluntaipäiwänä).
37. Uudesta syntyminen. (Kolminllisuudenpäiw.)
38, Rikas mies ja Latsarus. (1 sunn. Kolminais.)
39. Kuninkaan pidot. (2 sunn, Kolminais.)
40. Lammas, penninki, tuhlaajapoika. (3 s. Kolm.)
41. Epäjumala Minä itse. (4 sunn. Kolmmais.)
42. Kalansaalis. (5 sunn. Kolminais.)
48. Täydellinen rakkaus. (6 sunn. Kolminais.)
44. Kristuksen kirkastaminen. (? sunn. Kolminais.)
45. Rakkaus kaikkia kohtaan. (8 sunn. Kulminais.)
46. Ole uskollinen! (9 sunn. Kolminaif.)
47. Kristus itkee Jerusalemia. <lO suun. Kolmiuais.)
48. Kaksi weljestä. (11 sunn. Kolminais.)
49. Hedelmästä puu tunnetaan. (12 sunn. Kominasi.)
50. Laupias Samarialainen. (13 sunn. Kolminais,)
51. Missä owat ne yhdeksän? (14 sunn. Kolmmms.)
52. Kukat kedolla. (15 stinn. Kolmiuais.)



53. Latsarus herätetään kuolleista. (16smm.Kolm.)
54. Korottaminen ja nöyryyttäminen. (17 s. Kolm.)
55, Rikas nuorukainen. (18 sunn. Kolminais.)
56. Sokeana syntynyt. (19 sunn. Kolminais.)
57. Aarre ja helmi. (20 sunn. Kolminais.)
58. Ne, jotta eiwät näe ja kuitenkin uskowat. (21

sunn. Kolminais.)
59. Kymmenentuhatta leiwiskää. (22 sunn. Kolmin.)
60. Weroraha. (23 sunn. Kolminais.)
61. Talitha kumi! (24 sunn. Kolminais.)
62. Tuhatwuotinen »valtakunta, maailmanloppu.

(25 sunn. Kolminllis,)
63. Jumala tahtoo meidät kotonaan, (26 s. Kolin.)
64. Kymmenen morsiusneittä. (27 sunn. Kolminais,)
65. Miekka on läwistäwä sinun sielusi. (Marian

ilmest.)
66. Kesän ensimmäinen sanansaattaja. (Johannes

Kastajan päiw.)
67. Jumalan enkelit wartioitsewat. (Mikkelinpaiw.)
68. Autuuden Wuori. (Pyhäin miesten päiwänä).







iimt$W |eitfcma§|a jotfa tulenmt neliftn
fomfauben fufoe§fc.

|>clfmgi§ja 11 ?. 1893.

<S. OS. (Sbfunb'm Susfatmusofdeyfjtio.










