
pankaat tien päälle, kussa Siionin Kunin-

gas kulkee, ja kantakaat palmut teidän kä-

sissänne. Taittakaat palmupuun oksia, ja

hajottakaat tien päälle, kussa Siionin Ku-

ningas kulkee, että Hän ajallansa antais

teille palmut käteen, koska Hän tulee toi-

sen kerran uuteen Jerusalemiin ratsastain

työaasin tamman päällä. Silloin te saatte 

Pyhä Paavali kirjoittaa näin kristityille,

koska hän näki, että he rupesivat nuok-

kumaan. Ja meidän on myös syytä kehot-

taa heränneitä kirkkovuoden alussa, että

he nousisivat ylös unesta, koska näkyväi-

nen uni tahtoo väkisin pakata heidän pääl-

lensä. Moni herännyt ihminen olisi kyllä

valmis kuolemaan sen ensimmäisen ar-

monmerkin päälle, jos hän silloin pääsisi

varsin lähtemään pois maailmasta, koska

Vapahtaja on tullut sydämeen ja hän tun-

tee itsensä Jumalan lapseksi.

Mutta koska kuolema ei ole varsin val-

mis noutamaan Jumalan lapsia, niin kauan

kuin hääpäivät räkkäävät niin tulevat mo-

nenkaltaiset kiusaukset elämän tiellä. Ja

niiden päälle tulevat epäilykset, niin että

herännyt ja Kaanaan maalle eli oikeaan

Isän maahan matkustavainen sielu joutuu

usein epäilemään tilaisuudestansa, ja

kuinka hänen pitää viimein kostuman tai-

vaan valtakuntaan, koska niin monia tien-

haaroja ja niin paljon vihollisia kohtaa

häntä tien päällä. Hänen täytyy usein istua

tien päällä ja huoata, kuinka pitkäksi ja 

ijankaikkisesti huutaa siinä uudessa Jeru-

salemissa Hoosianna Daavidin pojalle, ja

siunattu olkoon se, joka tulee Herran ni-

meen: Hoosianna korkeudessa.

Koskahan nyt Jeesuksen opetuslapset

saavat niin huutaa? Me toivomme, että

Siionin Kuningas tulee pian lunastamaan

köyhän morsiamensa. Amen.

vaivalloiseksi tämä matkustaminen tuli.

Viimein tulee myös hengellinen köyhyys

ja penseys. Ja siinä tilassa tahtoo moni

matkustavainen nukkua.

Mutta Paavali, joka näki senkaltaisen

vaarallisen tilaisuuden, tahtoo nyt herättää

kristityitä penseydestä ja hengellisestä

uneliaisuudesta, koska hän sanoo: "Nyt

on aika nousta ylös unesta, sillä nyt on

meidän autuutemme likempänä, kuin sil-

loin, koska me uskoimme." Hän tahtoo

näillä sanoilla antaa meille tiettäväksi,

että meidän autuutemme oli silloin kau-

kana, koska me uskoimme. Nimittäin su-

ruttomuuden tilassa uskovat kaikki, että

he tulevat autuaaksi. Ei yksikään surut-

tomuuden tilassa epäile autuudestansa,

vaikka muutamat sanovat, että heille on

jo aikaa tullut epäilys. Mutta ei se ole ol-

lut senkaltainen epäilys, kuin nyt on he-

ränneillä pimeyden aikana. On se aino-

astansa ollut joku luulo eli arvelus, että

se on tietämätön, kuinka se käy viimein

sielun kanssa, koska kuolema tulee.

Mutta useimmat eivät ole epäilleet au-
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tuudestansa ollenkaan suruttomuuden ai-

kana, vaan he ovat uskoneet, että kaikki

tulevat autuaaksi, olipa elämä sitten kuin -

ka hyvänsä. Ainoastansa niistä on arvelus

ollut, jotka ovat väärän valan tehneet,

josko ne tulevat autuaaksi.

