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fllkusananen.

Näniät puheet owat lyhyitä. Mutta tekijä on kuitenkin
ajatellut niissä riittämän lukemista koko wuodeksi. Kirkkomuo-
den mukaan ne owat järjestetyt. Kunkin sunnuntain teksti
on ensin otettawa esille joko ewankeliumikirjasta milloin

se on mahdollista tai itse uudesta testamentista. Sitten
wasta tämä tekstiin sowelturoa puhe. Ia lopuksi olisi aina
luettawa Isä meidän ja Herran siunaus.

Jumalan siunaus seuratkoon tätä kirjaa.

Suomentaja.
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Siunattu olkoon hän, joka tulee!
1 sunnuntaina Rdroentissa.

Teksti: Mat. 21: I—9.

Näin weisasiwat kaikki ne, jotka ottimat Jeesuksen mastaan
ja seurasiwat häntä kuninkaallisella matkalla Jerusalemiin.

Ia siitä lähtein on Jumalan seurakunta säännöllisesti sa-
nonut: Siunattu, todellakin siunattu olkoon hän, joka tulee!
Ia tällä sanalla me kaikki karkotamme yhtä ainoata, nimit-
täin Jeesusta, häutä, joka on hallitsema kaikkia maita,
sillä hän on koko maailman Vapahtaja.

Tänään kirkkorouoden enstmäisenä päiwäna hän jälleen
tulee seurakuntaansa. Hän tulee sellaisena, jonka kaswoista
loistaa Vapahtajan rakkaus, ja jonka sydän ja kädet oroat
siunausta täynnä. Tätä hän tahtoo sirottaa sille tielle, jota
syntiset kulkemat tämän maailman läpitse. Hän tulee säw y i-
sänä kuninkaana, joka tahtoo wetää sydämet puoleensa, ja
jolla on sellainen rakkaus, mikä „uskoo kaikki, toiwoo kaikki ja
kärsii kaikki", ja joka sentähden lopulta wie moittoon.

Sellainen kuningas, joka sydämet hallitsee, on mah»
tawin kuningas.

Emmekö mekin, lapset, ota häntä iloiten mastaan? Anta-
kaamme hänelle sydämemme usko, sydämemme kuuliaisuus,
sydämemme rakkaus!

Niinpä todella tahdommekin antaa. Me tahdomme katsoa
häntä herttaisesti silmiin ja sanoa: Salli minun olla omanasi
mielä enemmän kuin ennen! Tule sinä minua ohjaamaan!
Oi, siunattu, monenkertaisesti siunattu sinä, joka tulet Herran
nimeen! Ia salli minun entistä tehokkaammin ottaa osaa
siihen ihanaan työhön, joka sinut tekee tunnetuksi pakanamaail-
massakin! Amen.
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Ikuinen kesä.
2 sunnuntaina flduentissa.

Teksti: Luuk. 21: 25—36.

Wiime sunnuntaina kaikuiwat niin herttaisen suloisesti
meille nämä sanat: Katso, kuninkaasi tulee luoksesi, hiljaisena,
säwyisänä.

Mutta tänä päiwänä on aiman toisellainen kaiku näissä
sanoissa. Eiwätkö sanat nyt tunnu masentamilta ja kauheilta?
Tuntuupa melkein siltäkuin Vapahtajasta olisikintullut main tuo-
m ar i, joka niin hirmuisella tamalla lähestyy, että luulisi koko
maailman pelkästä näkemisen kauhusta menehtymän.

Mutta, Jumalan kiitos, siltä moi kyllä näyttää; mutta niin
e i ole laita hänen kanssansa, hänen lastensa ja opetuslastensa.

Tosinhan meidän kaikkien tulee nähdä tuomiopäiwän. Kaikki
kirjat näet otetaan esille ja awataan. Mitä ne mahtumatkaan
ilmaista! Mutta Jumalan lasten syntiluettelossa on joka
ainoalla lehdellä kirjotettuna punasilla, suurilla kirjaimilla:
„Maksettu!" V>umärrättekö, lapset, mitä minä tällä tarkotan?
He saamat olla hywässä turmassa, ei heidän tarmitse ensin»
tään peljätä, saamat nostaa ilomielin päänsä ja odottaa kuin
kewään tuloa. Heille koittaakin kesä, ikuinen kesä. Jee»
su s sen tuo, heidän oma Jeesuksensa, nm tuomari,
joka heille on ainoastaan Wapah t a j a. Oi, lapset, koet-
takaamme päästä lähelle Jeesusta! Silloin olemme turwatut
elämässä, kuolemassa, mieläpä itse tuomiopäiwänäkin. Amen.
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Jeesus tulee!
3 sunnuntaina Rdueiitissa.

Teksti: Luuk. 3: I—6.

Johannes Kastaja, hän suuri joulun ennustaja on taas
meille sanonut: Jeesus tulee!

Samaa ennustamat kaikki joulun Valmistukset, mieläpä
ääni teidän omassa poweZsanne. Ia päimä päiwältä jännit-
tywät kaikki odottaessaan, sekä suuret että pienet, ja jokaisella
on mielessä tämä iloinen ajatus: Oi, toki, joulu on owella!

Mutta muistakaa, lapset, että joulu tahtoo tulla teille, ei
ainoastaan ilon päiwäkst, waan todelliseksi Jumalan juhlaksi.
Sillä itse Jeesus on tulossa. Ia hän yksin moi joulun
tehdä jouluksi. Hän tulee luoksemme koskettaakseen woimak°
laasti sydämeemme. Ia jos hän sen saa tehdä, niin löy°
dämme ilomme hänessä ja hänen puhdas, rakastawainen mie-
lensä rupee meissä Vaikuttamaan.

Kuinka herttaista onkaan osoittaa rakkautta ennen joulua
ja juuri joulun aikana.

Kas näin joulun lähestyessä! Siuä tahdot malmista»
jollekulle köyhälle tai sairaalle oikein hauskan joulun. Totta-
han jokainen aina jonkun tuntee! Ia kun niin teet, silloin
olet Jeesuksen lähettiläs. Mikä onkaan sen hauskempaa kuin
antaa jotakin omastaan. Koetappa sinäkin sitä! Tämä
on oikeata joulun Valmistelemista.

Entä itse joulujuhlan aikaua! Silloin koetat olla oikein
kiltti ja kiitollinen. Kuiskaa silloin usein itsellesi näin: Rakas
Jeesus, kiitos sinulle, koska olet tahtonut tulla minunkin
Vapahtajakseni! Salli minun oikein sydämeni pohjasta iloita
sinusta! Amen.
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„Minä en ole".
4 sunnuntaina Rduentissa.

Teksti: loh. 1: 19—28.

Taaskin Johannes meille puhuu. Ennen joulun suurta
juhlaa hän oikeana jouluenkelinä meille ilmestyy. Hän tahtoo
meitä auttaa näkemään Jeesusta todellisena joululahjana. Sillä
leesus-lapsi on ydinkohta, suurin ja ihanin asia jouluilossa.

Mutta ennenkuu rooimme oikein nähdä leesukseu jouluun,
tulee meidän ensin oppia tuntemaan itsemme mitättömiksi,
köyhiksi ihmislapsiisi. Näin meitä opettaa tämänpäiwäinen
emankeliumi.

„Minä en ole", sanoi Johannes, kun häneltä tultiin ky-
symään mikä mies hän oli. „Minä en ole sellainen suuri ja
mahtaroa, joksi te minut arwelette. Olenhan wain köyhä syn-
tinen, joka tarmitsen Napahtajaa. Suuri iloni on siinä, että
saan huutaa kaikille: Nyt hän tulee!"

Katsokaa, lapset! Juuri tällainen nöyrä mieli tarwitaan
Jumalan edessä, kun käydään joulua wastllllnottllmlllln. Taikka

me rooimme tämän asian sanoa näilläkin sanoilla: Tuo
nöyryys on sellainen Betlehemin seimi, jossa Jeesus tahtoo
taas syntyä keskuuteemme. Jospa meillä tätä nöyryyttä olisi!
Amen.
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Alhainen ja ylhäinen taivaan
valtakunta.

Jouluaattona.
Teksti: Joulun eiuankeliumi.

Te kysytte, puhutaanko alhaisestakin taiwaanwal»
tallinnasta? Onko niitä siis nseampiakin? No niin, lapset!
Nyt on jouluaatto. Taaskin siis joulu on koittanut jokaiseen
kristittyyn kotiin. Se tahtoo jälleen jakaa iloaan kaikkialle.
Täten siis ymmärrätte, mitä olen tahtonut sanoa. Joulun
suuri ilojuhla on teidän alhainen taimaanmaltllkuntanne
täällä maan päällä. Teidän sydämissänne, lapset, on iloa ja
riemua enemmän kuin milloinkaan muulloin. Nyt jos koskaan
tekee rakkaus Voimakasta työtään. Ia missä waiu rakkautta
on, lapset, siellä on suloinen tuoksu tllimaanroaltllkunuasta.

Entä portti? Se on yksin ja ainoasti lees n s. Ilman
Jeesusta ei olekaan joulua. Sen woitte ymmärtää onnetto-
mistä weljistänne ja sisaristanne pllkanamllllilmllssll. Hehän
ennät ole koskaan kuulleet Jeesuksen nimeä mainittaman. Sen-
tähden ei heillä olekaan joulua.

Näin ollen minä sanon teille niin sydämellisesti kuin ikinä
woin: Tuo loistama joulukuusi puhukoon teille Jeesuksesta!
Olkoon Jeesus kaikkein suurin ja kallisarwoisin joululahjanne.
Hän on Isän Jumalan joululahja sekä teille että koko lan-
genneelle ihmiskunnalle. Laulakaa sentähden onnellisina lap-
senuskossanne: „Terwe, oi joulu, iltamme armain".

Iloitkaa ennen kaikkea hänestä, ja antakaa te puolestaune
sydämenne Jeesukselle joululahjaksi. Silloin kerran tuo yl-
h ä i n e n tairoaanmllltllkunta teille koittaa yhtämarmasti kuin
tämä alhainenkin tänä päiwänä teille kaikille.

Rakas Jeesus! Anna meille kaikille oikein hauska joulu
sinun tähtesi. Salli meidän kuulla taiwllllnwaltllkunnan kellojen
soiwan tänä ihanana juhlan aikana! Ia kerää luoksesi ne
monen monet, jotka wielä omat poissa! Amen.
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Jouluilo.
Jeesuksen syntymäpäiuänci.

Teksti: Luuk. 2: I—l4.

Mitä jouluilo on, lapset? Ensiksikin se on siinä, että saamme
nähdä itse Jeesuksen, lempeänä ja ihka elämänä, sekä hänet
itse että kaiken sen mitä hän on tehnyt meille. Syytä on
huudahtaa: Oi, mikä ihmeellinen rakkaus!

Pääkaupungissa asui eräs wanha ukko, joka oli täysin so°
kea. Mutta hän roietiin sairaalaan ja leikattiin. Pian tä-
män jälkeen hän sai näön toiseen silmäänsä. Kun hän jäi-
leen palasi kotiaan sairaalasta se tapahtui ensimäisenä jou-
lupäiroänä ja hän pitkien aikojen perästä yritti lukea raa-
mattuaan, niin hänelle ensimäiseksi aukeni juuri nämä sanat:
„Teille on tänä päiroänä syntynyt Vapahtaja."

„Silloin koitti minullekin joulu", wirkkoi ukko ja suuret
kyyneleet wierähtiwät hänen ryppyisille poskipäilleen.

Niinpä niinkin, lapset! Kun näin woi Jeesuksen nähdä
ja kiitollisin mielin muistella hänen ihmetöitään, silloin on
oikea jouluilo, ikuinen, joka kestää koko elämän ajan.
Että tämä ilo uusiutuisi ja tulisi elämäksi meissä, sentähden
Jumala tänäkiu jouluna tulee luoksemme ja näemme Jeesus-
lapsen kaikessa kunniassaan loistaman edessämme.

Jumalan olkoon kiitos tästä uudesta joulujuhlasta!
Ia kuinka mahtoiwatkaan Marian kaswot loistaa äidin-

ilosta joka kerta kun hän sai näyttää tämän aarteensa toisille:
ensin paimenille ensimäisenä joulupäimäuä, sitten itämaan tie-
täjille ja monille muille! Sekin kuuluu jouluiloon, että saamme
näyttää Jeesusta toisille, jotka eiwät häntä tunne. Me
kutsumme tätä lähetysiloksi.

Ratas isä, anna sen tulla meille rattaimmaksi asiaksi, että
tahdomme nähdä Jeesuksen, suuren, koko maailmalle tarjotun
joululahjan, ja että saamme häntä näyttää toisillekin. Amen.
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Ihana joulunaky.
laulun jälkeisenä sunnuntaina.

Teksti: Luuk. 2: 25—32.

Minkä ihanan joulunäyn tarjookaan wanha, hurskas Si-
meon. Kumarassa hän kulkee temppelin käytäwissä, sillä mo-
net elinwuodet jo hartioita painamat. Pitkä, harmaa parta
waluu rinnan yli. Mutta niin sydämen pohjasta iloinen on
wanhus pidellessään tutisemissa käsissään Jeesus lasta. Iha-
nampaa joulunäkyä, lapset, emme woi koskaan saada.

Wanhus oli todellakin onnellinen saatuaan elämänsä har-
taimman rukouksen krmlluksi. Sentähden hän nyt niin mie°
lellään tahtoo lähteä tästä maailmasta tietää pääsemänfä
„rauhaan".

Katsokaa, tämä kuwa Vanhasta Simeonista, jolla on
Jeesus lapsi sylissään, se on wuoden miimeinen terweh-
dys teille. Saamme ottaa jäähywäiset Vanhalta wuodelta
ikuisiksi ajoiksi.

Mitä tämä siis tahtoo meille opettaa? Sitä wanhaa
asiaa, jota emme kyllin usein moi mieleen terottaa, että ni-
mittain wuoden paras rikkautemme on Jeesuksessa. Meidän
tulisi sekä alkaa että lopettaa wuotemme Vapahtajan Jeesuk-sen nimessä ja hänen kanssaan. Maikkapa silloin olisi ollut
synkkiä ja raskaitakin hetkiä wuoden kuluessa, niin ne eroat
Jeesuksen kautta kementyneet. Ia kun täällä maailmassa wii-
meinen wuotemme tulee, ja jos Jeesus on alituisesti, niin
sanoaksemme, uskon käsiwarsilla, niin mekin woimme ilomielin
täältä lähteä. Tiedämme pääsewämme „rauhaan", sinne
missä kaikki on monenkertaisesti parempaa kuin täällä.

Rakas Jeesus! Ole aina meidän kanssamme. Älä kos-
taan wäisty sydämistämme! Amen.
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Jeesus.
Uuäenuuoäenpäiuänä.

Teksti: Luuk. 2: 21.

Niinkuin kirjan kansilehti ilmasee meille kirjan sisällön,
niin on myös Jumala asettauut Jeesuksen nimen loistamaksi
otsakirjotuksekst sitä touotta marten, johon nyt astumme.

Tiedättekö, lapset, mitä tämä merkitsee? Se merkitsee
sitä, että hän tahtoo meille antaa kaiken sen Jumalan rak-
kauden ja hywyyden, mikä on tähän nimeen kätketty, joka
pniwä ja joka huomen kunhan me maiu seu wastaan-
otamme. Ensiksikin meidän ilomme on siinä, että meillä on
tässä niinessä Vapahtaja, joka anteeksi antaa kaikki mei-
dän syntimme ja joka tahtoo meitä auttaa kaswamaan iässä,
wiisaudessa ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä, aiwan
niinkuin Jeesuksen kaswamisesta lapsena sanotaan. Hän on
antanut meille woiman tulla Jumalan lapsiksi, ja hän
antaa meille woimaa tullaksemme päiwä päiwältä kiltimnnksi
ja paremmiksi lapsiksi. Jumalan lapsiksi. Älkää siis wastus°
tako tätä Jeesuksen rakkautta, joka tahtoo teidän parastanne.
Täten saatte nähdä, että teidän elämänne tulee päiwä päi-
mältä paremmaksi ja puhtaammaksi sekä onnellisemmaksi.

Mutta niinpä sanotaankii:, että hän aina tahtoo olla mei-
dän kanssamme.

