
Jumalan armolupaukset tulevaisesta

Vapahtajasta ilmoitetaan Vanhassa Testa-

mentissa monenkaltaisilla vertauksilla,

mutta sen aikaiset ihmiset ymmärsivät
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Eikö minun, joka muut saatan synnyttämään, pitäisi itse myös synnyttä-

män, sanoo Herra. Pitäiskö minun antaman muiden synnyttää, ja itse

hedelmätöin oleman, sanoo sinun Jumalasi. Jes. 66:9.
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näitä armonlupauksia väärin. Koska Ju-

mala profeettain kautta antoi Israelin lap-

sille armonlupauksia Vapahtajasta, ym-

märsivät he näitä armonlupauksia väärin.

Heillä oli se väärä usko, että Vapahtaja

tulee maalliseksi kuninkaaksi, joka pääs-

tää heitä kaikesta maallisesta hädästä ja

ruokkii heitä ilman. Nyt on monella luon-

nollisella ihmisellä se väärä usko, että

Vapahtaja, joka on kristillisyytemme mat-

kaan saattanut, tekee ihmisiä köyhäksi.

Koska luonnollinen ihminen kuulee, että

Vapahtaja vaatii oikean katumuksen ja pa-

rannuksen, niin luonnollinen ihminen us-

koo, että hän tulee köyhäksi, koska hänen

täytyy heittää pois niitä entisiä vääriä ela-

tuskeinoja, joista hän ennen on saanut pal-

jon maallista voittoa.

Koska nyt juutalaisilla oli se väärä

usko, että Vapahtaja tekee heitä rikkaaksi,

niin on monella luonnollisella ihmisellä

näinä aikoina se väärä usko, että he tulevat

köyhäksi kristillisyyden tähden. Niin vää-

rin ymmärtävät luonnolliset ihmiset Ju-

malan armonlupauksia, koska he sokeu-

dessansa katsovat ainoastansa näitä maal-

 lisia, eivätkä ymmärrä, että Vapahtaja te-

kee kristityitä rikkaiksi hengellisessä tar-

koituksessa, jospa he vielä olisivatkin

köy hät maallisessa tarkoituksessa. Mutta

ei kristityt ole köyhät, koska he oikein käyt-

tävät ruumiin ja sielun voimat. Synnistä

tulee monelle köyhyys koska ihminen vää-

rin käyttää Jumalan armolahjoja omaksi

turmelukseksensa. Se, jolla ei ole rikkautta

sydämessä, tulee pian köyhäksi. Mutta jolla

on hengellinen tavara sydämessä, se on ri-

kas, vaikka kuinka köyhä olisi.

Että ne sanat, joita me luemme Jes.

66:9, kuuluvat kristillisyyteen, on järkäh-

tämätöin totuus. Jumala sanoo mainitun

profeetan kautta: Pitäiskö minun antaman

muiden synnyttää ja itse hedelmätöin olla?

Nämät sanat kuuluvat osittain Vapahta-

jalle, niin kuin me kuulemme Jumalan

Daavidin suun kautta puhuvan: Sinä olet

minun rakas Poikani, tänä päivänä minä

olen sinun synnyttänyt. Se merkitsee, että

Jumala on synnyttänyt Poikansa iankaik-

kisuudessa. Mutta nämät sanat kuuluvat

myös kristityille, koska Hän sanoo: Pi-

täiskö minun antaman muiden synnyttää

ja itse hedelmätöin olla? Se merkitsee että

Jumala tahtoo synnyttää lapsia oman tah-

tonsa jälkeen. Oikeat kristityt ovat Jumalan

lapset, joita Hän on synnyttänyt turmele-

mattomasta siemenestä, niin kuin myös

Pietari sanoo lähetyskirjassansa: Jumala

on synnyttänyt teitä turmelemattomasta

siemenestä. Oikeat kristityt ovat syntyneet

Jumalan turmelemattomasta siemenestä.

Ja tämä turmelematoin siemen on Jumalan

sana, jonka Jumala profeetta Jesajan kautta

sanoo: Pitäiskö minun antaman muiden

synnyttää ja itse hedelmätöin olla?