Niin se on siis ollut apostolin tarkoitus,

että silloin suruttomuuden tilassa me us-

koimme, että autuus oli aivan liki, vaikka

se oli kaukana. Mutta nyt sanoo hän, on

autuus likempänä, kuin silloin, koska me

uskoimme. Me uskoimme silloin surutto-

muuden tilassa, että autuus oli aivan liki,

vaikka se oli kaukana. Mutta nyt, koska

epäilykset tulevat, ja emme jaksa paljon

uskoa, että me tulemme autuaaksi, nyt on

autuus likempänä, kuin silloin, koska me

uskoimme. Silloin oli meillä se usko, ettei

paljon yksikään tule kadotetuksi.

Jos heränneet eivät muista, minkäkal-

tainen usko heillä on ollut suruttomuuden

tilassa, niin kysyköön suruttomilta, min-

käkaltainen usko heillä on. Kyllä he us-

kaltavat sanoa, että kaikki tulevat yhteen

paikkaan. Ei ole Jumala luonut ihmisiä

sitä varten, että Hän polttaisi heitä helve-

tissä. Kyllähän niistä sanoista kuuluu,

minkäkaltainen usko on ollut suruttomuu-

den tilassa. Se on ollut senkaltainen usko,

ettei moni sielu mene hukkaan. Silloin

olemme siis uskoneet, että autuus on aivan

liki. Mutta nyt emme jaksa uskoa, että

moni tulee autuaaksi. Niin kuin Pietari

kirjoittaa kristityille: Jos vanhurskas tus-

kalla tulee autuaaksi, mihinkäs sitten ju-

malaton ja syntinen joutuu?

Näistä Pietarin sanoista kuuluu, ettei

hän jaksanut uskoa, että jumalattomat ja

julkisyntiset tulevat autuaaksi. Mutta kyllä

suruttomat jaksavat uskoa, että kaikki tu-

levat yhteen paikkaan. Ja ettei Jumala ole

sitä varten luonut ihmistä, että hänen pitää

palaman helvetissä. Mutta se kuuluu nyt

Pietarin sanoista, ettei hän jaksanut enää

uskoa, että jumalattomat ja syntiset tulevat

autuaaksi, koska yksi vanhurskas ihminen

tuskin tulee autuaaksi. Ja tässä ymmärre-

tään vanhurskaan ihmisen kanssa senkal-

tainen ihminen, joka on Jumalan armon

kautta vanhurskautettu.

Te kuulette nyt, että Pietari epäili vielä

niistäkin, jotka olivat Jumalan armon

kautta vanhurskautetut, että he tuskin tu-

levat autuaaksi. Ja sen tähden kirjoittaa

myös Paavali niille kristityille, jotka ru-

pesivat nuokkumaan: Nyt on aika nousta

ylös unesta, sillä yö on kulunut ja päivä

on tullut. Se on: Synnin yö, eli pimeyden

aika, on kulunut. Suruttomuuden aika on

kulunut, koska päivä on tullut kristillisyy-

den kautta. Nyt olisi aika nousta ylös syn-

ninunesta, koska suruttomuuden aikana

on hyvin nukuttu.

Ja valitettavasti tahtoo uni tulla mo-

nelle puolipäivän aikana, vaikka yöllä on

nukuttu. Ei se ole ihmeellistä, että uni

pakkaa tulemaan niitten päälle, jotka ovat

yöllä valvoneet, koska muut ovat nukku-

neet. Mutta se on ihmeellisempi, että niil-

lekin tulee uni, jotka ovat nukkuneet yöllä,

eivätkä ole heränneet ennen kuin kello

kymmenen aamupäivästä.

