
Tässä profeetta Jesaja todistaa, että

luontokappaleet paremmin tuntevat omis-

tajansa kuin ihminen, sillä luontokappale

ei ole peräti tunnoton. Se tuntee, kuka

häntä vastaan on kova. Se tuntee myös,

kuka häntä vastaan on hyvä. Mutta paa-

tunut ihminen ei tunne Luojaansa. Ei paa-

tunut ihminen tunne, kuka hänelle suo hy-

vää ja kuka hänelle tekee pahaa.

Juomari luulee, että viinaporvari tekee

hänelle hyvää, koska hän ottaa juomarilta

viimeisen tolpan vuotavasta pirun pas-

kasta. Mutta sen juomari pitää pahimpana

vihollisena, joka häntä haukkuu juopu-

muksen synnistä. Niin myös viinaporvari 

kiittää sen virkamiehen hyväksi, joka ei

kanna häneltä sakkoa viinan myymisestä.

Mutta se on pahempi kuin itse perkele,

joka sakottaa juomaria ja viinaporvaria,

että he viimein palttuisivat pilaamasta ja

pahentamasta maakuntaa pirun paskal-

lansa. Huora rakastaa huorapukkiansa,

joka hänelle tekee jalkalapsia, ja sen kautta

turmelee hänen maallisen ja taivaallisen

onnensa. Mutta niitä hän vihaa, jotka pyy-

tävät häntä estää huoruudesta. Moni huora

suuttuu vanhimmalle, koska vanhin vetää

häntä väkisin huorapukin alta.

Varkaat pitävät niitä parhaina ystä-

vinä, jotka kätkevät heidän varastetun
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kalunsa, mutta niille varkaat aikovat kos-

taa, jotka heitä ilmoittavat. Kaikki paa-

tuneet henget pitävät niitä parhaana ys-

tävänä, jotka ovat avulliset synninteossa,

mutta niitä ne vihaavat, jotka pyytävät

estää heitä synnistä. Niitä ne rakastavat,

jotka auttavat heitä pikimmiten helvet-

tiin, mutta niitä ne vihaavat, jotka pyy-

tävät estää heitä synninjuoksussa.

Luontokappaleella on myös parempi

tunto, kuin suruttomalla ihmisellä, sillä

luontokappale ei tee tuntoansa vastaan mi-

tään. Hän välttää vaarallisia paikkoja. Jos

luontokappale tulee huonon jään päälle,

niin hän pyörtää takaisin. Mutta ylpeä ih-

minen ei pyörrä takaisin. Ja erinomattain,

koska vuotava pirun paska liottaa sydä-

men, tulee hän niin rohkeaksi, ettei kuo-

lemakaan pelota häntä. Jos kettu tarttuu

rautoihin, puree hän jalkansa poikki ja pe-

lastaa sillä lailla henkensä, mutta suruton

ihminen ei pure yhtään sormea, vaikka

hän on vihollisen raudoissa kiinni. Luon-

tokappale ei tee koskaan tuntoansa vas-

taan, mutta suruton ihminen tekee paljon

syntiä tuntoansa vastaan, vaikka hänen

tuntonsa on paksumpi kuin nautahärän

vuota, niin ettei hän tunne mitään muuta

synniksi, kuin juuri niitä grouvimpia var-

kauksia ja murhatöitä. Mutta tekee hän

vielä semmoisia töitä, joita omatunto

kieltää. Eikä paatunut ihminen ole sem-

moinen luontokappale, että se tottelee

ruoskaa. Nautahärkä kuitenkin pakenee,

koska häntä ruoskitaan. Mutta ihminen

ei pakene synninteosta, vaikka häntä piis-

kataan ja sakotetaan.

Ei varas muista kauan, että hän on sei-

sonut puolassa. Eikä huora muista kauan,

että hän on kerran kirkon rangaistuksen

kärsinyt. Ei juomari paltu juopumuksesta,

vaikka hän sairastaa kauan aikaa jälkeen

ja on nuopea, niin kuin paskaa olisi syö-

nyt. Ei viinaporvari paltu viinan myymi-

sestä, vaikka häntä kerran on sakotettu.

Ja moni vannoo vielä itsensä helvettiin

viinasakon tähden.

