
Niin sanoi Aatamin vaimo Eeva, koska

hän synnytti ensimmäisen pojan, sillä hän

ajatteli, että tämä nyt on se vaimon sie-

men, jonka piti rikki musertaman käär-

meen pään, mutta ylön varhain Eeva ru-

peis saarnaamaan Vapahtajasta. Vaikka

nyt Eeva oli uskonut Jumalan lupauksia

siitä tulevaisesta Vapahtajasta, ja tämä Ee-

van usko tuli osittain siitä, että hän oli sen

armollisen lupauksen saanut Jumalan

omasta suusta, että vaimon siemen pitää

musertaman käärmeen pään.

Osittain tuli myös Eevan usko siitä tus-

kasta, jonka hän joutui kärsimään synnyt-

täissä, niin kuin vielä nytkin monen vai-

mon usko vahvistetaan lapsen vaivassa.

Kuitenki Raamattu osoittaa, että Eeva ru-

peis ylön varhain saarnaamaan Vapahta-

jasta, koska hän luuli, että ensimmäinen

lapsi, joka vaimosta syntyi, oli se siunattu

vaimon siemen, jonka piti rikkimuserta-

man käärmeen pään.

Ja minkä tähden Eeva rupeis ylön var-

hain saarnaamaan Vapahtajasta? Joo! sen

tähden, että hänellä oli yksi vahva kuollut

usko, joka monessa vaimossa vaikuttaa

niin paljon, että hän saarnaa Vapahtajasta,

vaikka omatunto ei ole vielä herännyt. Jos

Eevalla olis ollut oikea itsensä tuntemi-

nen, olis hän mahtanut arvata, ettei Vapah -

taja tule senkaltaisesta pahasta siemenestä,

kuin Aatamilla ja Eevalla oli jälkeen syn-

tiinlankeemuksen, koska he vasta olit ulos

ajetut paratiisistä, ja molemmilla oli paha

omatunto, sillä jokainen, joka pahalla tun-

nolla siittää, pitää tietämän, että vanhem-

man paha luonto tarttuu lapsille. Sen saat-

taa jokainen koetella, ei ainoastansa itses-

tänsä, jos hänellä on lapsia, vaan myös

Aatamin ja Eevan esimerkistä. Sillä Aa-

tamilla ja Eevalla oli paha omatunto,

koska heitä ajettiin ulos paratiisistä. Ja

varsin jälkeen siitettiin ensimmäinen lapsi,

jolle tarttui vanhemman paha luonto.

Mutta koska molemmat vanhemmat

sait nähdä synnin vaikutuksia omissa lap-

sissansa, rupeis lasten pahuus koskemaan

vanhemman sydämeen. Koska he näit,

että omat lapset tulit heille suruksi ja mie-

likarvaudeksi, silloin tuli vanhemmille il-

man epäilemättä muret omista lapsista, ja

tämä muret vaikutti niin paljon, ettei van-

halla Aatamilla ollut niin suuri voima kuin

ennen. Ja siitä syystä erinomattain tuli

nuorempi poika Aabel hiljaisemmaksi,

koska vanhan Aatamin sappi ei tippunut

enää niin paljon kuin silloin, koska en-

simmäinen lapsi siitettiin.

Vaikka tämä oppi perisynnistä vastaan

sanotaan maailman viisailta, jotka ei usko,

että turmelus on siemenessä. Kuitenki tiesi

Daavid sen koska hän sanoo: Minä olen

syntisestä siemenestä syntynyt, ja ne, jotka

tarkasti tutkivat ihmisen turmeltua luon-

toa, pitää havaitseman, että vanhemmissa

on syy, koska muutamat lapset ovat ylpeät

ja muutamat hiljaiset, vaikka he ovat sa-

moista vanhemmista syntyneet. Se tulee
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sen päälle, millä tunnolla ja millä luon-

nolla vanhemmat ovat olleet, koska lapset

ovat siinneet. Jos vanhin on ollut vanhan

Aatamin hallussa vähän aikaa ennen kuin

lapsi on siinnyt, niin tarttuu sama paha

luonto lapselle.