Koskas meidän pitää kostuman perille,

jotka olemme vaeltamassa pitkän matkan

päästä Beetlehemiin, jos me nukumme

puolipäivän aikana, emmekä vaella jou-

tuisasti, niin kauan kuin valkeus on, ettei

pimeys meitä käsittäisi. Ettekös te tiedä,

te väsyneet matkamiehet, että päivä on

lyhykäinen pohjan maalla, erinomattain

talven aikana? Ja pitkä on matka iankaik-

kisuuteen. Ja tie on kaita, joka vie elä-

mään, ja harvat sen löytävät. Ei kuuta-

molla näe yksikään sitä kaitaista tietä,

vaikka olisi kuinka kirkkaat silmät, vaan

se pitää oleman täysi päivä.

N:o 2 1 SUNNUNTAINA  ADVENTISSA 1852

21

1-840_SAARIJARVI_245X175  1.6.2016  13:38  Sivu 21



Jos me panemme maata tien päälle,

niin me kostumme takaisin maailmaan,

johon se lavea maantie vie. Mutta taivaa -

seen emme kostu nuokkumalla. Sen täh-

den kirjoittaa apostoli Paavali kristityille,

jotka rupesivat nuokkumaan: Nyt on aika

nousta ylös unesta, sillä yö on kulunut ja

päivä on tullut. Suruttomuuden yö on si-

vuitse mennyt ja päivä on tullut kristilli-

syyden kanssa. Ja meidän autuutemme on

likempänä, kuin silloin, koska me us-

koimme. Me uskoimme silloin, että kaikki

tulevat autuaaksi, vaikka autuus oli kau-

kana meistä. Nyt emme jaksa uskoa enää,

että moni tulee autuaaksi. Jos vanhurskas

tuskalla tulee autuaaksi, mihinkä sitten

jumalaton ja syntinen joutuu?

Kuitenkin on meidän autuutemme nyt

likempänä kuin silloin, koska me us-

koimme, sillä nyt on kristillisyyden valkeus

tullut maailmaan. Nyt pitäisi jokaisen, jolla

silmät on auki, näkemän, mistä tie menee

taivaaseen. Ei nyt ole enää se pimeyden

aika, koska kaikki koperoitsivat seiniä

myöten, eikä ollut yksikään viisaampi

toista. Jos ne harvat sielut nyt pysyisivät

valveilla, jotka ovat heränneet, niin ei ole

kuitenkaan valkeuden puutos, etteivät he

näe, kuhunka heidän pitää vaeltaman.

Mutta jos he rupeavat nuokkumaan puoli-

päivän aikana, niin ei auta heitä tämä val-

keus, joka nyt on tullut maailmaan. Mistäs

se tietää, joka on nukkumassa, mikä aika

nyt on? Sen tähden kirjoittaa apostoli Paa-

vali kristityille, että nyt on aika unesta

nousta, sillä yö on kulunut ja päivä on tul-

lut. Ja meidän autuutemme on likempänä,

kuin silloin, koska me uskoimme. Ja nämä

apostolin sanat kuuluvat juuri meille, juuri

heränneille, joille hengellinen uni tahtoo

pakata puolipäivän aikana.

Nouskaa siis unesta, te väsyneet mat-

kamiehet, ja älkää nuokkuko tien päällä

puolipäivän aikana. Jos teidän pitää kos-

tuman iankaikkisuuden ihanalle rannalle,

niin vaeltakaa joutuisasti, niin kauan, kuin

valkeus on, ettei pimeys teitä käsittäisi.

Te tiedätte, kuinka lyhykäinen armonpäivä

nyt on pohjanmaalla. Ja lyhyemmäksi tu-

levat aina nämä armonpäivät, ettei ole pi-

dempi päivä, kuin ainoastansa yksi hä-

märä. Erinomattain pilvisään aikana,

koska armon aurinko, jos vielä olisi yl-

häällä, ei pääse koskaan paistamaan vä-

syneitten matkustavaisten päälle. Sen pak-

sun sumun tähden, joka nousee ylös

maasta, ja sen mustan savun tähden, joka

nousee ylös pohjattomuudesta, on armon

aurinko niin usein peitetty mustien pilvien

taakse, että väsyneet matkamiehet harvoin

saavat hänen kirkkauttansa nähdä.