Koska nyt suruttomalla ihmisellä on

niin paksu tunto ja niin paatunut nahka,

ettei se tottele ruoskaa, sen tähden sanoo

Herra sen saman profeetan Jesajan

kautta: Mitä varten teitä enää lyödään,

koska te aina harhailette. Koko pää on

sairas ja koko sydän on väsynyt. Hamasta

kantapäästä niin kiireeseen asti ei hä-

nessä ole tervettä, vaan haavat ja sini-

marjat ja veripahkat, jotka ei ole puser-

retut eikä sidotut eli öljyllä sivellyt. Minä

luulen, että luontokappaleet paremmin

tuntevat Luojansa, kuin muutamat paa-

tuneet ihmiset. Johannes näki hevosia

taivaan valtakunnassa ja neljä eläintä,

mutta ei hän nähnyt suruttomia ihmisiä,

muuta kuin helvetissä puikivan. Ja hän

näki myös, kuinka he kiroavat Luojaansa,

jota enemmän vaivaa he kärsivät.

Minkäs tähden te luulette Vapahtajan

syntyneen tallissa? Evankelista on muis-

tellut, ettei ollut Hänen köyhällä äidil-

länsä sijaa majassa. Mutta kyllä Jumalan

äidillä oli hauskempi ja rauhallisempi

yösija tallissa kuin majassa eli kestikie-

varin talossa, kussa juomarit kiroavat ja

tappelevat. Ei semmoisessa majassa ole

hauska Jumalan äidillä olla, eikä myös

hänen Pojallansa, kussa markkinaväki

turhuuden markki noilta päissä tultuansa

juovat, kiroavat ja trallaavat, tappelevat

ja pahaa menoa pitävät. Pian semmoi-

sessa majassa poljetaan Jumalan äiti lap-

sinensa. Hauskempi on Jumalan äidillä

olla tallissa luontokappaleitten keskellä,

kuin semmoisessa majassa, kussa ihmiset

elävät pahemmin kuin luontokappaleet.

Eivät luontokappaleet, vaikka he ovat

järjettömät, tee Jumalan äidille pahaa. Ja
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ne luontokappaleet, jotka siinä ovat, tun-

tevat paremmin Luojansa, kuin ne paa-

tuneet ihmiset, jotka majassa ovat.

Seisokaa nyt, luontokappaleet, ja kuun-

nelkaa, kuinka se vastasyntynyt Jumalan

Poika itkee. Koska Hän tulee tähän synti-

seen maailmaan alastomana ja turvatto-

mana, ei yksikään ota Häntä majaansa. Ei

yksikään anna Hänelle suojaa. Ei kesti-

kievari aja ulos juopuneita, jotka olisivat

havilliset makaamaan paskahyysikässä,

vaan niille hän antaa kamarinsa. Niille

hän laittaa punssia. Ja vaikka ne kiljuvat

ja trallaavat puoliyöhön asti, ei hän suutu

niille. Mutta koska Jumalan äiti tulee köy-

hänä ja maailmalta ylönkatsottuna pyytä-

mään yösijaa, niin maailman kestikievari,

joka on maailman herrain paras ystävä,

käskee hänen mennä hevosen talliin. Il-

mankin hän arvelee, että Jumalan äiti on

yksi maailman huora ja yksi portto, joka

on kulkenut Galileasta ja tulee nyt hänelle

vaivaksi synnyttämään huorasikiön hänen

talossansa. Ei hän pidä vaivana kuulla juo-

puneitten kiroavan ja tappelevan talos-

sansa. Mutta jos Jumalan Poika itkee,

koska Hän syntyy tähän kylmään ilmaan,

sitä hän pitää vaivana. Ja sen tähden hän

käskee hänen mennä talliin. On kaunis

kestikievari Beetlehemissä, joka ei ota Ju-

malan Poikaa majaansa. Mutta jos itse

perkele tulisi pyytämään yösijaa, kyllä

hän sille antaisi.