Me kuulemme siis, että Jumalalla on

halu lapsia saada. Sitä varten on myös ih-

minen alusta luotu, että hän tulisi Jumalan

lapseksi. Mutta syntiinlankeemuksen

kautta vieraantui ihminen ja rupesi viet-

telijän perään juoksemaan. Me arvaamme

itsestämme, kuinka kipeän haavan se te-

kee Vanhemman sydämeen, koska yksi

viekas kälmi rupeaa viettelemään ja hou-

kuttelemaan hänen lapsiansa huoruuteen,

varkauteen ja juopumukseen. Ei maallinen

vanhin soisi lapsillensa niin pahaa, että

he tulisivat huoriksi ja varkaiksi ja pahan-

tekijöiksi. Jos maallinen vanhin saapi ison

haavan sydämeensä, koska joku viekas

viettelijä viettelee ja houkuttelee hänen

lapsiansa huoruuteen, varkauteen ja juo-

pumukseen, niin mahdamme arvata,

kuinka kipeätä se tekee Taivaallisen Van-

himman sydämeen, että se viekas viettelijä

vietteli Hänen nuorinta lastansa huoruu-
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teen ja varkauteen. Tämän kautta tuli ih-

minen, joka oli nuorin kaikista Jumalan

lapsista, vietellyksi. Tämä nuorin ja rak-

kain lapsi tuli huoraksi, varkaaksi ja mur-

haajaksi, menetti kaiken kunniansa Juma-

lan ja enkeleitten edessä. Ei yksikään

enkeleistä enää viitsinyt katsoa tämän huo-

ran päälle. Kaikki enkelit ja Jumalan lapset

rupesivat sylkemään ihmisen päälle, joka

ei enää saattanut häpeäänsä peittää. Voi,

voi, mikä suuri haava tuli Vanhimman sy-

dämeen, koska Hänen nuorimmalle ja rak-

kaimmalle lapsellensa piti niin onnetto-

masti käymän, että hänen piti joutuman

vihollisen kynsiin. Minkä tähden seisoo

nyt Vanhin polvillansa ja huokaa niin ras-

kaasti, että veren pisarat putoavat Hänen

kasvoistansa? Minkä tähden matelee Tai-

vaallinen Vanhin niin kuin mato maan to-

mussa ja itkee niin, että sydän tahtoo juuri

haljeta? Tämä surkeus tulee Vanhimmalle

siitä, että Hänen nuorimman lapsensa piti

niin onnettomaksi joutuman. Mutta mitäs

vaikuttaa Vanhimman kyy neleet surutto-

man ja paatuneen lapsen sydämessä? Muu-

tamat lapset ovat niin kovat, että he pilk-

kaavat Vanhimman kyyneleitä. 

Tänä päivänä on Taivaallinen Vanhin

tullut alas taivaasta näyttämään lapsillensa

haavojansa, joita pahankuriset ja tottele-

mattomat lapset ovat tehneet Häneen. An-

nas nähdä, kuinka monta niistä lapsista

liikkuu katumukseen, koska he saavat

nähdä Hänen haavojansa. Vanhemman

haavoista tulisi kyllä lääkitystä särjetyille

sydämille, jos lapsilla olisi sen verran tun-

toa, että Vanhemman haavat ja Vanhem-

man kyyneleet jaksaisivat pehmittää ne

kovat rinnat. Mutta, paratkoon Jumala!

muutamilla lapsilla on rinta niin kova kuin

rauta, ja sydän kylmä kuin jää, niin että

Vanhemman kyyneleet eivät polta heidän

tuntoansa ennen kuin vasta iankaikkisuu-

dessa. Ja silloin taitaa katumus olla ylön

hiljainen.

Meidän pitäisi nyt rukoileman niiden

edestä, jotka pilkkaavat Vanhemman kyy-

neleitä ja sylkevät Häntä vasten suuta, jos

he kehtaisivat käydä hevosen tallissa kat-

somassa, kuinka suuressa köyhyydessä

heidän Luojansa makaa heinäin ja olkien

päällä luontokappalten keskellä. Mutta he

eivät viitsi siellä käydäkään. Meidän pi-

täisi myös rukoileman niiden edestä, joi-

den tuntoa Vanhemman kyyneleet ovat

ruvenneet polttamaan, että heidän vai-

vansa vissimmästi lakkaisi, jos he antai-

sivat suuta sille lapselle, joka makaa tal-

lissa ja ihantelee kaikille, vaikka on

köyhä. Niiden edestä me myös rukoi-

lemme, jotka ottavat tätä lasta syliinsä ja

painavat Häntä sydäntään vasten. Meillä

on se toivo ja uskallus, että Hän kuulee

murheellisten huokaukset. Sen tähden me

korotamme meidän sydämiämme veisaa-

maan enkeleitten korkean veisun: Ja katso,

Herran enkeli seisoi heidän tykönänsä, ja

Herran kirkkaus ympäri valaisi heitä ja

he suuresti peljästyivät. Ja enkeli sanoi

heille: "Älkäät peljätkö! sillä minä ilmoi-

tan teille suuren ilon, joka on tuleva kai-

kelle kansalle" Kuule meitä, rakas Isä, Isä

meidän jne.

