
Jumala oli profeettain kautta usein ja

monella muotoa varoittanut Israelin lapsia

siitä onnettomuudesta, joka epäilemättä

oli tuleva heidän päällensä heidän juma-

lattoman elämänsä tähden. Mutta ei nämät

paatuneet lainanneet korviansa profeettain

manauksille, eikä niin muodoin tehneet

parannusta, vaan suutuit profeetoille: "Ei

Herra ole niin sanonut. Profeetat puhuvat

tuuleen. Ei heillä ole Jumalan sanaa."

Tämän jumalattomuuden ja paatumuk-

sen tähden tulit he valmiiksi teurastettaa

eli hävitettää, niin kuin lihavat lampaat,

joita Herra on aikonut hävittää. Profeetan

Zacharian aikana oli jo Israelin suruton

kansa valmis teurastettaa. Tämän onnetto-

man kansan hävitys ja loppu oli aivan liki.

Sen aikaiset suruttomat ihmiset olit niin

kuin ne lihavat lampaat, joita Herra on ai-

konut hävittää. Sen tähden Hän sanoi pro-
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feetalle: "Kaitse teuraslampaita." Mut ta ei

ole kirjoitettu, kuinka hänen piti kaitseman

teuraslampaita. Me arvaamme ainoastansa

kaikista asian haaroista, että yksi suruton

kansa, joka juoksee avoimilla silmillä ka-

dotukseen, on niin kuin teuraslampaat,

joista toinen profeetta on sanonut, että he

syötetään niin kuin teurastuspäiväksi. Ja

kuka on, joka heitä lihavaksi tekee?

Ei suinkaan oikeat paimenet ole niitä

lihavaksi tehneet, mutta vihollinen, joka

on miestappaja, joka tahtoo ihmisiä sur-

mata, se on teuraslampaita lihavaksi teh-

nyt. Ne ovatki jo merkityt teurastettaa,

koska synnin mitta täytetään. Koska he

tulevat oikein lihavaksi profeettain ja kris-

tittyin verestä, silloin antaa Jumala heitä

saatanan haltuun teurastettaa. Niin se kui-

tenkin kävi juutalaisille ennen kuin valta-

kunta hävitettiin, sekä silloin, koska pa-

kanat veit heitä Babylonin vankeuteen että

myös silloin, koska juutalaisten valtakunta

hävitettiin roomalaisilta. Molemmilla ker-

roilla olit he niin kuin teuraslampaat, mer-

kityt jo pedon merkillä, niin kuin Johannes

heitä näki Ilmestyskirjassa. Kaikki, joilla

ei ollut enkelin merkki heidän otsissansa,

ne olit pedon merkillä merkityt.

Niin olit siis juutalaiset niin kuin teu-

raslampaat sekä profeetan Zacharian ai-

kana että myös Vapahtajan aikana, jonka

tähden tämä Herran sana: Kaitse teuras-

lampaita, lykätään muutamilta raamatun

selittäjiltä Vapahtajan aikaan, joka myös

kaitsi teuraslampaita. Se merkitsee, että

hänen pitää saarnaaman niille niin kuin

kuoleman vangeille, joita papit valmista-

vat kuolemaan. Se sana: "kaitse teuras-

lampaita", on siis yksi käsky annettu pro-

feetalle Zacharialle ja myös Vapahtajalle,

että heille pitää saarnattaman erilaihin

kuin niille raadollisille, jotka ovat laihat

ja niin muodoin ei kelpaa teuraslampaiksi.

Niille teuraslampaille pitää saarnattaman

niin kuin kuoleman vangeille.

Mutta me tiedämme, että muutamat

kuoleman vangit ovat niin paatuneet, ettei

he ota vastaan mitään Jumalan sanasta.

