
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.

Tämä vertaus kuuluu Vapahtajalle,

joka tuli Johannes Kastajan jälkeen. Jo-

hannes näki, että Vapahtajalla oli viskin

kädessä, jolla Hän perkaa riihensä. Mutta

ei pakanat usko, että viskin on Vapahtajan

kädessä. Eikä pakanat usko, että Hän per-

kaa riihensä, vaan he luulevat, että Jeesus

on niin armollinen, ettei Hän viskaa ke-

tään. He luulevat, että Hän korjaa myös

ruumenet aittaansa. Tämä väärä luottamus

Vapahtajan armon päälle on tullut siitä,

että he pitävät sitä oikiata kristillisyyttä

vääränä ja omia jaarituksia he uskovat.

Rietas maalaa heidän silmäinsä eteen sen-

kaltaisia kuvia, että kristityt ovat väärät

profeetat ja villihenget. Ja silloin rupeevat

riettaan orjat uskomaan, että katuvaiset

ovat ruumenet, joita Riihen Perkaaja polt-

taa. Vihan perkele on ennenkin maalannut

pakanain silmäin eteen samankaltaisia ku-

vauksia, joiden kautta kristityt muuttuvat

pakanain silmissä vääriksi profeetoiksi ja 

ovat. Ja kaikki kielet pitää tunnustaman,

että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan

kunniaksi.

villihengiksi. Ja siitä väärästä riettaan ku-

vasta on entiset pakanat saaneet sen vää-

rän uskon, että oikia kristillisyys on per-

keleestä, josta siis seuraa, että pakanain

oppi on oikia ja myös oikia usko. Lohi-

käärme muuttaa itsensä pakanain silmissä

valkeuden enkeliksi, joka kantaa Jumalan

lasten päälle yötä ja päivää. Pakanat kat-

sovat fariseusten silmillä kristittyin päälle.

He näkevät vikoja kristittyin elämässä, ja

sen tähden ei pakanat usko, että Vapahta-

jan kädessä on viskin, jolla Hän perkaa

riihensä, vaan he luulevat, että Vapahtajan

kädessä on yksi kauha, jolla Hän kaataa

maitoa ja hunajata suruttomain suuhun.

Mutta uskottekos nyt pakanat, että Va -

pahtajan kädessä on viskin, jolla Hän per-

kaa riihensä ja eroittaa ruumenet nisuista,

koska Johannes on sen sanonut, ja on myös

sen nähnyt, että Vapahtajan kädessä on

viskin ja ei maitokauha. Mutta armonvar-

kaat sanovat näin: Jos vielä viskin olis
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Vapahtajan kädessä, ei Hän kuitenkaan

meitä viskaa. Mutta me kuulemme Johan-

neksen 8. luvussa, että Hän viskaa vielä

niitäkin, jotka uskovat Hänen päällensä,

niin kauan kuin totuus ei ole tehnyt heitä

vapaaksi, sillä he ovat Jeesuksen ristin vi-

holliset, vaikka he kuolleella uskolla us-

kovat Hänen päällensä. Nämät armonvar-

kaat sanovat: "Meillä on Isä Jumala.

Emme ole äpärät," mutta Jeesus sanoi: "Te

olette siitä Isästä perkeleestä."

Näin Viskaaja viskaa ruumenet, mutta

ei ne pakene, vaikka kuinka viskattaisiin.

Sillä jyvät menevät kauvas, koska Vis-

kaaja viskaa, mutta ruumenet putoavat

juuri Viskaajan viereen. Ja minkä tähden

ei ruumenet mene edemmäksi, vaikka Vis-

kaaja viskaa? Kaikki ihmiset, jotka per-

kaavat riihensä, ymmärtävät kyllä sen ve-

ran, että ruumenet ovat keviät, ja sen

tähden ne putoavat viskaajan viereen.

