
Näin vastasi Jeesus muutamille farise-

uksille, jotka pitivät pahana, että Jeesus

oli mennyt sisälle yhden publikaanin eli

tullimiehen huoneeseen atrioitsemaan hä-

nen kanssaan. Koska fariseukset sen nä-

kivät, että Jeesus piti ystävällistä kanssa-

käymistä tullimiehen kanssa, joka oli

huonoa ihmissorttia ja alhaisesta suvusta,

niin tämä kävi heille kunnian päälle, niin

että heidän täytyi kysyä Jeesuksen ope-

tuslapsilta:" Miksi teidän Mestarinne syö

publikaanein ja syntisten kanssa?" Se tah-

too sanoa: Ei Sinun sovi syödä niin huo-

noin ihmisten kanssa, jotka ovat tullivar-

kaat ja suuret syntiset; se sopisi paremmin,

että Sinä söisit meidän kanssamme, jotka

olemme siveät ihmiset ja synnittömät.

Mutta ei saata Jumalan Poika syödä fari-
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seusten kanssa, sillä Hän on ainoastaan

syntisten tähden tullut maailmaan. Ei ole

Jumalan Poika tullut kutsumaan vanhurs-

kaita, vaan syntisiä parannukseen. Ennen

Hän syöpi publikaanein ja syntisten kans -

sa, sillä ne täytyvät Häntä rakastaa, koska

Hän on niin alhainen ja aterioitsee niin

huo noin ihmisten kanssa. 

Mutta fariseuksilla ei ole mitään syntiä,

eikä Jumalan Poika ole saattanut tehdä

heille mitään hyvää, jonka tähden he

Häntä rakastaisivat, sillä ainoastaan se,

jolle paljon syntiä on annettu anteeksi, ra-

kastaa myös paljon. Mutta fariseuksille ei

ole Jumalan Poika saattanut antaa yhtään

syntiä anteeksi, sen tähden heillä ei myös-

kään ole yhtään rakkautta Häntä kohtaan,

vaikka fariseukset itse luulevat, että he

ovat Jeesuksen parhaimmat ystävät, ja

vaativat, että Hän tulisi syömään ja juo -

maan heidän kanssaan. Mutta kuinka Ju-

malan Poika saattaa syödä fariseusten

kanssa, jotka ovat kunnialliset, siveät ja

synnittömät ihmiset? Ei Jumalan Pojalla

ole niitten kanssa mitään tekemistä, sillä

ne ovat terveet, eivätkä tarvitse Parantajaa.

Mutta sokeat raukat, ontuvat, raajarikot,

pitaliset ja hengellisesti köyhät tarvitsevat

Parantajaa. Ne ovat ne sairaat, joita Ju-

malan Poika on tullut auttamaan.

Fariseusten kalaaseissa ei löydy sai -

raita, niissä on ainoastaan terveitä ihmi-

siä, joilla on hyvä ruokalysti ja iso vatsa,

jonne menee paljon herkullisia ruokia,

jotka jaksavat hyvin saarnata ja passata

peräsuolta ja juoda rommia, punssia ja

paloviinaa. Fariseusten kalaaseissa löytyy

armollisia paloviinapatruuneja, jotka juot-

tavat janoovaisia sillä vuotavalla pirun

paskalla, ja lohduttavat perkeleen ristin

kantajia, niin että he jaksavat helposti

kantaa perkeleen ristiä ja iloita riettaan

hengessä. Koska riettaan henki täyttää

sydämen, niin jaksavat riettaan orjat hel-

posti kantaa perkeleen ristiä.

Fariseusten kalaaseissa löytyy myös

kristillisiä jauhoporvareita, jotka korko-

hinnalla auttavat lähimmäistään ruumiin

puolesta. Tainkaltaiset kristilliset jauho-

porvarit osoittavat rakkautensa lähimmäis-

tään kohtaan sillä, että he ottavat sitä suu-

remman hinnan kalustaan, jota suurem-

massa hädässä lähimmäinen on. Ilmankin

nämä kristilliset jauhoporvarit toivovat

saa vansa kuulla tuomiopäivänä Tuomarin

sanovan heille:" Rakkaat kristityt, minä

isosin ja te ruokitte minun; minä janosin

ja te juotitte minun; minä olin alasti ja te

vaatetitte minun; minä olin sairas ja van-

kina, ja te tulitte minua auttamaan"

Fariseusten kalaaseissa löytyy myös

hengellisiä puoskareita, jotka suruttomuu-

den laastarilla parantavat omantunnon

haavoja, eivätkä tarvitse tainkaltaiset sai-

raat, jotka suruttomuuden laastaria ovat

saaneet hengellisiltä puoskareilta, mennä

sen suuren Israelin Lääkärin tykö, sillä ne

ovat suruttomuuden laastarin kautta ter-

veiksi tulleet, eivätkä tarvitse lääkäriä.