Nouskaa siis ylös unesta, te väsyneet

matkamiehet, ja rukoilkaa sitä Suurta Ris-

tinkantajaa, ettei Hän kätkisi armollisia

kasvojansa peräti pois meiltä, eikä sam-

muttaisi sitä pikkuista valkeuden kipinää,

joka on meille osoittanut oven lammas-

huoneeseen. Hän on itse sanonut: "Suit-

sevaista kynttilänsydäntä minä en tahdo

sammuttaa." Kuule siis, valkeuden Isä,

niiden huokaus, jotka istuvat pimeydessä

ja huokaavat ja odottavat päivän koitta-

van. Isä meidän jne.

Tämän päivän evankeliumissa kuu-

limme, että Vapahtaja tuli Jerusalemin

kaupunkiin ratsastaen aasintamman pääl -

lä, ja että opetuslapset rupesivat huuta-

maan: Hoosianna, Daavidin Pojalle. Mutta

ei tämän päivän evankeliumissa ole kaik -

ki, mitä evankelistat ovat kirjoittaneet

Vapahtajan tulemisesta Jerusalemiin.

Evankelistat Matteus, Markus ja Luu-

kas ovat kirjoittaneet, että maailmanlapset

olivat tekemässä kauppaa kirkossa, koska

Vapahtaja tuli, ja että Hänen häätyi ajaa
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niitä kauppamiehiä ulos temppelistä ja

kaataa vaihetuspöydät. Evankelistat ovat

myös kirjoittaneet, että fariseukset pitivät

pahana, koska opetuslapset rupesivat huu-

tamaan: "Hoosianna, Daavidin Pojalle!"

Seuraavaisesti siitä pitää meidän Ju-

malan armon kautta tutkisteleman, mitä

Jerusalemin asuvaiset tekevät, koska

Kunnian Kuningas tulee. Ensimmäiseksi.

Mitäs maailmanlapset tekevät, koska

Siionin Kuningas tulee. Toiseksi. Mitäs

opetuslapset tekevät, koska Siionin Ku-

ningas tulee?

Mitäs maailmanlapset tekevät, koska

Siionin Kuningas tulee? Minä olen äsken

jo sanonut, että muutamat tekevät kauppaa

kirkossa ja suuttuvat, koska opetuslapset

huutavat: "Hoosianna Daavidin pojalle!"

Maailmanherrat eivät moittineet sitä, että

kauppamiehet tekivät Jumalan temppelin

ryöväreitten luolaksi. Se kauppa oli vas-

toin lakia, ja maailmanherrat, joilla on

muutoin tarkka silmä näkemään kristitty-

jen vikoja, antoivat niitten kauppamiehien

tehdä kauppaa Jumalan huoneessa. Ilman-

kin fariseukset saivat lahjoja niiltä kaup-

pamiehiltä, ja eivät sen tähden olleet niin

tarkat peräänkatsomaan. Niin tekevät maa-

ilmanherrat. Koska he saavat hyvin lah-

joja, niin he antavat ahneuden perkeleitten

tehdä kauppaa vaikka kirkossakin. He an-

tavat kaikille skoijarille ja viinaporvareille

rauhan, koska he itse saavat osan voitosta.

Ahneuden perkele tekee heitä sokeaksi,

niin etteivät he katso perään, kuinka skoi-

jarit, viinaporvarit ja kruununvarkaat elä-

vät. Mutta kyllä niillä on tarkka silmä nä-

kemään vikoja kristittyjen elämässä.