Mutta itse ne ruumenet ovat tunnottomat,

joita Viskaaja viskaa. Ei ne raukat ym-

märrä, minkä tähden he putoavat Viskaa-

jan viereen. Mutta ne, jotka laviammalta

tämän riihen perkaamisen tutkivat, ovat

aikaa jo käsittäneet, minkä tähden Vis-

kaaja viskaa sekä jyvät että ruumenet. Hän

viskaa niitä sen tähden, että ruumenet er-

kaantuvat jyvistä. Ei Riihen Perkaaja saa

niitä erinänsä muulla lailla kuin viskaa-

misella. Ja koska Hän niitä viskaa, niin

menevät jyvät kauvas Viskaajan kädestä

sen tähden, että ne on rapeat ja raskaat.

Mutta ruumenet putoavat Viskaajan vie-

reen sen tähden, että ne ovat keviät.

Mutta ei ruumenet ainoastans sen ke-

viän luonnon tähden putoa Viskaajan vie-

reen. Jos ei olis se raskas ilma eli maail-

man tuuli, joka ottaa vastaan. Koska

heidän pitää läpi maailman menemän, niin

ottaa tämä raskas ilma vastaan, ettei ruu-

menet pääse läpi, vaikka Viskaaja viskaa

heitä samalla voimalla kuin jyviä. Ei se

ole ainoastans keviämielisyys, joka vai-

kuttaa niin paljon, että ruumenet ei putoa

edemmäksi Viskaajan kädestä, vaan se

on tämä raskas ilma ja maailman tuuli,

joka ottaa vastaan, ettei ruumenet pääse

läpi tuulen ja ilman. Mutta ruumenet Hän

polttaa sammumattomalla tulella. Koska

Riihen Perkaaja on perannut riihensä ja

viskannut kaikki, sekä ruumenet että jy-

vät, jolla viskaamisella Hän on saattanut

niitä erinänsä, silloin Hän kokoaa nisut

aittaansa, mutta ruumenet Hän polttaa

sammumattomalla tulella. Nimittäin Kaa-

nan maassa, kussa ei ole niin paljon polt-

topuita kuin täällä, siellä myös ruumenet

poltetaan. Ja se on arvattava, että ruume-

net ei sammu ennen kuin ne palavat

kaikki tuhaksi.

Kuulettekos nyt, ruumenet, mikä tuli-

palon valkia teitä odottaa vähän ajan pe-

rästä, vaikka te luulette, että Viskaaja tei-

täkin korjaa aittaansa! Mutta älkäät

ajatelko, ruumenet, että teitä korjataan,

vaikka kuinka liki te putoisitte Viskaajan

viereen. Mutta mitäpä meidän auttaa saar-

nata ruumenille, sillä ne on kuitenkin

tunnottomat. Ei niissä ole henki, mutta

jyvistä me pidämme, että niissä on henki

niin pian kuin he viskaamisella erkaantu-

vat ruumenista. Mutta semmoiset jyvät,

joita pakkainen on jo maitojyvänä pannut,

niissä ei ole henki, eikä niitä voi Riihen

Perkaaja saada erinänsä ruumenista. Ei

niissä ole kuin tyhjä kuori, mutta ne jyvät,

jotka viskaamisella erkaantuvat kauvas

ruumenista, niissä me luulemme olevan

yhden salatun hengen, vaikka se salattu

henki, kuin niissä on, ei tule ilmi ennen

kuin niitä idätetään. Silloin tulee se salattu

ja kasvava henki ilmi, joka myös hedel-

män saattaa. Minä luulen, että Riihen Per-

kaaja on jo freistannut idättää muutampia
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niistä jyvistä, joita Hän on viskaamalla

saanut erinänsä ruumenista ja seulomalla

eroittanut virneistä.