Evankeliumi. Luuk. 2:1-20.

Jeesuksen syntymisen muiston joh-

dosta luetaan joka vuosi yksi lyhykäinen

muistelus Hänen syntymisestänsä. Ja

vaikka emme tiedä, mitä tämä muistelus

vaikuttaa, koska ainoastansa muutamat

köyhät paimenet menevät talliin katso-

maan onko se tosi, että Marian lapsi on

maailman Vapahtaja. Kuitenkin koe-

tamme vielä kerran käydä tallissa katso-

massa tätä lasta, vaikka minä arvaan hy-

vin, ettei moni viitsi sitä tehdä, sillä
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muutamat pelkäävät, että heidän koreat

vaatteensa pilataan, jos he kävisivät siellä.

Muutamat pitävät häpeänä katsoa sitä

lasta, jonka äiti on niin köyhä, ettei hänellä

ole ryyppyjä antaa niille, jotka tekevät it-

sensä niin alhaiseksi, että käyvät tallissa.

Mutta minä luulen että semmoiset ihmiset,

jotka ovat kunniansa menettäneet, eivät

pidä sitä häpeänä vaikka kuinka pilkat-

taisiin heitä maailmassa sen asian tähden.

Jokainen, joka tulee sinne, saapi katsoa

sitä Lasta, kuinka se ihantelee kaikille, ja

saattaa myös kysyä Hänen äidiltänsä, min -

kä tähden maailman Vapahtaja on niin

suuressa köyhyydessä syntynyt, että Hä-

nen täytyy maata heinäin ja olkien päällä

luontokappalten keskellä. Ei ole niin ke-

veä sanoa, minkä tähden tämä Marian

Poika on niin suuressa köyhyydessä syn-

tynyt. Muutamat luulevat, ettei se ole niin

köyhä, mutta se teki itsensä semmoiseksi.

Mutta me tiedämme, että Maria oli niin

köyhä, ettei jaksanut palkata itsellensä yö-

sijaa huoneessa ja sen köyhyyden tähden

ei viitsinyt moni tulla katsomaan sitä lasta.

Ainoastansa paimenet, jotka olivat en-

keleiltä kuulleet, että tämä Marian Poika

oli maailman Vapahtaja, tulivat kiiruhtain

Beetlehemiin ja löysivät Marian lapsi-

nensa makaavan seimessä. Mutta jos en-

kelit eivät olisi tulleet sen ilosanoman

kanssa, että maailman Vapahtaja oli syn-

tynyt, niin ei olisi yksikään tiennyt, mikä

vieras se Marian Poika oli. Nyt saivat ih-

miset tietää sen enkelitten kautta, ja tämä

enkeleitten sanoma on julistettu kaiken

maailman ympäri. Mutta ainoastansa köy-

hät paimenet menevät katsomaan sitä

lasta, joka makaa seimessä. Minkäs täh-

den maailman herrat eivät mene sinne?

He pelkäävät ilmanki, että hevosen sonta

tarttuisi heihin, jos he menisivät talliin.

Muut maailman herrat rupeaisivat moit-

timaan hajua ja että he ovat käyneet tal-

lissa. Minkäs tähden maailman rikkaat ei-

vät mene sinne katsomaan sitä lasta? Sen

tähden että se on suuri häpeä käydä tal-

lissa. Heidän päällensä lankeaisi maailman

häpeä, jos muut ihmiset tulisivat tietämään,

että he ovat siellä käyneet. Maa ilman ys-

tävät rupeaisivat pilkkaamaan ja sano -

maan: "Jopa sinä kävit tallissa, mitäs siellä

teit, hevosen sontapa sinussa haisee."

Mutta ei moni köyhäkään viitsi käydä tal-

lissa katsomassa sitä lasta, sillä se lapsi

on niin köyhä, ettei tule mitään suuhun.