Koska opetuslapset rupesivat huuta-

maan: "Hoosianna, Daavidin Pojalle!"

niin rupesivat fariseukset soimaamaan

Vapahtajaa ja sanomaan: "Kuuletkos, mitä

nämä huutavat? Mikset toru heitä vaike-

nemaan!" Eivät fariseukset kärsi, että Va -

pahtajalle annetaan kunnia. Fariseukselle

tulee paha mieli siitä, jos opetuslapset ru-

peavat maailmalle huutamaan Vapahtajan

voimallisia töitä. Mutta eivät fariseukset

pidä siitä mitään, että perkeleen kauppa-

rengit vaihettavat rahaa kirkossa ja tekevät

siellä kauppaa. Eivätkä tämänaikaiset fa-

riseukset kiellä skoijaria ja viinaporvareita

myymästä myrkkyjä ja pirun paskaa kir-

kon vieressä. Fariseusten tarvitsee juoda

vuotavaa pirun paskaa varsin, kun he tu-

levat ulos kirkosta. Kuinka he sitten saat-

tavat estää viinaporvaria myymästä sem-

moista kalua, jota he itse pitävät makeana?

He voitelevat kurkkuansa vuotavalla pirun

paskalla ja kehottavat vielä muita esimer-

killänsä. Ja sokeat raukat uskovat, ettei

ole synti kaupita kirkossa.

Koska nyt Kunnian Herra tulee turme-

luksen kaupunkiin, ja Hänen opetuslap-

sensa huutavat: "Hoosianna, Daavidin Po-

jalle!" Silloin nousee koko kaupunki. Ja

maailmanorjat kysyvät: "Kukas tämä on,

joka tulee tämmöisellä huudolla?" Silloin

sanovat Hänen opetuslapsensa: "Jeesus

Nasareenus, se Suuri Profeetta." Mutta

maailmanherrat eli fariseukset pitävät sen

pahana, että opetuslapset niin huutavat,

ja he käskevät Vapahtajan nuhdella ope-

tuslapsiansa, että he vaikenisivat. Mutta

eivät opetuslapset vaikene sen tähden,

vaikka herrat ja fariseukset suuttuisivat

kuinka. He huutavat aina: "Hoosianna,

Daavidin Pojalle!" Se käy herrojen kun-

nian päälle, että he huutavat maailmalle

Hänen suuria ihmetöitänsä. Ja se asia

myös käy herrojen kunnian päälle, että

Siionin Kuninkaalla on niin huono hevo-

nen. Mutta herrat kulkevat vaunuilla ja

monella hevosella. Mutta Jeesus Nasaree-

nus istuu työaasin tamman päällä. Eivät

fariseukset muista, mitä profeetta on kir-
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joittanut aasintammasta, koska hän sanoo:

"Sanokaa Siionin tyttärelle: Katso, sinun

Kuninkaasi tulee sinulle siveä, istuen aa-

sintamman päällä, ja ikeenalaisen aasin

varsan päällä.

Mutta fariseukset ja maailmanherrat

ovat harjaantuneet näkemään kuninkaitten

istuvan vaunuissa ja ajavan kuudella he-

vosella: Mikä kuningas tämä on, joka is-

tuu aasintamman päällä? Ei viitsisi kun-

niallinen talonpoika ajaa kirkkoon niin

huonolla hevosella. Ja koska Hän vielä

pilaa heidän kauppansa, ajaa pois kirkosta

niitä porvareita, jotka siellä pitävät kaup-

paa ja vaihettelevat rahaa, silloin maail-

manherrat suuttuvat vielä enemmin ja ky-

syvät viimein: "Kenenkä luvalla Sinä näitä

teet?" Kenenkä luvalla Sinä ajat pois vii-

naporvareita ulos kirkosta ja kaadat heidän

vaihetuspöytänsä kumoon?

Eivät suinkaan maailmanherrat ole

hyvät sille miehelle, joka pilaa heidän

kauppansa, sillä kirkkopaikka on paras

kauppapaikka, johon maakunta kokoon-

tuu. Siellä ostetaan kaikenlaista kalua,

erin omattain sunnuntaina, koska kirkko-

väki on koossa kirkkopaikassa. Ja juuri

kirkon vieressä on perkeleen kaupparen-

git pruukaavat parhaat kaupat tehdä.

Siellä he juovat. Siellä he tappelevat.