Se on juuri harva kuoleman vanki, jonka

papit saattavat niin valmistaa kuolemaan,

että he tulevat valmiiksi. Sillä useammat

kuoleman vangit ovat niin paatuneet, ettei

he tahdo tunnustaa pahoja tekojansa, vaik -

ka rikosasia on jo täydellisesti viisattu oi-

keudessa vierasten miesten kautta ja tuo-

mio on jo langennut heidän päällensä, yhtä

hyvin ovat he niin paatuneet, ettei he

tahdo papillekaan tunnustaa rikoksiansa.

Ja koska pappi kehoittaa katumukseen,

niin he pilkkaavat ja vastaavat: "Ei ole

tarpeellinen tunnustaa", ja papin he kut-

suvat mustaksi perkeleeksi, joka heitä ke-

hoittaa katumukseen.

Semmoiset kuoleman vangit ovat niin

kuin teuraslampaat, joita väkisin temma-

taan mestauspaikalle: jolla on niin paksut

niskat, että neljäskunta täytyy päätä painaa

pölkylle. Mutta semmoiseksi on nyt raa-

matussa maalattu yksi suruton ja paatunut

kansa, jolle on Jumalan lakikirjasta luettu

tuomio, ja ei vielä tahdo ottaa Jumalan sa-

naa vastaan. Jos yksi pappi kehoittaa heitä

tunnustamaan pahoja tekojansa ja katu-

maan syntiänsä, niin he vastaavat: "Ei

Herra ole niin sanonut; profeetat puhuvat

tuuleen; ei heillä ole Jumalan sanaa. Sem-

moiset paatuneet katsovat papin mustaksi

perkeleeksi, vihaavat opettajia ja kristityitä,

jotka kehoittavat heitä katumukseen. Sem-

moiset ovat ne teuraslampaat. Ja kos ka

Herra sanoo profeetalle Zacharialle: "Kait -

se teuraslampaita", niin se merkitsee: sinun

pitää saarnaaman niille niin kuin paatu-

neille kuoleman vangeille, jotka ovat saa-

neet tuomion, mutta eivät vielä tahdo tun-

nustaa rikoksiansa, eikä katua syntiänsä.
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Mitäs nyt opettaja saattaa semmoisille

tehdä. Hän kaitsee heitä niin kuin teuras-

lampaita, mutta ei hän saata niin valmis-

taa heitä kuolemaan, että he tulisit val-

miiksi, vaan hänen täytyy viimein sitoa

mustan huivin heidän silmäinsä eteen ja

ylönantaa heitä pyövelin haltuun ja men -

nä pois murheellisella sydämellä. Jos joku

kysyy papilta: "minkälainen tunto sinulla

on siitä kuoleman vangista?" niin hänen

täytyy sanoa: "Ei ole toivoa hänen autuu -

destansa. Katumattomana ja paatuneena

hän meni kuolemaan."

Minulle on myös annettu Herralta tämä

käsky: "Kaitse teuraslampaita." Ja minä

kaitsen heitä raadollisten tähden. Tässä

kuuluu olevan profeetan tarkoitus, niin et-

tei hän olis muutoin teuraslampaita kain-

nut, mutta raadollisten lammasten tähden.

Kuinkas te nyt ymmärrätte nämät raama-

tun sanat, te maailman viisaat, jotka aina

sanotte: "Kyllä me näemme itse kirjasta?"

Koska nyt raamatun selittäjät sanovat niin,

että nämät sanat kuuluvat erinomattain

Vapahtajalle, joka kaitsee teuraslampaita

raadollisten tähden. Mutta koska raamatun

selittäjät ei ole sanoneet, mitkä ne teuras-

lampaat ovat, ja minkä kaltaiset ne raa-

dolliset lampaat ovat, niin meidän täytyy

siis kysyä maailman viisailta, jotka sano-

vat: "kyllä me näemme itse kirjasta", kuin -

ka ne ymmärtävät tämän paikan.