Fariseusten kalaaseissa löytyy myös

kohtuullisia juomareita. Niissä löytyy

myös siveitä huorapukkeja ja huoria.

Niissä löytyy myös hartaita rukoilijoita,

jotka rukoilevat isänsä nimeen: " Abba,

rakas perkele." Niissä löytyy myös uskol-

lisia kortin lyöjiä, jotka uskollisesti tekevät

työtä perkeleen kunniaksi. Ne ovat jo aikaa

tehneet katumuksen ja täytyvät usein val-

voa puoliyöhön asti ja välistä aamuun asti,

että armon aika kuluisi hopummasti. Ne

ovat jo aikaa tehneet katumuksen, eivätkä

enää tarvitse pitää yhtään murhetta omasta

eikä lähimmäisen sielusta.

Ei ole siis ihme, että he joutuvat arve-

lemaan, millä tavalla he parhaiten saat-

taisivat kuluttaa armon aikaa. Onpa kortin
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lyöminen keveä työ, jolla nämä uskolliset

perkeleen työntekijät parhaiten saattavat

kuluttaa armon aikaa siihen asti, että piru

tulee heitä noutamaan. Ja minä saan Ju-

malan sanan jälkeen lohduttaa teitä, te

perkeleen uskolliset työntekijät, sillä että

piru tulee teitä pian noutamaan täältä, ja

kyllä hän sitten maksaa teille rihtin palkan

teidän suuresta vaivastanne. Minä uskon

rietas äijällä olevan niin suuren rakkauden

teitä kohtaan, että hän tahtoo itse lyödä

tulisia kortteja teidän kanssanne siinä ian-

kaikkisessa asumapaikassa, kussa te saatte

iankaikkisesti nautita kaikkien perkeleit-

ten ystävällistä kanssakäymistä, niin kuin

te armon ajassa olette olleet hyvässä so-

vinnossa niitten kanssa.

Älkää sen tähden ottako päällenne vää-

rää murhetta, vaikka armon aika näyttää

liiaksi pitkältä teidän mielestänne, sillä

kyllä rietas äijä tulee pian teitä noutamaan

täältä. Olkaa ainoastaan tästedeskin yhtä

uskolliset häntä kohtaan, kuin tähänkin

asti, niin te saatte olla vakuutetut siitä,

että kyllä rietas äijä on yhtä uskollinen,

sillä hänellä on tulinen rakkaus teitä koh-

taan. Fariseusten kalaaseissa löytyy myös

pelimanni ja tanssijoita, jotka perkeleen

kunniaksi soittavat ja tanssivat. Ja kaikki

nämä mainitut ovat terveet ihmiset, jotka

eivät tarvitse parantajaa.

Näistä pitää meidän tällä hetkellä Ju-

malan armon kautta laveammalta puhu-

man. Mutta me tahdomme ensin rukoilla

sitä Suurta Israelin Lääkäriä niitten har-

vain edestä, jotka ovat sairaiksi tulleet,

että Hän tahtoisi sitoa heidän haavojaan

ja pa rantaa heidän tautejaan. Avaa, Herra

Jeesus kaikkien sokeain raukkain silmät

ja kuuroin korvat, päästä mykkäin kielet

perkeleen kahleista! Päästä O' Herra Jee-

sus kaikki epäuskon vangit irralle, lohduta

katuvaisia ja murheellisia sieluja, täytä

heidän sydämensä Pyhällä Hengellä, ja

anna heidän kielensä pakahtua kiitokseen!

Puhdista pitaliset, paranna ontuvain rauk-

kain jalat, että he saattaisivat käydä sitä

kaitaista tietä myöten! Anna Sinun evan-

keliumisi tulla saarnatuksi maailman lop-

puun asti köyhille, ja kuule murheellisten

ja epäilykseen alaspainettuin huokaus. Isä

meidän jne.