Riihen Perkaaja on sekä Johanneksen

aikana että myös näinä aikoina idättänyt

muutampia jyviä, ja minä luulen, että ne

itävät, vaikka hitaasti. Mutta kyllä niitten

seurassa on paljon kelvottomia, jotka ei

idä koskaan, vaikka Riihen Perkaaja kuin -

ka freistais niitä idättää, sillä ne on sem-

moiset jyvät joita halla on pilannut mai-

tojyvänä, ja muutamat ovat kuka tiesi

riihessä pilattu. Mutta niissä jyvissä on

ilmanki salainen henki, jotka itävät, koska

Isäntä idättää heitä. Ja jokainen jyvä, joka

itää, kelpaa kyllä siemeneksi. Ja niin pian

kuin siemen itää on hänessä jo kasvava

henki, joka hedelmän saattaa. Vapahtajan

aikana oli se usko, että nisujyvä pitää

kuoleman, ennen kuin se hedelmän kan-

taa. Joh. 12:24. Mutta tämänaikaiset sie-

menten tutkijat ei ole sitä käsittäneet, että

nisunjyvä kuolee, vaan he luulevat että

se elää, koska se itää maassa. Kuitenkin

on Vapahtaja sanonut: "Ellei maahan pu-

donnut nisunjyvä kuole, niin se jää yksi-

nänsä, mutta jos se kuolee, niin se tuo

paljon hedelmätä."

Näistä sanoista ymmärretään, että ni-

sunjyvän pitää kuoleman, ennen kuin se

tuopi hedelmän. Ja totisesti on se nisun-

jyvä kuollut, josta Vapahtaja on puhunut.

Ja sen kuoleman kautta hän tuli oikein

hedelmälliseksi. Mutta muitten nisunjy-

vien pitää kanssa kuoleman, ennen kuin

he saattavat oikein hedelmälliseksi tulla.

Tämä on yksi suuri salaisuus, jota ei saata

yksikään järjellänsä käsittää. Kuitenkin

se on uskottava, että silloin kuin nisunjyvä

viskaamisen kautta on eroitettu ruume-

nista, silloin on hänessä jo yksi salattu

henki, joka kuolee, koska jyvä itsekin lop-

puu, ja oras rupeaa näkymään, mutta ruu-

menissa ei ole henki, eikä semmoisissa

jyvissä, joita pakkainen on pilannut jo

maitojyvänä. Net ei idä, eikä niistä tule

mitään hedelmätä. Koska me nyt olemme

katselleet, kuinka Viskaaja perkaa rii-

hensä, kuinka jyvät kaituvat kauvas Vis-

kaajan kädestä, ja kuinka ruumenet heidän

keviän luontonsa tähden putoavat juuri

Viskaajan viereen ja kuitenkin poltetaan

sammumattomalla tulella, pitäis meidän

myös katseleman, kuinka paljon jyviä Rii-

hen Perkaaja saapi riihestä.

Mutta ensinä meidän täytyy rukoilla

siementen Herraa, että Hän varjelis kaik-

kein palvelijoittensa silmät siitä tomusta,

joka nousee ruumenläjästä, koska Vis-

kaaja viskaa. Sillä niissä on niin paljon

tomua, että ihmiset pian tulevat siitä to-

musta sokiaksi. Mutta meidän toivomme

on myös se, että koska Riihen Perkaaja

nyt on alkanut viskaamaan jyvät ja ruu-

menet, että Hän sais niitä erinänsä niin

kuin te olette nähneet, että ruumenläjä on

suurempi kuin jyväläjä. Kuitenkin on se

meidän toivomme, että Riihen Perkaajan

pitää saaman muutampia nisunjyviä koota

aittaansa, vaikka ei tule tosin paljon sen

suuren vaivan edestä, jota Hän on nähnyt

niitten jyvien kylvämisessä, puimisessa

ja viskaamisessa. 

Ja te harvat nisunjyvät, jotka olette

Viskaajan kädestä kaituneet kauvas yh-

teen loukkoon siinä suuressa riihessä,

odottakaat vielä vähän aikaa, siksi kuin

Viskaaja on perannut riihensä, ja seulo-

misella eroittanut virneet, silloin Hän

korjaa teitä aittaansa, Ja muutamat teistä

Hän eroittaa siemeniksi, idättää ja kylvää

maahan tänäkin vuonna, sillä Hän on sa-

nonut: "Ellei maahan pudonnut nisun-

jyvä kuole, niin se jää yksinänsä, mutta

jos se kuolee, niin se tuo paljon hedel-

mätä." Joh.12: 24.
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Kuule sinä Suuri Riihenperkaaja, sinä

ruumenten ja siementen Viskaaja, mitä

työmiehet rukoilevat: Isä meidän, joka

olet taivaissa jne.