Tämä oppi perisynnistä ei ole mikään

uusi oppi, vaikka se kovin vastaan sano-

taan maailman viisailta, jotka ei usko, että

perisyntiä on. Mutta tohtorit, jotka parem-

min tutkivat ruumiin ja sielun rakennusta,

tietävät hyvin, että turmelus tarttuu lapsille.

Olis siis Eeva mahtanut arvata, että sem-

moisesta siemenestä ei tule Vapahtaja, joka

on niin puhdas synnistä. Mutta Eevalla ei

ollut itsensä tunteminen siinä asiassa, ja

sen tähden rupeis hän ymmärtämättömyy-

destä ylön varhain saarnaamaan Vapahta-

jasta erinomattain siitä syystä, että hän us-

koi yhden väärän Vapahtajan päälle. Hän

luuli, että Kaini on se siunattu siemen,

joka piti rikki musertaman käärmeen pään.

Meille on tänä päivänä evankeliumissa

annettu toinen esimerkki yhdestä vaimosta,

joka myös on saarnannut Vapahtajasta, ni-

mittäin Hanna profetissa, mutta se vaimo

ei ole uskonut yhden väärän Vapahtajan

päälle niin kuin Aatamin vaimo Eeva.

Tämä Hanna oli myös toisella tunnolla

kuin Eeva, sillä Hannan tunto oli herännyt,

mutta Eevan tunnosta emme tiedä, milli-

nen se oli, koska hänellä ei ollut itsensä

tuntemista. Me tiedämme nimittäin, että

jokainen ihminen, jolla ei ole oikeata it-

sensä tuntemista, ei tunne myös oikeata

Vapahtajata. Jos sen tähden semmoinen

uskoo yhden väärän Vapahtajan päälle niin

hän on itsepetollisuudessa. Mutta Hanna

profetissa tunsi oikein itsensä. Sen tähden

hän tunsi oikean Vapahtajan.

Hanna profetissa, sinä olet kauan aikaa

ollut leskenä ja ilman epäilemättä kauan

aikaa odottanut sitä autuaallista hetkeä,

koska sinä saat nähdä maailman Vapah-

tajan. Nyt saat sinä saarnata Hänestä kai-

kille, jotka odottavat lunastusta Jerusale-

missa. Nyt sanon minä, koska olet nähnyt

Häntä omilla silmilläs, nyt saat sinä saar-

nata Hänestä. Ja niin kuin sinä olet vireästi

rukoillut Jumalan temppelissä, että sinäkin

saisit nähdä Maailman Valkeutta, niin ru-

koile nyt ilolla ja riemulla, että Jumalan

Poika tulis tällä hetkellä kannetuksi temp-

peliin, että sinä saisit nähdä Hänen ja kan-

taa Häntä käsissä, ennen kuin sinä kuolet.

Kuule, Isä meidän, joka olet taivaissa.

Evankeliumi Luuk. 2: 33 - 40

Evankeliumissa on kirjoitettu, ei aino-

astansa Simeonista, joka tuli valmiiksi kuo-

lemaan Vapahtajan näkemisen kautta, vaan

myös Hannasta, joka saarnais Kristuksesta

kaikille niille, jotka Jerusalemissa odotit

Israelin lunastusta. Me olemme ennen pu-

huneet sen vanhan Simeonin ennustuksista,

jonkatähden se mahtais olla sovelias tällä

kerralla puhua Hannasta. Katselkaamme

siis, kuinka Hanna profetissa saarnaa Kris-

tuksesta kaikille niille, jotka Jerusalemissa

odottavat Israelin lunastusta.