Eräässä hämärässä komerossa makaa sairaana eräs ■ pikku
tyttö. Hän on juuri malweutunut lewottomasta horroksesta
kuumeessa, heittää ympärilleen etsimän silmäyksen ja huudah-
taa: „Onko äiti taalla?" Äiti, joka uskollisesti walmoo
lapsensa wuoteeu ääressä, pyyhkii pehmeästi kädellään kuu-
mettä lapsen otsalta ja wirkkoo: „£>lenpa niinkin lapseni,
saat olla warma siitä, että olen täällä, enkä koskaan mene
luotasi!" Samoin Jeesuskin sanoo meille tänään, lapset.
Sanokaamme siis mekin puolestamme hänelle: „ Minäkin
tahdon olla sinun kanssasi Jeesus, älä salli minun luopua
siuusta." Amen.
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»aarassa ja kuitenkin tumassa.
Uuäenuuaäen jälkeisenä sunnuntaina.

Teksti: Mat. 2: 13—18.

Tuskin oli Jeesus lapsi syntynyt, kun jo oli niitä, jotka
olisiwat tahtoneet hänet tappaa. Tässä näemme nyt ensiksi-
lin julman kuninkaan Herodeksen, joka tahtoi tappaa tämän
lapsen ja sitäwarten warmuudeu wuoksi „lähetti tappamaan
kaikki poikalapset Betlehemissä ja koko sen ympäristöllä, kaksi-
wuotiaat ja niitä nuoremmat". Ajatelkaa sitä sydäntä sär-
kewää walitusta, mitä tästä tuli kaikkiiu koteihiu!

Mutta Jeesus lapsesta oli Jumala murheeu pitänyt. Se
oli paennut Egyptiin ja sitä mahmasti martioitsiwat enkelit.
Ia samojen enkelien martioitsemana hän palasi, asettui Nat°
saretiin, missä warttui mieheksi, josta oli tulema maailman
Vapahtaja. Naarassa ja kuitenkin turmassa nämä sanat
woimme piirtää otsakirjotukseksi koko Jeesuksen elämään, alusta
loppuun asti.

Mutta tämä sama koskee meitäkin, lapset, joko me sitten
ajattelemme tätä ruumiillista elämäämme tai imelä enemmän
sitä pientä Jumalan lasta, joka meidän sydämessämme syn-
tyi, kun saimme kasteen. Noita julmia Herodeksia on kyllä,
jotka tahtoivat sen tappaa. Ia niinpä omat monen tappa-
neetkin. Mutta jos annamme samojen hywien enkelien, jotka
Jeesus lapsen henkeä roartioitsiwat, meitäkin roartioida, silloin
woimme mekin yhtä turwallisesti ajatella itseämme ja sauoa:
„Naarassa ja kuitenkin turmassa!" Jumalan isäu silmä war-
tioitsee meitä. Jumalan enkelit ottamat meidät siipeinsä suo-
jaan. Tuo pieni Jumalan lapsi meissä tulee pelastetuksi kuo-
lemasta ja pääsee kaswamaan Jumalan mielisuosioksi.

Kiitos, rakas Jumala, että sinä olet meidän suuri loh-
hutuksemme kaikissa manioissa! Arnen.
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Pakanain päivä.
loppiaisena.

Teksti: Mllt. 2: I—l2.

Mikä päiwä tämä on? Tämä päimä on loppiainen, ja
moidaanhan sitä myös kutsua pakanain päiwäksi. Ne Viisaat,
jotka idästä tulimat, sanotaan olleen kuninkaita ja niitä piti
olleen kolme. Tätä päiwää moidaan nyt joka tapauksessa
kutsua pakanain päiwäksi, sillä tänä päiwänä pakanat ensi
terran näkimät maailman Vapahtajan, maikka tosin wasta
pienenä lapsena makaaman.

Enkelit jonlupäiwänä lauloimat tottahan sen, lapset,
muistatte suuresta ilosta. Suuri oli todellakin ilo
maailmaan syntyneestä Vapahtajasta senkin tähden, ettei ai°
noastaan Jumalan malittu kausa, Israel, olisi tulema hänen
kauttaan siunatuksi, maan koko maailma. Ia niinkuin joulu-
ilomme on siinä, että tunnemme iloa Jeesuksesta, sa-
moin ei moi täydellistä jouluiloa Jumalan kansa tuntea täällä
maan päällä, ennenkuin kaikki kansat omat hänet oppineet tun-
temaan.

Eikö, lapset, tuo tähti ollut todellakin ihmeellinen tähti,
jonka Jumala antoi etsimille pakanoille näyttämään tietä Jee-
suksen luo? Jumalan näkymätön käsi wiitotti heille selwästi
tuimaan laelle tien. Tuo tähti ei ainoastaan loistanut, se
puhuikin heille parhainta kieltä: Jumalan rakkaudesta
syntisiä kohtaan, aiwan niinkuin se meille loistaa leesuslap-
sesta.

„ Tähti taiwahinen wielä ompi nytkin loistama, täällä elä-
mämme tiellä wälkkywä, Valaisema."

Niinpä niinkin. Jumalalle siitä kiitos! Jumala tahtoo
meistäkin tehdä pieniä tähtösiä saattamaan hänen pyhää ewan-
kelmunansa pakanoille siksi, kunnes ei enää koskaan tarwitse
puhua pakanain päiwästä. Miksei? Amen.
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Jeesuksen aito lapsenrnieli.
1 sunnuntaina Coppiaisesta.

Teksti: Luuk. 2: 42—52.

Tämänpäimäinen teksti tarjoaa meille oikean helmen kat-
seltamakst. Tämä on näet ainoa, mutta samalla suloinen ker°
tomus Jeesuksen lapsuudesta. Kuinka tästä kertomuksesta
loistaakaan esiin Jeesuksen aito lapsen mieli sekä
taiwaallista Isää että maallisia Vanhempia kohtaan.

Ensimäisen kerran Jeesus nyt sai seurata Vanhempiaan
temppeliin. Suureen tuskaan Vanhemmat nllltkalla joutui-
wat. Mutta se ei ollut Jeesuksen syy, maan Vanhempien
laiminlyöminen. Ia tätä laiminlyömistä Jumala käytti hy-
wäkseen, alikaistakseen Jeesuksen silmät. Nyt hänelle selwiääse asia, lr:ka hän oikeastaan on: Isän Jumalan ainoa
poika maan päällä. Sentähden hän kutsuikin temppeliä, lu°
malan huonetta, omaksi kodikseen maan päällä.

Kirkkain silmin hän aina katseli Isää. Ia tämän aito
lapsenmielen hän säilytti koko elämänsä ajan ja siitä lähti
woimaa hänen elämäänsä. Sehän oli hänen ruokansakin, ku°
ten hän itse sanoi, että aina teki Isän tahdon.

Meistäkin, lapset, on tullut Jumalan lapsin, maikka wä-
hän toisessa merkityksessä kuin Jeesuksesta. Jospa mekin
woisimme koko elämämme ajan säilyttää Jeesuksen puhtaan
lapsenmielen. Oi, rukoilkaa sitä joka päiwä!

Katsokaa wielä kuinka toinen seikka seurasi toista niin iha-
nasti. Hän oli Vanhemmilleen kuuliainen, sanotaan
tässä. Näin tekee todellinen lapsi. Hän koettaa olla wan-
hommilleen iloksi. Rakkaat lapset! Olkoon se aina teille kaik-
kein kallein asia, että koettaisitte ilahuttaa Vanhempianne. Iase ei ole muutoin mahdollista kuin siten, että säilytätte lap°
senmielenne Jumalan edessä. Amen.
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„Parasfa viimeiseksi."
2 sunnuntaina Coppiaisesfa.

Teksti: loh. 2: I—ll.

Eräs lasten ystäwä käytti, puhuessaan tästä ewankeliu»
inistä, johtamana aatteena yllämainittuja sauoja.

Niinhän todella onkin laita, että Jeesuksessa, hä-
nen seurakuuuassaau ja hänen Valtakunnassaan saadaan aina
parasta Viimeiseksi.

Maailmassa on kaikki painwastoin. Ensin parasta, sitten
annokset wahenemät Vähenemistään ja lopuksi on pelkkää tyh-
jyyttä.

Wähäwaraiselle morsiusparille näytti todellakin tuleman
häissä ikäwä hetki, kun ei ollut mitään antaa.

Mutta maikka heillä olikin wähät warat häiden pitämistä
warten, niin eiwät kuitenkaan unohtaneet kutsua Jeesusta
wieraaksi. Sentähden he täuä juhlallisena merkkipäimänä elä-
mässään saiwat Jeesuksen kautta parasta Viimeiseksi.
Saimat yllin kyllin iloa ja kalliin häälahjan.

Rakkaat lapset! Silloin on aina hywin, kun Jeesus on
meidän kanssamme, joko sitten olemme kotona tai poissa ko°
toa, yksin tai toisten seurassa. Hän woi niin monen mo=
nella taroalla meitä auttaa. Mutta parasta hän antaa mii-
meiseksi sen hän on kätkenyt meille sitä hetkeä marten, jol-
loin pääsemme tairaaalliseen hääsaliin, minne Jumala on
meille kaikille kutsumuksen lähettänyt.

Salli siis, rakas Jeesus, meidän ymmärtää kuinka kaikki
on silloin hywin, kun sinä olet kanssamme, kaikki silloin aina
muuttuu paremmaksi ja paremmaksi. Wihdoin sinun rajatta»
masta rakkaudestasi saamme taiwaassa parasta wiimei-
seksi. Amen.
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Jeesuksen ruoka.
3 sunnuntaina Coppiaisesfa.

Teksti: loh. 4: 27—42.

Väsyneenä ja nälkäisenä Jeesus oli istuutunut Jaakopin
lähteen ääreen Samariassa. Opetuslapset oliwat menneet
kylään ruokaa ostamaan.

Tällä wälin tuli eräs nainen lähteelle mettä ammenta»
maan. Jeesus heittää häneen silmäyksenfä ja sanoo sydämes-
sään: Isäni tahto on, että minä hänet pelastan, sillä sellai-sena kuin hän on, täytyy hänen kuolla synneissään.

Ia näin Jeesukselta meni Väsymys ja nälkä. Hän ei
enää ajatellut mitääu muuta kuin sitä ainoastaan, kuinka hän
hänet pelastaisi.

Ia hän sa i naisen pelastettua. Kun hän näin jälleen
oli saannt täyttää taiwaallisen Isän tahtoa, niin hän tunsisaaneensa raroinnon. Sen hän nimenomaan mainitseekin.
Kun opetuslapset palaamat ja tarjoamat hänelle ostamaansa
ruokaa, wirkkoi hän main: "Minun ruokani on se, että teen
hänen tahtonsa, joka minut lähetti, ja täytän hänen tekonsa."

Jeesuksen kyllä oli nälkä ja jano, kuten meidänkin, olles-
saan täällä maanpäällä. Mutta hänen paras ruokansa,
se mistä hän parhaimman rarointonsa sai, oli kuitenkin siinä,
että sai täyttää taiwaallisen Isän tahtoa. Ihmeelliset oroat
nämä sanat, ja kuitenkin ne omat totta.

Hywä lapsi ei elä ainoastaan ruoasta, joka ramitsee,
waan siitäkin, että saa täyttää isän ja äidin antamia käskyjä.
Muutoin tuleekin sisällinen nälkä. Ia Jumalan lapsi elää
todellakin siitä, että saa tehdä taimaallisen Isän tahdon jäl°
keen: uskoa häneen, rakastaa häntä ja olla hänelle kuuliai-
nen. Ilman tätä ei Jumalan lapsi moi elääkään.

Anna siis sinä, rakas Jumala, meille hymä maku siihen
ruokaan, joka oli Vapahtajamme Jeesuksen parasta ramiutoa
täällä maan päällä! Amen.
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»niiksi olette pelkureita."
4 Sunnuntaina Coppiaisesta

Teksti: Mat. 8: 23—27,

Jeesuksen rakkaat opetuslapset oliwat todellakin sillä ker-
taa Genesaretin järwellä peloissaan. He jo luulimat kaikki
hukkumansa. Mutta silla aikaa kun mene pahiten kallisteli,
nukkui Jeesus. Hän oli ylen mäfynyt eikä peljännyt. Hän
näet tiesi, että taimaallinen Isä oli aina hänen luonaan, eikä
hänen sentahden tarwinnut hukkua järwellä tai joutua maa-
raan maalla. Sentahden hänen ei tarwinnut peljätäkään.

Mutta opetuslapsethan taas oliwat Jeesuksen turmissa.
He olisimat woineet olla yhtä rauhallisia kuin hänkin, niin
kauhealta kuin näyttikin. Sen sairoat tällä kertaa nähdäkin.
Jeesuksen ei tarwinnut kuin sanan sanoa ja kohta myrsky ty-
weni. lärwen pinta oli raswatywen, aiwan kuin herttaistm-
pana helteenä.

Mekin, lapset, joudumme usein moneen myrskyyn ja lai°
neet lyöwät wälistä korkealle, yli wenheen, kun purjehdimme
elämän suurella merellä. Tällä myrskyllä on monta nimeä,
knten: Vastoinkäyminen, sairaus, synti, kuolema.

Mutta mekin woimme pelastua, päästä kaikesta pelosta.
Meidän tulee main luottaa Jeesukseen ja sanoa itseksemme
näin: Hän on wenheessä. Silloin pelko poistuu ja me
woimme sanoa: En pelkääkään.

Rakas Jeesus, suo meidän luottaa sinuun, wieläpä silloin-
kin kun kaikkein synkimmältä näyttää. Amen.
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2

Ruusuja orjantappurain seassa.
5 sunnuntaina Coppiaisesta.

Seksti: Mat. 13: 24—30.

Niinpä todellakin. Hywiä ja huonoja towereita on seka-
sin samassa koulussa ja samalla luokalla, kilttiä ja ilkeitä lap-
sia on samassa sisarusparwessa. Samalla työmaalla on krin-
nollista ja kehnoa mäkeä, on sellaista, jotka uskomat leesuk-seen ja iloitsemat hänestä sekä sellaisia, jotka häntä pilkkaa-
mat. Lusteita eli rikkaruohoa ja nisua sekasin, orjantappurat
ja ruusut Vieretysten.

Tällainen asiaintila on surullista. Jospa saisimme lus-
teet nyhdetyksi, saisimme poistetuiksi kaikki huonot pojat ja
tytöt koulusta! Eikö niin? Ettekö tekin tahtoisi olla mie-
lellänne osallisina tässä työssä?

Eipä niinkään, sanoo Jeesus tänä päimänä. Meillä on
paljo muuta ja parempaakin tehtäioää. Jospa näet woisit
saada orjantappuroista syntymään ruusuja, tai lusteista oi-
kein hywiä nisuja. Tosin ei tällä tumalla luonnossa tapahdu,
mutta meidän ihmisten kesken se woi olla mahdollista.
Woimme näet kohottaa huonoja towereita niin, että niistä tu-
lee kilttiä ja ahkeria. Tottahan tämä olisi paljo parempi
asia kuin ajaa heitä pois koulusta.

Koetappa niin tehdä, sanoo Jeesus. Lusteiden ja nisu-
jen tulee kasroaa yhdessä täällä maan päällä, että rakkau-
den ihme saataisiin nähdä. Rakkaus onkin monta kertaa saa-
nut ihmeitä aikaan. Jospa Jumala olisi saanut sinussa-
kin tehdyksi sellaisen ihmeen. Rukoile sitä ja pyydä, että hän
saisi sinutkin säilyttää oikein hywänä „ nisuna". Amen.
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laikkamme Jumalan täkänä.
septuage»ima sunnuntaina

Teksti: Mat. 19: 27—30.

Kannattaako olla Jumalan lapsi?
Pietari oli kuunnellut Jeesuksen puhetta ja tahtoo tehdäsen johdosta kysymyksen. Suoraan ja awonaisesti hän ky-

syy: Mitä me siis saamme? He olimat luopuneet kaikesta
seuratakseen Jeesusta. Sen hän hywin tietää. Ia hänestä
on luonnollista, että he saamat kaiken takaisin, tamalla tai
toisella, Jeesukselta.

Heidän pitääkin saaman sen, sanoo Jeesus. Kaiken
mitä oroat uhranneet Jeesuksen tähden, sen saamat takaisin.
Kannattaa kyllä olla Jeesuksen opetuslapsi. Saadaan sata-
kertaisesti takaisin, sanoo Jeesus. Tämähän on kuninkaal-
lista maksutapaa.

Ei siis sillä tamalla kuin itserakas saituri tekee, joka is=
tuu ja kolikottaan kolistelee nain ajatellen: Kun annan tuolle
markan, ehkä saan kaksi takaisin. Ei niin. Ei palkan
tähden. Waan meidän tulee krmlla rakkauden ääntä,
joka sanoo: „Olen komin iloinen Jeesuksen tähden, joka on
niin hywä ollut minua kohtaan, miten woin parhaiten rak-
kauteni häntä kohtaan ilmaista?" Näin ajattelee Jeesuksen
opetuslapsi, Jumalan lapsi.