Tämän päivän evankeliumissa puhu-

taan Jeesuksen kasteesta, jota Hän ei ole

tarvinnut, joka oli kastettu Pyhällä Hen-

gellä ja tulella, mutta että Hän antais

meille esimerkin, ettei kenenkään pidä

ylenkatsoman niitä armonvälikappaleita,

joita Jeesus on asettanut ihmisille muis-

tutukseksi, että he siitä ulkonaisesta ruu-

miin puhdistuksesta rupeisit ottamaan

vaaria siitä hengellisestä puhdistuksesta.

Tutkistelkaamme siis Jumalan armon

kautta, kuinka Jumala sen hengellisen kas-

teen kautta pesee lapsiansa puhtaaksi siitä

saastaisuudesta, joka heille on tarttunut

äidin kohdussa.

Ensimmäinen tutkistelemus: kuinka

vanhin pesee lapsiansa syntymisen jäl-

keen. Toinen tutkistelemus: kuinka Pyhä

Henki tulee taivaasta niitten päälle, jotka

Hengessä kastetut ovat. Kaikki vanhim-

mat laittavat vasta syntyneille saunavettä

ja hakevat jonkun kastajan, ettei lapsi

kuolis kastamatta. Mutta pakanat ei huoli

siitä, vaan he antavat lapsensa olla kas-

tamatta monet ajat. Muutamat kastavat

lapsiansa äidin kohtuun ennen kuin lapsi

on syntynyt.

Ensimmäinen tutkistelemus: kuinka

vanhin pesee lapsiansa koska he synty-

neet ovat.

Kaikki lapset ovat tuoneet äidin koh-

dusta yhden erilikaisen saastaisuuden

myötänsä, joka on heille tarttunut äidin

kohdusta. Ei ne ole siis puhtaat, koska he

syntyvät ennen kuin vanhin on pessyt

heitä. Jeesus, se siunattu Vaimon Siemen,

oli ilman epäilemättä puhdas ennen jo,

kuin Hän kastettiin Johannekselta, mutta

Hän tahtoi kuitenkin esimerkillänsä osoit-

taa, että kaste on tarpeellinen kaikille, sillä

Jumala sanoi profeetan Hesekielin kautta:

sinun sukus ei ole sinulta napaa leikannut,

koska synnyit, niin et sinä myös saunoi-

tettu vedellä, ettäs olisit puhtaaksi tullut.

Mutta minä kävin sinun ohitses, ja näin

sinun veressäs makaavan ja sanoin sinulle:

"Sinun pitää elämän." Se on vanha tapa,

että vanhin, joka on suuren vaivan kautta

synnyttänyt lapsia, laittaa saunaveden,

jolla se vastasyntynyt pestään ja puhdis-

tetaan siitä saastaisuudesta, joka on hä-

nelle tarttunut äidin kohdussa. Ja vielä

luontokappaleet, joilla myös on vanhim-

man sydän, nuolevat poikiansa, jonka

kautta äidin rakkaus herätetään ylös. Jos

nimittäin emä ei nuole vasikkaansa, niin

saapi kuka ikänänsä ottaa sen, eikä emä

kaipaa häntä. Mutta jos emä nuolee siki-

änsä, niin rakkaus herätetään sen nuole-

misen kautta vanhimman sydämessä.

Tämä on nyt se peseminen, eli se kaste

jonka luontokappaleet antavat järjellänsä.

