
Profeetta Jesaja asettaa Jeesuksen mei-

dän silmiemme (*) eteen Hänen ylönkat-

sotussa muodossans. Profeetta Jesaja näki

monta sataa ajastaikaa ennen, kuin Va -
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pahtaja syntyi, hän näki, kuinka [suuressa]

köyhyydessä Vapahtaja syntyi, ja kuinka

ihmiset Häntä katsoit ylön ja pidit halpana

miehenä, niin kuin vesa, joka maasta nou-

see. Ei Hänellä ollut sitä muotoa eli kau-

neutta, joka meille olis kelvannut. Pro-

feetta panee nyt itsensä niitten seuraan,

jotka katsovat ylön Jumalan Poikaa, ettei

surutoin kansa pääsis sanomaan: "Sinäkös

olet parempi meitä?" Profeetta tekee nyt

itsensä suruttomaksi ja sanoo: "Me näim -

me Hänen, mutta ei Hänellä ollut sitä

muotoa eli kauneutta, kuin meille olis kel-

vannut." Sillä ensiksi Hän syntyi köyhyy-

dessä. Ei Hän ollut korkiasta suvusta. Toi-

seksi [Häntä] pidettiin äpäränä eli huoran

lapsena. Kolmanneksi löyttiin Hänessä

seitsemän syntiä, ja sen tähden ei kukaan

saattanut uskoa Hänen oppiansa oikeaksi.

Profeetta Esajas sanoo vielä laveammalta

siitä tulevaisesta Vapahtajasta:

"Hän oli niin ylönkatsottu, ettei kukaan

kehdannut katsoa Hänen päällensä." Mitä

profeetta silloin on saarnannut ylönkatso-

misesta, se on tullut täytetyksi, ei ainoas-

tans Vapahtajan aikana, mutta myös mei-

dän aikana on Jumalan Poika ylönkat-

 sottu, vaikka kaikki suruttomat sanovat:

"Emme me katso ylön Häntä, vaan niitä

me katsomme ylön, jotka sanovat itsensä

kristityksi, ja ei kuitenkaan ole." Kuka

tiesi, jos Jumalan Poika olis täällä vaelta-

massa, niin kuin Hän silloin vaelsi ympäri

maata ja haukkui ihmisiä, kukas tiesi,

kuinka paljon me tykkäisimme Hänestä.

Minä luulen, että usiammat sanoisit: "On

Hänki muutampi väärä profeetta."

Nyt on nähty, mitä suruttomat arvele-

vat kristillisyydestä. Ensinnä, kuin tuo

ympäri vaeltavainen opettaja rupeis opet-

tamaan kansaa, rupeisit suruttomat Häntä

seuraamaan. Mutta koska Hän heitti muu-

taman sanan, joka tuli vastoin järkeä, sa-

noit he: "Tämä on kova sana. Kuka voi

sen kuulla?" Niin kuin silloin suruttomat

katsoit Häntä ylön ja pidit kansan häirit-

sijänä, niin Hän pidettäisiin vielä nytkin

suruttomilta. Sillä ei nytkään ole parempi

elämä suruttomilla kuin silloin oli, koska

Vapahtaja oli vaeltamassa maan päällä.

Ei silloin ole juomaria ollut niin kuin nyt

on. Ei ole evankelistat maininneet, että

he olisit kohdanneet juomaria kaduilla

eli huoneissa. 

Jos silloin oli muutampia huoria, jotka

heräisit Vapahtajan saarnaamisesta, esi-

merkiksi Maria Magdalena, ei ole kuiten-

kaan niin paljon huoria silloin ollut kuin

nyt on. Eikä tämän aikaiset huorat herää

enää katumukseen, mutta paatumukseen

ne heräävät Jos silloin on ollut joku varas

kansan paljoudessa, ei niin paljon ole sil-

loin varkaita ollut kuin nyt on. Sen aikai-

set ihmiset pyysit siviästi elää, vaikka he

muutoin olit kiivaat vastustamaan ja tin-

kaamaan Kristuksen kanssa. Mutta nyt ei

ole siveyttä eli kunniata enää suruttomassa

kansassa. Nyt on kristillisyys kovin ylön-

katsottu ja pilkkana pidetty. Sen tähden

kirjoittaa profeetta Esajas 53. luvussa

Kristuksesta: "Hän oli niin ylönkatsottu,

ettei kenkään kehdannut katsoa Hänen

päällensä." Ja jos semmoinen mies olis

nyt meidän seassamme vaeltamassa, niin

tulis Hän ylönkatsotuksi niin kuin silloin

maailman joukolta. Jos vielä tulisit surut-

tomat kurkistelemaan ja ihmeitä katso-

maan, mutta ei he uskois, että semmoinen

on Jumalan Poika. Ainoastans muutamat

sairaat taitaisit tulla Hänen tykönsä apua

pyytämään ruumiin tautia vastaan. Mutta

ei muut pitäisi Häntä, muuta kuin suurena

noitana. Jos joku harva sielu tulis oman-

tunnon vaivaan, niin kuin esimerkiksi Ka-

nanean vaimon tytär, joka vaivattiin per-

keleeltä, eli joku halvattu, joka on liki
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kuolemata, jonka omatunto on herännyt.