Muistakaa, lapset, yksi asia. Mitä ikänä te Jeesuksen
tähden teette, pientä tai tärkeämpää, ollaksenne hänen kilttiä
ja kituliaista lapsiaan, sitä ei teidän tarwitse turhaan tehdä.
Hän maksaa palkan kuninkaan kamoin.

Kannattaa siis todellakin olla Jumalan lapsi. Tämä tuo
lopulta parhaimman palkan. Amen.



Kyluäjä.
Seksagesirna sunnuntaina.

Teksti! Luuk. 8: 4—15.

„Kylmajä läksi kylmämään siementänsä", luemme täuä
päiwänä ewankeliumissa.

Siitä on jo kauan aikaa kulunut, kuu hän kylmönsä al°
koi, ja edelleen tänäkin päiwänä hän on kylwäjänä sekä suur-
ten että pienten keskellä. Vapahtajamme Jeesuksen teh»
tämä on näet kaikkien todistajiensa kautta kylmää Jumalansanan taiwllllllista siementä ihmisten sydämiin, että se siellä
juurtuisi ja kantaisi hedelmää iankaikkiseen elämään.

Kylwajä on paras mitä ajatella woidaan. Siemen niin-
ikään. loFainoasta siemenestä moi muodostua kaunis korsi
niihin lyhteisiin, jotka täyttämät taiwaan ladot.

Tuleeko sinustakin, rakas lapsi, sellainen tähkäpää?
Sinusta itsestäsi niin paljo riippuu. Kaikki riippuu siitä,

saako sydämesi Pysyä hywänä maana, johon Jeesus kylmää
siunattua sanan siementä ja jossa se moi itää ja kantaa he»
delmän.

Woihan sanan siemen mennä kokonaan ohitsekin. Jos
sydän on koroa, jos siellä on likaa ja saastaisuutta, niin lu-
malan hywää sanaa saadaan sinne turhaan kylmää.

Rakkaat lapset! Pyytäkää lakkaamatta puhdasta ja hy-
wää sydäntä, joka Jumalan sanan ottaa wastaan. 9lu=
koilkaa, että itserakkaus sydämessä masenwisi. Rukoil»
laa, että sydän enemmän ja enemmän puhdistuisi walheesta
ja muusta synnin rikkaruohosta. Ia koettakaa itsekin waka-
wasti joka päimä siihen päästä. Silloin Jumala antaa teille
hymän sydämen. Ia teistä iloitaan sekä maan päällä että
taiwaissa. Amen.
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Jeesuksen kaste ja meidän
kasteemme.

Caskiaissunnuntaina.
Teksti: Mat. 3: 13—17.

Johannes ei alussa tahtonut Jeesusta kastaa. Hänen
kasteensa olikin main kastetta „syntein anteeksi antamiseksi".
Mutta Jeesuksella ei ollut mitään syntiä, jonka edestä
hän olisi tarwinnut anteeksi nntamusta. Sen Johannes tiesi
päiwän selwästi. Kuiuka hänellä olisikaan ollut syntiä, koska
oli aina elänyt puhtainta, uskollisinta lapsenelämää taiwaal»
lisen isänsä kanssa. Hän, joka oli Isän ainosyntyinen poika!

Mutta Jeesus tahtoi kuitenkin saada Johanneksen kasteen,
ja tämän täytyi taipua. Miksi Jeesus sitä tahtoi? Seutäh»
den että hän oli ottanut tehtäwäkseen suuremmoisen työn.
Hän oli näet nostama meidätkin siihen samaan onnelli-
seen lapsen asemaan, missä hän itse oli elänyt Jumalan
kanssa. Mutta sitäwarten hänen täytyi ensin ottaa meidän
syntimme päälleen. Ja kun kaiken maailman synnit olimat
kannettomat, alistui Jeesus Vastaanottamaan Johannekselta
„parannuksen kasteen syntein anteeksi saamiseksi".

Entä mitä me, lapset, saamme kasteestamme? Aiwan
samaa. Me nostetaan siinä samaan onnelliseen lapsen ase-
maan Jumalan kanssa. Meistä tulee Jumalan lapsia
ja samalla hänen Valtakuntansa perillisiä. Näin tulemme
tuntemaan Jumalan tahdon ja tunnemme iloa siitä, että
saamme sitä täyttää. Tämä on ihaninta mitä Jumalan ku°
waksi luodusta ihmisestä moidaan sanoa.

Huomatkaa siis, lapset, kasteenne suurta armoa! Rukoil-
kaa, että saisitte elää tässä armossa. Sanokaa joka päiwä
Vilpittömästä sydämestä: „Minä luowun saatanasta ja kai-
kista hänen töistään. Minä uskon Jumalaan, Isään, Poi-
kaan ja Pyhään Henkeen."

Jeesuksen rakkaus auttakoon teitä tähän! Amen.



laivaan kirja.
I sunnuntaina Paastossa

Teksti: Luuk. 10: 17—20.

Onko taimaassakin kirja, kysynee joku. Onpa niinkin.
Montakin kirjaa, niin sanoo Jumalan sana. Muun muassa
siellä on kirja jok'ainoaa ihmistä marten. Kaikki kirjotetaan
siihen, mitä teemme, joko se on hymää tai pahaa. Nämä
kirjat säilytetään tuomiopäiwään asti. Mutta silloin ne awa-
täänkin luettamiksi. Muistakaa se!

Tänään Jeesus puhuu ainoastaan yhdestä kirjasta. Hän
kutsuu sitä elämän kirjaksi. Siihen owat kirjotetut kaikki
ne, jotka todella elämät, joko sitten elämät tässä maailmassa
tai omat aikoja sitten siirtyneet pois tästä maailmasta. Kaikki
ne, jotka Jumalassa elämät, pääsewät hänen kanssaan i an°

kaikkiseen elämään.
Parasta mitä Jeesus tietää jostakin ihmisestä on se, että

hänen nimensä on kirjotettu elämän kirjaan taimaissa. Sen,
näet, huomaamme Jeesuksen sanoista niille opetuslapsille, jotka
omintakeisesti oliwat olleet liikkeellä, puhuneet ja tehneet suu-
ria töitä hänen nimessään ja sitten palasiwat hänen luokseen
iloisina ja ihmetellen menestyksestään. Jeesus näet sanoi
heille: Tämä on todellakin suurta ja tästä sopii iloita. Mutta
on jotain wielä paljon suurempaa ja ilahuttaroampllll: „Iloit°
laa siitä, että nimenne owat kirjotetut taiwaissa!"

Tästä kuulet mistä Jeesus tahtoisi meidän kaikkein eniten
iloitseman. Iloitsetteko tekin, lapset siitä?

Iksi asia on warma. Sinunkin nimesi on näet kirjotettu
tähän kirjaan. Sen teki Jeesus silloin, kun hän kastoi sinnt
omaisuudekseen aikaa ja iankaikkisuutta warten. Mutta siellä
on monta nimeä, jotka hän kyllä on kirjottanut, mutta jotka
hauen on sittemmin täytynyt poistaa. He käyttäytyiwät niin,
että hänen täytyi se tehdä.

Älkäämme, rakkaat lapset, niin käyttäytykö, että hänen
täytyy pyyhkiä pois nimenne! Tämä on samaa kuin tulla
kadotetuksi menettää nimensä ikuisesti. Jumala meitä siitä
warjelkoon! Amen.
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Tahtoi kunnioittaa Jeesusta.
2 Sunnuntaina Paastossa.

Tekstin Luut, 7: 36—50.

Sitä todellakin tahtoi tämä ihmeellinen nainen, josta me
luemme tässä kertomuksessa. Hän oli näet iloinnut leesuk-
sesta, saanut ikäänkuin sanomattoman rakkauden häntä koh-
taan. Minkätähden?

Kerran ehkä hyroinkin äskettäin Jeesus oli hänet
kohdannut. Ia Jeesus oli heittänyt ystäwällisen silmäyksen
häneen ja puhunut hänelle sanoja, joita hän ei «varmaankaan
koskaan unohtaisi: „Etkö sinäkin tahtoisi tulla pelastetuksi?
Sinullekin on sija taiwaissa. Älä enää syntiä tee! Palaja
Jumalan tykö, kaikki silloin unohdetaan. Näin sinustakin
tulee hänen rakas, onnellinen lapsensa."

Tämä sulatti hänen sydämensä. Hänestä tuli airoon
toisellainen ihminen siitä hetkestä lähtien. Hän oppi rakas»
tamaan Jeesusta. Ia siitä syystä hän oli ostanut tämän
kallisarmoisen woiteen, uskalstpa tulla noiden ylpeiden ja hie°
nostuneiden farisealaisten luo, kun sai kuulla Jeesuksen siellä
oleman. Hänen täytyi osoittaa Jeesukselle, kuinka hän oli
häneen mielistynyt.

Sinullakin, rakas lapsi, on suuri syy iloita hänestä. Ei
kukaan ole ollut sinua kohtaan niin hywä kuin hän, ei ku°
kaan rakasta sinua niinkuin hän, ei edes äiti eikä isäkään
ei kukaan. Etkö sinä siis häneen mielistyisi? Mutta näytä
myös, että häntä rakastat. Koeta sinäkin olla mukana jota-
kin tekemässä Jeesuksen hywäksi! Amen.
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Jeesuksen voima.
3 sunnuntaina Paastossa.

Teksti: Luut. 4: 31—37.

Jeesuksen ihmeellisestä woimasta puhuu Jumalan sana
tänä päiwänä. Oliko Jeesus todellakin wäkewä, kysynet?
Kukapa pojista ei tahtoisi olla wäkewä, oikein wäkewä. Mutta
Jeesus oli wäkemämpi kuin kukaan muu. Sen huomasi-
wat kaikki, joko hän puhui tai teki muuta. Hänen sanansa
waikuttiwat ihmeellisesti kaikkiin. Tuntui aiwan siltä kuin
Jumala itse olisi ollut heidän keskellään puhumassa. Woi,
kuinka pikkaraisilta tuntuiwatkaan kaikki ne, joita oliwat tot-
tuneet kuulemaan, nuo tyhjien ja kuiwien ihmissanojen saar-
naajat!

Ia hän kykeni parantamaan pahimpia ja kauheimpia tau-
teja kansassa yhdellä ainoalla sanalla. Paransi riiro a tui-
ta, jotka oliwat nykyaikaisten mielisairasten kaltaisia, noita
onnettomia, jotka aiwan raiwosiwat. Mutta maikka ne oli-
siwat raiwonneet kuinka rajusti tahansa Jeesuksen edestä
riiwaajaisen kuitenkin täytyi wäistyä. Pahat henget hän kar-
kotti kauas. Ja ne, jotka oliwat olleet enemmän eläinten kuin
ihmisten kaltaisia, muuttuiwat kerrassaan aiwan toisenlaisiksi.

Oi, kuinka Jeesus oli wäkeroä, ja krnnka hän Vieläkin o n
wäkewä! Ei ole sinussa eikä minussa eikä kenessäkään ihmi°
sessä maailmassa sellaista paholaisen woimaa, jota hän ei
kykenisi poistamaan. Jos olet kiiwas mieleltäsi, niin Jeesus
woi tämän Mwauden sinusta karkottaa. Jos olet ollut hi-
das tottelemaan, niin Jeesus woi sinusta tehdä aiwan kuu-
liaisen lapsen.

Saakoon hän siis Voimallaan meissä, lapset, waikuttaa,
hallitkoon hän kokonaan ja täydellisesti sydämemme! Eikö
niin? Amen.
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i

Jeesus „elärnän leipä".
Puolipaastosunnuntaina.

Teksti: loh. 6: 24—36.

Me tarwitsemme ruokaa elääksemme. Tuskin sitä asiaa
muut niin hyörin ymmärtäwätkään kuin te, lapset. Kun saatte
ruokaa, niin pysytte termeinä ja woitte hyroin, kasmatte ja
saatte rommia työhön. Woi kaikkia niitä lapsiraukkoja, joilla
tässä rakkaassa isänmaassamme tänäkin taimena on ollut niu-
kasti ruokaa ja joiden on täytynyt nälkää nähdä. Jospa tie-
taisit kuinka kalpeita ja laihoja ne omat ja kuinka mähän heillä
on työkykyä. Siitä nähdään selwästi kuinka elämäkin woi
ruoan puutteessa kuihtua.

Mutta olisiko toisin sielun laita? Onhan sielu ihmisen
kallein koristus ja sehän sen tekee, että me olemme „sukua"
itse Jumalan kanssa. Kyllä sekin tarmitsee ramintonsa py°
syäkseen termeenä ja raittiina sekä säilyttääkseen woimakkai»
suutensa. Siitä muunnosta on myös Jeesus murhetta pitä°
nyt. Hän onkin sanansa mukaan itse tämä rarainto. „Minä
olen elämän leipä." Hän auttaa sinua Jumalan lapseksi; tah-
too antaa joka päiwä täydellisesti syntisi anteeksi; lahjottua
moimaa rakastamaan Jumalaa ja uskomaan häneen rakkaana,
taiwllllllisena isänä. Wieläpä hän auttaa sinua elämään
hänen rakkaana lapsenaan ja karttamaan pahaa. Kunhan tä=
män oikein käsitämme, niin siitä saa, lapset, sielumme rawin-
toa. Muuten sielumme kuihtuu ja kuolee. Sentähden meillä
on sanomattoman suuri lahja siinä, että Jeesus tahtoo
olla kanssamme parhaimpana rawintona. Woimme näinollen
hywällä syyllä roeisata:

Kaikille sä lahjas kannat,
loillen elo suotu on;
Ruumiin, sielun hywäks annat
Runsaan aina rawinnon.
Kiitos Isä laupias.
Kiitos kaikkiwaltias! Amen.
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Marian ylistysuirsi.
Marian ilmestyspäiuänä.

Teksti: Luuk. 1: 46—55.

Tässä tulee mustaamme joulun ajatus. Saamme
siis tänään pienen, suloisen jouluterwehdyksen.

Se ylistysrairsi, jonka kuulemme tässä Marian suusta,
on lähtenyt hänen sydämestään. Hän on edeltäpäin saanut
tietää tulemausa maailman Vapahtajan äidiksi hänen
äidikseen, joka syntyi tuona unohtumattomana jouluyönä.

Tämä asia oli hänestä suuremmoinen, ihmeen suuri. Hän,
halpa Israelin nainen, saisi siis niin suuren kunnian! Miten
hän sen oli ansainnut? Ei mitenkään, ei mitenkään.

Tämä siis perustui wain yhteen syyhyn, nimittäin In-
malan pohjattomaan laupeuteen. Ia sen hän lausuu uiillä
sanoilla, jotka Pyhä Henki on hänen suuhunsa pannut. Täten
hänestä on tullut kristillisten ylistyswirsien esilaulaja, ja tähän
tapaan roielä tänä päimänä Jumalaa ylistetääu ja niin teh-
dääu hänen seurakunnassaan päimäin loppuun asti.

Hänen sanansa: „Sieluni suuresti ylistää Herraa", kaiku»
wat niin monessa Virressämme. Niinpä esiin. Veisataan:
„lumala, Herra taimaassa, me kiitämme nyt sinua, sen sydä-
mesta uskoen, ett' olet meille armoinen".

Jospa tämä Marian ylistysrairsi tulisi elämämme perus-
fäweleeksi! Ia niin todella käykin, kun meille selwiää luma-
lan laupeus Kristuksessa Jeesuksessa ja kun oikein ymmär-
rämme sen suuruuden.

Anna, rakas Jumala, meidän tulla tämä ymmärtämään,
että mekin olisimme mukana sinna ylistämässä! Amen.
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Ristin uarjo.
Palmusunnuntaina.

Teksti: Joy. 12: I—l6.

On eräs kuuluisa taulu, jolle on pantu nimeksi „ristin
warjo". Höyläpeukiu wieressä siiuä seisoo eräs nuori juuta»
lainen, Wäsynyt ilme kaswoilla hän nousee työstään, ojentaa
molemmat käsiwartensa ja hengittää ahmien illan ilmaa, jota
mirtaa sisään awonaisesta owesta. Mutta samasta owesta
tunkeutumat myös sisään ilta-auringon säteet, jotka nuorukaiseu
seläu takana olemalle seinälle piirtämät hänen liikkeistään marjo-
kuwan. Ia ihmeellistä kyllä asettumat kädet tumassa seinän
poikkipuulle. Ia pystysuora hirsi seinässä muodosti poikki-
puuta wasten ristin, joten aiwau selwästi näkyi seinältä
ristiinnaulitun kuma.

