
Ilman epäilemättä oli Pietari arvellut

jonku muun vapahtajan löytyvän, joka

saattais pelastaa ihmissukukunnan. Kun

Pietari Vapahtajan kuoleman jälkeen oli

epäuskossa ja epäilyksessä, rohkeni hän

ajatella jonkun muun vapahtajan löytyvän,

joka saattais pelastaa ihmissukukunnan

hänen onnettomuudestansa. Mutta ei hän

silloin ole löytänyt muuta nimeä, kuin ai-

noastansa tämän Jeesuksen nimen. Vaikka

hän kovin epäili, ettei se taida olla oikea

Vapahtaja, joka ei saata auttaa itseänsä

kuolemasta ja vihollisten käsistä, ei hän

kuitenkaan ole muuta nimeä löytänyt, kuin

tämän Jeesuksen nimen. Jota enemmän

hän ajatteli, sitä enemmän hän tuli vakuu-

tetuksi siitä, ettei muuta nimeä löydy, jossa

meidän pitää autuaaksi tuleman.

Nyt ei muut kuin maailman viisaat

epäile, lieneekö tuo Jeesus Nasareenus

ollut ainoa oikea mies, joka kelpaa Va -

pahtajaksi. Mutta siitä ainoastansa katu-

vaisilla on epäilys, kuinka Jeesus saattaa

semmoisia syntisiä vastaanottaa, ennen

kuin he tulevat paremmiksi. Sitä epäilee

moni epäuskon vanki, jos sopii uskoa Hä-

nen päällensä ja jos uskaltaa omistaa Hä-

nen ansiotansa ennen kuin parempi katu-

mus, suurempi hartaus, kovempi oman-

 tunnon vaiva ja suurempi hätä Vapahtajan

perään tulee.

Mutta me olemme nähneet, että sem-

moiset epäuskon vangit viimein löytävät

vapahtajansa maailmasta, kuin eivät tule

Vapahtajan tykö silloin, kuin he tuntevat

huonoutensa ja mitättömyytensä. Oman-
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vanhurskauden perkele väsyttää epäuskon

vankeja ja ahdistaa heitä maailmaan, kuin

eivät he usko silloin, koska Jeesus Nasa-

reenus on saapuvilla. Viimein löytävät he

parhaan ilonsa maailmassa, koreudessa,

juopumuksessa, haureudessa ja heku-

massa. Siinä tilassa löytävät he muun ni-

men eli muun vapahtajan, joka ei ole niin

pyhä ja vanhurskas, kuin Jeesus, eikä viitti

nähdä niitä, jotka huokaavat; ei viitti kuulla

niitä, jotka ulvovat; ei viitti katsoa niitten

päälle, jotka ovat huonoissa vaatteissa.

Oletteko te löytäneet muuta nimeä,

jossa teidän pitää autuaaksi tuleman? Olet-

teko löytäneet jonku muun vapahtajan tai-

vaassa, maassa eli maan alla, joka saattaa

teitä auttaa synnistä, kuolemasta ja perke-

leen vallan alta? Koska kaikki Belialin ojat

rupeavat juoksemaan ja kaikki syvyyden

aallot rupeavat nousemaan ja pohjatto-

muuden meri rupeaa pauhaamaan ja sy-

vyyden kaivo rupeaa kuohumaan, oletteko

silloin löytäneet muuta nimeä, kuin tämän

Jeesuksen nimen? Minä luulen ja tunnus-

tan, ettei katuvaiset, murheelliset ja alas-

painetut sielut ole muuta nimeä löytäneet.

Mutta ne, jotka eivät ole katuvaiset

eikä uskovaiset, ne löytävät muun nimen,

jossa he luulevat tulevansa autuaaksi. He

löytävät jonku muun vapahtajan, jonku

ihmisen pojan eli jonku naaraspirun, joka

kelpaa heille vapahtajaksi. Huoruuden

perkele kelpaa muutamille vapahtajaksi,

koreus muutamille, maailman kunnia

muutamille ja paloviina muutamille, ja

suuri tavara muutamille.