Luonnollinen järki sanoo näin: Koska

ihmiset verrataan lampaiksi, niin se on ar-

vattava, että teuraslammasten kanssa ym-

märretään semmoiset ihmiset, jotka kelpa-

avat Herralle, niin kuin myös ruotsa-

 lai  sessa raamatussa seisoo niistä lihavista

lampaista, että Herra varjelee niitä, ja kor-

jaa, vaikka suomalaisessa seisoo, että Herra

hävittää net lihavat lampaat. Jos nyt olis

oikein käätty se paikka ruotsalaisessa raa-

matussa, että Herra korjaa ne lihavat lam-

paat, niin seurais siitä, että lihavat lampaat

ovat semmoiset ihmiset, jotka kelpaavat

hyvin Herralle, niin kuin luonnollisessakin

tarkoituksessa lihava lammas on ihmisten

mielestä parempi kuin laiha lammas, joka

ei kelpaa teuraslampaaksi eli tappolam-

paaksi. Mutta käännä nyt järki tämä vertaus

lammasten päälle ja ajattele, jos sinä olisit

yksi lammas ja sinulla olis se ymmärrys,

että lihava lammas ensinnä tapetaan, mutta

raadollinen lammas saa elää, niin sinä tah-

toisit aina olla raadollinen lammas, sillä

raadollinen lammas saapi elää.

Ja arvaa nyt maailman viisas, kumpi

on paremmin ymmärtänyt alku raamattua,

se joka sanoi, että Herra korjaa lihavat

lampaat, eli se, joka sanoi, että Herra hä-

vittää lihavat lampaat. Mutta minä luulen,

että se on itse ollut lihava lammas, joka

sanoi, että Herra korjaa lihavat lampaat.

Me ymmärrämme siksi, että ne lihavat

lampaat ovat ne teuraslampaat, jotka ovat

jo määrätyt tappolampaaksi.

Koska nyt raamatun selittäjät ovat sa-

noneet, että nämät Herran sanat Zacharian

11: 4 "kaitse teuraslampaita", kuuluvat

Vapahtajalle, niin pitää meidän tänä päi-

vänä katseleman, kuinka Vapahtaja kaitsee

teuraslampaita raadollisten lammasten

tähden. Mutta onkos tässä nyt raadollisia

lampaita, joitten tähden minun pitää teu-

raslampaita kaitseman? Missä ovat nyt ne

raadolliset lampaat, joita se Suuri Israelin

Paimen surkuttelee? Missäs ovat ne vihe-

liäiset ja raadolliset lampaat, joita se Suuri

Israelin Paimen täytyy kantaa? Missäs

ovat ne karitsat, joita Hän ruokkii rieskalla

ja juottaa maidolla? Missäs ovat ne raukat,

jotka ovat niin lamassa, ettei jaksa seurata

laumaa? Missäs olette te raadolliset lam-

paat, joita lihavat lampaat ovat puskeneet?

Onkos teillä niin huono laidun, ettette

jaksa noudattaa teidän emäänne?
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Minä tiedän, että Paimen surkuttelee

teitä. Ei Hän jätä teitä tien päälle kuole-

maan, vaan nostaa teitä ylös rapakko jän-

kästä, johon te uponneet olette, ja kantaa

teitä sylissänsä ja juottaa teitä rieskalla,

että te jaksaisitte seurata laumaa. Kuule

Israelin Paimen raadollisten lammasten

surkea ääni, koska he huutavat Sinun ty-

kös. Isä meidän jne.

Evankeliumi Matt. 21: 1

Tämän päivän evankeliumi on otettu

Matt. 21 luvusta, jossa evankelista kir-

joittaa, kuinka Jeesus ratsasti aasintam-

man päällä. Mutta Luukas on enemmän

kirjoittanut tästä asiasta, josta me kuu-

lemme, että Jeesus ajoi ulos templistä os-

tajat ja myyjät, kaatoi heidän vaihetus-

pöytänsä, ajoi ulos templistä kahdenjal-

kai sia ja nelijalkaisia luontokappaleita,

jotka joit ja paskansit siellä. Ja kaikki lap-

set rupeisit huutamaan templissä: Hoosi-

anna Daavidin pojalle. Silloin pahenit fa-

riseukset siitä huudosta, mutta luontokap-

 palten ammominen templissä ei tehnyt

heille pahennusta, eikä myös fariseukset

pahenneet ostajitten ja myyjäin humusta

ja niitten kirouksista. Mutta kun lapset ja

opetuslapset rupeisit Vapahtajan kunniaksi

huutamaan templissä, silloin tuli farise-

uksille korvapistos. Se lasten ääni teki

heille pahaa. 