Nyt kuulevat luontokappaleet, kuinka

Jumalan Poika itkee. Ja paremmat niillä

ovat korvat kuulla, kuinka Jumalan Poika

itkee ja valittaa, etteivät ihmiset ota Häntä

majaansa. Parempi rauha on myös Juma-

lan äidillä tallissa, kuin kestikievarin ma-

jassa, kussa juopuneet kiroavat ja trallaa -

vat. Niin seisokaa nyt te, aasi ja härkäinen,

ja kuunnelkaa, kuinka Jumalan Poika it-

kee, koska Hän syntyy tähän kylmään il-

maan. Lakatkaa puremasta teidän olki-

anne ja kuunnelkaa pystyssä korvin,

kuinka Jumalan Poika itkee kylmässä tal-

lissa ja valittaa, että ihmiset ovat niin ko-

vat, etteivät he ota Häntä majaansa. Hen-

gittäkää te Hänen päällensä ja lämmit-

läm mittäkää Häntä teidän hengellänne,

ja huoatkaa teidän sydämestänne, koska

ihmiset eivät huokaa. Ja koska te panette

maata, niin pankaa ensinnä polvillenne

ja taas huoatkaa, koska ihmiset eivät huo-

kaa. Kukas tiesi se Suuri Luoja, joka ma-

kaa seimessä, kuulee teidän huokauksi-

anne odottaen Jumalan lasten ilmestystä.

Kuule myös Joosefin ja Marian huokauk-

set, sinä vastasyntynyt Juudan Kuningas.

Isä meidän jne.

Me kuulemme meidän pyhästä evan-

keliumistamme, että Joosef ja Maria tuli-

vat Beetlehemiin veron eli henkikirjoi-

tuksen tähden, ja siinä matkassa syntyi

Vapahtaja, ja pantiin seimeen, ettei ollut

sijaa majassa. Ja muutamat paimenet kuu-

livat enkeleiltä, että Vapahtaja oli syntynyt

Beetlehemissä. Ja ne paimenet tulivat

sinne ja löysivät Marian lapsinensa. Seu-

raavaisesti siitä, pitää meidän Jumalan ar-

mon kautta tällä kerralla perään ajattele-

man, minkä tähden Jumalan Pojalla ei ole

sijaa ihmisten majassa, koska Hän syntyy

tähän maailmaan, eli minkä tähden Juma-

lan Poika makaa seimessä heinäin ja olkien

päällä luontokappaleitten keskellä. Eli

minkä tähden ihmiset eivät armahda Häntä

ja ota Häntä majaansa, ja minkä tähden

he antavat Hänen olla kylmässä tallissa.

Evankelistat muistelevat, että Joosef

ja Maria häädyit olemaan yötä tallissa, et-

tei ollut sijaa majassa. Mutta minkä tähden

ei ollut sijaa majassa? Sen tähden ilman-

kin, että siinä oli paljon muita vieraita. Ja

ne vieraat olivat rikkaammat ja kunnialli-
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semmat, kuin Joosef ja Maria. Maja oli

kestikievarin talo. Ja kestikievari on vel-

kapää vastaanottamaan vieraita ja palkan

edestä laittamaan heille yösijan ja ruuan.

Mutta kestikievari pruukaa olla semmoi-

nen mies, että hän ottaa kunniallisia vie -

raita ja maailman herroja majaan. Mutta

köyhiä hän ei ota vastaan, sillä hän pelkää,

ettei niillä ole rahaa, millä he maksavat

edestänsä. Koska siis semmoiset köyhät

vieraat tulevat kestikievarin taloon ja pyy-

tävät huonetta, niin vastaa kestikievari: Ei

ole majassa sijaa. Menkää hevosen talliin.

Ensinnä voi kestikievari kysyä Joose -

fil ta ja Marialta, mistäs nämä vieraat tu-

levat? Ja he vastaavat: Galileasta, Nasa-

retin kaupungista. Silloin sanoo kestikie-

vari: Tuleekos Nasaretista mitään hyvää?

Jos Joosef ja Maria sanovat kestikieva-

rille: Me olemme Daavidin suvusta, ja me

olemme tulleet tänne veron maksamisen

tähden, silloin sanoo kestikievari: Daavi-

din suku on niin köyhä, eivätkä ne ole pa-

remmat kuin talonpojat. Menkää muualle.