Siellä he tekevät huorin. Siellä he vai-

hettavat hevosia. Siellä näyttävät maail-

man siveät huorat huoruutensa. Siellä on

viinaporvareilla paras viinakauppa. Eivät

suinkaan maailmanherrat katso sen pe-

rään, kuinka Jumalan ja kuninkaan laki

rikotaan ja Jumalan pyhä temppeli saas-

tutetaan, koska ostajat ja myyjät, se on,

juomarit, viinaporvarit ja kruununvarkaat

elävät kirkon takana. Saati maailmanher-

rat itse saavat omantunnon rauhan, kyllä

he antavat ostajille ja myyjille kanssa

omantunnon rauhan.

Koska nyt Siionin Kuningas tulee puh-

distamaan temppeliänsä, jonka huorat,

juomarit ja viinaporvarit ovat tehneet ryö-

värien luolaksi, silloin nousee koko tur-

meluksen kaupunki ja kysyy: "Kukas

tämä on, joka tulee tämmöisellä huudolla

pilaamaan meidän kaupunkimme. Eikö

Siionin Kuninkaalla ole parempi hevonen,

kuin yksi työaasin tamma, jonka kanssa

ei viitsisi kunniallinen talonpoika tulla

kirkkoon?" Turmeluksen kaupungissa tu-

lee semmoinen humu, koska Siionin Ku-

ningas tulee. Erinomattain pitävät farise-

ukset ja maailmanherrat pahana, että

opetuslapset rupeavat niin maailmalle

huutamaan: "Hoosianna, Daavidin Po-

jalle!" Muutamat käyvät edellä ja huuta-

vat: "Hoosianna!" Ja muutamat tulevat

perässä ja huutavat: "Hoosianna!" Ja

koska maailmanorjat turmeluksen kau-

pungissa kuulevat semmoisen huudon, ky-

syvät he ensinnä: "Kukas tämä on?" Ja

opetuslapset vastaavat: "Jeesus Nasaree-

nus, se Suuri Profeetta."

Siionin tytärten Kuningas tulee siveä,

istuen aasintamman päällä, niin kuin pro-

feetta on ennen puhunut. Mutta ei maailma

usko, että Siionin Kuningas tulee niin huo-

nolla hevosella. Maailma on harjaantunut

näkemään maailman ruhtinaitten ajavan

vaunuilla ja kuudella hevosella, mutta

tämä väärä profeetta ja kansanhäiritsijä tu-

lee aasintammalla. Eikös se ole häpeä

maailman edessä, että Hän tulee niin huo-

nolla juhdalla? Sen tähden maailmanjouk -

ko ei saata uskoa, että Hän on Siionin ty-

tärten Kuningas. Se on muutampi väärä

profeetta, joka tulee ihmisiä haukkumaan

ja viinaporvareitten kauppaa pilaamaan.

Ja ne ihmiset, jotka edellä kävivät ja

perässä seurasivat, eivät olleet muut, kuin

villihenget, jotka huutavat maailmalle

kaikki, mitä Hän on tehnyt. Fariseukset
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erinomattain moittivat senkaltaista huutoa

ja sanovat Siionin Kuninkaalle: "Etkös

kuule, kuinka nämä huutavat? Mikset toru

heitä vaikenemaan?" Mutta Siionin Ku-

ningas vastaa: "Jos nämä vaikenisivat,

niin rupeaisivat kivet huutamaan."

Toiseksi. Mitäs opetuslapset tekevät,

koska Siionin Kuningas tulee? Evanke-

liumissa seisoo, että he panevat vaatteensa

aasintamman päälle. Ja muutamat taittavat

oksia puista ja panevat niitä tien päälle,

kussa Siionin Kuningas kulkee. Ja silloin

he rupeavat huutamaan: "Hoosianna, Daa-

vidin Pojalle!" Että he panevat vaatteensa

sen aasin päälle, jonka päällä Siionin Ku-

ningas istuu, se merkitsee, että Jeesuksen

oikeat opetuslapset riisuvat itsensä alasti

Hänen tähtensä. He riisuvat kaiken ko-

reutensa päältänsä Vapahtajan tähden.