Mutta Israel, eli yksi lihallinen ja hengel-

linen huora, joka on vihaa kantanut sydä-

messänsä koko sen ajan, kuin hän on he-

delmän kantanut sydämensä alla, joka on

elinaikansa huorannut, mutta ei ole kos-

kaan tahtonut hedelmälliseksi tulla: sen-

kaltaisella huoralla ei ole vanhimman sy-

däntä. Hän jättää sikiänsä makaamaan

veressänsä, eikä huoli navan leikkauk-

sesta, eikä sikiänsä puhdistamisesta. Ja

siinä surkiassa ja viheliäisessä tilassa löysi

Herra tämän onnettoman lapsukaisen,

koska Hän meni ohitse, ja Herra armahti

tätä uutta ihmistä, jonka se vanha huora

oli jättänyt makaamaan veressänsä, ja ru-

peis häntä korjaamaan, niin kuin yksi ra-

kas vanhin korjaa lapsensa, joka vasta-

syntynyt on: Herra otti tätä onnetointa

lasta ylös maasta, jossa hän makais ve-
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ressänsä, ja rupeis korjaamaan ja puhdis-

tamaan häntä siitä saastaisuudesta, laittoi

hänelle saunavettä, pesi häntä puhtaaksi

elämän vedellä, ja kääri hänen puhtaisiin

liinavaatteisiin. Mutta ei tämä raukka py-

synyt kauan puhtaana, ennen kuin hän

taas sokaisi itsensä.

Vanhimmalla on joka aika suuri vaiva,

koska Hänen pitää joka päivä pesemän ja

korjaaman niitä raukkoja, jotka juoksevat

joka päivä ulkona ja tahraavat itsensä

maailman rapakossa. Muutamat hulliaiset

kaivavat sormillansa omia paskojansa ja

muutamat tahraavat itsensä tämän mustan

maailman rapakossa. Ja koska vanhin tah-

too heitä pestä niin muutamat parkuvat

sen pesemisen tähden. Muutamat menevät

piiloon, ettei vanhin saa heitä korjata, ja

muutamat sanovat vanhimmalle: "Ei sinun

pidä ikänä pesemän minun jalkojani." Nä-

ettekös nyt lapsukaiset mikä suuri vaiva

on vanhimmalla, koska te olette niin hui-

kentelevaiset ja vastahakoiset, että te pel-

käätte sitä puhdasta vettä, ja vielä olette

parkumassa joka kerta, kuin vanhin tahtoo

[teitä] pestä, ja sanotte vanhimmalle: "Älä

pane saippuata silmiin, se karvastelee."

Kuinkas te luulette ilman saippuatta tule-

vanne puhtaaksi, jotka olette mustat kuin

tattaraiset joka kerta kuin te tulette van-

himman silmäin eteen. Jos vanhin pesis

teitä aamulla, niin ette suinkaan pysy puh-

taana iltaan asti.

Voi, voi teitä, lapsi raukat, millaiset

nuoskat luontokappaleet te olette. Ette

suinkaan tiedä, kuinka mustat te olette. Ja

koska vanhin tahtoo teitä pestä, niin te

juoksette ulos maailmaan. Ette tahdokaan

puhtaaksi tulla, vaan tahdotte mustana

olla. Kuinkas nyt käypi, koska vieraat tu-

levat taivaasta ja te olette mustat kuin tat-

taraiset. Jo täytyy vanhimman panna teitä

kellariin. Ette saakaan niitä enkeleitä

nähdä, jotka tulevat tervehtelemään maata

jouluaattona. Ette saa kuulla, kuinka kau-

niisti ne veisaavat: "Kunnia olkoon Ju-

malalle korkeudessa, ja maassa rauha ja

ihmisille hyvä tahto!" Katsokaat, Jumalan

lapsukaiset, sitä Pikku Veljeä, joka makaa

seimessä, kuinka puhdas ja valkiaverinen

Hän on, mutta te olette vielä mustat ja

saastaiset, paitsi niitä harvoja sieluja, joita

Vanhin on saanut pestä elämän vedellä.