Semmoiset taitaisit tulla Jeesuksen tykö,

mutta ei muut.

Nyt on saarnattu monta kertaa Jeesuk-

sen syntymisestä, mutta ei moni ole tullut

katsomaan sitä ylönkatsottua Jumalan Poi-

kaa, joka ei ole saanut sijaa ihmisten ma-

jassa. Mutta taivaan enkelit veisaavat kui-

tenkin, vaikka ihmiset ei veisaa: "Kunnia

olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa

rauha, ihmisille hyvä tahto." ―Kuule,

sinä pikkuinen Jumalan Poika, köyhäin

paimenten rukous. Isä meidän jne.

Jumalan Pojan syntyminen maailmaan

on suurin merkki taivaan alla, mutta ei

ihmiset ota Häntä majaansa. Katsel-

kaamme siis, minkä tähden suruttomat ih-

miset ei ota Häntä majaansa. Koska Ju-

malan Poika syntyi maailmaan, niin ei

ollut muita, jotka saatoit ottaa Häntä ma-

jaan, kuin muutamat luontokappaleet. Oli

sen tähden monta siihen aikaan, jotka odo-

tit Messiasta tulevan, mutta väärässä tar-

koituksessa. He odotit nimittäin yhden

maallisen Vapahtajan, joka pelastais heitä

pakanain vallan alta. Mutta yhtä hengel-

listä Vapahtajaa ei kukaan ymmärtänyt

odottaa, joka heitä pelastais perkeleen val-

lan alta. Eipä muita katuvaisia sieluja ole

siihen aikaan ollut, kuin se vanha Simeon

ja Hanna profetissa, jotka odotit Israelin

lohdutusta. Ja Zacharias, Johannes Kas-

tajan isä ja hänen vaimonsa Elisabeth, ja

Joosef ja Maria, Jeesuksen äiti. Nämät

harvat sielut odotit Jumalan valtakuntaa,

mutta kaikki muut olit suruttomat. Mutta

surutoin ihminen ei tunne, että hän on per-

keleen vallan alle joutunut. Sen tähden

hän ei ymmärrä odottaa eli kaivata yhtä

hengellistäVapahtajaa. 

Ihmisen tarvitsee herätä ensinnä, ennen

kuin hän alkaa odottamaan eli kaipaamaan

yhtä hengellistä Vapahtajaa. Ja oikian he-

räyksen kautta tulee ihminen tuntemaan,

että hän on perkeleen vallan alle joutunut.

Hän tulee heräyksen kautta tuntemaan,

että hän joutuu helvettiin, että hän joutuu

ijankaikkiseen vaivaan, jos Vapahtaja ei

tule häntä auttamaan. Tämä on oikia syy,

minkä tähden heränneet odottavat, ikä-

vöitsevät ja huokaavat Vapahtajan perään,

minkä tähden heränneet tulevat iloon,

koska heille saarnataan se suloinen evan-

keliumi Kristuksesta, niin kuin myös tai-

vaan enkelit veisaisit ilosta, koska syntis-

ten Vapahtaja oli syntynyt maailmaan.

Mutta suruttomat ei saata iloita, ei Va -

pahtajan syntymisestä, eikä Vapahtajan

ylösnousemisesta, vaan heillä on heidän

ilonsa joulupäivänä. Nimittäin syöminen,

juominen, tanssaaminen, kortinlyöminen,

koreileminen, huorain perässä laukkomi-

nen. Se on suruttomain suurin ilo joulu -

päivänä, että he silloin söisit herkullista

ruokaa, joisit makiata viinaa ja panisit ko-

reat vaatteet päällensä. Ja jos joku raken-

tais tanssin, se vasta olis Vapahtajan syn-

tymäpäivä hauska! 

Ja tämän joutavan elämän tähden, maa-

ilman ilon tähden, lihan huvituksen täh-

den, syömisen ja juomisen tähden, niin

myös koreuden ja tanssin ja kortinlyömi-

sen tähden ei ole Jumalan Pojalla sijaa

heidän majoissans. Jumalan Poika saapi

paremmin rauhaa luontokappalten seassa

kuin suruttomain ihmisten keskellä. Mutta

se on ihmeellisempi, että suruttomat ei

usko, mitä paimenet saarnaavat Vapahta-

jan syntymisestä. Paimenet kuulit enke-

leiltä ensimmäisen joulupäivän saarnan

siitä vastasyntyneestä Vapahtajasta, ja se

vaikutti paimenten sydämessä niin paljon,

että he menit varsin katsomaan, missä se

vastasyntynyt Vapahtaja oli. Ja paimenet

löysit myös sitä vastasyntynyttä Vapahta-
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jaa makaavan seimessä. Ja ilman epäile-

mättä tunsit he siitä näkemisestä iloa,

koska he julistit sen sanoman, kuin heille

tästä Lapsesta sanottu oli. 