Mutta sitä maailmanlapset eivät raaski

tehdä, vaikka kuinka kova aasintamman

selkä olisi, jonka päällä Siionin Kunin-

kaan pitää istuman. Eivät maailmanlapset

sen tähden riisu vaatteitansa, vaan he käy-

vät itse koreana ja antavat Vapahtajan olla

alastomana. Sen tähden Hän soimaa heitä

tuomiopäivänä: "Minä olin alaston, ja ette

vaatettaneet minua." Opetuslapset riisui-

vat vaatteensa ja hajoittivat ne tien päälle.

Mutta maailmanlapset eivät levitä kore-

uttansa tien päälle aasintamman poljetta-

vaksi. Opetuslapset taittavat tuoreita oksia

puista ja levittävät niitä tien päälle Siionin

Kuninkaalle kunniaksi, mutta maailman-

lapset eivät viitsi sitä kunniaa tehdä Siio-

nin Kuninkaalle. Mutta jos maailmanruh-

tinas tulee, silloin he noutavat hakoja

metsästä vaikka neljänneksen päästä.

Opetuslapset iloitsevat, koska Siionin

Kuningas tulee, ja veisaavat Vapahtajalle

kiitosta kaikkien Hänen hyvien töittensä

edestä. Mutta maailmanlapset pitävät pa-

hana, että opetuslapset niin huutavat maa-

ilmalle. Opetuslapset huutavat: "Hoosi-

anna, Daavidin Pojalle!" Mutta maailman-

lapset huutavat: "Perkele ja saatana!"

koska he tulevat markkinoille. Ilmankin

itse kukin huutaa isänsä nimeä. Maail-

manlapset huutavat isänsä nimeä, jota he

palvelevat, mutta opetuslapset huutavat:

"Hoosianna, Daavidin Pojalle!" Se on:

Kiitos ja kunnia Luojalle ja Siionin Ku-

ninkaalle Hänen hyvien töittensä edestä!

Tosi se kyllä on, että se kansa, joka

silloin rupesi levittämään vaatteensa tien

päälle ja huutamaan opetuslasten kanssa

"hoosianna, Daavidin Pojalle", se sama

kansa oli vielä silloin kiinni maailmassa.

He luulivat, että Vapahtaja nyt tulee heille

kuninkaaksi, ja että Hän ruokkii heitä il-

man työtä. Mutta mitäs maailmanjoukko

siitä voittaa, että he näkevät kristittyjen

vikoja? Jos se kansa, joka palmusunnun-

taina huusi "hoosianna", pitkänä perjan-

taina huusi "ristiinnaulitse", niin he hel-

luntaina taas saivat pistoksen sydämeen

ja rupesivat sydämen murheella kysymään

apostoleilta: "Te miehet ja veljet, mitä

meidän pitää tekemän?" Ja sillä tavalla

täytyi heidän katua, että he olivat seuran-

neet fariseusten neuvoa pitkänä perjan-

taina ja huutaneet maailman kanssa: "Ris-

tiinnaulitse!" Mutta fariseukset pysyivät

aina paatumuksessansa, eivätkä tehneet

koskaan katumusta.

Mitäs he siis voittavat siitä, että he nä-

kevät kristittyjen vikoja? Eivät he voita

muuta kuin häpeätä ja omantunnon vaivaa

viimeisenä päivänä, koska ne ulosvalitut

sielut, jotka täällä kuolleessa uskossa ovat

huutaneet "hoosianna", ja pitkänä perjan-

taina he ovat huutaneet; "ristiinnaulitse",

mutta helluntaipäivänä jälkeen ovat mur-

heellisella ja katuvaisella sydämellä taas

huutaneet "hoosianna". Se merkitsee: Ar-

mahda meidän päällemme! Nämä mur-
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heelliset, katuvaiset ja maailmalta alas pol-

jetut sielut, saavat viimein huutaa iankaik-

kisesti: "Hoosianna, Daavidin Pojalle!"

