
Profeetta Esaias on 9. luvussa 1. ja 5.

värssyissä kirjoittanut ylös, mitä hän näki

tapahtuvan Vapahtajan syntymän aikana.

Hän näki ensinnä kansan vaeltavan hen-

gellisessä pimeydessä. Ja Vapahtaja on

jälkeen sanonut, että se, joka vaeltaa pi-

meydessä, ei tiedä, kuhunka hän menee.

Se kansa, jonka profeetta Esaias näki va-

eltavan pimeydessä oli ensiksi Juudan

kansa, eli Israelin sukukunta, jolla oli ul-

konainen tieto siitä tulevaisesta Vapahta-

jasta. Mutta tämä ulkonainen tieto oli ai-

noastans järjessä eli pääkallossa. Jumalan

sana oli heillä kyllä, mutta tämä Jumalan

Sana oli ainoastans ulkomuistossa. Ei siitä

tullut mitään valoa eli ymmärrystä.

Sydämessä oli senkaltainen Raamatun

selittäjä, joka selitti kaikki hengelliset

asiat nurin. Mitä profeetat olit kirjoittaneet

siitä tulevaisesta Vapahtajasta, ymmärsit
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he kokonansa väärin. He luulit Vapahtajan

tulevan maalliseksi kuninkaaksi, jonka so-

dalla piti paneman kaikki pakanat allensa

ja näkyväisellä tavalla hallitseman maa-

ilmaa. Niin suuri hengellinen pimeys oli

niillä, jotka luit kyllä Jumalan sanaa,

mutta rietas käänsi kaikki puukstaavit nu-

rin. Juutalaiset pidit itsensä kristittynä sen

jumalanpalveluksen tähden, jonka Mooses

oli heille laittanut. He olit ottaneet ulko-

naiset armon merkit ruumiinsa päälle ym-

pärileikkauksessa ja söit Pääsiäislam-

masta. Mutta tämä ulkonainen jumalan-

palvelus ei auttanut heitä, koska sydän oli

muuttumatta ja heidän jokapäiväinen elä-

mänsä oli juuri pakanallinen elämä. Ah-

neus oli heidän kotosyntinsä. Ja huoruus.

Mutta heidän juopumuksestansa ei ole

niin paljon kirjoitettu.

Koska nyt Jumalan oma kansa oli niin

suuressa hengellisessä pimeydessä, vaikka

heillä oli Raamattuja, kirkkoja, pappeja

ja ulkonainen jumalanpalvelus, niin se on

arvattava, että pakanat olivat vielä suu-

remmassa hengellisessä pimeydessä. Pa-

kanain valtakunnissa oli juuri musta pi-

meys, ennen kuin Vapahtaja tuli maail-

maan. Tämän hengellisen pimeyden näki

profeetta Esaias 500 ajastaikaa ennen sen

hengellisen ylösvalaistuksen kautta, jonka

hän oli saanut Herralta.

Mutta Vapahtajan aikana olivat kaikki

papitkin hengellisessä pimeydessä. Se

opettaja, joka näkee kansan vaeltavan pi-

meydessä ei ole peräti sokia. Hän on jo

saanut vähäisen ylösvalaistusta ylhäältä.

Mutta Vapahtajan aikana olit kaikki papit

niin sokeat, ettei he nähneet, että kansa

vaelsi pimeydessä. Mutta jos papit silloin

olit niin sokeat, ettei he nähneet, että kansa

vaelsi pimeydessä, vaikka heillä oli Raa-

matun tieto, kyllä taitavat vielä nytkin

muutamat papit olla niin sokeat, ettei he

näe ollenkaan, että kansa vaeltaa pimey-

dessä, ja muutamat papit ovat niin sokeat,

että he katsovat valkeuden pimeydeksi ja

pimeyden valkeudeksi, niin kuin Herra

valittaa sen saman profeetan Esaiaksen

kautta: Voi niitä, jotka pimeydestä val-

keuden tekevät ja valkeudesta pimeyden.

Mutta se opettaja, joka näkee kansan

vaeltavan pimeydessä, saapi myös nähdä,

että se kansa, joka näin pimeydessä vael-

taa, näkee suuren valkeuden. Sen näki

profeetta Esaias hengessä. Ja hän näki

myös, mistä valkeus tuli sille kansalle,

joka pimeydessä vaelsi. Se valkeus tuli

Vapahtajan kautta maailmaan, sillä pro-

feetta puhuu tässä paikassa Vapahtajan

syntymisestä, koska hän sanoo: Poika on

meille syntynyt ja lapsi on meille annettu,

jonka hartioilla herraus on. Profeetta

Esaias näki niin muodoin, että valkeus

tuli maailmaan Vapahtajan kautta. Mutta

itse Vapahtaja on jälkeen sanonut, että

valkeus tuli maailmaan, mutta ihmiset ra-

kastit enemmän pimeyttä kuin valkeutta,

sillä heidän työnsä ovat pahat.