Evankeliumi. Matt.11: 2-10.

Ylösluetun evankeliumin johdatuk-

sesta tahdomme tällä hetkellä Jumalan ar-

mon kautta katsella muutaman sorttisia

terveitä ihmisiä, jotka eivät tarvitse pa -

rantajaa. Mutta olkaa nyt ääneti, kaikki

sokeat raukat, kaikki ontuvat, kaikki kuu-

rot, pitaliset ja kaikki köyhät; olkaa nyt

ääneti, ettei niitten hartaus tulisi pilatuksi.

Eivät terveet saata sitä kärsiä, että sokeat,

ontuvat, kuurot, pitaliset ja kaikki kerjä-

läiset huutavat: Jeesus, Daavidin Poika,

armahda meidän päällemme! Sitä eivät

terveet kärsi kuulla, että sairaat huutaisivat

avuksi sitä Suurta Israelin Lääkäriä. Eivät

ne sitäkään kärsi, että joku pitalista puh-

distettu tulisi kiittämään Jumalaa korke-

alla äänellä. Eivät ne sitäkään kärsi kuulla,

että Jeesuksen opetuslapset huutavat hoo-

siannaa Daavidin Pojalle, koska kunnian

Kuningas tulee heidän tykönsä.

Eivät terveet sitä käsitä, että muutamia

sairaita löytyy, jotka huutavat apua siltä

Suurelta Israelin lääkäriltä, taikka että joku

puhdistettu sielu tulee kiitoksen haluun ja

voimaan, että hän tulee Jumalaa kiittämään

korkealla äänellä: Kaikki terveet fariseuk-

set suuttuvat myös, koska armon lapset

temppelissä huutavat hoosiannaa Daavidin

Pojalle. Fariseukset ajattelevat niin, että

kirkossa pitää kaikkien olla ääneti, eikä

saa yksikään pilata toisen hartautta. Mutta

saattavatko armon lapset olla ääneti, koska
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he näkevät, että kunnian Herra, Siionin

Kuningas, tulee heidän tykönsä? Minä

ajattelen, että ne täytyvät huutaa juuri

ilosta ja itkeä rakkaudesta, että Siionin

Kuningas tahtoo olla niin alhainen ja tulla

heidän tykönsä. Vaikka heidän ei sovi is-

tua kirkossa fariseusten keskellä, niin

minä kuitenkin ajattelen, että ne porstu-

assakin näkevät Siionin Kuninkaan pi-

kemmin kuin fariseukset, ja sitten he jou-

tuvat juuri väkisin ilosta huutamaan,

koska he näkevät, että nyt tulee Siionin

Kuningas heidän tykönsä.

Mutta kaikki fariseukset kirkossa suut-

tuvat tästä huudosta. Se on kamala huuto

heidän korvissaan. Koska armon lapset

korkealla äänellä huutavat hoosiannaa

Daavidin Pojalle, niin sanovat fariseukset:

"Mikä kissan ääni tämä on?" Mutta mikäs

ulvominen se on, jota fariseukset saavat

kuulla helvetissä? Siellä saavat fariseukset

ulvoa helvetin hukan kanssa.

Nämä fariseukset, jotka eivät kärsi

kuulla armon lasten huutoa, ovat ne ter-

veet, jotka eivät tarvitse parantajaa. Eivät

tarvitse armolliset paloviinapatruunat yh-

tään parantajaa; eivät tarvitse muutaman

sorttiset jauhoporvarit yhtään parantajaa;

eivät tarvitse hengelliset puoskarit yhtään

parantajaa. Ne ovat itse lääkärit, eivätkä

saata sitä kärsiä, että joku tulisi heitä neu -

vomaan parannukseen. Eivät tarvitse ka-

laasien pitäjät yhtään parantajaa; eivät tar-

vitse herkulliset syömärit yhtään paran-

  tajaa; eivät tarvitse kohtuulliset juomarit

yhtään parantajaa, eivät tarvitse uskolliset

kortin lyöjät yhtään parantajaa; eivät tar-

vitse siveät huorapukit eivätkä huorat yh-

tään parantajaa; eivät tarvitse iloiset peli-

mannit eivätkä tanssijat yhtään parantajaa.