Jos Joosef sanoo kestikievarille: Tämä

Maria on minun kihlattu emäntä ja hän

on vähävoipanen, eikös isäntä olisi niin

hyvä ja lainaisi meille huonetta, silloin

sanoo kestikievari: Minä näen, että hän

on paksuna. Kukas tohtii semmoisia kul-

kuhuoria ottaa huoneeseen? Ilmankin hän

on tullut tänne synnyttämään ja salaamaan

sikiönsä, etteivät ihmiset tietäisi, millainen

huora se on. Jos Joosef vielä sanoo kesti-

kievarille: Ei se ole huora. Minulle on

unessa ilmoitettu, että se on Pyhästä Hen-

gestä raskaaksi tullut, silloin suuttuu kes-

tikievari ja sanoo: Pyhästä Hengestäkös

nyt huorat tulevat raskaaksi? Kyllä nyt

moni huora sanoo, että hän on tullut ras-

kaaksi Pyhästä Hengestä, mutta eivät sem-

moiset ole muut kuin villihenget. Menkää

talliin ja synnyttäkää siellä. Jos nyt Joosef

kysyy: Mitkäs vieraat teillä on, koska ma-

jassa ei ole sijaa, silloin vastaa kestikie-

vari: maaherrat, voudit, herastuomarit,

porvarit ja muut maailman herrat. Ne ovat

nyt korttia lyömässä salissa ja punssia juo-

massa. Ja ne tarvitsevat yön rauhan. Jos

nyt Maria, sinun huorasi, synnyttää lapsen

yöllä, niin se alkaa täällä parkumaan yöllä,

ja ihmiset eivät saa nukkumarauhaa. Ei

se passaa. Ja sitten hän sanoo kovin Joo-

sefille: Mene huorasi kanssa minne tahdot.

Tässä majassa ei ole teille sijaa.

Niin muodoin täytyy Jumalan Pojan

äidin mennä kylmään talliin synnyttämään

Jumalan Pojan. Koska ihmiset eivät ota

häntä majaansa, niin täytyy hänen mennä

luontokappaleitten tykö, jotka paremmin

tuntevat Luojansa, kuin ihmiset.

Mutta nyt sanovat kaikki kestikievarit:

Jos Jumalan äiti tulisi meidän taloomme,

niin me ajaisimme ulos majasta kaikki

herrat ja talonpojat, ja me ottaisimme hä-

net kiitollisuudella vastaan. Me sanoi-

simme punssiherroille: Menkää paskahyy-

sikkään teidän pirun paskaanne juomaan.

Tänne on tullut Jumalan Pojan äiti, ja hän

tarvitsee rauhassa olla. Me sanoisimme

juomareille, jotka ovat kokoontuneet pirt-

tiin: Menkäät helvettiin sen vuotavan pi-

run paskanne kanssa ja juokaa ja kirotkaa

ja tapelkaa siellä. Tänne on tullut Jumalan

Pojan äiti, joka senkaltaista kirottua elä-

mää ei kärsi, ja hän tarvitsee rauhassa olla.

Mutta minä sanon kaikille maailman

kestikievareille, jotka vielä ovat siinä van-

hassa juutalaisten uskossa, että jos Juma-

lan äiti tulisi heidän taloonsa niin kuin

Maria, köyhänä, ylenkatsottuna ja ras-

kaana, niin he sanoisivat niin kuin Beet-

lehemin kestikievari: Kuka on velvollinen

vastaanottamaan kaikkia kulkulaisia.

Menkää navettaan, eli menkää talliin, ja

synnyttäkää teidän sikiönne siellä.
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Jos me nyt kysyisimme, minkä tähden

Jumalan Pojalla ei ole sijaa ihmisten ma-

jassa, niin meidän täytyy vastata niin kuin

Johannes evankelista: Hän tuli omiensa

tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet

Häntä vastaan. Jos me kysyisimme, minkä

tähden Jumalan Pojan täytyy olla hevosen

tallissa, koska Hän syntyy tähän maail-

maan, niin meidän täytyy vastata, niin kuin

evankeliumin kirjoittaja: Ei ole sijaa ma-

jassa. Ihmiset ovat niin kovat, että he an-

tavat Jumalan Pojan olla kylmässä tallissa.

He antavat Hänen maata siellä heinäin ja

olkien päällä luontokappaleitten keskellä.