Koska siis Vapahtaja syntyi, oli koko

maailma pimeydessä. Kaikki ihmiset olit

nukkumassa synnin unessa. Eikä ollut

muita valvomassa, kuin muutamat paime-

net, jotka vartioitsit heidän laumaansa.

Mutta ei se ole kirjoitettu, mikä lauma se

oli, jota he vartioitsit, jos se oli sikalauma

eli keiturilauma, vai olikohan se lammas-

lauma. Mutta valvomassa he kuitenkin

olit. Se on tietämätöin, kuinka moni pai-

men nyt on valvomassa ja vartioitsemassa

heidän laumaansa.

Koska kaikki muut nukkuvat, tahtovat

myös paimenet tulla uneliaiksi, erinomat-

tain ne paimenet, joilla on hukan turkki

päällä, jossa he tarkenevat hyvin nukkua.

Ne paimenet, jotka olit valvomassa, koska

kaikki muut ihmiset olit nukkumassa, ne
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sait ensinnä nähdä sen suuren valkeuden,

josta profeetta Esaias puhuu: Se kansa,

joka vaelsi pimeydessä, näki suuren val-

keuden. Mutta ne, jotka nukkuvat, ei näe

mitään. Eikä sokeat näe mitään. Joka tah-

too nähdä sen suuren valkeuden, pitää

valvoman niin kuin paimenet Beetlehe-

missä. Ja jolta silmät avataan, hän saattaa

nähdä sen suuren valkeuden. Mutta ei so-

keat näe valkeutta. Eikä nukkuva ihminen

näe valkeutta.

Mutta me tiedämme, että hattarat ja

pissihaukat vihaavat valkeutta, niin myös

maahiset ja manalaiset. Ei ne tohdi val-

keuden aikana vaeltaa maan päällä. Niin

myös huorat ja varkaat, jotka tekevät pi-

meyden töitä. Ne vihaavat valkeutta. Ja

koska vartijat Siionin muurilla toivottavat

päivän koittavan, niin odottavat huorat ja

varkaat, että pimeyden aika tulis pian.

Mutta muutamat ovat niin harjaantuneet

pimeydessä vaeltamaan, ettei he tahdo

valkeutta nähdä. He luulevat, että hengel-

linen pimeys on valkeus.

Mutta koska semmoiset hattarat ja pis-

sihaukat saavat nähdä valkeuden pimey-

den aikana, luulevat he, että se hengellinen

valkeus on riettaan tuohusvalkea. Muuta-

mat pakenevat hopusta loisteen syrjältä

niin kuin isot kalat. Mutta kärpäinen on

niin hullu, että hän lentää juuri kynttilän

liekkiin ja siellä palavat siivet. Sitte hän

makaa selällänsä ja valittaa.

Niin se tapahtui Eevalle. Koska hän

tahtoi niin viisaaksi tulla kuin Jumala, tuli

hän tyhmäksi. Ja maailman viisaat, jotka

tahtovat järjellä käsittää, mikä valkeus on,

ovat juuri kärpäisen kaltaiset, jotka lentä-

vät juuri kynttilän liekkiin, ja siellä palavat

siivet. Ja sitte he makaavat selällänsä ja

vaikeroitsevat.

Koska nyt se hengellinen valkeus on

tullut maailmaan, niin kuin profeetta

Esaias näki hengessä, että Poika on syn-

tynyt ja lapsi on meille annettu, jonka har-

tioilla herraus on, joka on ihmeellinen

Neuvonantaja ja rauhan päämies, niin tulis

niiden, jotka ei vihaa valkeutta, rukoilla

sitä suurta, ihmeellistä Neuvonantajata,

että Hän varjelis meitä siitä hengellisestä

pimeydestä, jossa kansa on vaeltanut sii-

hen asti, kuin valkeus tuli maailmaan.

Sillä ne, jotka vaeltavat pimeydessä, ei

näe ollenkaan, kuhunka he vaeltavat. Ja

ne paimenet, jotka ensinnä sait nähdä sen

suuren valkeuden, saavat kyllä julistaa

kaikki, mitä he nähneet ovat.