Tämä Vapahtajan kiivaus osoittaa meil -

le, kuinka Hän kaitsee teuraslampaita raa-

dollisten lammasten tähden, sillä juuta laiset

olit jo Vapahtajan aikana teuraslampaat.

He olit paatumuksensa tähden liki loppu-

ansa. Johannes sanoi heille: "Jo on kirves

pantu puitten juureen. Jumalan rangaistus

on oven edessä." Mutta ei nämät paatuneet

uskoneet, että het olit se hedelmätöin puu,

jonka juureen kirves oli pantu. Ei he usko-

neet, että he olit ne teuraslampaat, joita

Jeesus kaitsi, koska Hän otti ruoskan ja

ajoi ulos templistä tappolampaita. — Kat-

selkaamme siis Jumalan armon kautta,

kuinka Jeesus kaitsee teuraslampaita raa-

dollisten lammasten tähden. Mutta jos tap-

polampaat tietäisit, että heitä on ylhäältä

määrätty tappolampaiksi, ei ne raukat roh-

kenis niin paljon puskea raadollisia.

Ensimmäinen tutkistelemus. Kutkas

ovat ne teuraslampaat? Me ymmärrämme

hyvin, että teuraslampaitten kanssa ym-

märretään yksi surutoin ja paatunut kansa,

jonka loppu ja hävitys on aivan lähellä.

Niin oli Juudan kansa Zachariaksen ai-

kana. Niin oli myös tämä kansa Vapahta-

jan aikana. Mutta ei ne uskoneet raukat,

että loppu ja hävitys on niin liki. Ei he

uskoneet, että he olit ne teuraslampaat,

jotka olit jo Jumalalta tappolampaiksi

määrätyt. Ja koskapa surutoin uskoo, että

hänen loppunsa on niin liki? Mutta kuin-

kas nyt Paimen niitä teuraslampaita kait-

see? Joo, Hän ottaa ruoskan ja ajaa heitä

ulos templistä ja sanoo: "Kirjoitettu on:

Minun huoneeni on rukoushuone, mutta

te teette sen ryöväritten luolaksi.

Ja millä lailla nyt suruttomat ja paatu-

neet tekevät rukoushuoneen ryöväritten

luolaksi? Jo, koska suruttomat tulevat ru-

koushuoneeseen, niin he pilkkaavat kris-

tittyin kyyneleet; nauravat vielä kirkossa,

ja narreuttansa osottavat rukoushuoneessa.

Muutamat siellä nurkkain takana lentävät

niin kuin pissihaukat ja pyytävät hiiriä.

Onkos tämä suruttomain elämä parempi

kuin juutalaisten elämä, koska he pidit

tappolampaita templissä ja teit kauppaa

niiden kanssa? Mutta aivan ankarasti Va -

pahtaja niitä teuraslampaita hallitsi. Ei

Hän puhu heille nöyryydessä. Ei Hän ru-

koile heitä ja sano: Rakkaat juutalaiset,

älkää pitäkö jumalatointa elämää temp-

lissä ja templin ympäri, vaan heittäkäät
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nyt pois se jumalatoin elämä ja tehkäät

parannus. Mutta Hän otti vaan ruoskan,

ajoi heitä ulos kirkosta ja kaatoi viinapor-

varein vaihetuspöydät. Eikö Hän silloin

ollut ylpeydessä, koska Hän niin kävi juuri

käsiksi, emme tiedä. Fariseukset kyllä ko-

vin moitit tätä Nasareenuksen kiivautta ja

kysyit, kenenkä luvalla sinä näitä teet?