Jos Jumalan äiti tulisi niin kuin suuri

maailman drotningi, niin kaikki maailman

herrat panisivat pois punssilasin ja meni-

sivät ulos häntä vastaan, ja kumartaen ru-

koilisivat häntä. Jos Jumalan Poika olisi

ollut Herodeksen linnassa, niin olisivat

kaikki herrat tulleet sinne kumartaen ru-

koilemaan Häntä. Mutta Hän syntyi tal-

lissa. Ettei kukaan lainannut Hänelle huo-

netta, sen tähden täytyi Hänen olla siinä

kylmässä tallissa ja luontokappaleet ottivat

Hänet vastaan, vaikka eivät ihmiset otta-

neet Häntä vastaan. Nyt täytyy siis vasta-

syntyneen Jumalan Pojan olla kylmässä

tallissa sillä aikaa kuin maailman ruhtinas

on majassa paistamassa persettänsä prasun

edessä ja punssia juomassa maailman her-

rain kanssa. Siellä ne kalaseeraavat salissa

ja lyövät korttia. Mutta Jumalan Poika saa

olla kylmässä tallissa. Ja kukas maailman

herroista menee talliin kumartaen rukoi-

lemaan Häntä, vaikka olisi vielä suurempi

kuin Jumalan Poika? Ei maailman her-

roista yksikään menisi kumartaen rukoi-

lemaan Häntä, vaan he sanoisivat: Ei Ju-

malan Poika ole niin köyhä, että Hänen

pitää oleman tallissa. Eivät talonpojatkaan

menisi kumartaen rukoilemaan Häntä tal-

lissa. He sanoisivat vain: Ei Jumalan Poika

ole niin köyhä, että Hänen täytyy syntyä

tallissa. Nikodeemuksen evankeliumissa

seisoo niin, että kaikki herrat, ylimmäiset

papit, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät

Jumalan Poikaa jalkalapsena. Ja niin pitä-

vät vielä nytkin maailman herrat, että Hän

on jalkalapsi. Joka paikassa, kussa Juma-

lan Poika itkee ja surkuttelee maailman-

lasten kovuutta ja armottomuutta, etteivät

he ota Häntä majaansa, sanovat maailman

herrat: Se on jalkalapsi ja salavuoteudessa

Hän on syntynyt.

Mutta ei maailman vaivaisetkaan tahdo

mennä hevosen talliin kumartaen rukoi-

lemaan Häntä, sillä Hän on niin köyhä,

ettei maailman köyhät saa Häneltä mitään.

Hänen äitinsä on vielä yksi muukalainen

ja vieras maan päällä, jolla ei ole varaa

pitää ristiäisiä. Ei ole kaloleipääkään an-

tamista niille vaivaisille, jotka muka nälän

tähden tulisivat talliin katsomaan Jumalan

Poikaa. Jos se olisi kuninkaan poika, eli

jonkun rikkaan herran poika, niin meni-

sivät kyllä vaivaiset sinne katsomaan

Häntä, sillä he voisivat saada jotakin suu-

hunsa. Mutta Jumalan Pojan äidillä ei ole

mitään antamista maailman vaivaisille,

sillä hän on itse köyhä siitä maallisesta

tavarasta. Ja jos hän rupeaisi tarjoamaan

hengellisiä, niin pakenisivat maailman

vaivaiset kauas ja sanoisivat: Jumalan Po-

jan äitikös semmoinen on? Ei se anna mi-

tään vaivaisille. Hän vain haukkuu. Niin

muodoin saa Jumalan Pojan äiti olla rau-

hassa Poikansa kanssa tallissa, ja Joosef

kolmantena, siihen asti, että paimenet tu-

levat katselemaan Häntä.

Mutta ei sitä ole pantu kirjaan, mitkä

paimenet ne olivat. Jos niillä oli lampaita

eli keitureita, eli sikoja, joita he paimen-

sivat. Se ainoastansa on merkitty, että he

olivat valvomassa ja vartioimassa heidän

laumaansa. Niille ilmestyi Herran enkeli,
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ja Herran kirkkaus ympärivalaisi heitä.