Ei meillä ole niin iso valkeus. Se val-

keus kuin meillä on, taitaa olla suitsevai-

sen kynttilän sydämen kaltainen. Mutta

Herra on sanonut: Suitsevaista kynttilän

sydäntä minä en tahdo sammuttaa. Ja

Herra Jeesu! Älä sammuta suitsevaista

kynttilän sydäntä, ennen kuin päivä val-

kenee ja kointähti koittaa. Silloin saat sinä

nähdä sen suuren valkeuden, jonka kaikki

köyhät vartijat Siionin muurilla odottavat,

ja kaikki yksinäiset kulkijat toivovat tu-

levan meidän Herramme Jeesuksen Kris-

tuksen kautta, joka meitä kaikkia on ih-

meelliseen valkeuteens kutsunut. Amen.

Evankeliumi: Joh. 1: 1 -14

Seuraavaisesti siitä, kuin esipuheessa

sanottu on, pitäis meidän tällä hetkellä

peräänajatteleman: Kuinka Vapahtajan

syntymän ja maailmaan tulemisen kautta

se kansa, joka pimeydessä vaelsi, sai

nähdä suuren valkeuden.

Ensimmäinen tutkistelemus: Kutkas

tätä valkeutta vihaavat? Toinen tutkiste-

lemus: Kutkas kiittävät Jumalata tämän

valkeuden edestä.

Jumala ja meidän Herramme Jeesuk-

sen Kristuksen Isä, joka tämän valkeuden

on tuonut maailmaan Hänen ainoan Poi-
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kansa kautta, antakoon armonsa, että

kaikki nukkuvaiset heräisit katsomaan

maailman valkeutta, että kaikkein sokiain

raukkain silmät aukenisit katselemaan

maailman valkeutta, että kaikki pimey-

dessä olevaiset näkisit tätä valkeutta, ja

että ne, jotka näkevät tämän valkeuden,

aina pysyisit valkeudessa siihen asti, että

ijankaikkinen valkeus tulee. Amen.

Ensimmäinen tutkistelemus: Kutka ja

minkäkaltaiset elävät ne ovat, jotka vihaa -

vat valkeutta. Koska profeetta Esaias sa-

noo: Se kansa, joka vaelsi pimeydessä,

näki suuren valkeuden, ja tykö panee nä-

mät merkilliset sanat: sillä Poika on meille

syntynyt ja lapsi on meille annettu, niin

kuulee jokainen, että hän puhuu Vapahta-

jan syntymisestä.

Nyt pitäis jokaisen, joka pimeydessä

vaeltaa, iloitseman valkeudesta ja rukoi-

leman Valkeuden isää, että hän sais aina

vaeltaa valkeudessa. Mutta Vapahtaja on

itse sanonut, että ihmiset rakastavat enem-

män pimeyttä kuin valkeutta, sillä heidän

työnsä ovat pahat. Minkäkaltaiset elävät

ne siis ovat, jotka rakastavat pimeyttä? Ne

ovat pissihaukat, hattarat ja mettän perke-

leet, jotka ei kärsi valkeutta nähdä. Pissi-

haukat ovat yölinnut, jotka lentävät il-

massa pimeyden aikana ja pyytävät hiiriä,

joita he nielevät nahkoinensa ja suolinensa.

Heillä on niin iso kurkku, niin kuin Daa-

vidi sanoo: Heidän kurkkunsa on avoin

hauta, ja kielellänsä he liehakoitsevat.

Pissihaukalla on isot silmät pääkal-

lossa, joilla hän katsoo aina takaperin,

koska hän vääntelee kaulaansa ja kurkis-

telee. Ei pissihaukka katso eteenpäin,

mutta aivan takaperin hän kurkistelee.

Senkaltaiset ovat ne yölinnut, jotka rakas-

tavat pimeyttä ja vihaavat valkeutta. Niillä

on vielä senkaltainen hirviä ääni niin kuin

hattaran ääni. Hattarat nauravat pimey-

dessä ja irvistelevät valkeutta vastaan. Ei

hattaratkaan kärsi valkeutta nähdä, vaan

he pakenevat kauvas valkeudesta pimey-

teen ja asuvat heidän luolissansa.