Mutta kuinka kauan netkin pysyvät puh-

taana. Niin pian kuin lapset pääsevät ulos

maailmaan, rupeevat he kaalaamaan ra-

pakkolantossa. Ja siellä aina mustuvat ja-

lat, jos vielä muut paikat pysyisit puh-

taana. Silloin tulee Vanhemmalle taas uusi

vaiva pestä heidän jalkojansa, ja ei vielä

kaikki anna pestä jalkojansa. Muutamat

kunnian kanssa taistelevat ja muutamat

oman vanhurskauden alla makaavat ja

muutamat ulkokullaisuuden tähden anta-

vat pestä jalkojansa, mutta ei sydämitänsä.

Koska nyt kaikki luontokappaleet nuo-

levat heidän sikiöitänsä varsin syntymisen

jälkeen, ja ihmiset pesevät lapsiansa var-

sin syntymisen jälkeen, niin se on arvat-

tava, ettei Taivaallinen Vanhin saata olla

pesemättä lapsiansa, joita Hän on suurella

vaivalla ja veren vuodatuksella synnyttä-

nyt. Taivaallinen Vanhin tahtoo pestä lap-

siansa joka kerta kuin he tahraavat itsensä

maailman rapakossa. Minä näin sinun ve-

ressäs makaavan, sanoo Herra, ja ei ole

sukulaiset napaa leikanneet. Tämäpä tah-

too olla yksi paha vika, koska napa on

jäänyt leikkaamatta. Moni on kyllä syn-

tynyt, mutta ei ole napaa leikattu, ja ei

ole yksikään oikein päässyt irti vanhasta

ihmisestä, ennen kuin napa on leikattu. Ja

se napasuoni näkyy olevan koko vahva ja

paksu ihmisen lapsissa. Ei se ole niin

hoikka kuin muutamilla luontokappaleilla.

Se on tosi, mitä Herra sanoo profeetan
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Hesekielin kautta, että napaa ei ole lei-

kattu niiltä, jotka rieppaavat kiinni van-

hassa ihmisessä. Ja kukas pitää navan leik-

kaaman, koska sukulaiset ei ole leikan-

 neet. Ei Mooses ole leikannut napaa, ei

profeetat ole leikanneet, eikä Johannes

ole leikannut. Sen tähden täytyy Herran

itse leikata navan, koska Hän menee

ohitse ja näkee sinun veressäs makaavan.

Hänen täytyy nyt laittaa saunaveden ja

kastajan, että lapsen uusi nimi tule sisälle

elämän kirkon kirjaan.

Mutta se seisoo myös, että kaikki, jotka

antavat itsensä kastaa, tunnustavat myös

syntinsä. Mutta Fariseukset ja kirjanop-

pineet ei tahto tunnustaa syntiänsä, eikä

semmoisilla ole paljon mitään tunnusta-

mista. Sen tähden he ei tahdo kastetuksi

tulla. He tahtovat olla kastamatta. Ei he

tahdo uuden syntymisen peson kautta tulla

puhdistetuksi heidän luonnollisesta saas-

taisuudestans. He sanovat, koska Vanhin

tahtoo heitä pestä: "Emme me ole mustat,

vaan puhtaat." Ja sitte he rupeevat itseänsä

pesemään niin kuin kissat, jotka ensinnä

nuolevat kynsiänsä ja sitte stryykäävät

nokkaansa. Kyllä fariseukset tarvitsevat

aikaisen ison saunaveden saada, mutta ne

pelkäävät sitä kylmää vettä. Net pelkäävät

myös, että saippuata pannaan silmiin, sillä

se karvastelee. Mutta joka tahtoo puh-

taaksi tulla, ei hänen auta pelkääminen,

että vesi on kylmä, ja että saippuata pan-

naan silmiin. Kyllä sen tähden pahanilki-

set sikiöt parkuvat sen saunan tähden ja

sanovat Vanhimmalle: "Älä pane saip-

puata, se karvastelee." Mutta Vanhimman

täytyy ottaa muutampia juuri väkisin pe-

soon, ja sitte he parkuvat, sillä se pesemi-

nen ja puhdistaminen on semmoinen

prässi, ja kuitenkin täytyy Vanhimman

pestä ja puhdistaa lapsiansa. Muutoin het

ei tule koskaan puhtaaksi.