Paljon niitä oli, jotka odotit Israelin lu-

nastusta, mutta useammat odotit ainoas-

tansa yhden maallisen Vapahtajan, jonka

piti lunastaman juutalaisia Roomalaisten

vallan alta. Kaikki suruttomat odotit ai-

noastansa muutosta hallituksessa, koska

heidän kuninkaansa Herodes oli yksi jul -

ma tyranni, joka ei ainoastansa rasittanut

kansaa raskailla veroilla, vaan myös tap-

poi paljon ihmisiä ja vuodatti viatonta

verta. Sen tähden juutalaiset odotit yhden

muutoksen hallituksessa, ja heillä oli sem-

moinen usko, että ulosluvattu Vapahtaja

eli Kristus piti pian tuleman heitä maal-

listen tyrannein alta vapahtamaan, sillä

kaikki suruttomat tuntevat lihallista or-
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juutta, koska esivalta on kova ja ankara

rasittamaan heitä, ja ne odottavat niin

muodoin muutosta hallituksessa.

Mutta suruttomat ei tunne yhtään vai-

vaa siitä hengellisestä orjuudesta. Ei ne

raukat tunne, kuinka päätyranni perkele

hopittaa heitä tulisen ruoskan kanssa hel-

vettiin. Sen tähden suruttomat ei saata

odottaa yhtä hengellistä Vapahtajaa, jonka

pitää lunastaman kuoleman vankeja per-

keleen vallan alta. Mutta vanha Simeon ja

Hanna profetissa olit niitten harvain seassa,

jotka odotit Israelin lunastusta hengelli-

sesti. He tunsit nimittäin suuren vaivan ja

rasituksen perkeleen päällekarkaamisesta.

Koska se on kirjoitettu Hannasta, ettei

hän lähtenyt temppelistä palvelemasta Ju-

malata yöllä eikä päivällä, paastolla ja ru-

kouksilla, niin se on arvattava, ettei hän

pitänyt niin suurta muretta ruumiin ela-

tuksesta. Mutta suurin muret oli hänellä

siitä, kuinka hänen sielunsa tulis pelaste-

tuksi. Hän oli siis yksi katuvainen ja ar-

moa etsiväinen sielu, joka oli tarttunut

kiinni Jumalan armolupauksiin siitä tule-

vaisesta Vapahtajasta, mutta ei hän ollut

vielä nähnyt Vapahtajaa. Kuitenki hän

odotti Häntä pian tulevan. Ja koska Maria

tuli temppeliin Poikansa kanssa ja sai näh -

dä sen vanhan Simeonin ottavan Lasta sy-

liinsä ja kiittävän Jumalata, silloin tuli

myös Hanna iloon, sillä hän uskoi, että se

Lapsi on itse Vapahtaja.

Me saatamme sanoa vakaisesti, että Si-

meon ja Hanna olit heränneet ja katuvaiset

sielut, ja että he uskoit vakaisesti sen lu-

vatun Vapahtajan päälle. Erinomattain,

koska Simeon oli saanut sen vakuutuksen

Pyhältä Hengeltä, ettei hänen pitänyt kuo-

lemata maistaman, ennen kuin hän oli

nähnyt Herran Kristuksen. Niillä on siis

ollut totinen katumus ja toivo. Mutta vasta

sillä hetkellä tulit he iloon, koska he sait

nähdä Kristusta. Ei Hanna profetissa ole

saattanut paljon saarnata Kristuksesta en-

nen kuin hän oli nähnyt Häntä.

Mutta kenelle hän nyt saarnaa Kristuk-

sesta? Saarnaisko hän suruttomille Kris-

tuksesta? Evankelista sanoo, että hän puhui

niille, jotka Jerusalemissa odotit Israelin

lunastusta, se on: katuvaisille, murheelli-

sille, epäileväisille, alaspainetuille, hen-

gessä vaivaisille, joilla ei ollut yhtään iloa

eli lohdutusta maan päällä. Nämät katu-

vaiset, murheelliset ja alaspainetut sielut

odotit kyllä Israelin lunastusta, mutta ei

ollut heillä yhtään iloa, koska se uloslu-

vattu Vapahtaja oli heille tuntematoin.