Mitäs suruttomat nyt julistavat Vapah-

tajan syntymisestä, koska he tulevat kir-

kosta? Jokohan he nyt alkavat saarnaa-

maan kotona olevaisille, mitä he Jeesuk-

sen syntymisestä ovat kuulleet? Taitavat

he saarnata hevoisista, lehmistä eli lam-

paista, eli saarnaavatko he maantien ra-

kennuksesta? Lähtevät ilmanki joukottain

ulos kirkosta, ennen kuin Jumalan palve-

lus on päätetty, ennen kuin Herran siunaus

on luettu. Sillä vihollinen ei anna heille

yhtään rauhaa Herran huoneessa, vaan hän

ajaa heitä ulos Herran huoneesta, niin pian

kuin mahdollinen on.

Menkäät nyt sydämehenne ja katso-

kaat, onko Vapahtaja siellä syntynytkään.

Minä luulen, että Hän on kuollut ja per-

keleiltä tapettu. Niin kuin nyt uskottava

on, ettei ole Jumalan Pojalla sijaa ihmisten

majassa, paremmin jo luontokappaleet ot-

tavat Häntä vastaan kuin suruttomat ih-

miset. Sillä luontokappaleet huokaavat ja

odottavat Jumalan lasten ilmoitusta, mutta

suruttomat ei huokaa enää eikä odotakaan

yhtään lunastusta, vaan ainoastans muu-

tamat harvat sielut, jotka odottavat Israelin

lohdutusta, niin kuin Simeon ja Hanna

profetissa, ja kuka tiesi Zacharias ja Eli-

sabeth, niin myös Joosef ja Jeesuksen äiti

kuuntelevat mielellänsä, mitä enkelit ovat

saarnanneet paimenille siitä Lapsesta. Se

oli ensimmäinen joulupäivän saarna,

jonka paimenet sait kuulla. Ensimmäinen

suloinen evankeliumi niille paimenille,

jotka paimentavat ja vartioitsevat lau-

maansa pimeyden aikana, koska hukat ja

muut pedot ulvovat hirviällä äänellä. Niin

kuin täälläkin on paljon hukkia, jotka ei

laumaa säästä, saati he pääsisit lampaita

kiskomaan ja raatamaan. Mutta meidän

toivomme on, että muutamat lampaat ovat

Beetlehemin laitumella, joita hukka ei ole

vielä ennättänyt raiskata. Jos nyt kaikki

paimenet menisit katsomaan, mitä Beet-

lehemissä on tapahtunut, saattaisit he pa-

remmalla vireydellä paimentaa heidän

laumaansa, ja huutaa niin korkialla äänellä

Israelin vuorilla, että kaikki pedot peljäs-

tyisit ja pakenisit luolihinsa. Jos Beetle-

hemin kestikievari ei ota Jumalan Poikaa

vastaan, kyllä ottavat net, jotka huokaavat

niin kuin luontokappaleet. Luontokappa-

leet hautovat Jumalan Poikaa hengellänsä,

koska he siellä huokaavat.

Jos nyt suruttomat rupeisit huokaa-

maan niin kuin luontokappaleet, kyllä ot-

taisit Jumalan Poikaa majaansa, ja kuun-

telisit mielellänsä, kuinka Jumalan Poika

itkee. Mutta nyt seisoo rietas sydämen

oven edessä ja vahtaa, ettei pääsis kukaan

sisälle muu kuin hän. Ja sen tähden ovat

sydämet niin kovat ja paatuneet, ettei

pääse Jumalan Poika siihen majaan, kussa

rietas seisoo niin kuin väkevä ja haarnis-

koitu sotamies ja varjelee omansa. Kyllä

me sen tiedämme, että kaikki ne surutto-

mat ja pois langenneet ottaisit Jumalan

Poikaa vastaan, koska kuolema tulee.

Mutta silloin on Jumalan Poika niin kau-

kana, ettei silmä näe, eikä korva kuule,

kuinka Hän itkee ja surkuttelee niitä rauk-

koja, jotka silloin ei ole ottaneet vastaan

Häntä, koska Hän oli saapuvilla. Nyt saa -

vat Joosefi ja Maria olla yksin luontokap-

palten kanssa ja vastasyntynyt Jumalan

Poika kolmantena. Siellä kuuntelevat

luontokappaleet, kuin Jumalan pikkuinen

Poika itkee. Siellä luontokappaleet huo-

kaavat odottain Jumalan lasten ilmestystä.

Ja meidän toivomme ja uskalluksemme

on Jumalaan, että ne harvat sielut, jotka

tänä päivänä huokaavat ynnä luontokap-
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palten kanssa, pitää kerran, ja aivan pian,

näkemän Hänen kirkkautensa Siionin vuo-

rella, kussa enkelit veisaavat suloisella ja

korkialla äänellä: "Kunnia olkoon Juma-

lan korkeudessa, rauha maassa ja ihmisille

hyvä tahto. Amen.
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