Tuo nuorukainen on Jeesus, Ia kuwa tahtoi osoittaa
sitä, että ristin synkkä warjo lankesi jo warhain Jeesuksen elä-
män yli. Mutta kuwassa on yksi paha wirhe. Siinä näet
Jeesus on selin ristiin eikä sitä näe. Mutta Jeesus näki ristin,
joka oli häntä odottamassa, niinpä palmusunnuntainakin, jol-
loin hän ratsastaen tulee Jerusalemiin, ja yleensä aina mil-
loin sai Vastustusta wihamiesteu puolelta. Kuulkaamme kuinka
hän sanoo Marialle: „Anna hänen olla; hän on tallentanut
sen minun hautaamiseni päiwäksi". Jeesus uäki kuoleman,
hirmuisen ristinkuoleman, kurkisteleman porttien takaa. Ia
kniteilkin hän menee noista porteista sisään. Hän tahtoi
antaa henkensä lunastuksen hinnaksi mo-
nen edestä. Tässä näette, lapset, suuren rakkauden. Ot°
takaa se wastaan, uskokaa siihen. Uudistakoon pääsiäisen
suuri juhla teihin tämän, että koko elämänne tulee kuulumaan
hänelle, joka oli kuollut, mutta, katso, hän elää!
Amen.
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Jeesuksen kekseliäs rakkaus.
Kiirastorstaina.

Teksti: Luuk. 22: 14—20.

Olettehan, lapset, kuulleet, että rakkaus on kekseliäs. Mutta
tuskin koskaan tämä sana on paremmin toteutunut kuin siinä
Välikappaleessa, jonka Jeesuksen rakkaus cm synnyttänyt, jotta
hän aina pääsisi oikein lähelle opetuslapsiaan, mielä senkin
jälkeen kun oli palannut kotiin Isän luokse. Tätä mälikappa-
letta kutsutaan pyhäksi ehtoolliseksi, alttarin sakra-
mentiksi, jonka awulla Jeesus kaikkina aikoina tahtoo koota
opetuslapset ympärilleen ja juhlia heidän kanssaan. Tällä
juhla-aterialla ei ole erityistä ulkonaista loistoa. Mutta siinä
Jeesus moi antaa enemmän ja paremmin opetuslapsilleen
luin missään muualla, ja siinä opetuslapset woimat saada
enemmän kuin muualla. Sillä tässä pitää juhlaarakkaus,
täydellinen rakkaus.

Lapsilta on pätemistä syistä pääsy tähän Jumalan senra-
kunnan juhla-ateriaan kielletty. Mutta lasten ripillelaskemi»
sessa tie tähän awautuu. Jos te, lapset, nyt koetatte kasmaa
kasteenne armossa eli toisin sanoen Jeesuksen rakkaudessa,
silloin te myös saatte sellaisen mielen, että iloiten, kun se aika
tulee, seuraatte kutsumusta tälle suurelle rakkauden aterialle

pyhälle ehtoolliselle. Ia miltei kaunein näky mitä woin
ajatella, on se, että nuoret notkistumat polmensa ehtoollis-
pöydän edessä. Minusta tuntuu silloin siltä, että nuoretkin
omat saaneet silmänsä awatuiksi nähdäkseen, kuinka Jumalan
rakkaus ou kekseliäs, ja kuinka hän tätenkin metää meitä luok°
seen. Rakas Vapahtaja! Wedä meitä luoksesi koko rakkautesi
woimalla. Amen.
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Sinun edestäsi.
pitkänäperjantaina.

Teksti: Luuk. 22: 39—23: 46.

Synkimmässä saloseudussa Wenäjäu perillä on aiwan yk-
sinkertainen kiwi, johon on piirretty seuraama kirjotus: „Ei
ole kellääu suurempaa rakkautta kuin että panee henkensä ys-
tämäinsä edestä". (loh. 15: 13.)

Mistä se kiwi on sinne tullut? Nyt saatte sen kuulla.
Kerrau sydäntalwen aikana eräs seurue, johon kuului useita
rekiä perätysten, ajoi tämän saloseudun läpi. Silloin mat-
kustawaiset yhtäkkiä saamat kuulla läheltä kauheaa ulwontaa.
Ajaja, joka huomasi mitä tämä merkitsi, huudahti hätäänty-
neenä: „Meitä ahdistaa nälkäiset sudet".

Herooset, jotka haistoiwat petojen aikeet, lähtiwät laukkaa-
maan hirmnista mauhtia. Mutta susilauma saawutti saarout-
tamistaan. Pistoolillakin muutama kerta ammuttiin, mutta
ei sekään auttanut. Takimmaisessa reessä olijat omat jo hen-
gen roaarassa. Silloin yhtäkkiä ajuri syöksähtää ylös, pyytää
herransa pitämääu huolta Vaimostaan ja lapsistaan sekä hyp-
pää pois reestä uhratakseen itsensä isäntänsä ja hänen per
heensä hywäksi. Pian hän jo on petojen saaliina. Mutta toiset
siten pelastuiwat. Ia siinä paikassa, mistä seuraamana
päiwänä löydettiin ainoastaan luuu sirpaleita ja rääsyjä ajurin
Vaatteista, on nyt pystytettynä kiroi, joka puhuu silmää kieltä.

Rakkaat lapset, olemme jälleen siinä kalliissa ajassa, joka
meitä muistuttaa suurimmasta rakkaudeu työstä, mitä maail»
ma on saanut kokea, että nimittäin Jeesus, Jumalan
poika kärsi ja kuoli meidän edestämme. Golgatan ristillä
saamme lukea saman päällekirjotuksen, ainoan laatuaan: „Kris-
tus kuoli, kuu aika oli tullut, jumalattomien edestä". (Room. 5:6).

Sinun ja minun edestäni hän kärsi jakuoli. Kaiku-
koon tämä ihmeellinen asia taiwaan kelloina meidän korwis-
samme, ei ainoastaan tänään Vapahtajamme kuolinväi-
mänä, eikä ainoastaan pääsiäisjuhlana, waan koko elämän ajan

ja kiinnittäköön se sydämemme pysywäisesti häneen! Amen.
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Hän on ylösnoussut
Pääsiäisenä.

Tekstin Mark. 16: I—7.

„Kuningas on kuollut eläköön kuningas." Nain sa-
notaan, kun joku tämän maailman maltakuntien kuninkaista
on kuollut ja toinen samalla huudetaan hänen jälkeensä kunin-
kaaksi. Mutta Jumalan Valtakunnassa tapahtuu
niin ihmeellisesti, että sama kuningas kuolee ja kuitenkin elää.
Jeesus on kuollut! Näin sanottiin pitkänäperjantaina
hänen ristinsä juurella. Eikä milloinkaan maailmassa ole suru
ollut niin symä kuin sinä päiwänä hänen ystäwäinsä sydä-
Nlessä. Jeesus elää! Näin kaikuu päasiäispäiwäna ja
sitä feuraawiua päiminä. Eikä milloinkaan maailmassa ole
ilo ollut niin suuri ja säteilemä kuin silloin, jolloin opetus-
lapset tuliwat makuutetuiksi siitä, että Jeesus elää.

Jeesuksen ylösnouseminen, lapset, on huippukohta hänen
elämässään. Koska hän niin mielellään ja kärsiwällisesti oli
meidän tähtemme taiwaalliselle Isälle kuuliainen kuolemaan,
jopa ristin kuolemaan asti, sentähden on Jumala häneen mie-
listynyt ja herättänyt hänet kuolleista ylös.

Sellainen elämä, mitä Jeesuksella oli, ei moinut päättyä
kuolemaan, maan woittorikkaaseen ylösnousemiseen. Sentähden
onkin pääsiäinen ilon juhla ennen muita juhlia maan päällä.
Woiton Jeesus on saanut, ikuisen woiton kaikista sielumme
Vihollisista. Ia meidän pääsiäisilomme minun ja sinun

on siinä, että opimme tuntemaan, rakastamaan, rukoile»
maan häntä, joka on hankkinut meille sellaisen suuren woiton,
jota ei kuolemakaan rooi meiltä riistää.

Nyt kiitos, Jeesus, sinullen,
6ä moitit kuolon hirmuisen,
Mstys myöskin Isälle,
pyhälle samoin Hengelle! Amen.
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ylösnoussut Vapahtaja ystävineen.
I sunnuntaina Pääsiäisestä.

Teksti: loh. 20: 19—31.

Suuri rakkauden ajatus täytti Jeesuksen sielun silloin,
kun hän Voitokkaasti oli murtanut kuoleman ja haudan kahleet.
Hän tahtoi saattaa kaikille ystäroille warmaksi, järkähtä-
mättämän mannaksi sen tosiasian, että hän todella elää, maikka
olikin kuollut. Pääsiäiswarmuuden hän tahtoi heille
antaa, niin lujan ja marman, että woimat siinä Varmuudessa
elää ja kuolla.

Sentähden hän ilmottaa itsensä heille kerta toisen perästä,
milloin siellä milloin täällä, ja siksi että kaikki epäilys oli jok'°
ainoasta poistunut. Sen Jeesuksen, heidän oman Jeesuksensa,
jota oliroat yli kaiken maailmassa rakastaneet, oliroat saaneet
takaisin! Hän oli ylösnoussut. Oli niinmuodoin
totta kaikki se, mitä hän oli itsestään ja taiwaallisesta Isästä
sanonut. Heillä oli Wapahtaja, jota ei kukaan, ei uinoataan,
woinut heiltä riistää.

Rakkaat lapset! Ei ole mikään ihanampi asia kuiu pää-
siäiswarmuus. Ei onni eikä ilo ole koskaan sen suurempi
kuin silloin, jolloin tiedämme, että meidän Wapahta-
jamm e elää. Hän kantoi maailman synnit. Kuoli maail-
man syntein tähden. Mutta hän moitti sekä synnin että kuo-
leman. Hän elää, ja minä saan kaikkien hänen ystamiensä
kanssa iankaikkisen elämän hänen kädestään.

Rukoilkaamme siis ja sanokaamme: Rakas Jeesus, ylös-
noussut Wapahtajani, salli minun koko elämäni ajan uskoa
sinuun, että olet minun Vapahtajani. Anna minun aina
olla ystäwäisi joukossa. Amen.
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Oletko minulle iloksi?
2 sunnuntaina Pääsiäisestä.

Teksti: loh. 21: 15—25.

Muistatko kun olit tehnyt jotakin josta isäsi tai äitisi käwi
hywin murheelliseksi niin että heidän täytyi ottaa sinut erik-
seen ja ehkäpä kyyneleet silmissä sanoa: „Sinä et woi
olla minulle iloksi, koska sellaista olet tehnyt".

Muistatko sellaisen hetken? Se käwi marinaankin sydä»
mellesi, ja kirwenteli pahemmin kuin jos olisit saanut kelpo
selkäsaunan. Sinä huomasit, että olet pahoittanut isän ja
äidin mielen, heidän, jotka omat sinua niin hellästi rakasta-
neet, mutta huomasit samalla, että juuri tämä heidän jama
rakkautensa tahtoi sinua jälleen nostaa ylös ja tehdä sinut
kahdenkertaisesti mäkewäkst kiusausta mastaan toisella kertaa.
Ja eikö finnit täytynyt heittäytyä heidän syliinsä ja sanoa:
„Oi minä tahdon todellakin olla sinulle iloksi; en tahdo
enää mieltäsi pahoittaa". Ja sait siitä hetkestä lähtien moi-
maa moittaaksesi pahan sisusi.

Keneltä isä ja äiti oliwat tämän hellyyden oppineet niin,
ettet woinut sitä Vastustaa? Jeesukselta. Aiwau samalla ta-
walla hän menetteli Pietarin kanssa, joka, kuten muistat, oli
hänet kieltänyt kolmasti tuona kauheana yönä. Komin ras-
kasta oli Pietarille, kun Jeesuksen täytyi häneltä ii)syä, wieläkö
hän häntärakasti. Silloin hän täydelleen käsitti, kuinka paha itse
oli ollut, mutta samalla krnnka hellä Jeesus oli, koska näin
moi menetellä hänen kanssaan. Ia Pietari oli tästä lähtien mo°

nenkertaisesti hänelle iloksi. Ei hän woinut enää Jeesusta kieltää.
Rakkaat lapset! Jeesuksen rakkaus tahtoo meitä auttaa

Voittamaan pahaa sydäntämme, mutta myös nostaa meitä
ylös hänen luokseen, lirn olemme syntiä tehneet. Otappa kuul-
laksesi kuinka usein Jeesus sanoo sinulle: Oletko minulle iloksi?

Jumala auttakoon sinua, että elämäsi moi antaa siihen
hymän wastauksen. Amen.



32

suru ja Jlo.
3 sunnuntaina Pääsiäisestä.

Teksti: loh. 16: 16—22.

Suru ja ilo kuulumat yhteen. Se on wanha totuus.
Niin todellakin on meidän kaikkien laita, pienten ja suurten,
rikkaiden ja köyhien. Ihmiselämä on sellaista, että me kaikki
saamme maistaa sekä surua että iloa.

Mutta ne, joilla on Jeesuksen iloa, saamat maistaa
sellaista surua ja sellaista iloa, jota ei kukaan muu tunne.
Silloin heillä on surua kun Jeesus on poissa heidän luo-
taan. Tuntemat sellaista surua kuin se lapsi, joka on kadot»
tanut rakkaan äitinsä eikä saa häntä enää takasin. Mutta
sanomatonta iloa tuntemat silloin, kun hänet jälleen saamat
omakseen. He näkemät hänet sisällisellä silmällään niin selwästi
kuin itkewä lapsi huomaa kadotetun äitinsä. Tuntemat
itsensä sisällisesti turmatuikst ja iloisiksi.

Sellaista surua ja iloa saamat Jumalan lapset tuntea.
Se kuuluu niille, joita kasmatetaan taiwasta warten. Mutta
Jeesus sanoo meille tänään: Älkäämme kuitenkaan olko mur-
heelliset, maikka hän näyttäisikin joskus poistuneen luo-
tamme. Sillä hän wiipyy ainoastaan wähän aikaa. Ia
silloin hän antaa meidän tuntea, kuinka awuttomia ja onnet-
tomia olemme ilman häntä. Taas mähän ajan perästä hän
palaa luoksemme, ja silloin on ilomme Verrattoman suuri.

Kiitos, rakas Jeesus, koska et tahdo meitä ainaiseksi jättää,
maikka meistä joskus siltä tuntuukin. Sinä et tahdo meitä
koskaan jättää, kunhan me main emme sinusta luopuisi. An:en.
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3

„Nän on minut kirkastava."
4 Sunnuntaina Pääsiäisestä

Teksti: loh. 16: 5—15.

Helluntai, Pyhän Hengen juhla, taas wähitellen lä-
hestyy. Silloin meisataan mirressä:

O Pyhä Henki, Herramme,
Käy kylmiin sydämihimme.
Ne täytä kaikki armollas
Ia mahwistll sun Voimallas.

Mitä työtä Jumalan Hengellä on, kun Jeesus on kaikki
tehnyt? „Hän on minut kirkastama" wastaa siihen
Jeesus tänäpäiwänä. Kallis Vapahtajamme on myös tu°
lema kalliiksi ihmissydämille, uskotuksi, rakastetuksi ja
uskotuksi koko maailmassa. Tämä on Pyhän Hengen työtä.

Näyttää Jeesus sellaiseksi kuin hän on, että hän on Ju-
malan rakkaus ja selittää hänen työnsä niin, että ymmär-
rämme sen oleman Vapahtajan työtä meidän hymäk-
semme se on hänen kirkastamistaan.

lok'ainoasta, jonka Jumalan Henki saa sillä lamoin Jee-
sukseen rakastumaan, tulee ikäänkuin uusi jalokiwi siihen kruu-
nuun, joka hänen päätään kaunistaa.

Oi, mikä tarpeellinen ja autuas työ tämä onkaan.
Senpätähden, rakkaat lapset, Pyhä Henki tuli teidän luok-

senne jo pyhässä kasteessa, ettette koskaan laskisi Jeesusta
pois sydämestänne. Ia jos te hänet kadotatte kuten mo-
net lapset omat tehneet oi, että woisitte hänet mielä löytää.

Sällitkö siis Pyhän Hengen aina „kirkastaa" Jeesusta sil-
mäisi eteen? Olkoon tämä tärkein rukous elämässäsi!
Amen.
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Rukoilcfko?
5 Sunnuntaina Pääsiäisestä

Teksti: Mat. 6: 5—13.
Isältä ja äidiltä kyllä pyydät, useammin kuin ehkä itse

huomaatkaan. Et tule sitä ajatelleeksi, sillä on niin luonnol-
lista, että puhut isällesi ja äidillesi mitä sydämelläsi on, pyy-
dät, anot heiltä mitä tarwitset.