Muutamat saatoit toivoa, että he saavat

nähdä Kristusta ennen kuin he kuolevat.

Mutta ei taitanut olla se toivo kaikilla, sillä

viimeinen lupaus Kristuksesta oli annettu

profeetta Malakian kautta. Ja siitä saakka

oli jo neljä sataa ajastaikaa kulunut, ja ei

vielä yhtään Messiasta eli Va pahtajaa tullut.

Kyllä tosin juutalaiset vielä nytki odottavat

Messiasta tulevan, vaikka se on yksi maal-

linen Vapahtaja, jota he odottavat, mutta

ei näy olevan katuvaisilla niin suuri pitkä-

mielisyys ja kärsivällisyys, että he odotta-

vat ylön kauan lunastusta, ennen kuin he

rupeavat epäilemään autuudestansa.

Koska Messias ei tule varsin heitä aut-

tamaan siitä raskaasta elämästä, jossa he-

ränneet ja katuvaiset sielut ovat, tahtovat

he nääntyä epäilyksen tähden ja rupeavat

ajattelemaan, ettei auta enää pyrkiminen

eli odottaminen, ja sitte heittävät itsensä

hengelliseen laiskuuteen. Heittävät val-

vomasta ja rukoilemasta. Lakkaavat us-

kossa kilvoittelemasta ja kolkuttamasta.

Ja sen hengellisen laiskuuden perästä tulee

hengellinen nuokkuminen. Maailmanrak-

kaus panee vähittäin valvomaan maail-

maan käsin, josta ei tule maallinenkaan

Vapahtaja, jopa sitte hengellinen.
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Näettekös nyt raskautetut sielut, jotka

olette odottaneet Israelin lunastusta, ja ette

ole vielä saaneet täydellistä lunastusta,

näettekös, kuinka kiivaat juutalaiset ovat

odottamaan yhtä maallista Vapahtajaa,

joka on kuitenki yksi turha toivo. Juu -

talaiset ovat jo odottaneet 2000 ajastaikaa

yhtä maallista Vapahtajaa, joka heille pitää

ylösrakentaman uuden Jerusalemin. Ja ei

ole vielä juutalaisten toivo sen tulevaisen

Vapahtajan päälle loppunut.

Ja te murheelliset, te katuvaiset, te ras-

kautetut sielut, jotka odotatte yhtä hen-

gellistä Vapahtajaa, ette voi odottaa Isra-

elin lunastusta yhden vuoden eli yhden

kuukauden, eli yhden viikon, vaikka Han -

na profetissa saarnaa teille, että Messias

on jo tullut; että Hän ilmoittaa kohta kun-

niansa; että Hän tulee pian saarnaamaan

kuoleman vangeille lunastusta. Ei ole

vanha Simeon eikä myös Hanna profetissa

lakanneet odottamasta Israelin lunastusta,

vaikka viimeinen lupaus Hänestä oli an-

nettu 400 ajastaikaa ennen.

Ja tämän alinomaisen odottamisen ja

ikävöitsemisen tähden ovat Simeon ja

Hanna saaneet nähdä Herran Kristuksen

temppelissä. Ja koska nyt se vanha Si-

meon ja Hanna profetissa saarnaavat Hä-

nestä kaikille niille, jotka Jerusalemissa

odottavat Israelin lohdutusta, joka ei ole

tapahtunut ennen, koska kaikki juutalaiset

Jerusalemissa odotit ainoastansa yhden

maallisen Vapahtajan, joka ei tule kos-

kaan, vaikka kuinka kauan odottaisit.