Maailman köyhät pakkaavat itsensä

sinne, kussa maailman häät ja ristiäiset

pidetään, mutta Vapahtajalla oli niin suuri

köyhyys, koska Hän tuli tähän maail-

maan, ettei ollut Hänen äidillänsä varaa

pitää ristiäisiä. Kutkas sitten käyvät he-

vosen tallissa? Ei muut kuin paimenet,

jotka ovat valon saaneet ylhäältä ja ovat

enkeleitten sanomia kuulleet. Nämä pai-

menet olivat metsässä yöllä. Hirmuinen

pimeys oli heidän ympärillänsä. Hukat ja

jalopeurat kiljuivat luolissansa. Ne tah-

toivat kiskoa ja raadella niitä lampaita,

joita paimenet olivat kaitsemassa. Mutta

se taivaallinen valkeus ja enkeleitten vei-

saaminen pelasti heitä. Hukat ja jalopeu-

rat rupesivat pelkäämään ja pakenivat

pois metsään, niin että paimenet uskalsi-

vat jättää laumansa Jumalan haltuun sillä

aikaa kun he juoksivat Beetlehemiin kat-

somaan sitä kuin heille sanottu oli. Tämä

juokseminen Beet lehemiin merkitsee hen-

gellisessä tarkoituksessa, että kristitty en-

simmäisen armonmerkin tuntemisesta ei

tyydy siihen vielä, mitä hän kuulee enke-

leitten suusta, vaan hän tahtoo vielä sil-

millänsä nähdä sitä siunattua lasta. Hän

tahtoo sen ottaa syliinsä. Hän tahtoo suuta

antaa sille. Hän tahtoo nähdä kuinka Se

ihantelee hänelle.
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Mutta ei kaikki paimenet juokse Beet-

lehemiin katsomaan sitä Marian Poikaa.

Muutamat paimenet eivät jouda lypsä-

mästä ja keritsemästä lampaita [voidak-

seen] juosta Beetlehemiin. Muutamat eivät

viitsi hevosen tallissa käydä. Muutamilla

paimenilla on niin suuri maailman kunnia

kuin herroilla ja rikkailla. Semmoiset pai-

menet rupeavat nylkemään lampaita yöllä

ja hukka kiskoo toisesta syrjästä. He sa-

novat sitten isännälle, koska hän rupeaa

lampaitansa kaipaamaan ja kysymään pai-

menilta: "Missä ovat lampaat?" — Emme

tiedä. Hukka ilmankin on syönyt.

Muutamat paimenet nukkuvat ja sillä

välin hajoavat lampaat. Mutta minkä täh-

den on tämä Marian Poika niin köyhä, että

Hänen täytyy maata seimessä heinäin ja

olkien päällä luontokappalten keskellä?

Saattavatko hengessä köyhät luottaa Hänen

päällensä, koska Hän on itse niin köyhä?

Tämän kysymyksen tekee moni epäileväi-

nen sielu, joka ei ole vielä nähnyt taivaan

olevan auki eli kuullut enkeleitten sanomia,

eli tuntenut vissiä armon merkkiä. Hän te-

kee itsellensä tämän kysymyksen, saatanko

minä luottaa Hänen päällensä, koska minä

olen itse näin köyhä ja Marian Poika on

vielä köyhempi? Koska epäilys pakkaa ih-

misen päälle ja Hän rupeaa tuntemaan it-

sensä mahdottomaksi, silloin nousevat mo-

nenkaltaiset ajatukset ihmisen sydämeen.

Välistä hän ajattelee: "Jos minä tämmöi-

senä, nimittäin mahdottomana, tulen Jee-

suksen tykö, niin ei Hän taida minusta huo-

lia ennen kuin minä olen elämääni paran-

tanut." Toinen ajattelee näin: "En ole vielä

oikeaa katumusta tehnyt."