Paljon on Johanneksen aikana pesty eli

kastettu lapsia Jordanin virrassa. Paljon

on myös jäänyt kastamatta. Vapahtaja sa-

noi opetuslapsillensa: "Te olette puhtaat,

ette kuitenkaan kaikki." Sillä Hän tiesi pet-

täjänsä. Ja tosin Juudas ei ole sydämestä

puhdas, vaikka hän ottaa vastaan sen ul-

konaisen puhdistuksen. Hän antaa pestä

jalkojansa. Hän menee niin kuin mikä

vanha kristitty Herran Ehtoolliselle. Hän

antaa vielä suuta Jeesukselle jota ei muut

kristityt ole tohtineet tehdä. Muut katu-

vaiset antavat Jeesuksen jalvoille suuta ja

pesevät Hänen jalkojansa kyyneleillänsä,

mutta Juudas se uskaltaa antaa Vapahta-

jalle suuta. Ei ole Juudaalla häpiätä. Mi-

täpä hän huolii, joka luulee olevansa paras

kristitty ja Jeesuksen ystävä. Ja niin tekevät

myös Juudaan veljet ja lihalliset neppai-

met. He ottavat kaikenlaisen puhdistuksen,

mikä jo maailmassa löytyy. He käyvät ri-

pillä. He antavat jalkojansa pestä. He an-

tavat Jeesukselle suuta, mutta petollisella

sydämellä. Ja sentähten on rietas saanut

niin suuren vallan heidän ylitsensä, että

koska tunto viimein herää [heidän] huo-

matessansa, että he ovat viattoman veren

pettäneet, ottaa omanvanhurskauden rietas

ja hirttää heitä, sillä ei ne raukat tohdi enää

mennä sen orjantappuroilla kruunatun Ku-

ninkaan tykö ano maan anteeksi. Niin se

käypi kaikille Juudaan veljille, jotka seu-

raavat Jeesusta petollisella sydämellä,

[jotka] tahtovat olla Jumalan ja maailman

ystävät. Senkaltaiset juovat Herran kalkista

ja perkeleen kalkista yhtenä päivänä.

Toinen tutkistelemus: kuinka Pyhä

Henki tulee kyyhkyläisen haamulla niiden

päälle, jotka Jordanin virrassa kastetut

ovat. Kylmä on vesi Jordanin virrassa,

mutta puhdas ja kirkas. Jos se ensinnä vi-

lustaa, niin se jälistä kuumentaa ja läm-

mittää kylmät sydämet. Se pyhä valkia,
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jonka Jeesus tuli sytyttämään palaa ilman

epäilemättä Jordanin virran rannalla. Vis-

simmästi saavat kaikki, jotka Jordanin vir-

rassa kastetut ovat, Pyhän Hengen, joka

sytyttää sydämet palavaksi, jos he muu-

toin ottavat Häntä vastaan. Sillä Pyhä

Henki on se kyyhkyinen, se kaunis lin-

tuinen, joka tulee avatusta taivaasta alas

niiden päälle, jotka Jordanin virrassa kas-

tetut ovat. Tämä rakas lintuinen toi Noa-

kille lehtikappaleen arkkiin todistukseksi,

että Jumalan viha oli loppunut. Ja tämä

rakas lintuinen tulee vielä nytkin niitten

päälle, jotka uuden syntymisen peson

kautta ovat kastetut Jordanin virrassa. Me

toivomme, että se Kyyhkyinen, joka tuli

alas taivaasta ja istui Jeesuksen päälle,

koska Hän oli kastettu, lentää vielä mei-

dän ylitsemme. Ja olis kyllä halu istua

pään päällä, jos me olisimme puhdistetut

Jordanin virrassa. Mutta net on harvat sen

suuren joukon suhteen, joitten pään päälle

tämä Taivaallinen Lintu istuu.