Niin uskokaat nyt, te harvat sielut,

jotka Jerusalemissa odotatte Israelin lu-

nastusta, uskokaat nyt, te murheelliset ja

katuvaiset, että Messias on jo tullut, koska

Simeon ja Hanna ovat Häntä nähneet. Us-

kokaat, te raskautetut ja huokaavaiset, että

Kristus tulee pian lunastamaan kadotetut

lampaat Israelin huoneesta, uskokaat,

koska Simeon ja Hanna saarnaavat teille

Kristuksesta, että Siionin Kuningas tulee

pelastamaan teidän sielujanne tästä kuo-

leman laaksosta ja tyrannien orjuudesta,

jotka vaivaavat ja rasittavat teidän sielu-

janne. Uskokaat, että juutalaisten turha

toivo ja luottamus yhden maallisen Va -

pah tajan päälle on yksi perkeleen petos,

jolla hän kääntää heidän silmänsä nurin,

että heidän pitää valheita uskoman.

Sillä kaikki juutalaiset, jotka nyt ovat

elämässä, kuolevat heidän synnissänsä,

ennen kuin heidän Vapahtajansa tulee. Ja

ne raukat, jotka uskovat maallisen Mes-

siaksen päälle, saavat vielä yhden onnet-

toman kuoleman. Sillä ei ne saa nähdä

sitä maallista Vapahtajaa koskaan. Mutta

Simeon ja Hanna, jotka odottavat yhtä

hengellistä Vapahtajaa, ne saavat Häntä

nähdä ennen kuolemata. Simeon oli saa-

nut sen vakuutuksen Pyhältä Hengeltä, et-

tei hänen pidä kuolemata maistaman en-

nen kuin hän näkee Herraa Kristusta. Ja

hän sai myös nähdä, ja tuli sillä näkemi-

sellä valmiiksi kuolemaan.

Ei ole tosin kirjoitettu Hannasta, olisko

hän saanut samankaltaisen vakuutuksen

Pyhältä Hengeltä, mutta hän odotti kui-

tenki Israelin lunastusta vanhuuteen asti.

Hän odotti. Hän ikävöitsi, hän rukoili hen-

gen sanomattomilla huokauksilla. Ja tämä

odottaminen ja ikävöitseminen vaikutti

niin paljon, että hän sai nähdä Vapahta-

jansa. Ja sen näkemisen kautta tuli Hanna

iloon ja rupeis puhumaan Messiaksesta

kaikille niille, jotka Jerusalemissa odotit

Israelin lunastusta.

Te harvat sielut, jotka Jerusalemissa

odotatte Israelin lunastusta, älkäät väsykö

odottamasta Israelin lunastusta, vaan ol-

kaat Hannan kanssa lakkaamatta paastoo-

misessa ja rukouksissa siihen asti, että

Siionin Kuningas tulee antamaan teille
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ijankaikkisen lunastuksen. Te murheelliset

ja raskautetut sielut, tulkaat Hannan

kanssa Herran temppeliin, sekä ne, jotka

ovat vakuutuksen saaneet Pyhältä Hen-

geltä, että myös ne, jotka ei ole saaneet.

Kyllä Simeoni varsin tuntee Herran Kris-

tuksen, joka on jo ennen saanut vakuu-

tuksen. Ja siitä tulee myös Hanna tunte-

maan Kristusta ja uskomaan.

Simeon tulee valmiiksi kuolemaan sen

näkemisen kautta, ja Hanna profetissa al-

kaa saarnaamaan kaikille niille, jotka Je-

rusalemissa odottavat Israelin lunastusta.

Ja uskokaat nyt, te murheelliset, katuvaiset

ja raskautetut sielut, että Messias on tullut.

Siionin Kuningas on tullut kuoleman van-

keja lunastamaan ja suloista armovuotta

saarnaamaan Israelin vuorilla. Amen.

N:o 38 LÄHIMMÄISENÄ SUNNUNTAINA JOULUSTA 1855

200

Jäljennös / SKHS Aunon kokoelma / Kansallisarkisto Helsinki /

1-840_SAARIJARVI_245X175  1.6.2016  13:38  Sivu 200




