
- - - ei ainoastans silloin, koska he elä-

vät, vaan myös kuoleman jälkeen. Koska

nyt Tobias tätä rakkauden työtä osottaissa

kristityille, oli väsynyt ja pani maata, pas-

kansi pääskyinen hänen silmiinsä, ja hän

tuli sen kautta sokiaksi, niin kuin se vielä

nytkin tapahtuu, että moni on tullut soki-

aksi, koska hän on pannut maata juuri

pääskyisen pesän alle. Moni on sen kautta

tullut niin sokiaksi, ettei ole enää saattanut

nähdä taivaan valkeutta, ja on joutunut

sokeudessa istumaan.

Koska nyt Tobias odotti kuolemata,

käski hän poikansa mennä hakemaan it-

sellensä yhden uskollisen kumppanin joh-

dattajaksi ja neuvonantajaksi tämän maa-

ilman vaarallisissa retkissä, jotka olit vielä

nuorelle Tobialle tuntemattomat. Ja hän

löysi yhden kauniin nuorukaisen, joka tar-

jois itsensä kumppaniksi, ja koska tämä

nuorukainen tuli sisälle, tervehteli hän sitä

vanhaa Tobiasta ystävällisesti ja sanoi:

"Jumala antakoon sinulle ilon." Mutta

vanhalla Tobiaksella oli niin ikävä olla

sokeudessa, ettei hän toivonutkaan enää

saavansa nähdä taivaan valkeutta. Mutta

nuorukainen lohdutti häntä ja sanoi: "Ole

kärsivällinen, Jumala sinua pian auttaa."

Ne sanat luetaan Tobiaksen kirjan viiden-

nessä luvussa.

Emme tiedä, kuka on sen Tobiaksen

elämäkertaa kirjoittanut, sillä koska se

suuri kirjantutkinto oli, hyljättiin Tobiak-

sen kirja pois Raamatusta ja pantiin apok-

ryfaan, erinomattain siitä syystä, että en-

keli siinä kirjassa tuli valehtelijaksi, koska

hän sanoi Tobialle, että hän on siitä Isra-

elin suvusta syntynyt. Emme tiedä, onko

enkeli valehdellut, vai onko kirjoittaja va-

lehdellut enkelin päähän. Mutta sen me 

tiedämme, että moni on tullut sokiaksi

niin kuin Tobias, pääskyisen paskantami-

sesta. Koska nimittäin yksi kristitty ni-

meltäns panee maata ja rupeaa nukku-

maan juuri pääskyisen pesän alle, vis-

simmästi pääskyinen tekee semmoisen

miehen sokiaksi. Sillä pääskyinen alkaa

visertämään varsin, kuin aurinko koittaa;

hän kiittää Luojaansa ensimmäisen säteen

edestä, joka herättää häntä hänen pesäs-

säns. Joka nyt panee maata pääskyisen

pesän alle ja alkaa siellä nukkumaan,

vaikka kuinka hyvää työtä olis tehnyt,

vaikka kuinka paljon kristittyin raatoja

olis korjannut, kyllä hän sen tähden tulee

sokiaksi, koska hän makaa juuri pääskyi-

sen pesän alla.

Ja me uskomme kyllä, että moni kris-

titty, joka on pannut maata pääskyisen pe-

sän alle, on tullut sokiaksi sen kautta, että

hän ei ole valvonut. Sillä se on mahdotoin

uskoa, että yksi kristitty, joka on valvo-

massa, saattaa olla niin ymmärtämätöin,

että hän panee maata pääskyisen pesän

alle, ja rupee siellä nukkumaan. Emme

sen tähden epäile Tobian kristillisyydestä,

vaikka hän oli niin kuin muu valvomatoin

ja ymmärtämätöin. Mutta Tobialle tuli

sangen ikävä, koska hän ei saattanut tai-

vaan valkeutta nähdä. Ja pitäis muille

kanssa samaan laihin tulla ikävä, koska

he ovat sokiaksi tulleet, mutta eipä näy

tulevan oikiata muretta niillekään, jotka

tuntevat sokeutensa. Sillä muutamat al-

kavat vihaamaan niitä pääskyisen poikia,

joista he luulevat sokeuden tulleen. Ja

muutamat ei pidä vaivana olla sokeudessa

Muutamat epäilevät niin kuin Tobias, ettei

taida enää olla mahdollinen hakea silmän-

voidetta, että he saisit vielä kerran nähdä
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taivaan valkeutta. Ne, jotka kantavat hen-

gellistä vihaa pääskyisille, joista he luu-

levat tulevan alun sokeuteen, ei taida enää

- - -

[käsikirjoituksessa aukko]

- - - kiittäin Luojaansa ensimmäisen

säteen edestä, joka paistaa heidän pääl-

lensä; ei se ole niiden syy, Tobias, että

sinä olet sokiaksi tullut, vaan se on oma

syy, että sinä panit maata pääskyisen pe-

sän alle ja rupeisit siinä unta näkemään.