Niin myös mettän perkeleet, jotka syö-

vät vuotavata pirun paskaa ja kiroovat hir-

muisesti, koska joku ihminen tulee val-

keuden kanssa siihen luolaan, kussa

met tän perkeleet asuvat. Mettän perkeleet

ovat myös aikaiset huorat, ja sen tähden

he vihaavat valkeutta. Me tiedämme ni-

mittäin, että huorat ja varkaat ei kärsi, että

joku ihminen tulee kynttilän kanssa hei-

dän päällensä, koska he ovat huoraamassa

ja varastamassa, sillä huoruus ja varkaus

tapahtuu pimeydessä. Ei ne tohdi valkeu-

dessa niitä pimeyden töitä tehdä. Jos huora

saavutetaan puhtaan riettauden päältä, niin

hän peittää silmiänsä ja luulee, ettei ih-

miset näe häntä.

Varkaille tulee myös aikainen hoppu,

jos joku ihminen tulee kynttilän kanssa

heidän päällensä, koska he ovat varasta-

massa. Muutamat varkaat maalaavat it-

sensä mustaksi muodolta, ettei heitä tun-

tisi yksikään, jos vielä tulisit näkyville.

Mutta kyllä jokainen, joka heitä näkee,

arvaa, että he ovat varkaat, sillä varkaat

vaeltavat pimeydessä. Ei ne tohdi varastaa

niin kauan kuin valkeus on.

Muutamat varkaat vihaavat myös koi-

ria, jotka haukkuvat, sillä he arvaavat,

että Isäntä kuulee, koska koirat haukku-

vat. Sen tähden ei ole hyvä varkaille va-

rastaa niin kauan kuin uskollinen talon

koira haukkuu. Sen haukkumisen kautta

heräävät talon ihmiset ja rupeavat vah-

taamaan omaansa. Muutamat varkaat

ovat niin viekkaat, että he suostuttavat

talon koiria lihapalaisella, jonka he kan-

tavat kainalon alla. Mutta yksi uskollinen

talon koira ei anna itseänsä suostuttaa li-

hapalaisella, vaan hän haukkuu kahta kii-
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vaammasti, koska varkaat antavat hänelle

lihapalaisia.

Mutta ei se ole ainoastans pissihaukat,

hattarat ja mettän perkeleet, jotka rakas-

tavat enemmän pimeyttä kuin valkeutta,

vaan myös maahiset ja manalaiset vaelta-

vat pimeydessä ja vihaavat valkeutta, sillä

heidän työnsä ovat pahat. Maahiset asuvat

maan alla ja kaivavat maata kynsillänsä

ja luulevat siellä löytävänsä aarnihaudan,

mutta koska heidän tavaraansa katsellaan

valkeudessa, silloin nähdään, että heidän

aarnihautansa ei ole muu kuin sysihauta.

Sanotaan myös maahisella olevan lap-

sia, mutta koska heidän lapsensa kapaloi-

daan, kieltävät he, ettei saa ristin merkkiä

panna heidän rintansa päälle, sillä ne ovat

Jeesuksen ristin viholliset. Ja sen tähden

ei maahiset kärsi ristiä pantavan rintaan.

Mutta maahiset tahtovat myös eläviä ih-

misiä villitä tykönsä. Ja se on sangen vaa-

rallinen, jos yksi elävä ihminen, joka va-

eltaa valkeudessa, kuuntelee maahisen

villitykset ja seuraavat maahisen tyttäriä

maan alle. Sillä maahiset ei laske enää ih-

mistä ylös valkeuteen, koska he kerran

saavat häntä suostumaan itseensä. Mutta

jos yksi elävä ihminen ei maista mitään

siitä ruoasta, jota maahisen tyttäret tarjo-

avat, niin täytyy heidän laskea sen elävän

ihmisen ylös kolmen vuorokauden sisällä.

Manalaiset kanssa vihaavat valkeutta.

He vaeltavat pimeyden aikana, peljättävät

eläviä ihmisiä ja kummittelevat. Mutta ei

ne tule jokaisen silmäin eteen. Vaan se,

joka syöpi pirun paskaa hyvin, saapi niitä

nähdä. Ei manalaiset tohdi tulla päivän

aikana, eikä semmoinen ihminen, joka va-

eltaa valkeudessa saa niitä manalaisia

usein nähdä, sillä manalaiset ei tohdi tulla

semmoisen ihmisen tykö, joka kynttilän

kanssa valvoo. Mutta niin pian kuin kynt-

tilä sammuu, rupeevat manalaiset seiniä

kynsimään. Älkäät sammuttako teidän

kynttiläänne, te yönvalvojat, vaan pankaat

kynttilä kynttilänjalkaan, että se valaisee

koko huoneen, sillä manalaiset ei tohdi

tulla siihen huoneeseen, kussa kynttilä on

palamassa.