Nämät mainitut ovat kaikki terveitä ih-

misiä, eivät ne ole koskaan tulleet niin

sokeiksi, että he tarvitsisivat ostaa itselleen

silmänvoidetta. Järjen valossa he näkevät

hyvin, mistä tie menee taivaaseen. Me nä-

emme siis, että Paavali on valehdellut joka

kirjoittaa, ettei luonnollinen ihminen ym-

märrä niitä, kuin Jumalan Hengen ovat,

sillä ne ovat hänelle hulluus ja ei taida kä-

sittää, sillä ne hengellisesti tuomitaan.

Mutta fariseukset kyllä näkevät järjen va-

lossa, mistä tie menee taivaaseen, eivätkä

he tarvitse yhtään taluttajaa, sillä rietas ta-

luttaa heitä sillä tavalla kadotuksen lavealla

tiellä, joka on paljoa helpompi ja huoke-

ampi, kuin se kaitainen ristin tie, jota kaik-

kien kristittyjen täytyy vaeltaa. Se lavea

kadotuksen tie on lihalle ja verelle haus-

kempi kuin se kaitainen tie, joka on lihalle

ja verelle raskas ja vaivalloinen, eikä ole

sen päällä juuri monta matkustavaista.

Mutta lavean tien päällä on lukematon

joukko matkakumppaneita. Siinä juokse-

vat perkeleen nimen huutajat kilpaa hel-

vettiin. Siinä istuvat herrat ja puoliherrat

komeissa re'issä ja ajavat helvettiin aika

vauhdilla; siinä ajavat armolliset palovii-

napatruunat ja krouvien pitäjät helvettiin;

siinä ajavat kristilliset jauhoporvarit, jotka

korkohintaa ottavat, helvettiin; siinä ajavat

suruttomat papit ja osoittavat sokealle

kansalle, mistä tie menee helvettiin; siinä

ajavat laupiaat kalaasien pitäjät helvettiin;

siinä ajavat herkulliset syömärit ja koh-

tuulliset juomarit helvettiin; siinä ajavat

uskolliset kortinlyöjät helvettiin; siinä aja-

vat iloiset pelimannit ja tanssijat helvet-

tiin; siinä ajavat fariseukset ja kirjanop-

pineet helvettiin; siinä ajavat kaikki maa-

ilman ystävät helvettiin, sillä Paavali kir-

joittaa, että maailman ystävyys on viha

Jumalaa vastaan, ja Vapahtaja sanoo: Voi

teitä! koska kaikki ihmiset teitä kiittävät,

sillä te olette saaneet teidän palkkanne.

Eivät ole nämä terveet ihmiset koskaan

tulleet kuuroiksi. Vaikka eivät ne saata
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kuulla Jumalan ääntä sanassa ja omassa

tunnossa, niin kyllä niillä sen tähden on

korvat auki maailman huudolle; kyllä he

sen tähden kuulevat, mitä maailma heille

huutaa: "Tule tänne tanssimaan silkkivaat-

teissa ruusuin päällä!" Tule tänne huoraa-

maan perkeleitten kanssa!" Kyllä ne sitä

kuulevat koska perkeleet kuiskaavat hei-

dän korviinsa:" Rakkaat Jeesuksen ystä-

vät! Huoratkaa meidän kanssamme! Ei

Jumala pidä sitä pahana, että sinä meidän

kanssamme huoraat, saati sinä vaan uskot

ja siunaat itseäsi, koska sinä panet maata.

Kyllä siinä on kyllä, että sinä luet joskus

Jumalan sanaa ja käyt välistä kirkossa ja

Herran ehtoollisella kerran tai kahdesti

vuodessa. Jos sitten vielä olet vireä lukija

ja kirkossa kävijä ja Herran ehtoollisen

nautitsija, niin ovat asiat sitä paremmin

sinun kanssasi, sinä tulet sitten epäile-

mättä autuaaksi."

Niin saarnaavat kaikki perkeleet, ja

niin uskovat kaikki perkeleen orjat. Eivät

ole nämä terveet ihmiset koskaan tulleet

ontuviksi. Niillä on vielä niin terveet jalat,

että ne jaksavat tanssia, koska perkeleet

soittavat. Eivät ole nämä terveet ihmiset

koskaan tulleet pitaalisiksi, ne ovat juuri

puhtaat, niillä on kultasydän povessa, ja

suruttomuuden laastarilla ne parantavat

kaikki omantunnon haavat. Eivät ole

nämä terveet ihmiset vielä tulleet köy-

hiksi, että ne tarvitsisivat armoa kerjätä.