Muutamat paimenet eivät jaksa valvoa

yöllä, vaikka he tietävät, että paljon on

hukkia metsässä. Ja sen tähden ei Herran

kirkkaus ympärivalaise heitä. Ja mistäs

semmoiset laiskat paimenet, jotka nukku-

vat yöllä ja antavat laumansa kaikille pe-

doille raatelukseksi tulla, mistäs semmoi-

set paimenet tietävät, missä paikassa

Jumalan Poika on syntynyt? Eivät sem-

moiset paimenet tiedä laumastansa mi-

tään, jopa sitten Jumalan Pojasta.

Mutta ne paimenet, jotka valvovat yöllä

ja vartioivat heidän laumaansa, saavat

nähdä Jumalan Pojan, koska Herran kirk-

kaus ympärivalaisee heitä. He saavat

kuulla enkeliltä, missä Jumalan Poika ma-

kaa. He saavat kuulla sen suuren taivaal-

lisen sotaväen veisaavan ja kiittävän Ju-

malaa, ja toivottavan maalle rauhaa ja

ihmisille hyvän tahdon vastaanottamaan

sen ylenkatsotun ja maailmalta hyljätyn,

mutta Marialle ja Joosefille rakastetun

Lapsukaisen, joka makaa heinäin ja olkien

päällä luontokappaleitten keskellä. Ja luon-

tokappaleet huokaavat, koska ihmiset eivät

huokaa sen sydämen kovuuden ylitse, että

ihmiset eivät armahda Häntä ja ota Häntä

majaansa, vaan antavat Hänen maata siinä

kylmässä tallissa. Kuitenkin toivottavat

taivaan enkelit niille koville ja armotto-

mille ihmisille hyvän tahdon vastaanotta-

maan Daavidin Pojan Vapahtajaksi.

Mutta ihmisillä ei ole koskaan hyvä

tahto ollut vastaanottamaan sen kaltaista

Vapahtajaa, joka seimessä makaa, vaan he

ovat Häntä vihanneet ja vainonneet ha-

masta syntymästä asti. Maailman kuninkaat

tahtovat Hänet tappaa varsin lapsuudessa,

ennen kuin Hän pääsee suureksi tulemaan.

Ja maailman herrat eivät huoli Hänestä,

niin kauan kuin Hän makaa seimessä, vaan

luulevat, että Marian Poika on jalkalapsi.

Kuitenkin tulevat ne paimenet, jotka

ovat valvomassa ja vartioimassa heidän

laumaansa pimeyden aikana, koska Herran

kirkkaus ympärivalaisee heitä, ja he saavat

kuulla enkelin suun kautta, että Vapahtaja

on syntynyt, joka on Herra Kristus Daavi-

din kaupungissa. Ne paimenet, sanon

minä, jotka ovat vartioimassa laumaansa,

ne tulevat kiiruhtaen Beetlehemiin ja löy-

tävät Jumalan Pojan makaavan seimessä.

Mutta ne paimenet, jotka silloin ovat nuk-

kumassa, eivät tiedä mitään Jumalan Pojan

syntymisestä. Niin käykäämme nyt Beet-

lehemiin ja katsokaamme sitä, kuin tapah-

tunut on, jonka Herra meille ilmoitti. Käy-

käämme sinne katsomaan, jos se on tosi,

että Jumalan Poika makaa seimessä hei-

näin ja olkien päällä luontokappaleitten

keskellä. Käykäämme sinne katsomaan,

jos se on tosi, että ihmiset ovat niin kovat

ja niin armottomat, että he antavat sen Vas-

tasyntyneen Lapsukaisen maata kylmässä

tallissa, kussa luontokappaleet huokaavat

ja huokauksillansa lämmittävät Häntä,

koska ihmiset eivät ota Häntä majaansa.

On kyllä tosi, niin löytävät ne paime-

net, jotka tulevat sinne. On kyllä tosi, että

Jumalan Poika makaa seimessä yhdessä

kylmässä tallissa. On kyllä tosi, ettei ole

Hänellä sijaa ihmisten majassa. On kyllä

tosi, että härkä ja aasi kuulevat, kuinka

tämä Taivaallinen Lapsukainen itkee,

koska Hän syntyy tähän kylmään ilmaan.

Hän itkee ihmisten kovuuden ja armotto-

muuden tähden, jotka eivät ota Häntä ma-

jaansa, vaan antavat Hänen maata kyl-

mässä huoneessa ja itkeä siellä ja valittaa,

ettei ole Hänelle annettu suojaa, koska

Hän oli niin köyhä ja alaston.