Mutta usko nyt Tobias, mitä enkeli sanoo

sinulle, ole kärsivällinen, Jumala sinua

pian auttaa, jos vielä karvastelee kalan

sappi, jonka enkeli on arvannut parhaaksi

lääkitykseksi ja silmän voiteeksi, sillä jos

sinä tuntisit, kuinka onnetoin sinä olet,

jonka pimeydessä istuman pitää ja taivaan

valkeutta et saa siinä sokeudessa nähdä,

niin sinä et huolis, vaikka vielä lohikäär-

meen sappi paiskattaisiin silmiin, saati

sinä sen kautta tulisit näkeväiseksi ja saisit

vielä kerran nähdä taivaan valkeutta.

Istu nyt sokeudessas, Tobias, ja huo-

kaa:" Mikä ilo minulla oleman pitää,

jonka pimeydessä istuman pitää, ja taivaan

valkeutta en saa nähdä!" Mutta sinun pitää

myös uskoman, mitä enkeli sanoo:" Ole

kärsivällinen, kyllä Jumala sinun pian aut-

taa." Kuule nyt, taivaan Jumala, niitten

sokiain huokaus, jotka nöyrällä ja katu-

vaisella, ja särjetyllä sydämellä huutavat:"

Jeesu, Daavidin Poika, armahda minun

päälleni!" Isä meidän, joka olet taivaissa.

Meidän pyhän evankeliumimme joh-

datuksesta pitää meidän tällä siunatulla

hetkellä katseleman, minkä tähden se so-

kia raukka, joka istuu tien vieressä kerjä-

ten, on niin kiivas huutamaan Jeesuksen

perään, vaikka surutoin väki toruu häntä

vaikenemaan. Me arvaamme hyvin, että

kristityt ei kiellä ketään huutamasta Jee-

suksen perään, mutta suruttomat, jotka

seisovat niin kuin sääsket Jeesuksen ym-

päri, ne toruvat sitä sokiata miestä vaike-

nemaan. Net ei kärsi, että joku sokia eli

raajarikko eli pitalinen huutais Jeesuksen

perään.

Ensimmäinen tutkistelemus. Minkä

tähden on se sokia raukka niin kiivas huu-

tamaan Jeesuksen perään, vaikka surutoin

väki toruu häntä vaikenemaan? Minä luu-

len hänen huutavan ensiksi sen tähden,

että hänelle on ikävä olla sokiana. Sokeus

on tullut hänelle suureksi vaivaksi. Hän

on kyllä ynnä muitten ontuvain ja raaja-

rikkoin kanssa kutsuttu häihin, mutta ei

hän näe, mistä tie menee taivaaseen. Halu

olis tulla näkeväiseksi, että hänki sais ker-

ran nähdä taivaan valkeutta, mutta ei hän

ilman taluttajata kostu Jeesuksen tykö,

jonka perään hän huutaa. Tähän paikkaan

kuuluu nyt, mitä drottningin kamaripal-

velija sanoi Filippukselle, koska hän luki

Raamatusta Vapahtajasta, kuinka Hän me-

nee kuolemaan niin kuin lammas, joka

teurastetaan, ja Filippus kysyi:" Ymmär-

rätkös, mitä sinä luet?", vastais kamari-

palvelija: "Kuinka minä ymmärrän, koska

ei ole johdattajaa."

Tunsi hänki sokeutensa, ja sen tähden

pääsi hän valkeuteen, koska hän sai sil-

mänvoidetta. Mutta fariseukset ei[vät]

tunne sokeuttansa ja sen tähden ne sanovat

Vapahtajalle: "Olemmeko mekin sokiat?"

Ja niitä on monta, jotka sanovat: "Olem-

meko mekin sokiat? Kyllä me itse nä-

emme kirjasta. Emme tarvitse yhtään kou-

lumestaria, joka selittää."