Eivät ne ole tehneet vääryyttä ketään ih-

mistä kohtaan. Eivät ne tee silloinkaan

vääryyttä, koska he tullia varastavat. Ne

sanovat: "Ei tämä ole mikään varkaus; se

on esivallan syy, joka on asettanut niin

kovan lain, ettemme saa ottaa niin suurta

voittoa kalustamme, kuin meillä olisi halu.

Onko se meidän syymme, että esivalta on

asettanut niin kovan lain?" —Niin lyk-

käävät fariseukset muitten ihmisten päälle

ne ehdolliset synnit, joita he tekevät,

mutta itse eivät fariseukset tee muuta kuin

heikkouden syntiä. Koska he tullia va-

rastavat, niin se on heikkouden synti;

koska he korttia lyövät, niin se on heik-

kouden synti; koska he huoraavat, niin

se on heikkouden synti; koska he ottavat

korkohintaa, niin se on heikkouden synti;

koska he turhuuden markkinoilla huvit-

televat itseään, niin se on heikkouden

synti. Vaikka fariseukset silmin nähtävästi

elävät kaikkinaisessa maailmallisessa tur-

huudessa, lihan himossa, silmäin pyyn-

nössä ja elämän koreudessa, niin he te-

kevät yhtä hyvin aivan heikkouden syntiä.

Sillä tavalla jaksavat fariseukset nauraa,

koska heidän pitäisi itkeä.

Mutta voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä

teidän pitää kerran itkemän! Teidän pitää

kerran näkemän, ketä te olette pistäneet,

koska tämä kallis armonaika loppuu. Ja

sen viattoman Jumalan Karitsan veri, jota

te olette tallanneet jalkainne alla, alkaa

polttamaan teidän omaatuntoanne, jollette

armon ajassa rupea huutamaan Jumalan

tykö niin kovin, että huuto kuuluu helve-

tin syvyydestä taivaaseen asti. Muutoin

pitää teidän kerran saaman kuulla nämä

hirmuiset sanat siltä vanhurskaalta Tuo -

ma rilta, jonka vihan te olette päällenne

vetäneet: "Menkää pois minun tyköäni,

te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen,

joka perkeleelle ja hänen enke leilleen val-

mistettu on." Siellä saatte tanssia perke-

leitten kanssa; siellä saatte uida siinä tu-

lisessa järvessä, kussa teidän matonne ei

pidä kuoleman ja teidän tulenne ei pidä

ikänä sammuman.

Mutta jos täällä löytyy joku harva sai-

ras, joka tarvitsee parantajaa, hän men-

köön sen Suuren Israelin Lääkärin tykö,

joka parantaa kaikkinaiset taudit ja sai-

raudet, niin kuin Hän tämän päivän evan-
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keliumissa todistaa itsestään, että Hänen

kauttansa saavat sokeat näkönsä ja ontuvat

käyvät, pitaliset puhdistetaan ja kuurot

kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille

saarnataan evankeliumia. Te sairaat, jotka

olette löytäneet apua sen Suuren Israelin

Lääkärin tykönä, ja olette saaneet pestä

itseänne Karitsan veressä. Muistakaa, että

se on kallis armo, kuin teille on tapahtu-

nut. Kiittäkää Jumalaa sen pitaalisen mie-

hen kanssa, joka puhdistettiin! Kiittäkää

Jumalaa korkealla äänellä tämän ansait-

semattoman armon edestä, että te olette 

saaneet pestä itseänne puhtaaksi Karit-

san veressä. Ja niin kuin Jeesus on lu-

vannut, niin saatte joka päivä uskon

kautta pitää täällä ehtoollista Hänen

kanssaan. Uskon kautta saatte joka päivä

syödä ja juoda Hänen kanssaan, ja kun-

nian valtakunnassa saatte pitää sitä

suurta Herran ehtoollista Hänen kans-

saan, ja saatte tanssia taivaan kultalatti-

alla, koska Karitsan häät alkavat ja saatte

veisata Siionin vuorella uutta virt tä, ja

saatte ylistää tapettua Karitsaa alati ja

iankaikkisesti. Amen.
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