Mutta senkaltaiset arvelukset ei tule

koskaan siveöille eikä kuolleen uskon tun-

nustajoille. Siveät huorat, siveät varkaat,

siveät juomarit ja siveät tappelijat, ne ovat

niin siveät ja hurskaat, etteivät ne tarvitse

tallissa käydä katsomassa sitä lasta. Niin

myös uskovaiset huorat, uskovaiset var-

kaat ja uskovaiset juomarit ei tarvitse tal-

lissa käydä katsomassa sitä lasta, sillä he

uskovat ilman tuntematta ja rakastavat il-

man näkemättä, vaikka heidän uskonsa

on tyhjä pääkallossa. Koreat huorat, koreat

varkaat ja koreat juomarit ne ei tarvitse

tallissa käydä, ettei hevosen sonta tarttuisi

heihin. Kyllä ne sen tähden kaivavat van-

han Aatamin likaa sormillansa, niin että

haju tuntuu neljänneksen päähän. Mutta

ei siitä mitään. Kaikki nämät käyvät ko-

measti sivu sitä paikkaa, kussa vastasyn-

tynyt maailman Vapahtaja makaa.

Mutta heränneet sielut eivät malta kat-

somatta olla, erinomattain silloin, koska

he ovat tunteneet jotakin armonmerkkiä

ja niillä ovat moninaiset arvelukset siitä,

pitääkö heidän valmistaman itsensä sinne

elämän parannuksella. Minä luulen kui-

tenkin, että hengessä köyhät sielut ja oi-

kein katuvaiset eivät malta olla käymättä,

vaikka vielä luontokappalten sonta tart-

tuisikin heihin. Jos maailman kunnia on

niin suuri, etteivät he viitsi käydä siellä,

niin käykööt sitten krouvissa, käykööt

tanssituvassa, käykööt huorahuoneessa,

käykööt kirousten huoneessa, käykööt

varkaan huoneessa, käykööt vaikka ku-

ninkaan linnassa, niin ei pidä vanhat ys-

tävät moittiman sitä huoruuden, varkau-

den, kirouksen ja juopumuksen pahaa

hajua, joka semmoisissa paikoissa nousee

päähän, sillä he ovat niin harjaantuneet

lapsuudesta haistamaan kadotuksen hajua,

että he juovat sitä kernaasti.

Mutta jos yksi kristitty käypi kerran

tallissa katsomassa sitä köyhää lasta joka

seimessä makaa, niin varsin rupeavat

maailman vanhat ystävät moittimaan ja

sanomaan: "Missäs nyt olet käynyt? He-

vosen sontapa sinusta haisee?" Minä tie-
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dän, että ne harvat sielut, jotka ovat oikein

köyhät hengessä, eivät voi olla käymättä

tallissa, kussa lapsukainen Jeesus makaa,

vaikka kuinka soimattaisiin heitä, sillä he

tahtovat nähdä, onko se niin kuin enkelit

ovat sanoneet, että Jumalan Poika ja maa-

ilman Vapahtaja makaa seimessä. Eivät

ne pahene Hänen köyhyydestänsä. Heillä

on se usko, että Hän saattaa heitä auttaa

helvetistä, vaikka Hän on köyhä. Ei aino-

astansa se, että Hän on ruumiin puolesta

köyhä, sillä se osoittaa kristityille, mitä

rikkaus ja kunnia maksaa, mutta se että

Hän on ylenkatsottu, vihattu ja koirana

pidetty koko maailmalta, että maailman

viisaat sanovat, että Marian Poika on yksi

jalkalapsi, että kuningas tahtoo Häntä tap-

paa ennen kuin se pääsee kasvamaan, että

maailman ihmiset kutsuvat Häntä vääräksi

profeetaksi ja kansan häiritsijäksi. 

Ne asiat todistavat juuri, että tämä Ma-

rian Poika on katuvaisten syntisten Va -

pahtaja. Sillä niin ovat profeetat ennusta-

neet, että Kristus tulee hyljättäväksi kai-

  kilta maailman herroilta, rikkailta, viisail -

ta ja voimallisilta. Eivät ne kanna vaaria

Hänestä. Jos semmoinen maailman viha

on langennut Jeesuksen päälle, joka on

kristillisyyden alkaja. Mitäs parempaa

saattavat sitten kristityt odottaa, jotka käy-

vät tallissa katsomassa sitä lasta. Ei ole-

kaan uskottava, että kunnialliset ihmiset

käyvät siellä. Ei katuvaisetkaan viitsi tal-

lissa käydä ennen kuin kaikki maailman

kunnia on heiltä riisuttu. He tarvitsevat

jotakin armonmerkkiä nähdä, ennen kuin

he rupeavat tallissa käymään katsomassa

sitä lasta, joka seimessä makaa.