Kuka on antanut sinulle sen vallan, että

sinä näin teet? Vielä ne fariseukset pahe-

nevat lasten huudosta templissä, niin kuin

nämät fariseukset pahenevat Jumalan las-

ten äänestä kirkossa. Se lasten huutaminen

kirkossa, se on niin ilkeä, ettei fariseukset

viitti sitä kuulla.

Mutta katselkaamme, minkä tähden

Vapahtaja niin ankarasti kaitsee ja hallit-

see teuraslampaita, eli minkä tähden Hän

on suruttomalle kansalle niin kova ja an-

kara. Minkä tähden Hän soimaa ja tuo-

mitsee heitä ja haukkuu heitä huoruuden

sukukunnaksi, kyykäärmeitten sikiäksi ja

valkeaksi seinäksi? Tämän aikaiset surut-

tomat sanovat, että semmoinen haukku-

minen ja tuomitseminen ei sovi mihin-

kään. Ihmiset vaan paatuvat sen kautta ja

tulevat pahemmaksi. Niin ne tekevät. He

paatuvat tuomion kautta ja tulevat pahem-

maksi. Niin teit myös juutalaiset, ne paa-

duit Johannes Kastajan ja Vapahtajan tuo-

mion kautta ja tulit viimein niin paatu-

neiksi, että he purit hampaitansa ja tukitsit

korviansa, koska yksi kristitty Stefanus

rupeis heitä soimaamaan sanoen: "Te sei-

sotte aina Pyhää Henkeä vastaan, niin kuin

teidän isänne, niin myös te. Ja Vapahtaja

sanoi sen tähden heille: Täyttäkäät teidän

isäinne mitan.

Nyt saattavat siis juutalaiset sanoa Jo-

hannes Kastajalle ja Vapahtajalle: Te olette

meitä paaduttaneet teidän kovan tuomi-

onne kautta. Te olette meitä tuominneet

helvettiin, ja vastatkaat nyt meidän sie-

luimme edestä. Mutta olikos se niitten

opettajain syy, että juutalaiset paaduit?

Koska raamattu sanoo, joka on paha, se

tulkoon vielä pahemmaksi. Perkeleeksi

pitää ihmisen tuleman. Mutta jos hän sen

paatumuksen kautta tulis huomaitsemaan

ja tuntemaan perkeleellisen luontonsa,

niin tulis riettaalle hätä. Mutta paatuneit-

ten sydän paisuu vaan päivä päivältä. Jota

kauvemmin [he elävät] sen hirmuisem-

maksi he tulevat. Viimein kääntää vihan

perkele heidän silmänsä nurin, että he kat-

sovat Jumalan saatanaksi ja saatanan Ju-

malaksi. Vapahtaja tulee paatuneitten sil-

missä samarialaiseksi, kansan häiritsijäksi

ja Jumalan pilkkaajaksi. Kristityt tulevat

paatuneitten silmissä ylpeiksi, riettaiksi

ja vääriksi profeetoiksi ja villihengiksi.

Mutta huorat, varkaat, murhaajat, juoma-

rit, kiroilijat ja tappelusmiehet tulevat rak-

kaiksi kristityiksi. Ja perkeleen apostolit

tulevat parhaiksi papeiksi.

Katso, niin kaitsee Paimen teuraslam-

paita! Aivan ankarasti Hän heitä hallitsee.

Ja minkä tähden Hän on sitte niin kova ja

ankara niitä tuomitsemaan? Joo! Aivan

raadollisten lammasten tähden Hän niin

kovin tuomitsee teuraslampaita.

Toinen tutkistelemus. Kutkas ovat ne

raadolliset lampaat? Herra sanoi: "Kaitse

teuraslampaita." Ja minä kaitsen teuras-

lampaita raadollisten lammasten tähden.