Maailman herrat eivät ota Häntä ma-

jaansa, sillä he eivät saa nukkumarauhaa,

jos Hän rupeaa itkemään ja valittamaan

heidän sydämensä kovuuden tähden. Ja
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sen saman syyn tähden eivät kestikievarit

tahdo ottaa Häntä majaansa, sillä heillä

on niin paljon muita vieraita, jotka ovat

kunniallisemmat kuin Jumalan Poika.

Heillä ovat salit ja kamarit täynnä maa-

ilman herroja, jotka tarvitsevat nukkua

rauhassa. Ja kestikievarin pirtissä on pal-

jon talonpoikia, jotka siellä veronkanta-

misen aikana juovat ja trallaavat. Ei hän

raski niitäkään ulos ajaa ja ottaa Jumalan

Poikaa siihen majaan.

Eivät viinaporvarit ota Jeesusta majaan,

sillä he häätyisit kaatamaan viinojansa

maahan, jos he ottaisivat Jumalan Pojan

majaansa. Eivät maailman vaivaisetkaan

huoli Jumalan Pojasta, sillä Hän on niin

köyhä, ettei Hänellä ole mitään antamista

vaivaisille muuta kuin evankeliumi. Ja

vaikka tämän maailman vaivaiset luulevat,

että Jumalan Poika on armollisempi heille

kuin rikkaille, niin Hän on kuitenkin sano-

nut opetuslapsillensa, että teillä on aina

vaivaiset, ja koska ikänänsä te tahdotte,

niin te saatte antaa heille, mutta minä en

ole aina teillä. Tässä paikassa kuuluu niin

kuin Vapahtaja tahtoisi itsellensä saada sitä

kallista narduksen voidetta, jota Juudas tah-

toi antaa vaivaisille. Mutta jos tämä kallis

narduksen voide olisi myyty 300 pennin-

kiin ja annettu vaivaisille, niin olisivat kyllä

maailman suruttomat vaivaiset kiittäneet

Juudasta enemmän kuin Vapahtajaa, jolla

ei ole mitään antamista.

Niin muodoin saa nyt Jumalan ja Ma-

rian Poika asua siinä kylmässä tallissa, 

koska ihmiset ovat niin armottomat ja

kovat, etteivät he ota Häntä majaansa.

Siellä Hän saa nyt maata seimessä ja va-

littaa, että Hänellä on kylmä. Jos luon-

tokappaleitten huokauksista ei tule läm-

pimämpi henki, joka Häntä hautoo, niin

Hän saa kyllä ihmisten tähden olla siinä

kylmässä huoneessa.

Vai onkos tässä joku sielu, joka ar-

mahtaisi sitä vastasyntynyttä Jumalan ja

Marian Poikaa ja ottaisi Hänet majaansa?

Onkos tässä yksikään, jonka sydän väri-

see ajatellessansa sitä sydämen kovuutta

ja armottomuutta, jolla maailman ihmiset

sulkevat ulos sen pikkuisen Marian Pojan

majastansa? Onkos tässä yksikään, jolla

olisi vielä sen verran sijaa majassa, että

hän ottaisi ja armahtaisi sitä köyhää,

ylenkatsottua ja parkuvaista Lasta, joka

nyt makaa kylmässä huoneessa ja valit-

taa, etteivät ihmiset ota Häntä majaansa,

vaikka Joosef ja Maria ovat rukoilleet

isäntää ja emäntää, ja pyytäneet huonetta,

ei itse tähtensä, mutta Jumalan Pojan täh-

den, jolla ei ole huonetta?

Armahtakaa Häntä, te hengessä vai-

vaiset, te murheelliset ja epäileväiset sie-

lut. Armahtakaa Häntä, ja ottakaa te Jee-

sus majaan, koska muut eivät ota Häntä.

Ottakaa te Jumalan köyhä Poika ma-

jaanne, ja kumartaen rukoilkaa Häntä, sillä

luontokappaleet aina kumartavat polvi-

ansa Hänen edessänsä, ennen kuin he pa-

nevat maata, ja sitten huokaavat odottaen

Jumalan lasten ilmestystä. Amen.
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