O! Rakas Lintuinen, tule alas taivaasta.

Tule istumaan meidän eli niitten päälle,

jotka kastetut ovat Jordanin virrassa. Tule,

tule, pyhä Kyyhkyläinen. Tule istumaan

pään päälle ennen kuin taivaan ovi kiinni

suljetaan. Tule, tule pyhä Kyyhkyinen,

ennen kuin mustat linnut syövät net pyhät

siemenet, joita siementen Herra on kyl-

vänyt. Tule alas taivaasta, rakas Kyyhkyi-

nen, ja istu niiden päälle, jotka kastetut

ovat Jordanin virrassa, että sinä opettaisit

kastetuita lapsia muistamaan sitä pyhää

liittoa, jonka he kasteessa tehneet ovat,

koska taivas aukeni ja he kuulit äänen tai-

vaasta puhuvan: "Tämä on minun rakas

Poikani, johon minä mielistyin."

Kyllä on tämä Lintuinen usein lentänyt

meidän ylitsemme korkian katon alla, ja 

lentää vielä nytkin. Jos täällä olis joku

sielu, joka olis kastettu Jordanin virrassa,

että Hän pääsis istumaan sen päälle. Mutta

kuka tiesi Hän on jo väsynyt lentämästä,

koska ei ole maan päällä sijaa, johon Hän

pääsis istumaan, sen tähden, että se suuri

synnin tulva on vielä peittänyt maan. Niin

täytyy tämän pyhän Lintuisen lentää ylös

taivaaseen ja jättää meitä vaivaisia istu-

maan kirotun maan päällä. Ojentakaat siis

kätenne ja pyytäkäät kiinni tämä pyhä

Kyyhkyinen, ennen kuin se menee ylös

taivaaseen. Pyytäkäät ja kiinni ottakaat

tätä pyhää Lintua, joka on lentämässä tei-

dän ylitsenne ja etsii sijaa maan päällä,

johon Hän pääsis istumaan. Älkäät las-

keko Häntä menemään pois, te harvat sie-

lut, jotka olette kastetut Jordanin virrassa

ja olette tunnustaneet syntiänne. Älkäät

päästäkö Häntä teidän käsistänne, te har-

vat sielut, jotka olette Johannekselta kas-

tetut Jordanin virrassa, jossa kokoontuu

monenlaista kansaa Johanneksen tykö.

Mutta ei tämä pyhä Kyyhkyinen istu

fariseusten ja kirjanoppineitten päälle, eikä

katumattomain huorain ja varasten päälle,

eikä viinaporvaritten ja juomatraasuin

päälle, joitten suusta pirun paska haisee,

mutta niitten päälle Hän tulee avatusta tai-

vaasta, jotka murheella tunnustavat synti-

änsä, sillä se on se pyhä Lintuinen, joka

tuopi teille tuoreen öljypuun lehtikappa-

leen suussansa ja antaa niille harvoille sie-

luille, jotka arkissa odottavat synnin tulvan

pyörtämistä, niille tämä pyhä Lintuinen

antaa sen autuaallisen toivon, että jos he

vielä kärsivällisyydellä odottavat muutam-

pia päiviä, niin he pääsevät pian astumaan

sen uuden maan päälle, jossa punainen vii-

napuu kasvaa, jonka hedelmiä he saavat

syödä Jumalan paratiisissa. Amen.

N:o 42 UUDENVUODEN PÄIVÄN JÄLKEISENÄ SUNNUNTAINA 1859

221

1. Jäljennös / Pekka Raittilan arkisto, Kuoksun kopiokirja / Oulun   Maakunta-arkisto / 2. Jäljennös / Pekka Raittilan

arkisto / Oulun Maakunta-arkisto / 3. Jäljennös / SKHS Kollerin kokoelma / Kansallisarkisto, Helsinki /

1-840_SAARIJARVI_245X175  1.6.2016  13:38  Sivu 221