Mitäs fariseukset silloin huutavat,

koska Siionin Kuningas tulee toisen ker-

ran, ei niin kuin tässä köyhässä ja ylen-

katsotussa tilassansa istuen työaasintam-

man päällä, vaan kunnian istuimella,

ylim mäisensä Tuomarina. Ilmankin fari-

seukset silloin kanssa käskevät Vapahtajan

torua opetuslapsiansa huutamasta maail-

malle Hänen suuria tekojansa. Minä luu-

len, että fariseukset tulevat silloin my-

käksi, eivätkä jaksa puhua mitään.

Nyt te näette, kuinka maailmanlapset

vastaanottavat Siionin Kuningasta, koska

Hän tulee niin huonolla hevosella ja istuu

työaasintamman päällä. He vastaanottavat

Hänet pilkkaamisella ja ylenkatseella. Ja

suuttuvat viimein, koska Hän pilaa heidän 

Näin sanoo Herra Jeremian suun

kautta. Hän kysyy suruttomalta kansalta,

joka katsoo ylen Herran huonetta, Hän

kysyy heiltä profeetta Jeremian suun

kautta: pidättekö te tämän huoneen ryö-

väritten luolana? Katso, kyllä Minä sen

näen. Koska me näemme, kuinka pakanat

katsovat ylen Herran huonetta, ei ainoas-

taan sen vuoksi, että he harvoin tulevat

kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa, vaan

myös sen vuoksi, että he katsovat ylen

sitä Jumalan sanaa, jota siellä saarnataan,

niin me löydämme, että Jumala vielä nyt-

kin kysyy suruttomalta kansalta: Pidättekö

te tämän huoneen, joka minun nimelläni

nimitetty on, ryöväritten luolana?

kauppansa. Mutta ne harvat opetuslapset,

jotka riisuvat vaatteensa ja levittävät niitä

tien päälle, ja antavat koreutensa aasin-

tammalle poljettavaksi, taittavat vielä ok-

sia puista Vapahtajan kunniaksi, ja huu-

tavat: "Hoosianna, Daavidin Pojalle!" Ja

meidän pitää toivoman, että Siionin Ku-

ningas antaa heille voimaa ja väkevyyttä

aina huutamaan, niin kauan, kuin he elä-

vät, ja vielä viimeisessä kuolemankilvoi-

tuksessa, ettei vihollinen saisi heitä vai-

kenemaan, eli maailman pelvon tähden

mykäksi tulemaan.

Me toivomme ja rukoilemme Siionin

Kuningasta, että Hän tulisi uskovaisten

sydämiin ajamaan pois sitä vihollisen

joukkoa, joka tahtoo tehdä Jumalan temp-

pelin ryövärien luolaksi. Katso, Siionin

tytär, sinun Kuninkaasi tulee sinulle siveä,

istuen aasintamman päällä. Amen.

Koska muutamat eivät tule ollenkaan

kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa, paitsi

silloin ainoastaan, kun heillä on jokin

maallinen asia toimitettavana. Muutamat

taas tulevat näyttämään koreuttansa maa-

ilmalle. Muutamat tulevat nauramaan ja

viskuttelemaan, ja muutamat katsovat niin

ylen Herran huonetta, että he kokoontuvat

juomaan, korttia ja palloa lyömään pyhä-

päivinä. Eiköhän siis mahda kuulua vielä

tällekin ajalle tämä Herran kysymys, jonka

Jumala silloin teki profeetta Jeremian suun

kautta suruttomalle kansalle: Pidättekö tä-

män huoneen ryöväritten luolana?

Ei ole ennen juutalaiset niin kovin ylen -

katsoneet Jumalanpalvelusta, kuin surut-
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Pidättekö te siis tämän huoneen, joka minun nimelläni nimitetty on, ryövä-

ritten luolana? Katso, kyllä Minä sen näen, sanoo Herra. Jeremia 7: 11.
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