Tässä kuulemme me, ettei Paimen kaitsis

teuraslampaita, jos ei olis niitä raadollisia

lampaita, jotka tarvitsevat apua Paime-

nelta. Ilmanki nyt kaikki ymmärtävät, että

teuraslammasten kanssa ymmärretään su-

ruttomat ja paatuneet, jotka loppuansa lä-

henevät. Teuraslampaat eli tappolampaat

ovat ne lihavat lampaat, jotka profeetan

Hesekielin raamatussa sanotaan polkevan

laidunta, eli ylönkatsovan Jumalan sanaa

ja pilaavan lähteitä, se on sakramenttiä.
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Niin kuin esimerkiksi monta tässä seura-

kunnassa katsovat ylön Herran ehtoollista.

Mutta ei ainoastansa se, että lihavat lam-

paat polkevat laidunta ja pilaavat lähteitä,

vaan ne vielä puskevat niitä raadollisia

lampaita, se on, he katsovat ylön katuvai-

sia, pilkkaavat niitten kyyneleet ja vaino-

avat katuvaisia sieluja hengellisen vihan

kautta. Ja se puskeminen, se väärä oppi,

jonka ne lihavat tappolampaat julistavat,

koska he vääntävät ja kääntävät Jumalan

sanaa väärään mieleen, jonka kautta su-

ruttomat saavat vettä myllynsä päälle, yk-

sinkertaiset eksytetään ja huikentelevaiset

joutuvat epäilykseen, kummanko oppi on

oikea, fariseusten eli Nasareenuksen oppi.

Kaikki nämät teuraslampaat ja tappo-

lampaat pitää niin ankarasti ahdistettaman

Jumalan sanan taka, ettei ole heillä tilaa

niin vääntää ja kääntää Jumalan sanaa,

että yksinkertaiset, katuvaiset ja raadolli-

set, eli epäileväiset sielut eksytettäisiin

sen väärän opin kautta siitä oikeasta ar-

mon järjestyksestä. Niin kuin täälläkin

muutamat armonvarkaat vääntävät Lut-

herusta, että he sen kautta pääsisit kaata-

maan tätä kristillisyyttä ja panemaan vää-

räksi koko autuuden perustuksen. Mutta

Lutherus ei ole semmoinen mies, joka tä-

män kristillisyyden kaataa, vaan ne, jotka

luulevat Lutherukselta saavansa puolta

juopumukseen, tanssiin, koreuteen, syn-

nintunnustuksen poistamiseen ja hengel-

lisen ilon eli liikutusten vääräksi ja paa-

viksi panemiseen; ne lukevat Lutherusta

niin kuin rietas raamattua.

Ja semmoiset ovat ne tappolampaat,

joita Paimen kaitsee niitten raadollisten

lammasten tähden. Ja aivan ankarasti Hän

näkyy niitä hallitsevan, koska Hän ajaa

heitä ulos kirkosta ruoskan kanssa ja kaa-

taa kauppamiesten vaihetuspöydät, niin

että rahat varisevat maahan. Ei olis Nasa-

reenus muutoin tarvinnut taistella farise-

usten ja kirjanoppineittein kanssa, jotka

olit paatuneet, mutta niitten raadollisten

tähden, niitten yksinkertaisten tähden, ja

epäileväisten tähden, täytyi Hänen tais-

tella ristin kanssa, että nämät käärmeen

siemenet ei pääsis nurin kääntämään Raa-

mattua ja väärän oppinsa kautta saatta-

maan yksinkertaisia epäilemään lieneekö

Jeesuksen Nasareenuksen oppi olla oikea

oppi. Sen tähden Hän usein varoittaa ope-

tuslapsiansa fariseusten hapatuksesta ja

siitä väärästä opista, jonka he julistit yk-

sinkertaiselle kansalle.

Hän kaitsee nyt, se Suuri Paimen, teu-

raslampaita raadollisten lammasten tähden.