Tämmöiset ovat ne elävät, jotka rakas-

tavat pimeyttä ja vihaavat valkeutta, ni-

mittäin pissihaukat, hattarat ja mettän per-

keleet, niin myös maahiset ja manalaiset,

joista Vapahtaja on sanonut, että he ra-

kastavat enemmän pimeyttä kuin valke-

utta, sillä heidän työnsä ovat pahat.

Toinen tutkistelemus. Katselkaamme

nyt toiseksi, mitkä elävät ne ovat, jotka

tahtovat valkeutta nähdä.  Profeetta Esaias

on puhunut siitä kansasta, joka vaelsi pi-

meydessä ja näki suuren valkeuden, koska

Vapahtaja syntyi maailmaan. Tämä kansa

on kyllä vaeltanut pimeydessä, ja ei ole

tiennyt, mihinkä käsin hän on vaelta-

massa. Mutta se sama kansa, joka niin va-

elsi pimeydessä sai kyllä nähdä sen suuren

valkeuden, koska Vapahtaja syntyi. Mutta

ei muut saattaneet nähdä tätä suurta val-

keutta, kuin ne harvat sielut, jotka olit val-

vomassa. Sillä ei nukkuva ihminen tiedä

valkeudesta mitään, vaikka aurinko olis

paistamassa. Mitäs se näkee, joka on nuk-

kumassa? Ei se näe muuta kuin unta.

Mutta yön aikana ei ole moni ihminen

valvomassa. Ainoastans ne paimenet,

joista evankeliumissa on muisteltu, että

he olit valvomassa ja vartioitsemassa hei-

dän laumaansa, saivat ensinnä nähdä sen

suuren valkeuden, koska Herran kirkkaus

ympärivalaisi heitä, ja enkelit taivaasta

tulit ilmoittamaan heille, että Vapahtaja

oli syntynyt.

Vissimmästi olit myös Joosef ja Maria

silloin valvomassa. Ja net harvat sielut,

jotka odotit Israelin lohdutusta. Esimer-

kiksi se vanha Simeon ja Hanna profe-
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tissa. Mutta muut kaikki olit nukkumassa.

Kaikki papit olit nukkumassa. Kaikki her-

rat olit nukkumassa. Kaikki talonpojat olit

nukkumassa. Koko maailma oli pimey-

dessä. Mutta ne harvat sielut, jotka olit

valvomassa, ne sait nähdä sen suuren val-

keuden. Mutta he hämmästyit ensinnä,

koska Herran kirkkaus ympärivalaisi heitä.

Kuitenkin menit paimenet kiiruhtain Beet-

lehemiin katsomaan maailman Valkeutta.

Ja he julistit kaikille, mitä he nähneet ja

kuulleet olit siitä lapsesta, mutta Maria

kätki ne sanat tutkistellen sydämessänsä.

Muut taisit pitää paimenten muisteluk-

set hourauksena. Ja niin se taitaa vielä

nytkin tapahtua, että usiammat pitävät pai-

menten joulusaarnaa joutavana ja lappa-

rina. Ne, jotka nukkuvat, ei kuule, mitä

paimenet puhuvat. Ja ne harvat sielut,

jotka ovat valvomassa, menevät ilman

epäilemättä Beetlehemiin katselemaan

sitä taivaallista vierasta, joka makaa sei-

messä luontokappalten keskellä, sillä

luontokappaleet tuntevat paremmin Luo-

jansa kuin suruttomat ja paatuneet ihmiset.

Niin kuin Herra sanoo profeetan Esaiak-

sen kautta: Härkä tuntee isäntänsä, mutta

Israel ei tunne minua, sanoo Herra.

Tuntekaat nyt Luojaanne, te härkä ja

aasi. Ja te tiaiset ja pääskyiset ja satakie-

liset. Katsokaat, kuinka ihana ja kaunis

tämä lapsi on, joka tuli meille vieraaksi

ja opetti meitä, että meidän pitää tuleman

lapsen kaltaiseksi ennen kuin me pää-

semme taivaan valtakuntaan. Tuntekaat

teidän Luojanne, te harakat ja varikset.

Mutta ei suinkaan varikset ja harakat

tunne Häntä, eikä pissihaukat ja hattarat,

vaan ainoastans tiaiset, ja pääskyiset ja

satakieliset, jotka visertävät Luojalle kii-

tosta sen valkeuden edestä, joka tuli maa-

ilmaan. Amen.
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