Käykäämme nyt Beetlehemiin ja kat-

sokaamme onko se tosi mitä enkelit ovat

sanoneet, että maailman Vapahtaja makaa

seimessä. Mutta ei se saa olla kunnian

arka, joka käypi tallissa. Ei [se] saa pel-

jätä, että hänen koreat vaatteensa rupeavat

hevosen sonnalta haisemaan. Sillä maail-

man Vapahtaja on niin köyhä, että Hänen

täytyy olla hevosen tallissa. Ei ole Hänellä

sijaa majassa. 

Niin köyhäksi tulee myös ihminen

koska omatunto oikein herää. Hän tuntee

ettei hän ole mahdollinen käymään hevo-

sen tallissa, kussa maailman Vapahtaja

makaa. Kuitenkin täytyy hänen siellä

käydä. Sillä koska hengellinen hätä pa-

kottaa, täytyy hänen käydä siellä. Ei hän

saa kuitenkaan rauhaa ennen kuin hän

pääsee näkemään sitä Lasta, joka seimessä

makaa. Ei saa yksi katuvainen syntinen

rauhaa, ennen kuin hän on nähnyt sitä

lasta ja suuta antanut Hänelle.

Käykäät rohkeasti talliin te murheelliset

sielut, ja antakaat suuta sille Lapselle,

vaikka Hän on köyhä ja ylenkatsottu, vaik -

ka maailman kuninkaat tahtovat Häntä tap-

paa. Hän on kuitenkin teidän Vapahta-

janne, ja jos te pääsisitte niin liki Häntä,

että te saisitte Häntä nähdä, niin tulisi teille

semmoinen ilo, että se entinen mur he ja

kauhistus katoaisi pois. Käykäät rohkeasti,

te murheelliset sielut, ja älkäät katsoko

sitä, että te olette mahdottomat siellä käy-

mään. Koska enkelit ovat sanoneet teille,

että teidän pitää löytämän Vapahtajan sei-

messä, niin älkäät viivytelkö. Te kuulitte

kuinka suuri ilo tuli paimenille kaikesta

siitä kuin he nähneet ja kuulleet olivat. He

rupesivat muistelemaan kaikille ihmisille

tästä lapsesta. Niin tapahtuu kaikille, jotka

näkevät maailman Vapahtajan. Eivät he

malta olla muistelematta, kuinka tämä kau-

nis lapsi ihantelee heille ja mikä sanoma-

toin ilo heille tuli sen lapsen katsomisesta.

Käykäät rohkeasti Beetlehemiin, te köyhät

paimenet! Käykäät siellä sydämen ja aja-

tusten kanssa. Uhratkaat kiitosuhria sille

lapselle, joka seimessä makaa, uhratkaat
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Hänelle teidän sydämenne! Se lapsi tahtoo

ryöstää ihmisten sydämen maailmasta. Se

on jo ryöstänyt monen ihmisen sydämen

maailmasta. Sitä ne pelkäävät maailman

ihmiset, että se ihana lapsi tahtoo ryöstää

heidän sydämensä, etteivät he saa enää ra-

kastaa maailmaa. Sen tähden sanovat myös

maailman viisaat, että Marian Poika on

yksi jalkapoika. Muutamat arvelevat, että

se on Joosefin poika.

Mutta se lapsen äiti, se puhdas neitsy,

tietää paremmin kuin maailma, mistä se

lapsi on tullut. Hän tietää, että se lapsi on

Jumalan Poika. Ja sen tähden juuri, että

se lapsi on Jumalan Poika, sen tähden

kaikki hengessä köyhät ja murheelliset

sielut käyvät siinä tallissa, kussa tämä 

lapsi makaa. He menevät sinne hakemaan

lääkitystä sairaalle sydämellensä. He käy-

vät siellä katsomassa, ja ainoastansa kat-

somisesta tulee heille semmoinen ilo, et-

teivät he malta olla muistelematta, että he

ovat nähneet maailman Vapahtajan. Koska

nyt joku kristitty, joka on tallissa käynyt,

rupeaa muistelemaan maailman ihmisille

mitä he ovat kuulleet ja nähneet, niin muu-

tamat ihmettelevät, muutamat nauravat,

muutamat irvistelevät ja muutamat suut-

tuvat ja sanovat: "Se on hulluus." Mutta

Maria kätki kaikki nämät sanat tutkistellen

sydämessänsä. Ja ne, jotka seuraavat hänen

esimerkkiänsä saavat viimein nähdä, mitä

silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut eikä

kenenkään sydämeen ole astunut. Amen.
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