Mutta tämä sokia raukka, joka istui

tien vieressä kerjäten, tunsi kyllä, kuinka

suuri vaiva se on, että olla sokiana. Vaikka

emme tiedä, mistä se sokeus oli hänelle

tullut, koska ei ole pantu kirjaan. Saattaa

olla mahdollinen, että tämä sokia raukka

oli ennen nuorempana ollut näkeväinen.
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Moni on tässä seurakunnassa ollut näke-

väinen ja on tullut sokiaksi. Moni on toisen

kerran tullut sokiaksi, joka on ennen ollut

näkeväinen. Ja muutamat kantavat kristit-

tyin päälle, että net on syypäät siihen.

Mutta minä ajattelen, että jos Tobias alkaa

kantamaan pääskyisten päälle, että [net]

on syypäät siihen sokeuteen, niin hän kan-

taa väärin, sillä kukas käski hänen panna

maata juuri pääskyisten pesän alle? En

usko minä, että yksikään kristitty, joka on

valvomassa, panee maata pääskyisten pe-

sän alle. Mutta koska uni pakkaa niin vä-

kevästi hänen päällensä, silloin hän panee

maata nukkumaan pääskyisten pesän alla.

Onkos sitte pääskyisten syy, että tuo

tulee sokiaksi? Älä kanna. Tobias, pääs-

kyisten päälle, vaan syytä itsiäs. Hengel-

linen sokeus tulee kristityille tällä lailla;

koska niillä ei ole valvominen eikä itsensä

tunteminen, tulee omanvanhurskauden

perkele ja omistaa itsellensä Jumalan ar-

motöitä ja saarnaa sitte kristittyin mielessä

tällä lailla:" Näin ja näin paljon sinä olet

koetellut. Ei olekaan muut kristityt niin

paljon koetelleet, kuin sinä." Jos ei ole

sitte tuolla niin tarkka itsensä tunteminen,

kuin yhdellä kristityllä pitäis oleman, niin

ottaa hän huomaitsematta vastaan, mitä

tuo omavanhurskaus ja omarakkaus hä-

nelle tarjoo. Ei ole hänellä sillä hetkellä

sitä ymmärrystä, että hän sanois riettaalle:

"Kyllä sitte. Mitä minä olen koetellut, ei

net ole sinun eikä minun töitäni, mutta

Jumalan net ovat. Eikä ole Jumalan sa-

nassa käsketty minun omistaa muuta kuin

Kristuksen vanhurskautta, joka on koko-

nansa omaa vanhurskautta vastaan."

Sillä omavanhurskaus tarjoo myös

kristityille yhtä ja toista Jumalan vaiku-

tuksista. Hän tarjoo heille koettelemukset,

tuntemiset, liikutukset, ja käskee niitä

omistaa. Hän tarjoo viimein rakkautta niin

kuin Pietarille ennen lankeemusta. Ja

omavanhurskaus on vielä niin viekas, ettei

hän silloin tarjoo kristityille syntiä, koska

hän tarjoo heille hyvää. Mutta jos tuo ei

ota hyvää vastaan riettaan kädestä, sitte

hän tarjoo niin paljon syntiä, kuin mah-

dollinen on saada kokoon, ja tekee kaikki

Jumalan Hengen vaikutukset tyhjäksi.

Sitte hän alkaa näin saarnaamaan:" Et sinä

ole koskaan herännyt. Ei sinulla ole oi-

kiata katumusta ollut. Mitä sinäki enää

huudat Jeesuksen perään, sokia raukka?"

Jos omavanhurskaus ei saata juuri kaikki

tyhjäksi tehdä, - - -

[käsikirjoituksessa aukko]

- - - helvetti tärisee. Ja niin hän saarnaa

maailmalle ja kaikille riettaan enkeleille:

"Nämät villihenget ottavat minulta kris-

tillisyyden pois ja haukkuvat armonvar-

kaaksi ja saarnaavat vastoin Raamattua,

että minä rakastan maailmaa enemmän

kuin Jumalata. Mutta minä en tottele ke-

tään, enkä huoli ihmisistä, vaan minä me-

nen ojeti Jumalan tykö."

Semmoinen hirmuinen kristitty tulee

viimein pyhäksi ja synnittömäksi, ja tulee

viimein niin sokiaksi, ettei hän näe enää

muuta kuin hyvän itsessäns, vaikka on

sarvi kyljessä kristityitä vastaan, vaikka

on iso rautanaula sydämessä. Ei hän sitä

tunne. Pahalla tunnolla hän kiertää kristi-

tyitä, eikä tahdo niitten seuraan tulla, mut -

ta rakentaa itsellensä eriseuraa, ja pitää

eri jumalanpalvelusta.