Tänä päivänä on Vapahtajan nimipäivä,

ja ne harvat sielut, jotka ei löydä muuta

nimeä taivaan alla, jossa heidän pitää au-

tuaaksi tuleman, pitäisit Vapahtajan nimi-

päivänä kysymän Uuden Testamentin

Ylimmäiseltä Papilta, jonka hallussa elä-

män kirkon kirjat ovat, heidän pitäis ky-

symän tänä päivänä, löytyykö heidän ni-

mensä kirkon kirjassa, erinomattain siitä

syystä, että apostoli Johannes kirjoittaa

ilmestyskirjassa, että he ovat saaneet yh-

den nimen, jota ei tunne yksikään muu,

kuin hän itse. Kuka tiesi, kuinka monen

nimi tämän vuoden sisällä pyyhitään pois

kirkon kirjasta.

Mutta se Suuri Nimen Kantaja, joka

tänä päivänä on Vapahtajan nimen saanut,

tukekoon horjuvaisia, vahvistakoon vapi-

sevaisia, auttakoon köyhiä ja armoa tarvit-

sevaisia, että he vielä tämän vuoden jak-

 saisit katkaista! Kuule, Suuri Nimen Kan-

taja, niitten huokaus, jotka eivät vielä ole

nimeä saaneet, ja älä pyyhi pois heidän ni-

meänsä ennen kuin he kuolevat eli toiseen

valtakuntaan ilman papintodistusta siirty-

vät. Isä meidän, joka olet taivaissa jne.

Evankeliumi: Luuk. 2: 21.

Me kuulemme ylösluetusta evankeliu-

mista, että lapsi, Jumalan ja Marian Poika,

ympärileikattiin kahdeksantena päivänä

ja Hänen nimensä kutsuttiin Jeesus, joka

niin oli enkeliltä kutsuttu ennen kuin Hän

sikisi äitinsä kohdussa.

Meidän pitää siis Jumalan armon kautta

katseleman, kuinka Jumalan Poika on saa-

nut nimen ennen kuin Hän on siinnyt.

Jumala on jo ijankaikkisuudessa va-

linnut ainoan Poikansa syntisten Vapah-

tajaksi, ja on antanut Hänelle nimen, joka

on kaikkia nimiä suurin, että Jeesuksen

nimeen pitää kaikki polvet heitänsä ku-

martaman, niitten, jotka taivaassa, maan

päällä ja maan alla ovat, ja kaikki kielet

pitää tunnustaman, että Jeesus Kristus on

Herra Isän Jumalan kunniaksi. Sen tähden

on Hänelle annettu nimi tuhannen ajas-

taikaa ennen kuin Hän syntyi. Ja tämän

nimen on Pyhä Henki antanut Daavidin

suun kautta Hänelle, nimittäin Kristus, se
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on voideltu, niin kuin Paavali sanoo: "Hän

on voideltu Pyhällä Hengellä."

Tämä nimi Kristus on siis annettu Va -

pahtajalle tuhannen ajastaikaa ennen kuin

Hän syntyi, ja on Daavidin kautta tullut

tutuksi kaikille juutalaisille. Mutta toinen

nimi Jeesus on annettu enkeliltä, ennen

kuin Hän sikisi äitinsä kohdussa. Kyllä

nyt kaikki kristityt uskovat, että tämä on

niin tapahtunut, mutta maailman viisaat

ei usko, että Marian Poika on saanut ni-

men ennen kuin Hän syntyi, niin kuin

maailman viisaat ei usko, että Marian

Poika on totisesti Jumalan Poika.

Maailman viisaat sanovat Marian ol-

leen taikurin, hän on nähnyt unta ja omia

uniansa uneksinut ja uskonut, ja siitä on

nimi tullut. Mutta kristityillä on maailman

alusta se usko ollut, että Jumala on antanut

nimen kaikille ulosvalituille ja erinomat-

tain niille, jotka Jumala on jo edeltäpäin

nähnyt tulevan ulosvalituiksi välikappa-

leiksi saarnaamaan ja syntisiä johdatta-

maan katumukseen ja parannukseen, niin

kuin esimerkiksi Mooses, profeetat ja Jo-

hannes Kastaja, jolle annettiin nimi en-

keliltä ennen kuin hän syntynyt oli.

Jumala on muuttanut muutampain py-

häin nimet, joille pakanallinen nimi oli an-

nettu, niin kuin Abram kutsuttiin Aabra-

ham ja Jaakob sai nimen Israel, koska hän

painiskeli Tuntemattoman kanssa. Saulus

kutsuttiin Paulus, koska hän tuli kristityksi.