Mutta pyydätkö myös Jumalalta? Rukoiletko Jeesusta?
„K u n rukoilet", sanoo Jeesus kolme kertaa siinä lyhyessä

Jumalan sanassa, joka tällä kertaa on edessämme. Hän kat-
soo sen luonnolliseksi, että ne, joille hän puhuu, rukoile-
wa t. Hän pitää huolta ainoastaan siitä, että he rukoilemat
niin, jotta heillä on hyötyä rukouksestaan. Rakkaista ope-
tuslapsistaan hän tässä huolta pitää, ja n e kaikki rukoilemat
Jumalaa.

Sinustakin tuli Jeesuksen pieni opetuslapsi ja Jumalan
rakas lapsi kasteen pyhässä toimituksessa pysyäksest sellai-sena aina. Sitähän toki sinäkin rukoilet? Ihmissydän, lapsisie-
lukin, ilman rukousta on kuin kukka ilman wartta, se kuihtuu, kuolee.

Älkää sentähden, rakkaat lapset, unohtako rukouksen ihanaa
oikeutta, mikä teillä on, päästäksenne Jumalan isänsydämeen.
Pankaa kätenne ristiin ja rukoilkaa niitä aamu- ja iltarukouk-
sia, joita olette oppineet. Älkää koskaan luopuko rukouksen
Viljelemisestä.

„Kun rukoilet, mene kamariisi ja sulje owesi", sanoo Jee-
sus. Mitä hän sillä tarkoitan? Sitä, että, kun käännyt In-
malan puoleen, niin älköön siinä olko muita läsnä kuin sinä
ja Jumala. Sulje silloin sydämesi owi muilta ajatuksilta. Jos
kerta Jumalakin sinua kuulee, niin kuule toki itsekin itseäsi.

Kaikista asioista woit Jumalalle puhua. „Mitä ikänä",
sanoo Jeesus, woit anoa, kunhan se on sinulle itsellesi hyö-
dyksi ja lähimäisellesi hyödyksi mieläpä pakanoillekin hyö-
dyksi, joiden hädän olet oppinut tuntemaan. Mutta parasta
kaikesta on se, että täten saat itse oikean lapse n s y d ä--
m en, jota Jumala moi muodostaa enemmän ja enemmän
tahtonsa jälkeen. Amen.
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Jeesuksen nouseminen ro alfa
istuimelle.
Helatorstaina.

Teksti: Mark. 16: 14—20.

Kun kansan rakastama kuningas juhlallisesti ottaa halli-
tutsen wastaan ja nousee Valtaistuimelleen, niin kansalla on
i l o- j a j uh l a p ai m ä.

Mutta sinä päimänä, josta tämä juhlapäiwä meitä nniis-
tuttaa, astui Jeesus pyhälle Valtaistuimelleen ja hänestä
tuli kaikkiwaltias, kaikkitietäviä, kaikkialla läsnäolemainen Wa°
pahtaja, joka woi sanoa sellaisen sanan, jota ei kukaan nmal-
linen kuningas ole koskaan woinut lausua: „Minulle on an-
nettu kaikki malta taiwaassa ja maan päällä".

Olkoon siis tämä päiwä suuri ilonpäimä hänen kansal-
leen maan päällä. Niin se todella onkin.

Tuolla ylhäällä taimaassa on leesuksennne, jonka nimi on
kaikkia muita nimiä korkeampi ja joka on sekä Vapahtajamme
että welje mm e. Hän ottaa nyt täydellisesti osaa maail-
man hallitukseen. Täällä alhaalla on taistelua jokaisella ilnin-
sellä erikseen ja hänen kansallaan kokonaisuudessaan. Mutta
moimmeko menettää rohkeuttamme? Onhan Jeesus sanonut:
„Minä olen teidän kanssanne joka päiwä maa°
ilman loppuun asti." Ia eikö meitä ilahuta se, että
saamme katsoa eteenpantuun päämäärään. „Taiwaaseen käy
nrntkamme." Siinä on päämäärämme. Ia Jeesuksen sanat
kuulumat: „Missä minä olen, siellä pitää myös
heidän oleman."

Muistakaa myös sitä kuninkaan sanaa, jonka hän lausuu
noustessaan Valtaistuimelleen: „Menkää kaikkeen maa»
ilmaan ja saarnatkaa ewankeliumia kaikille luo-
duille." Maailma oli siis Jeesukselle woitettawa!
Siinä ihana sotahuuto! Tässä pyhässä taistelussa ei ole ku°
kaan liian pieni eikä kukaan liian suuri. Ameu.
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Suuri opetuslapsen tehfäcuä.
6 sunnuntaina Pääsiäisestä.

Teksti: loh. 15: 26—16: 4.

Teht ä m ä on, lapset, jotain sellaista, joka on meille
annettu tehtäwäkst, joko sen olemme saaneet isältä tai äidiltä
tai muilta ihmisiltä. Taikka se tulee käskynä Jumalalta.

Kun näin olemme saaneet tehtäwän, mihin toimiin sitten
tulee ryhtyä? Kas näin, jos tahdomme olla oikeita lapsia!
Me otamme sen tehtäwän, jonka olemme saaneet, ja laskem-
me sen oikein, kuten sanotaan „sydämellemme", sekä toimi»
tamme sen parhaan ymmärryksemme jälkeen. Ihmisillä on oi»
keus sitä meiltä odottaa, mutta erittäinkin Jumalalla ja
Jeesuksella. Minkä tehtäwän nyt Jumala on antanut
kaikille opetuslapsilleen? Todistaa hänestä, niin hänsanoo tänäpäiwänä ewankeliumissa.

Ia tekin todistatte! Tehän luitte tämän Jeesuksen sanan,
eikö niin? Todistaa, se ilmaisee samaa kuin kertoa toi-
sille, mitä itse olemme kuulleet tai nähneet. Ia meillä, jotka
olemme todellisia Jeesuksen opetuslapsia, on paljo kerrottaman
hänestä. Me olemme kuulleet hänen puhuman niin lempeästi,
ettei kukaan siten puhu, ja olemme sisällisellä silmällämme
nähneet Jeesuksen kalliiksi Vapahtajaksemme.

Nyt sanoo Jeesus meille kaikille, jotka iloitsemme hänestä:
Todistakaa minusta! Kertokaa minusta sekä puhein että töin!
Näytä ja anna kuulua toisillekin, että iloitset minusta!

Täten meistä, lapset, tulee Jeesuksen todistajia. Oi, mikä
suuri ja ihana tehtawä todistaa Jeesuksesta sekä lähelläo-
lewille että niille, jotka owat kaukana. Auta meitä siihen ja
harjoita meitä siinä, sinä Pyhä Henki! Amen.
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Pyhiin Hengen juhla.
Helluntaina.

Teksti: loh. 14: 15—21.

Joulu on erittäin Isän juhla maikka silloin lähinnä
muistelemmekin Jeesusta sillä „niin rakasti Jumala

eli tässä sanoen Isä maailmaa, että antoi aino-
syntyisen poikansa". Mutta hän antoi hänet siten, että meille
jouluyönä syntyi „lapst seimessä". Pääsiäinen on erittäin Po-
j a n juhla, koska Jeesus silloin kärsi ja kuoli, mutta hän myös
kolmantena päimänä nousi ylös suurena sankarina, saaden moi-
ton synnistä, kuolemasta ja saatanan mallasta. Mutta Hei-
luntai on Pyhän Hengen juhla.

Silloin hän laskeutui taimaasta, täytti opetuslasten sydä-
met uudella elämällä, antoi heille woimaa todistamaan tn-
hansille Jeesuksesta, ja kokoomaan kaikki kastetut yhdeksi
joukoksi, joka on Jumalan seuraklmta maan päällä. Senpä-
tähden Helluntai on myös seurakunnan syntymäpäiwä.

Rakkaus Jeesukseen, Vapahtajaan, on se näkymätön side,
joka yhdistää kaikki Jumalan seuraklinnan todelliset jäsenet
yhteen. Ia tämän rakkauden sytyttää sydämeen henki, niin että
ihminen rupee rakastamaan Jeesusta yksin ja ainoastaan. Kat-
so, sttämarten hän laskeutui tulen liekkeinä Jeesuksen ystäwäin
yli ensimäisenä Helluntaina.

Rakastaa Jeesusta, iloita hänessä kas, siihen on ensin
tultama; sitten seuraa kuuliaisuus aiman kuin itsestään ku-
ten Jeesus sanoo ewankeliumissamme tänään: „los rakas-
tatte minua, niin pitäkää minun käskyni."

„loka minua rakastaa, häntä Isäni on rakastama, ja mi-
nä olen rakastama häntä ja ilmaisema itseni hänelle", sanoo
Jeesus myös tänään. Ihania sanoja! Ettekö tekin, lapset,
tahtoisi aukaista sydämiänne enemmän ja enemmän hänelle,
saadaksenne kalliin helluntailahjan elämäänne warten?

Kiitos, rakas Vapahtaja, kalliista helluntailahjasta, jonka
olet meille kaikille antanut! Anna meille aimoa, että haluni-
simme sitä yhä enemmän! Amen.
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Uusiksi ihmisiksi.
Kolrninaisuudenpäitvänä.

Teksti: loh. 3: I—l3.

Kun te, lapset, kuulette pakanoista puhuttaman, niin ajat»
telette, mikähän siihen on syynä, että ne tekemät kaikellaista
pahaa, lyömät toisiaan kuoliaaksi, wieläpä woiwat asettua ilo»
aterialle syömään tapetun Vihollisen ruumista. Te sanotte
silloin, että jos heiltä on odotettawa jotain parempaa, niin
heidän täytyy muuttua aiwan uusiksi ihmisiksi.

Ja niinpä näissä kotoisissakin oloissa yksi ja toinen tnn-
tee sellaisia ihmisiä, joista täytyy sanoa, kyllä hänen täytyy
muuttua aiwan uudeksi ihmiseksi, jos jotain hyroää on hänestä
odotettawissa.

Mutta kun lähemmin tarkastelemme asiaa, niin kyllä mei=
dän kaikkien täytyy tulla uusiksi ihmisiisi ennenkuin woim-
me olla hymiä Jumalan edessä. Olemme perineet pahan,
turmeltuneen sydämen isältä ja äidiltä ja sentähden emme
moi, maikka kuinka olisi halua tulla sellaisiksi kuin Jumala
tahtoisi.

Mutta tässä tulee awuksemme Jumalan rajaton rakkaus
meitä kohtaan, sillä hän tahtoo meistä tehdä uusia ihmisiä
ja antaa meille oikeuden tulla hänen lapsikseen. Sitä tapa-
usta, jolloin tulimme maailmaan, kutsumme syntymiseksi. Mut°
ta tullaksemme uusiksi ihmisiksi meidän täytyy syntyä uudel-
lee n. Ja, Jumalan kiitos, se onkin mahdollista. Kastees»
samme jo tämä rakkauden ihme meille tapahtui. Silloin me
uudestaan synnyimme „medestä ja hengestä".

Jospa te, lapset, eläisitte kasteenne armossa! Olkoon
tämä ajatus joka päiwä teidän mielessänne: Minäkin olen
Jumalan lapsena tullut uudeksi ihmiseksi. Anna, rakas lu°
mala, minun se ymmärtää, niin pieni ja heikko Mn olenkin!
Amen.
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suuri rooiffo.
I sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 16: 24—27.

Jeesus puhuu tänään elämän suuresta woitosta, siitä
elämästä, jonka hän sanoo kallisarwoisernmaksi kuin koko maa-
ilma yhteensä, koska sillä yksin on iankaikkinen arwo.
Siitä hän näet lausuu näinä merkilliset sanat: „loka tahtoo
pelastaa henkensä, on sen kadottama, mutta joka kadottaa
henkensä minun tähteni, on sen säilyttämä." Mitä hän tällä
tarkoittanee?

Joko me olemme pieniä tai suuria, niin aina elämässäm-
me ensin kysymme: mitä minä tahdon? Mitä minä mie-
luimmin haluan? Ia kaikkein kernaimmin haluaisimme elää
turmeltuneen luontomme mukaisesti. Sellainen elämä mais-
tuu, niinkauan kun sitä kestää, parhaimmalta. Tätä Jeesus
kutsuu henkensä „pelastamiseksi". Mutta tätä tietä, Jeesuksensanan mukaan, kadotamme henkemme. Näin menettelemät
kaikki ne, jotka kadotetaan.

Taikka me rooimme siitä Jumalan armosta, jonka olemme
saaneet, toimia niin, että ensin kysymme: Mitä Jumala
tahtoo? Mitä Jeesus tahtoo? Mitä hän ei tahdo, sitä en
minäkään tahdo, en maikka maistuisi kuinka hymältä ta-
hansa. Tämä on henkensä „kadottamista" Jeesuksen tähden,
mutta juuri sentähden me sen ihanassa tarkotuksessa säilytämme.

Rakkaat lapset! Tie suureen woittoon kulkee näinollen tap-
pion kautta. Kuoleman kautta, omautahdon, itserakkauden
kuolettamisen kautta kulkee tie elämää n, onnelliseen ja au°

tuaalliseen elämään Jumalan luo. Wieläkö siis epäröitsette,
mikä tie on walittawa? Taipukaa heti tälle ihmeelliselle tielle,
antakaa henkenne mennä että sen säilyttäisitte, ja jokainen
uusi päiwä opettakoon teille tätä ihmeellistä asiaa. Pyhässä
kasteen toimituksessa jo saitte tähän woimia, saitte silloin In-
malan oman Pyhän Hengen, jota ilman ei yksikään woi saa-
wuttaa tätä suurta woittoa. Amen.
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suuri ilojuhla.
2 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti! Luuk. 14: 16—24.

Monenlaista ilojuhlia pidetään täällä maailmassa. Ia te-
km, lapset, olette Varmaankin olleet jossakin seurassa juhli-
massa, ajattelen.

Mutta on olemassa yksi ilojuhla, joka on yli kaikkia muita
juhlia, ja sen juhlan on Jumala suuressa rakkaudessaan
malmistanut meille kaikille tuolla ylhäällä taimaassa. Kaikki
o n walmistettu sitäwarten, sen Jeesus meille tänään nimeno-
maan sanoo.

Tämä Jumalan luona tapahtuma ilojuhla on siitä mer°

killinen, ettei siellä tule tilanahtautta, ei koskaan tule sellaista
aikaa, jolloin sanottaisiin: Nyt ei ole enää tilaa.

Taiwaassa on todellakin aina tilaa. Ia mitä enemmän
sinne kokoontuu, sitä enemmän Jumala siitä iloitsee. Hän
tietää sen, ettei koskaan hänen luonaan ole liikoja.

Mutta sentähden taiwaassa Jumalan luona on tilaa, koska
Jumalan sydämessä on kaikille tilaa. Ei ole kukaan liian
kehno, ei kukaan liiaksi synnin tahraama, eikä kukaan liian
pienikään. Ei kenenkään, joka sinne tahtoo päästä, tarwitse
seisoa ulkopuolella ja olla ikäänkuin ikkunasta kurkistelemassa.

Tässä näette, lapset, oikean rakkauden. Onhan sille, toi-
won ma, sinunkin sydämessäsi tilaa.

On olemassa miljoonia ihmisiä, joilla ei ole aawistusta-
kaan tällaisesta ilojuhlasta Jumalan luona ja hekin olistwat
sinne sydämellisesti terroetulleita.

Meidän tulisi kiireesti wiedä tästä sanaa heillekin.
Tulisi huutaa tuohon suureen, synkkään pakllnamaailmaan:
„

Sulfaa, oi tulkaa, teillekin on tilaa!" Amen.
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Jumalan tauoin.
3 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Luut. 15: 11—24.

Näetkö tuota poikaraukkaa, joka häpeissään ja pelonalai-
sena lähestyy kotiaan, jota wastaan hän oli niin paljon syn-
tiä tehnyt? Uskaltaako hän tulla? Tahtooko isä ottaa hä°
net mastaan? Itse hän kyllä näytti pelkääwän, että kaikki
owet olisiwat häneltä suljetut. „Mutta kun hän wielä
oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti
häntä, juoksi häntä roastaan ja lankesi hänenkau-
laansa ja suuteli häntä."

Oi, ihanat sanat, jotka omat tuhansille syntisille antaneet
rohkeutta palata Jumalan luo saamaan anteeksiantamusta,
ja sitä lapsen oikeutta, minkä he niin surullisesti omat kadot-
taneet.