Ja näin meidänkin täytyy paimentaa teu-

raslampaita raadollisten lammasten tähden,

sillä tässä on paljon niitä teuraslampaita,

jotka polkevat laidunta ja pilaavat vesi-

lähteitä, ja puskevat raadollisia lampaita

vihalla, vainolla, väärällä opilla ja Jumalan

sanan ylönkatsomisella. Muutamat ovat

niin paatuneet, että he pilkkaa vat Jumalan

sanaa ja ylönkatsovat sakramenttia. Muu-

tamat taas käyvät niin kuin Juudas Herran

ehtoollisella vahvistamassa itseänsä kuol-

leella uskolla. Nämät kaikki ovat teuras-

lampaat, eli tappolampaat, merkityt pedon

merkillä heidän otsissansa ja niin muodoin

Jumalan tuomion alaiset, ei luomisessa to-

sin määrätyt tappolampaiksi, mutta vasta

silloin määrätyt tappolampaiksi, koska he

tulevat hyvin lihavaksi ja rupeevat polke-

maan laidunta: ylönkatsovat ja väärinkäyt -

tävät Jumalan sanan ja sakramentit, silloin

on Jumala aikonut hävittää lihavat lam-

paat, mutta raadollisia lampaita säästetään.

Ja Minä kaitsen teuraslampaita raadollisten

lammasten tähden.

Missäs nyt olette, te raadolliset lam-

paat? Missä olette te murheelliset, epäi-

leväiset, katuvaiset ja viheliäiset, jotka la-
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man tähden ette jaksa seurata Israelin Pai-

menta, koska Hän teitä suloisella äänel-

länsä kutsuu, ja surkeuden tähden armah-

telee? Oletteko ruuan vaanuuden tähden

niin raadollisiksi ja viheliäisiksi tulleet,

että Paimenen täytyy teitä kantaa, koska

ette jaksa käydä? Hänen täytyy teitä juot-

taa, koska lihavat lampaat pilaavat vesi-

lähteitä. Hänen täytyy teitä syöttää, koska

lihavat polkevat laidunta. Hänen täytyy

teitä virvoittaa, koska te olette väsyneet.

Hänen täytyy sitoa teidän haavojanne,

koska hukka on kiskonut ja raatanut. Hä-

nen täytyy hakea teitä, koska te olette ek-

syneet. Hänen täytyy huutaa, koska hukat

ulvovat. Hänen täytyy surkutella teitä, te

raadolliset lampaat, koska te olette niin

viheliäiset, ja niin surkeat Hänen silmis-

sänsä. Teidän surkeutenne vaikuttaa niin

paljon, että se Suuri Israelin Paimen ar-

mahtaa teitä, ei Hän raski teitä tappaa,

vaikka kuinka huonot, raadolliset ja vi-

heliäiset te olisitte.

Kuulkaat, raadolliset lampaat. Paimen

huutaa, missäs te olette, raadolliset lam-

paat? Paimen vaeltaa niitä raskaita ja vai-

valloisia askeleita ja hakee raadollisia

lampaita Sinain vuorella, Jordanin virran

tykönä ja Punaisen meren rannalla huu-

tain: raadolliset lampaat, missäs olette?

Tulkaat pois Paimenen tykö, te viheliäiset

lampaat, ei Paimen raski teitä tappaa, sillä

ette ole kelvolliset teuraslampaiksi, niin

kuin ne lihavat lampaat. Hän freistaa vielä

yhden talven teitä ruokkia, että Hän sais

teitä viedä viheriöitsevälle niitylle, par-

haalle laitumelle, koska kesä tulee, koska

iankaikkisuuden kukkaiset rupeevat kas-

vamaan. Silloin pitää Hänen pesemän tei-

dän villojanne lumivalkeaksi Jordanin vir-

rassa ja varjeleman teitä kaikista pedoista,

jotka täällä kuuluvat. Ja viimein pitää Hä-

nen viemän teitä ijankaikkisiin majoihin

Saaronin laaksossa, ja pitää juottaman

teitä elämän vedellä ja parantaman teidän

haavojanne nyt ja iankaikkisesti. Amen.
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