Nämät ovat saaneet uuden nimen jo tässä

maailmassa, mutta se, joka voittaa, on

myös saava uuden nimen, ja tämä uusi

nimi on kirjoitettu elämän kirjaan.

Tällä ajalla antavat vanhemmat lapsil-

lensa pakanalliset nimet. Nimi tosin ei it-

sestänsä vaikuta mitään pääasiaan, mutta

me kuulimme nyt Jumalan muuttaneen pa-

kanain nimet, koska joku merkillinen muu-

tos on tapahtunut heidän sydämissänsä.

Pääasia on, että itsekukin muistais mitä

varten hänelle nimi on annettu ja mitä hän

sen nimen kautta luvannut on kasteessa.

Kuin Jumala antoi Jaakobille uuden

nimen ja kutsui hänet Israeliksi, niin se

merkitsi: Mies voitti Jumalan. Pietari mer-

kitsee: pahta eli kallio. Kristiina merkitsee

kristitty vaimo. Jos nyt jokainen olis ni-

mensä jälkeen, niin Israelin pitäis voitta-

man Jumalan rukouksillansa. Pietarin pi-

täis oleman pahta, jonka päälle Kristus

rakentaa seurakuntansa. Ja jokaisen, jonka

nimi on Kristiina, pitäisi oleman kristityn

vaimon. Ja koska Kristus, josta kaikki

kristityt ovat nimensä saaneet on voideltu,

niin pitäis nyt kaikkien kristittyin Vapah-

tajan nimipäivänä muistaman, kuinka

suuri ja pyhä tämä nimi on, ja kuinka pal-

jon tämä nimi sisällänsä pitää, ja ruveta

tästä edes niin valvomaan ja kilvoittele-

maan, ettei tämä korkea nimi tulis pyyhi-

tyksi pois elämän kirjasta.

Kyllä on keveä sanoa, en ole kristitty,

mutta raskaampi on tunnustaa itsensä kris-

tityksi, sillä siinä tunnustuksessa tekee

rietas monelle hädän. Heränneet saattavat

tunnustaa syntinsä, vaikka ne kuinka ru-

mat ja häpeälliset olisit, mutta koska hei-

dän pitää tunnustaman itsensä kristityksi,

siinä tekee rietas vastuksen, vaikka Paa-

vali sanoo: Sydämen uskolla me vanhurs-

kaaksi tulemme ja suun tunnustuksella me

autuaaksi tulemme.

Muistakaa nyt kaikki kristityt, kuinka

kallis ja painava tämä kristityn nimi on ja

kuinka suuren vaivan kautta Kristus on

ansainnut tämän korkean nimen teille, ja

kuinka suuri edesvastaus teidän päällänne

makaa. Jos te valvomattomuuden eli une-

liaisuuden kautta niin käytätte itseänne,

että tämä kaunis nimi pyyhitään pois elä-

män kirjasta, silloin antavat kaikki per-

keleet teille yhden hirmuisen nimen, joka
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mustassa kirjassa on kirjoitettu. Vaikka he

kuinka haukkuisit teitä huoriksi, varkaiksi

ja villihengiksi, ei se tee mitään, niin kauan

kuin teillä on se vakuutus, että teillä on

yksi kaunis, korkea ja kunniallinen nimi

elämän kirjassa, mutta jos se nimi pyyhi-

tään pois, niin te saatte yhden hirveän ni-

men, joka kaiken kunnian teiltä viepi.

Muistakaa myös, että Jumala on anta-

nut Kristukselle nimen, joka kaikkia nimiä

suurin on, että kaikki polvet pitää heitänsä

Jeesuksen nimeen kumartaman, niitten,

jotka taivaassa, maan päällä ja maan alla 

ovat. Ja kaikki kielet pitää tunnustaman,

että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan

kunniaksi.

Ja koska nyt tänä päivänä alkaa uusi

vuosi, jona maailman Vapahtaja on Va -

pahtajaksi nimitetty, niin pitäis jokaisen

kristityn ajatteleman, että tämä on viimei-

nen vuosi hänelle, että hän pian pääsee

pois tästä surun laaksosta, että hän pian

pääsee kuulemaan sen uuden nimen, joka

hänelle annettu on taivaan valtakunnassa,

ja on isoilla puukstaaveilla kirjoitettu elä-

män kirjaan. Amen.
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