Katso, tällä lailla pilataan muutampain

kristittyin kristillisyys. Ja sillä lailla on

moni sokiaksi tullut. Ja sitte he sanovat

näin:" Se on kristittyin syy, että me olem -

ma tämmöiseksi tulleet." Mutta ei se ole

semmoinen sokea, joka istuu tien vieressä

ja huutaa, vaan se on semmoinen, joka

tuntee sokeutensa, ja on ikävä, jollen so-

keus tulee suureksi vaivaksi, ja on suuri
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halu, että hän pääsis vielä kerran valkeutta

näkemään. Mutta ei jaksa itse käydä Jee-

suksen tykö ilman taluttajata. Hän on is-

tunut sokeudessansa kuka tiesi, kuinka

kauan, ja on kuullut sanoman kautta pal-

jon puhuttavan Jeesuksesta Nasareenuk-

sesta, kuinka monen sokian silmät Hän

on avannut, mutta ei ole sokeudessansa

itse pääsnyt Jeesuksen tykö. Ja kuinkapa

semmoinen pääsee Jeesuksen tykö, koska

hän on kaukana Hänestä. Mutta nyt kuulee

hän humun siitä väen paljoudesta, joka

kurkistelemisen tähden juovattaa tuota

Jeesusta Nasareenusta, ja niin pian kuin

hän saapi kuulla, että Jeesus Nasareenus

tästä sivuti meni, alkaa hän huutamaan:"

Jeesu, Daavidin Poika, armahda minun

päälleni!" Ja surutoin kansa ei kärsi sitä,

että tuo sokia raukka huutaa Jeesuksen

perään, vaan toruu häntä vaikenemaan.

Tämä huutaminen tekee pahaa surutto-

mille [ja arm]onvark[aille]. Mutta tämä

sokia raukka ei lakkaa huutamasta Jee-

suksen perään, vaikka kuinka surutoin

kansa toruis häntä vaikenemaan, vaan sitä

enemmän hän huutaa:" Jeesu, Daavidin

Poika, armahda minun päälleni! "

Nyt pitäisi kaikki sokiat raukat huuta-

man, ennen kuin Jeesus sivuti menee, sillä

ei Hän jouda olemaan kauan yhdessä pai-

kassa. Ja erinomattain Nasaretissa, kussa

ei yksikään usko Hänen päällensä, ei Hän

siellä saata olla. Mutta Jerikon kaupun-

gissa Hän on vaeltanut, kussa Zacheus

heräis ja lupais maksaa neljänkertaisesti, 

mitä hän on väärin tehnyt. Ja tämän sokian

raukan Hän myös kohtais tien päällä Jeri-

koon. Mutta ei Hän ole kauan siellä, ennen

kuin Hän lähtee muualle, kussa Hän[et]

paremmin otetaan vastaan kuin täällä.

Nyt olis paras, että kaikki sokiat huu-

taisit, ennen kuin Hän lähtee niin kauas,

ettei enää kuulu eikä näy. Kuka tiesi mei-

dän kiittämättömyytemme tähden lähtee

Jeesus pois ja menee muualle, kussa Hän -

tä paremmin otetaan vastaan. Huutakaat

siis, kaikki sokiat, koska Hän on vielä

kuu luvissa, ennen kuin Hän menee niin

kauvas, ettei korva enää kuule, ei silmä

enää näe, ei sydän enää tunne, eikä yksi-

kään enää ajattele, että Daavidin Poika on

täällä vaeltanut ja parannusta huutanut ja

yhden sokian raukan silmät avannut. Huu-

takaat nyt, kaikki sokiat, kaikki ontuvat,

kaikki raajarikot, kaikki pitaliset, kaikki

punaista tautia sairastavaiset, huutakaat,

kaikki sairaat, kaikki murheelliset ja ka-

tuvaiset, epäileväiset, epäuskoiset! Huu-

takaat:" Jeesu Daavidin Poika! Armahda

meidän päällemme!" Huutakaat ennen

kuin Jeesus menee niin [kauas] - - -[käsi-

kirjoituksesta repeytynyt pala lehdestä

pois] - - - että Jeesus Nasareenus tästä si-

vuti meni.

Ja sinä sokia kerjäläinen, joka olet niin

korkialla äänellä huutanut, että Jeesus on

sinua kuullut, ja käskenyt taluttaa tykönsä,

ja avannut sinun silmäs, että sinä [saisit]

nähdä tai[vaan] valkeu[tta] nyt j[a ian-

kaikkisesti] A[men.]
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