Todellakin: Jumalan tawoin! Hän ei tahdo olla tyly tai
ankara eikä sanoa ensiksi: Koetellaan ensin, oletko tarpeeksi
murehtinut sitä pahaa, mitä olet tehnyt. Ei toki. Poika
raukankin isä oli jo monen monta touotta odottanut, olipa
ikkunastakin häntä katsonut palaamaksi ja sanonut: Eikö hän
jo pian mahda tulla? Samoin Jumalakin kärsiroällisesti
odottaa meidän palaamistamme. Ia kun hän huomaa, että
meillä on halu palata hänen luokseen, niin hänellä on paljo
rakkautta, paljo anteeksiantamusta Jeesuksen tähden. Ci
koskaan owia hänen luonaan lukita.

Rakkaat lapset! Paras asia maailmassa on se, ettemme
koskaan luowu Jumalasta. Lähinnä sitä on paras asia se,
että, jos olemme Jumalasta luopuneet, hywin pian palaam-
me ja että meistä tulee uudelleen hänen onnellisia lapsiaan.
Mutta kauheaa on, jos luomumme Jumalasta ja jäämme
„loieraalle maalle". Minkä osan sinä walitset? Amen.
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Silmä silmästä.
4 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Seksti: Mat. 5: 38-42.

Ia „hammas hampaasta". Tämän sanan tarkotuksen me
kyllä kaikki ymmärrämme. Tämä on samaa kuiu me sanoi»
firnine toisin sanoin „antaa takaisin" tai arielä enemmän wah-
wistetussa muodossa „kostaa". Ia sitä ei kenenkään tar-
witse meille opettaa. Me osaamme sen asian kaikki liiankin
hymni.

Erityisesti muistan tämän sanan „silmä silmästä" eräästä
tapauksesta, joka tapahtui minulle poikawuosinani. Eräs
poika, joka oli minua sekä mahroempi että wäkewämpi, oli
tehnyt minulle pitkät ajat kiusaa, ja me päätimme kerran ot-
taa yhteen oikein käsirysyssä. Minä sain tosin aikatawalla
selkääni, mutta annoin myös woimaini takaa takaisin. Ia
kun sitten seuraamana päiwänä tämä towerini tuli kouluun,
niin hänellä oli suuri mustelma toisessa silmässä.

Minun nyrkkini oli sen aikaan saanut. Woi miten sy-
däntäni karmi, kun olin häneen tuollaisen merkin iskenyt.

Kun olen sittemmin ajatellut tätä jo kauan sitten tapah-
tunutta seikkailua ja usein se onkin mieleeni tullut en
ole silloin ollut reipas ja iloinen, waan häpeissäni. Sillä
oliko sillä kertaa mielessäni Jeesuksen ajatus? Ei. Hän olisi
mieluummin tahtonut kärsiä kuin tehdä pahaa.

Ei hän koskaan „antanut takaisin", ei lapsena enempää
kuin aikuisenakaan. Wieläpä hän rukoilikin niiden edestä,
jotka hänet ristiinnaulitstmat.

Ia kaikille omilleen hän sanoo: „ Siunatkaa niitä, jotka
teitä sadattelemat, tehkää niille hywää, jotka teitä wihaawat."

On synti „ antaa takaisin" pahasta sydämestä. Jumala
opettakoon meitä tätä ymmärtämään ja sitten tämän mukaan
menettelemään. Amen.
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Hyvä toveri.
5 Sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: loh. 1: 35—52.

Ei kauau kestä ennei:kun saamme towereita ja ystäwiä.
Jumala on meidät luonut sellaisiksi, että tahdomme halusta
towereita, sekä lapsena ollessamme että suuremmiksi tultuamme.
Isä ja äitikin tahtoo meitä mielellään auttaa tässä kohden.

Mutta tehän tiedätte, lapset, että on sekä hym i a että
huonoja towereita. Mutta huouo toweri on kaikkein ikä-
win asia, mikä lasta woi kohdata. Monen monet omat tul-
leet sekä sielun että ruumiin puolesta turmelluiksi ja joutu-
neet kadotukseen juuri sentähden, että huonot towerit omat
heidät johdattaneet synnin teille.

Raamatun kertomuksessa tänään tapaamme oikein hywän
towerin. Hänen nimensä on Andreas ja hän oli ensimäistä,
joka liittäytyi Jeesuksen seuraan, hänen opetuslapsekseen. Se
päiwä hli hä»en onnellisin päiwänsä, jolloin hän löysi Jee-
suksen Wapahtlljllkseen. Ei ihmettä, että hän pian sen jäl°
keen riensi weljensä Simonin luo kertomaan hänelle, mitä
suurta ja ihmeellistä hänelle oli tapahtunut.

Eikä tässä kyllin. „Hän wei hänet Jeesuksen
tykö", sanotaan tekstissä. Tämä on paras työ, minkä
moimme tehdä toisillemme, lapset.

Jeesuksen tykönä saa näet kuulla ainoastaan hywää
ja oppia ainoastaan hywää. Ei kukaan ole hänen mer-
täisensä. Eikä kenestäkään tule sydämen pohjalta hywää,
ellei hän saa Jeesuksen mieltä.

Hywän sydämen saamme wasta silloin kun todella opimme
sen wiemäan Jeesuksen luo. Rakas Jumala, anna pyhän
Henkesi auttaa meitä siihen, uudelleen ja yhä uudelleen. Amen.
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Pahin ja paras.
6 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 5: 20—26.

Kysynet, mitä tällä sanalla tarkoittaan: pahin ja paras?
Jeesus sanoo sen meille tänään siinä pitkässä puheessa, jonka
hän piti eräällä muorella, ja jota puhetta tawallisesti kutsu-
taan wuorisaarnaksi.

Pahiu, sanoo hän ei hän sitä nyt juuri sillä sanalla
mainitse, mutta asian laatuun nähden m e rooimme näin sa-
noa on synnillinen wiha, joka kinkkuineen ja kostonhimoi-
neen asuu sydämessä. Huomaa, kuinka hän sitä kutsuu sa-
laiseksi murhan ajatukseksi! Ia woitko ajatella mitään pa-
hempaa kuin sitä, että jotakuta kritsutaan murhaajaksi?
Woi, kuinka tämä pahe on turmellut monen lapsen sydämen
ja monelta lapselta suloisen silmän. Jokainen ihminen tulee
pahaksi silloin, Am on kiukkua ja mihaa sydämessä.

Mutta parasta on se, mikä on kiukun ja roihan raasta»
kohta. Tarkoitan rakkautta ja sowinnollista mieltä. Sen
huomaamme silloin kun saamme nähdä sen ihmeen jossain ih-
misessä, että pedosta tulee kesy ja kiltti lammas.

Kuka tämän ihmeen woi meissä aikaansaadll? Ei kukaan
muu kuin Jeesus. Mutta hän sen kyllä woi, ja hän tahtoo-
kin sen mielellään tehdä. Ia jos hän main saa luwan, niin
hän tekee sen runsaassa määrin, antaen meille aiman uuden
mielen sellaisen joka kostoa roihaa ja rakastaa lempeyttä.
Kun saanlme hänen mielensä, silloin opimme erottamaan
pahan ja parhaan ja menettelemään elämässämme sen jälkeen.
Opeta meille sitä, rakas Jumala! Amen.
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Autuaampi antaa kuin attaa.
7 Sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Luuk. 14: 12—15.

Jos kysyisin, kumman mieluummin haluaisit, saad a k o
markan wai antaa markan toiselle, niin luulenpa mitä mie-
lisit mastata. Eihän mikään ole sen mieluisampaa kuin saa-
d a jotakin ja Harmoin saamme liiaksi. Tuskin lienee
meille Vaikeampaa afiact kuin antaa toiselle sellaista, josta
meillä itsellämme on iloa, nimittäin main antaaksemme
odottamatta siitä mitään Vastalahjaa.

Mutta autuaampi on antaa, sanoo Jeesus. Se te-
kee meidät lopulta paljoa onnellisemmiksi. Sillä sen kautta
tulee näkymiin, että meissä on rakkautta toisiin ihmisiin eikä
ainoastaan itseemme. Ia Jumala antaa meidän tuntea
omassa sydämessämme, että, joskin on suloista saada, niin
on mielä herttasempaa se, että on syytä iloita, kun olemme
moineet toisille antaa.

Mutta mistä tämän taidon opimme? Samalta taholta
kuin kaiken muunkin hywän, nimittäin Jeesukselta. Hän
tuli köyhäksi, maikka olikin rikas, tehdäkseen meidät ikuisesti
rikkaiksi. Ei hän tullut palweltawaksi, maan palmelemaan ja
antamaan henkensä lunastuksen hinnaksi monen edestä.

Kaikesta, mikä oli hänelle rakasta, hän luopui meidän täh-
temme. Kaiken omansa hän antoi, wieläpä henkensäkin mei-
dän pelastukseksemme, koska meitä sanomattomasti rakasti.

Jospa tahtoisimme oppia tämän ihanan taidon leesuk-
seita: antaisimme toisille ilomielin, mutta ei Vastalahjan täh-
den. Tuolle ilkeälle, itserakkaudelle se antaisi koman iskun!
Opetelkaa, lapset, tätä pienistä pitäen! Koettakaa maikka
kuinka mahallakin ilahuttaa niitä, joilta ette koskaan moi toi-
woa saamanne pienintäkään mastapalmelusta. Rukoilkaa Jee-
sukselta tähän halua! Ia näin te saatte kokea, että hänellä
on tässäkin asiassa oikein. Amen.
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Ulkoa ja sisältä.
8 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 7: 15—21.

Kun, lapset, pähkinöitä punaan, niin mälistä löytää sel-
laisen, joka on päältäpäin hywin kaunis, mutta, sisällä ei ole-
kaan kuin pieni, käpristynyt sydän. Eihän sellaisesta ole syö-
tämäksi. Sisältä ei kaikki ole sellaista kuin päältäpäin luulisi.
Ei ihmiselämässäkään. Niinpä Jeesus sanookin tänään, että
joku moi päältäpäin olla maaratoin kuin lammas, mutta kui-
tenkiil sisältä kuin raatelema susi, jolla on pelottaman pure-
wat hampaat. Ia hän nimenomaan Varottaa meitä sellai-
sista petollisista susista, jotka maanimat ympärillämme.

Tarmitseeko minun mainita jonkun sellaisen nimen? Huono
toweri tai turmeltunut ystäwa on tuollainen susi lammasten
waatteissa, Hän sanoo tuottamansa sinulle iloa, mutta hou-
kutteleekin sinut sellaiselle tielle, joka tuo turmion. Karo a h°
takaa! Näin krmlet Jeesuksen tänään huudahtaman. Tai
sellaisia omat muut ihmiset, jotka houkuttelemat sinua ajattele-
maan pahaa Jumalasta ja Jeesuksesta ja ettet Jumalasta
Välittäisi. Nämäkin omat tuollaisia ihmissusia lammasten
waatteissa. On muka niin mapaata, kun ei tarwitse pitää
huolta siitä mitä Jumala ja Jeesus sanoo. Kumahtakaa
heitä, sanoo Jeesus tänään. , Ia hän lisää siihen: „Niin
tunnette heidät siisheidänhedelmistaän".
Tuollaisesta puusta ei tule koskaan hywiä hedelmiä. Rakas
Vapahtaja! Auta meitä olemaan maromaisia, erittäinkin kaik-
keen siihen, mikä koskee sieluamme! Amen.
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Jeesus vaatii tilin.
9 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Luuk. 12: 42—48.

Sen hän on monta kertaa sanonut ja monella eri tarnalla
sanonut, myöskin siinä sanassa, jota häneltä tänään saanmie
kuulla.

Mitä niin? Sitä että meidän tulee hänen poissaolles-
saan pitää huolta kaikesta, mitä hän on meille antanut. Ia
hän on antanut meille paljo hywää hoidettawaksi. Omaisuu-
den hän on antanut meille sitäwarten, että sitä oikein käyt-
taisimme, ja rahoillamme tulisi niin menetellä, että hänellä
olisi niistä hyötyä. Ia paras lahja kaikista on hänen pyhä
ewankeliuminsa. Se on hänen oma kirjeensä meille taiwaasta
ja siinä saamme lukea, ettemme ainoastaan itse sinne pääse,
maan meidän tulisi luetuttaa tämä suloinen kirje muillekin,
jotka eiwät sitä tunne.

Mutta näinollen meidän tulee myös jokaisen muistaa,
että Jeesus on wähän aikaa poissa. Hän on kuiteukin
jälleen palaama. Ia silloin hän on ottama selwille, miten
olemme hänen poissaollessaan käyttäyneet. Ia tässä saat
kuulla, että hän on silloin sanomattoman hymä, mutta myös
kauhean ankara. Ankara hän on niille, jotka omat ajatelleet:
Huoli hänestä, hän on niin kaukaua, kyllä minä nyt saan
tehdä mitä tahdon.

Woi niitä raukkoja, jotka näin ajattelemat. Ethän sinä
main tahtoisi olla niiden joukossa? Ethän toki! Mutta
winka moit olla manna siitä, että tällaisilta ajatuksilta säi-
lyisit? Siten että teet kaikki tekosi Jeesuksen silmäin
edessä. Teet kaikki ja aina Jeesuksen silmäin edessä.
Silloin woit olla aiwan warma siitä, että saat Jeesukselta
kuulla wain Imuria sanoja tuona ratkaisemana tilinteon päi°
wänä.

Auta meitä, rakas Jumala, kaikkia tähän! Amen.
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»lankaikkisen eiämän sanat."
10 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: loh. 6: 66—71.

Pietari oli löytänyt Jeesuksessa paljo sellaista, joka hä°
nen sydämensä kiinnitti Jeesukseen. Paras kuitenkin kaikesta
oli se, että hän oli hänessä löytänyt iankaikkisen elä-
n: än. Sitä hänen sielunsa janosi enemmän kuin mitään
muuta. Mutta ei kukaan ihminen täällä maailmassa moinut
sitä hänelle antaa eikä moinut mistään sitä saada ennen»
kun oppi tuntemaan Jeesuksen. Sieltä hän sen sai. Jee-
suksen lausumat sanat loiwat elämää, iankaikkista elä°
mää hänen sieluunsa. Ia nämä sanat kiinnittäwät hänet
erottamattomasti Jeesukseen. Ei sano sentähden hänestä ikänä
luopumansa. Maikka kaikki olisiwat Jeesuksen hyljänneet
kuten niin monet oliwat hylkäämäistllään niin hän kui-
tenkin olisi Jeesuksesta pitänyt kiinni. Ia hän seurasikin pää-
töstään ja sai lopuksi Jeesuksen kädestä elämän kruunun.

Rakkaat lapset! En tiedä, mitä se maailma, joka nyt
enemmän ja enemmän aukeaa teille, on aikanaan teille tar-
joama, sitäkin mikä hywäa on. Mutta sen tiedän, että
iankaikkista elämää ei maailma moi tarjota. Sillä
se itse on joutunut kuoleman maltaan.

Mutta iankaikkista elämää, elämää, joka tekee
meidät pysywäisesti onnellisiksi, sitä me ennen kaikkia tan»il-
semme. Sellaisiksi on näet Jumala meidät luonut. Ia sen
elämän me saamme ainoastaan Jeesukselta, häneltä,
jonka kautta meistä moi tulla Jumalan rakkaita lapsia ja joka
itse meitä rakastaa iankaikkisella rakkaudella.

Hänen tykönään siis meidän, lapset, tulisi pysyä, hänen,
jonka luokse te jo pyhässä kasteessa saatettiin. Tulisi uskoi-
lisesti pitää hänestä kiinni, maikkapa monet hänestä luopui-
simatkin. Rakas Jeesus! Me tahdomme pysyä luonasi aina.
Sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Amen.
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Kaksi poikaa.
I I sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 21: 28—31.

Eiwätkö nämä pojat olleet hywin erilaiset! Toinen lupasi
totella isää, mutta lupaus lähtikin main suusta. Toisesta
kuulemme, että hän oli ensin tottelematon, mutta sitten ka°
tuikin ja hänestä tuli wuliainen ja kiltti lapsi. Ia näinol-
len on helppo käsittää, kehen isä eniten mielistyi.

On monta lasta, jotka omat tämän ensimäisen pojan kai-
taisia. Knn isä tai äiti pyytämät heitä johonkin, niin was-
taamat: „kyllä, kyllä". Mutta eiwät menekään. Ajattelemat
main asiaa hetkellisesti. Ia kun heiltä sittemmin kysytään:
„Teitkö sen?", niin koettamat puolustuksekseen mustata: „Minä
unohdinkin sen." Mutta asia ei ole sillä kuitattu, maan tässä
on kysymyksessä tottelemattomuus. Ia tottelematto-
muus on lapsen suurin:pia syntejä samoin kuin ensimäi-
nen welwollisuus on totella isää ja äitiä.

Mutta toisia taas on, jotka owat toisen pojan kaltaisia.
Eiwät tosin ehkä jyrkästi kiellä, kun heitä käsketään. Mutta
ilmaisemat kuitenkin haluttomuutensa ja Vastenmielisyytensä.
Sydämestään kuitenkin kuulemat äänen, joka sanoo' „Häpeä!"
Ia niinpä pyytäwätkin sydämestään anteeksi ja katumat te-
koaan." Tämä onkin paljoa parempi.

Mutta on seikka, joka on wieläkin parempi, nimittäin olla
kuuliainen sekä suulla että sydämellä ja tehdä mielellään ja
iloisesti kaikki mitä käsketään. Siitä on isällä ja äidillä iloa.
Siitä iloitsee Jumalakin, joka kaikki näkemällä silmälläänseuraa kaikkia lapsiaan maan päällä. Ia niin menetteli Jee-
suskin aina, maikka hänen täytyi sentähden antaa henken-
säkin. Pyydä että saisit olla hänen kaltaisensa myöskin
kuuliaisuudessa! Amen.

4
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Cujalla perustuksella.
12 Sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Illh. 9: 24—38.

Olin Staroangerin kauniissa tuomiokirkossa joku wuosi sit-
ten sinä sunnuntaina, jolloin maanjäristyksen hyöky tuntui
suuressa osassa Norjaa. Se oli hirrneä hetki. Kiroilattia al-
lamme, kirkon holwi yllämme ja nuo jykewät seinät, oi kuinka
mitättömän pieniltä ja heikoilta ne näyttiwatkään silmissämme!
Ia kansa alkoi huutaa koroasti ja kawuta pitkin kirkonpenk-
kejä, päästäkseen mahdollisimman pian ulos.

Tämän hirweän woiman käsissä huomasimme mitä on olla
„horjuwalla perustuksella".

Mutta, rakkaat lapset, samoin on laita hengelliselläkin
alalla. Olemme joko horjumalla tai lujalla perustuksella.

Saamme tänään kuulla eräästä sokeana syntyneestä mies-
raukasta, jolle Jeesus suuressa rakkaudessaan oli näön anta-
nut. Ia kun fariukset, joilla, kuten tiedämme, oli ilkeä silmä
Jeesusta kohtaan, tahtoiwat parannetun saada siihen luuloon,
ettei hän muka sokea ollutkaan, niin hän sanoi: „yhden
asian minä tiedän, että näet minä, joka olin sokea, nyt
näen."

Hän seisoi lujalla perustuksella. Ei kukaan woinut häntä
horjuttaa. Mutta näin pitäisi meidänkin kaikkien woiwan sa-
noa: Jhden asian minä tiedän, että Jeesus on minun Na-
pahtajani. Hän on anteeksi antanut kaikki syntini ja tehnyt
minut Jumalan lapseksi. Oi, jospa todella woisimme näin
sanoa!

Sanokoot muut meistä mitä tahansa. Me seisomme kui-
tenkin wakamasti lujalla perustuksella. Kiitetty olkoon lu-
mala! Jeesus on meidän kanssamme, kuka woi olla meitä
mustaan? Amen.
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„Näki hänet ja meni ohitse."
13 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Luuk. 10: 23—37.

Mitkä kauheat sanat! Eikö tämä ole krnn kylmää mettä
meidän niskaamme!

Nähdä miesraukan ryöstettynä, puolikuolleena ja ammot-
tacoissa haarovissa makaaman tien wieressä ja mennä ohitse
liikauttamatta sormeakaan awuksi.

Wieläpä päälliseksi pappi ja kirkonpalmelija.
Eikö heidän pitänyt olla muita paljoa parempia? Eipä niin-
kään näytä oltawan, ellei Jeesus ole saanut antaa meille
Jumalan rakkautta.

Walitettawasti kyllä saamme niin usein nähdä kuinka joku
on tawalla tai toisella pahassa pulassa ja maikka toinen möisi
auttaa, niin hän kuitenkin „menee ohitse". Sitä tuo il-
keä itserakkaus saa aikaan. Se sanoo: säästä itseäsi! Pelasta
oma nahkasi! Ia me kuuntelemme niin mielellämme tätä
ääntä ja seuraamme sen neuwoa. Näin meistä tulee monta
kertaa armottomia.

Pääsköön sentähden, lapset, Jeesuksen rakkaus
meissä Vaikuttamaan. Tunkeutukoon se oikein sydänjuuriimme!
Jeesuksen hellä sydän ei olisi koskaan woinut niin menetellä,
että olisi jonkun nähnyt awuttomassa tilassa ja sitten me n-
nyt ohi. Sillä silloin hän ei olisi laskeutunutkaan alas
tänne maailmaan Napahtajaksemme.

Hänen tykönään yksin saamme rakkauden Verrattoman ha»
lun p y s ä h t y äk s e m m e huutaman hädän eteen olkoon
hätä lähellä tai kaukana pllkanamaailmassll auttamaan.
Auttaessamme toista sydämemme lämpiää ja tulemme päimä
päiwältä onnellisemmiksi.

Anna, rakas Jumala, meille paljo tuota siunattua sama-
rialaiseu mieltä Jeesuksen nimessä! Amen.
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Terveyslähde.
14 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: loh. 5: I—l4.

Jerusalemin tyköuä oli tällainen ihmeellinen lähde, että
siinä parantui mistä taudista tahansa, kunhan main oi-
keaan aikaan ennätti. Tämä olikin toisellainen kuin ne kyl-
pypaikat, joita nykyään on niin paljo. Nekin näet tahtomat
olla parannuspaikkoja, ja moni niissä onkin Jumalan amulla
saanut termeytensä, mutta moni saa palata tautineen päiwi-
neen takaisin sinä hywänä.

Jmmärrettämästi Betesdan lammikolle kokoontui paljo
kansaa niin, että se näytti aiwan sairaalan kaltaiselta.

Mutta joskiu tämä terweyslähde on jo aikoja sitten fnl-
jettu, niin on Jumala aukaissut toisen samallaisen meille ja
rakentanut „laupeuden pylwäskäytäroät" niin suuriksi, että koko
maailman sairaat tänne mahtumat. Ia hän on pannut sinne
lääkärin, joka kulkee sairaasta sairaaseen ja kysyy näin hel°
lasti: „Tahdotko tulla terweeksi?" Ia kaikki, jotka
todella tahtomat, tulemat termeiksi, maikka mitä tautia ta°
hansa sairastaisiwat.

Huomaatteko, lapset, mitä lähdettä tässä tartutetaan ja
mitä „laupeuden pylwäskäntäwiä" ja mitä lääkäriä sekä mitä
tauteja täällä parannetaan? Te huomaatte sen kyllä. Pitä-
kää siis siitä huolta, että Jumalan armo saisi teissä waikut-
taa ja parantuisitte synnin kauheasta taudista sekä pysyisitte
joka päiroä Jumalan termeinä ja onnellisina lapsina täällä
maailmassa ja sitten kerran pääsisitte „täydellisesti termeiksi",
kirjoitettuna täältä. Auta meitä siihen, rakas Jumala, Jee-
suksen nimessä! Amen.



Joko tai.
15 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 6: 24—34.

Emme woi palwella useampia, emmepä edes kahtakaan
herraa samalla kertaa, sanoo Jeesus.

Mitä tämä merkitsee? Ettekö siis te, jotka olette lapsia,
woi palwella, tai toisin sanoen, olla kuuliaisia sekä leesuk-
selle että isälle ja äidille ynnä opettajallenne samalla kertaa?
Ia eikö tätä juuri teille opeteta sekä kotona että koulussa?

Niinpä niinkin. Mutta mainittujen „herrojen" tahdon
täytyy olla suunnattuna samalle taholle, muutoin ei. Sillä
muussa tapauksessa olisi laita sama kuin jos joku taluttaisi
sinua toisesta käsiwarresta toisaalle ja toisesta toisaalle ta-
holle. Sinä joutuisit päästä pyörälle, eikä kummallakaan olisi
sinusta hyötyä.

Tiedä, että Jumala ja synti omat kuin kaksi herraa,
joilla on Vastakkaiset tahdot, sanoo Jeesus. Sentähden on
mahdotonta niitä molempia samalla kertaa palwella.
Meidän täytyy ro ali ta: joko tai! Mutta walitse sinä,
rakas lapsi toki Jumala ja häneu hywä sekä armollinen tah°
tonsa! Älä walitse syntiä, joka tuo sinulle pelkkää pahaa.

Walitse se tie, jota olet tahtonut kulkea jo kasteen py-
hästä toimituksesta alkaen, walitse se tie joka päiwä jolloiuka
uudelleen heräät. Saakoon Jumala koko sydämesi, älköönkä
synnillä olko pienintäkään tilaa siellä!

Ia kun sinä kaswat kuuliaisena lapsena Jumalaa ja lee°
susta kohtaan, niin hänkin antaa sinulle onnellisen lapsen-
mielen, ja sinä rooit, pitäen turmallisesti taiwallllisen Isän
kädestä kiinni, aina sanoa: „Pidä sinä, rakas Isä, minusta
murhe, minä annan kaiken murheeni sinulle." Amen.



Kuolemasta elämään.
Ib sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: loh. 11: 19—29.

Te ehkä olisitte odottaneet sanottaman: elämästä
kuolemaan? Sillä tämähän on luonnollinen meno. Päi-
mämme alkamat elämällä ja loppumat kuolemalla. Ia näin
käy meidän kaikkien, joko sitten tahdomme tai emme.

Kaikkienko? Lasaruksen käwi päinwastoin: kuole-
masta elämään!

Hän kuoli, niin Varmasti että hänen ruumiinsakin jo oli
alkanut haudassa mädätä. Mutta silloinpa tulikin Jeesus
paikalle. Kun hän näki Lasaruksen sisarten ja muidenkin it»
kewän, niin hän itsekin rupesi itkemään. Väistyi heistä ja
huusi hautaan: „Lasarus, tule ulos!" Ia kuollut tuli ulos
kaikkien näkymiin.

Sentähden että Jeesus rakasti Lasarusta niin suuresti,
teki hän tämän merkillisen ihmeen hänessä. Ia hän tekee
tämän saman ihmeen kaikissa, joita hän rakastaa ja jotka
häntä rakastamat. Jos ei juuri samalla tawalla, niin ehkä
jollain ihanammalla tamalla. Ensin hän wie meidät kuole-
masta elämään eli toisin sanoen Vierottaa synnillisestä elä-
mästä. Ia kun sitten ruumiillinen kuolema tulee, ei se saa-
kaan meitä omakseen, maan Jeesus siirtää meidät siitä ian-
kaikkiseen elämään. Kuulethan toki mitä hän lausuu sure-
malle Martalle: „Minä olen ylösnousemus ja
elämä; se, joka uskoo minuun, elää, maikka
olisi kuollutkin."

Katso, tämän ihmeen hän tahtoo tehdä niissä kaikissa,
jotka häntä rakastamat. Hän taas rakastaa kaikkia niitä, joi-
den Wapahtaja hän saa olla, niitä, jotka ottamat mas-
taan hänen rakkautensa. Etkö siis sinäkin tahdo pitää Jee-
susta Vapahtajanasi? Amen.



ff • •• • f» • ffPaiöcnn paiua.
I? sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Luuk. 14: I—ll.

Mikähän päiwä tämä on? Pyhä, sunnuntai! huudah-
datte te mannaankin kaikki. Niinpä niinkin. Sunnuntai,
mikäpä muu päiwä. Mutta ajattele, mikä merkillinen wiehä-
tys on tällä päimällä. Saa olla Vapaana koulusta. Ei tar-
witse nousta aikafeen ylöskään ei tarwitse peljätä myöhästy-
mistä. Saa puhtaat pyhäwaatteet ylleen, wieläpä pyhä-
ruokaakin, jota äiti siksi päiwäksi on laittanut. Sunnuntain
rauha ja tunnelma on ulkona ja sisällä, kaduilla ja kujilla.

Iloitse, rakas lapsi, sunnuntaista koko sydämesi pohjasta.
Siten Jumala antaa sinulle monta puhdasta, herttaista sun-
nuntain muistoa wuodesta rouoteen. Sillä hän on antanut
meille sen päiwän l e w o n ja ilon päiwäksi.

Mutta kuinka siitä meille tulee tällainen päiwä? Siten
että me sinä päiwänä jos koskaan kiinnitämme katseemme Jee-
sukseen. Ei siinä mielessä kuin ne, jotka päimän ewankeliu-
min mukaan oliwat häntä Väijymässä ja jotka tahtoimat main
hänelle pahaa. Vaan saadaksemme häneltä todellista hy-
mää, pyhän tunnelman, hywia aikeita niin, että Jumalan
rakkaus Jeesuksen sanan kautta rupeaa paistamaan lapsensy-
dämeesi.

Käy isäsi ja äitisi kera pyhänä Jumalan huone e-
see n, tai, missä on mahdollista pyhäkouluun, mikä
tahtoo olla lasten jumalanpalweluksena.

Seurustelkaa silloin, lapset, Jeesuksen kanssa! Painakaa
Jeesuksen Juroa silmäinne eteen ja hänen sanansa sydämet-
lenne! Siten sinullekin sunnuntaista tulee sunnuntai,
ilonpäiwä, joka tuo taiwaan rauhaa.

Rakas Jumala! Siunaa sunnuntaimme ja salli meidän
wiettää tämä lahjoittamasi panna tahtosi jälkeen! Amen.
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Jloitscfko Jeesuksesta?
18 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 22: 34—46.

Jos jow sinulta kysyisi: Iloitsetko isästäsi tai äidistäsi,
niin ehkäpä sellaiselle kysymykselle hymyilisit. Rumeta sel-
laista kyselemään! Jos nyt kestään ihmisestä on syy iloita,
niin ainakin heistä, sanonet.

Mutta ehkä joku ei tyytyisikään siihen mitä olet f uni-
lasi wastannut, maan tahtoisi tietää näyttääkö koto-
olosi siltä, että todella heistä iloitset. Minä pelkään pahaa,
että on paljo sellaisia lapsia, joiden elämä osoittaa, etteiwät
suinkaan suuresti isästään ja äidistään wälitä.

Melkein samalla kamalla on meidän suhteemme I e e su k-
see n. Monet sekä pienet että suuret sanomat Jeesusta ra-
kastamansa. Mutta kun tulee tosi eteen, niin nähdään sel»
wästi, ettei ole halua ollakkaan Jeesuksen kaltainen, ei yritetä-
kään masentaa ilkeää itserakkautta, ei murehdita sitä että niin
raähän rakastetaan Jumalaa ja uiitä ihmisiä, joiden kanssa
joudutaan tekemisiin. Rämä olisiroat warmoja rakkauden
merkkiä Jeesukseen, mutta niitä ei ole.

Rakkaat lapset! Tutkikaamme itseämme. Totta kait Jee-
susta rakastamme? Antakoon jokapäiwainen elämämme sti-
hen wastauksen. Silloin olemme Jumalalle ja Jeesukselle
iloksi. Ia silloin me kastoamme päiroä päiwältä rakkaudessa.
Rakkauden osottaminen on ihaninta maailmassa. Amen.
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suuri parantaja.
19 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 9: I—B.

Halwattu mies, jouka jalat jo kauan oliwat olleet sairau-
den kangistamat, nousee yhtäkkiä ylös ja lähtee käwelemään,
niin että kaikki sen näkewät. Ia tämän ihmeellisen paranta»
misen saa aikaan Jeesus yhdellä ainoalla sanalla! Vetämät
oliwat siis miehen kantaneet Jeesuksen luo ja tätä palwe-
lusta hän ei koskaan unohtanut.

Ebeneferissä Santlllistanissa oli eräs pieni pakanatyttö,
jonka nimi oli Sanni. Tämäkään raukka ei osannut käyttää
jäseniään oikein. Waan oli niin äkänen ja sellainen kiusan-
tekijä, että aina löi ja potki toisia pikkutyttöjä koulussa.
Niinpä taaskin eräänä päiwänä lähetyssaarnaaja kuulee me°
lua ja kirkumista leikkipaikalta. Aiwan oikein. Sanni oli
taas käyttäytynyt niin, että toisten tyttöjen täytyi paeta pit-
kän matkan päähän. Mutta lähetyssaarnaaja otti tytön luok-
seen, pani hauet maata ja antoi hänen rauhassa parkua.
Mutta sitten hän teki tytölle saman kuin ystäwät tässä
halwatulle miehelle. Kantoi tytön rukouksessa Jeesuksen luo.
Ia suuri parantaja teki ihmeensä tytössä. Sannista
tuli aiwan toinen ihminen siitä päiroästä lähtien. leefuk-sen woimakas rakkaus oli saanut masennetuksi hänen rajun
luonteensa.

Rakkaat lapset! Sitä tietä mekin kaikki paranemme, että
Jeesus saa tehdä meissä rakkauden ihmeensä. Hän suure»
na parantajana tekee sen, jos me coain sen sallimme
Sitten mekin opimme oikein jäseniämme käyttämään, kiel°
tämme, käsiämme ja jalkojamme. Ia näin on syy Jumalalla
tairoaissll ja ihmisillä maan päällä iloita meistä.

Kiitos, rakas Jeesus, että olet meitä kohtaan niin hywä!
Amen.
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lamaan valtakunta.
20 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 13: 44—50.

Jeesus puhui usein taiwaan waltatonnasta ollessaan täällä
maan päällä. Siitä hän puhuikin enemmän kuin mistään
muusta. Mihin Johannes Kastaja lopetti, siitä hän alkoi.

„Taiwaan maitokunta on lähestynyt", sanoi Johannes
wiitaten Jeesukseen. „Taiwaan maitokunta on teidän ke s-
keliänne", lausui Jeesus miitaten itseensä. Hän otti sen
mukaansa laskeutuessaan alas tänne maan päälle ja tulles-
saan Vapahtajaksemme. Kaikki hän tahtoisi siihen saattaa.
Ia jokainen joka aukaisee sydämensä hänen rakkaudelleen, pää-
see sinne ja hänestä tulee taiwaan waltatonnan k a n s a l a i-
ne n, joko on pienempi tai suurempi. .

Ia teidät, rakkaat lapset, hän ennen kaikkia tahtoisi sinne
saada. Hän on itse sanonut: „Sen kaltaisten on taiwaan
maitokunta." Teillä on Jeesuksen sydämessä sellainen paikka
siitä syystä, että olette lapsia.

Jos meillä on taiwaan maitokunta, niin olemme rik-
kaita. Enstmäisessä Vertauksessaan „kallisarwoisesta hei-
mesta" sanookin Jeesus siinä oleman suurimman rikkauden.
Pitäisi päästä sellaisen omistajaksi, joka on arwokkaampi kuin
kaikki yhteensä.

Sentähden hän tahtoisikin saada kaikki sinne sanoo
hän toisessa Vertauksessa uuotasta, joka mereen heitettiin.
Sillä hän tarkoitan puuhaamaa ihmismerta.

Saakoon hän siis sydämemme. Tehköön hän meidät oi-
kein iloisiksi ja onnellisiksi ensin täällä ajassa ja sitten ian-
kaikkisuudessa. Ei kukaan muu siihen kykenisikään. Amen.



luota Jeesukseen.
21 Sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: loh. 4: 47—54.

Tänään saarnaa meille lapset, Vaihtelun muoksi eräs kor-
kea upseeri, ja hän puhuukin kaikkein tärkeimmästä asiasta:
luottamisesta Jeesukseen.

Kuninkaanmiehen eli upseerin poika ehkäpä ainoa
oli sairastunut. Vaarallisesti sairastunut. Kuolema lähestyi;
sen selwästi huomasi. Silloin hän riensi Jeesuksen luo. Tiesi,
että Jeesus moi auttaa. Mutta oliko hänellä myös halua?

Jeesus ei menetellyt tylysti rukoilemaa isää kohtaan, maan
lausui: „Mene, poikasi elää." Ia upseeri uskoi sen sa-
nan, minkä Jeesus oli sanonut ja läksi. Näin tässä kerro-
taan. Hän luotti' Jeesukseen eikä turhaan.

Luottakaa Jeesukseen, rakkaat lapset! Olkaa warnmt siitä,
ettei hän teitä petä. Luota Jeesukseen kun sanoo tahtomansa
olla sinunkin Vapahtajasi. Luota Jeesukseen kun hän lupaa
antaa anteeksi kaikki rikoksesi. Luota Jeesukseen kun hän lii-
paa sinua auttaa pahan Voittamisessa. Jos main tahdot,
niin Jeesuksen awulla rupeat kaswamaan hywässä. Luota
näihin Jeesuksen sanoihin: „Rukoilkaa, niin te saatte." ©i=
nulla on ihana oikeus rukoilla. Käytä sitä, että näkisit, kuinka
halusti Jeesus antaa Vastauksen. Luota Jeesukseen kaikessa
mitä hän sanoo. Silloin kaikki työsi menestyy. Luota Jee-
sukseen, kun hän puhuu siitä suloisesta kodista, jonka hän on
Valmistanut ylhäällä taiwaassa ja johon sinäkin kerran saat
astua. Mitä enemmän luotat Jeesukseen, sitä onnellisen»-
maksi tulet täällä maan päällä ja enemmän Varmennut siinä,
että pääset kerran täydelliseen Jumalan autuuteen. Amen.
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flnfakaa anteeksi.
22 sunnuntaina Kolminaisuudesta

Teksti: Mat. 18: 15—22.

Annatteko tekin, lapset, anteeksi? Totta kait! Ei aino-
astaan wähän, waan paljo. Woimme näet niin mähäu an-
taa anteeksi. Mutta sitä wisummin pidämme mielessämmesen pahan, mitä muut omat meille tehneet. Ia kuitenkin
meidän aina tulisi päästä sowin t o o n. Ei siis näin aja»
telia: Kyllä minä hänelle kostan. Tai sinkahutamme hänelle
jonkun ilkeän sanan. Ia niin olemme katkeran näköisiä ja
murjottelemme tomerallemme. Näin osotamme kantamamme
mihaa siitä pahasta, mitä olemme saaneet kärsiä.

Tunnetko, rakas lapsi, itsesi tässä?
Mutta Jeesus sauookin jotakin toista. Älä pidä kat-

keraa mieltä. Lepy, anna anteeksi, sanoo Jeesus. Ei aiuoas-
taan kerran. Se olisikin helppoa. Waan kolme kertaa. Tämä
on jo Vaikeampaa. Tai seitsemän kertaa. Siinä Pietari
luuli oleman tarpeeksi. Ei niin, waan aina. Sydämen tu=
lee olla aina walmis anteeksiantamiseen.

Niin Jeesuskin teki lapsena. Saat olla marina siitä, että
silloin oli sellaisiakin lapsia, jotka olimat Jeesukselle pahoja.

Osaammeko anteeksi antaa? Mielellämmekö? Emme mar°
maankaan niin kauan kun seuraamme sydämemme pahaa ha-
lua. Mutta niin pian kun ymmärrämme, että itse elämme
toisten anteeksiantamisesta, isän ja äidin ja wielä enemmän
Jumalan anteeksiantamisesta ja huomaamme kuinka tärkeä
tämä asia on, silloin mekin rupeamme mielellämme anteeksi-
antamaan. Tunnemme kuinka herttaista tämä on. Olemme
silloin saaneet Jeesuksen hywän ja puhtaan mielen ja ajatuksen.

Anna, Jeesus, meille runsaasti tätä mieltä. Me tarmit-
semme sitä joka päiwä. Amen.
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flufuaaf.
Pyhäinrniesteiipäiuänä.

Teksti: Mat. 5: I—l2.

Ajattelen, että Jeesuksen silmissä oli loistoa sillä hetkellä,
jolloinka hän useaan kertaan lausui sanan „ autuaat" opetus-
lapsilleen, jotka oliwat hänen ympärillään. Hänen sydämensä
on riemua täynnä, koska hänellä ou tarjottawana autuus,
taimaanwaltllkuntll, ja koska myös on löytänyt sellaista, jotka
mielellään tahtomat sinne päästä.

Eikö, lapset, meidänkin sydämemme pakahdu ilosta
ja kiitollisuudesta, koska Jeesus on katsonut meidän ansaitse-
man niin suuren lahjan?

Autuaat! Tämä sana on tuhannen kertaa enemmän
kuin „onnelliset". Autuaaksi tulee meistä jokainen, joka an-
taa Jumalan lapsena Jeesuksen tehdä meissä työnsä niin,
että hän saa muuttaa pahan sydämemme hywäksi. Emme
ainoastaan kerran, monien muosten perästä, tule autuaiksi,
maan olemme jo tässä elämässä. Mutta kerran hänen luo-
naan tulemme täydellisesti autuaiksi. Sentähden Virressäkin
meisaamme: „Mä kuljen kohti kaimasta, jos kunne tien lie
käätty."

Ia siellä ylhäällä taitoaan asunnoissa saamme nähdä iha-
nan hedelmän työstämme pakanain hywäksi, siellä nähdään
rukousten ja kärsimysten hedelmät. Kun tuimaan sali auke-
nee, silloin näet näemme suuren, lukemattoman joukon kai»
kista kansoista, sukukunnista ja kielistä.

Muista: Sinua, lapsi, odottaa tuolla ylhäällä taiwas,
jossa tarjotaan sinulle ikuinen autuus. Elä niin, että stnälin
sinne pääsisit. Amen.



Köyhä leski runsaine lahjoineen.
23 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mark. 12: 31—44.

Tässä ihanassa kertomuksessa sanotaan nimenomaan, että
Jeesus katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun.

Jeesus katselee sitä, mikä on hymää. Näin hän teki sillä
kertaakin maan päällä. Kuinka hywin hän käyttikään sil-
mänsä. Samoin hän tekee wieläkin.

Niin ihmeellisesti käwi, että Jeesus yksin tämän ha-
mainnon teki köyhästä leskestä. Hän on tahtonut tehdä muis°
tetuksi lesken, jolla oli harwinaisen suuri rakkaus Jumalan
waltaklintaa kohtaan.

Leski antoi, uhrasi kerrassaan kaiken mitä hänellä oli.
Unohti kokonaan mitä itse olisi tarminnut rakkaudesta ju-
malanpalmelusta kohtaan. Sen säilyttämisestä hänellä oli
suurin murhe.

Kyllä Jumala taiwaissa osasi palkita hänen sydämensä
lahjan. Leski sai kyllä mitä elämänsä ylläpitämiseksi karmiisi.
Siitä woitte olla aiman warmat.

Me, jotka iloitsemme lähetystyön menestymisestä, iirit-
semme myös siitä mahtamasta temppelirakennuksesta, jota
Herra pakanoitten keskuuteen rakentaa ja joka nousee „elä°
mistä kiwistä" eli toisin sanoen „pelastetuista ihmissieluista".

Seuraa näinollen itsestään, että mekin tahdomme lahjot-
taa tähän työhön. Maikkapa wain mahankin. Antakaamme
edes wähänkin säästörahoistamme, maikkapa se tuntuisi-
k i n ja maikkapa olisimmekin tahtoneet ne käyttää omiin tar-
peisiimme. Tuntisin itseni niin tyytymaisekst, jos moisin fa=
noa, että monet pojat ja tytöt tahtomat niin tehdä.

Jeesus näkee sen kyllä milloin tahdomme antaa, ja hän
iloitsee lahjoistamme aiman samoin kuin won köyhän lesken
rikkaasta lahjasta. Rakas Jeesus! Suo meille sinun mie-
lesi, että mekin antaisimme ja siitä iloitsisimme! Amen.



Kutsumus.
24 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: loh. 6: 37—40,

„loka tulee minun tyköni, sitä en heitä
ui o 2."

Näin Jeesus kutsuu meitä. Ei mikään moi metää wer-
toja Jeesuksen kutsumukselle. Hän tietää, että me kaikki, sekä
aikuiset että lapset tarwitsemme häntä. Jos tahdomme päästä
sowintoon Jumalan kanssa ja luottaa häneen täydellisesti
hymänä ja rakkaana isänämme, niin tarwitsemme siihen Jee-
susta. Ia jos tahdomme tulla oikein hywiksi ja kilteiksi wan°
hempmmme, sisaruksiamme ja muita kohtaan, sellaisiksi kuin
Jumala meidät tahtoo ja että muillakin olisi meistä iloa,
niin silloinpa juuri me Jeesusta tarwitsemmekin.

Mutta Jeesushan on suuri ja ylistettäroä, me sitäwastoin
pieniä ja syntistä. En uskallakaan tulla hänen luokseen, sa-
nookin sentähden usein arka sydämemme.

Tule wain, sanoo Jeesus. Tule sinä ja sinäkin!
Hän aukasee sydämensä ja lausuu niin korkealla äänellä, että
kaikki sen woiwat kuulla. Tule! Hän ei työnnä ketään pois.
Ei hän heitä meihin ankaraa silmäystä, ikäänkuin tahtoisi sa°
noa: „Öletko sinä kyllin hywä?" Ei. Waan hän katsoo
meihin lempein katsein, niinkrun hän yksin woi, ja sanoo:
Kaikki omat kyllin hyroiä tullakseen. Hän pitää meistä
wain sentähden että on hywä, ei sentähden että olisimme
sitä ansainneet. Hänen suurin halunsa on saada tehdä meille
kaikin tamoin hywää. Sitä hän oikein janoo.

Kiitos, rakas Jeesus, kutsumuksesta. Kiitos käsittämättö-
mästä rakkaudestasi! Vetäköön se meitä kaikkia luoksesi!
Ameu.
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€nfä lopuksi.
25 sunnuntaina Kolminaisuudesta.

Teksti: Mat. 24: 35-44.

Miten lopuksi tapahtuu? Tapahtuu niinkuin tämän päi-
wän ewankeliumissa sanotaan. „T aim a s ja maa ka-
t o a m at."

Tulee näet kerran päiwä, jolloin ei Suomea, Norjaa, ei
Anierikkaa eikä mitään maata ole olemassa. Ei silloin, lap-
set, enää maantiedettä opeteta.

Onko se totta, kysynee moni. Se on juttua, mustaa-
wat useat. Mutta Jeesus on sen sanonut, ja sentähdense on totta, niin uskomattomalta kriin se ensin tuntuukin.

Mutta maailman lopulla käy aiwan niinkuin Noan päi°
minäkin, sanoo Jeesus. Kun Noa puhui Vedenpaisumuksesta,
niin häntä pidettiin hupsuna. Ia kuitenkin Vedenpaisumus
tuli äkkiä ja hukutti kaikki.

Maailma on mielessään warma. Ne, jotka eimät wälitä
Jeesuksen sanoista, omat huolettomia: Sanomat: ei ole maa-
raa! Mutta silloin Jeesus tuleekin, niinkuin waras yöllä.

Mutta me, jotka Jeesusta rakastamme, tiedämme silloin
oman rakkaan Vapahtajamme tuleman. Ei meidän tarmitse
Jeesuksen tuloa peljätä, mutta emme saa myöskään tätä fa=
naa halweksia. Pyytäkäämme main päästä lähelle Jeesusta,
niin olemme hänen tykönään suojassa. Ryskeet ja rytinät
eimät meihin silloin koske. Ia pyytäkäämme päästä hänen
kanssaan siirtymään sinne, missä rakkaus yksin wallitsee kai-
kessa ja yli kaiken. Siellä me sitten olemme uudessa tai»
maassa ja uudessa maassa. Amen.





Suomen Cv. Cuth. Pyhäkouluyhdistyksen
kustantamaa kirjallisuutta lapsille

Hämeenlinnassa:

elämästä L. 6.:
N:o 1. Wllnha Risto ja hänen huilunsa' sekä Tuo°

reet ja mädänneet omenat. Hinta 10 p.
N:o 2. i „Pieni kengän harjaaja" setä „Tee parasta

mitä raoit." Hinta . 10 p.
N:o 3. „Kelpo Poika" sekä „Neekeripyhäkoulu" eli

„Rakkauden woima." Hinta 10 p.
N:o 4. Kantakaa toinen toisenne kuormaa. Hinta 10 p.

Casten nyhäkouhikirjasto:
N:o 1. O Jeesuksen, mä sinuun aina luotan! Hinta 15 p.
N:o 2. „Hurja Heikki" „ 15 p.
N:o 3. Siunattu Joulu „ 15 p.

Kirjavia lehtiä:
1:n sarja sisältää 8 pientä lehtistä tumalla ja kertom. 10 p.
2m „ „ 8 „ „ „ „ „ 10 p.
3:6 „ /, 8 „ tr rr rr rr 10 P»

Kirjallisuutta lapsille:
1. Enkelien tocirtio, hinta 5 p.
2. Siemen lmmässä maassa, hinta 5 p.
3. Pienet sanat, „ 5 p.
4. Isoäiti, „ 5 p.
5. Kertun malinta „ 5 p.
6. Suutarin maorin luona „ 5 p.










