
Näin puhui Herran Henki profeetta Je-

sajan suun kautta Messiaksesta, eli siitä

tulevaisesta Vapahtajasta, jonka Herra oli

kutsunut vanhurskaudessa avaamaan so-

keain silmiä ja vankeja pelastamaan van-

keudesta, ja tornista niitä, jotka pimey-

dessä istuvat. Ja tämä profeetta Jesajan

ennustus täytettiin silloin, koska meidän

siunattu Vapahtajamme alkoi saarnaamaan

suloista armon vuotta ja pelastamaan syn-

nin vankeja. Silloin avasi Hän sokeain sil-

mät ja kuuroin korvat, jonka kautta moni

tuli näkemään, mistä tie menee taivaaseen.

Mutta tämä profeetta Jesajan ennustus täy-

tetään vielä nytkin. Koska Jeesuksen

evankeliumi selkeästi ja puhtaasti saarna-

taan, niin tapahtuu vielä nytkin se suuri

ihme, että hengellisen sokean silmät ava-

taan ja kuuron korvat aukenevat, ja moni

synnin ja epäuskon vanki irti päästetään

riettaan kahleista. Mutta niin kuin silloin

Vapahtajan aikana moni paheni eli tuli pa-

hemmaksi evankeliumin saarnan kautta,

niin se vielä nytkin tapahtuu, että moni

pahenee Hänessä ja tulee pahemmaksi

Hänen saarnansa kautta. Sillä Kristus on

pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi mo-

nelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan

sanotaan. Mutta kaikille niille, jotka Hä-

nen ottivat vastaan, antoi Hän voiman Ju-

malan lapsiksi tulla.

Profeetta Jesajan ennustus on täytetty

Vapahtajan aikana, ja vielä näinäkin ai-

koina täytetään se sama profeetallinen

ennustus. Monen sokean raukan silmät

avataan evankeliumin saarnan kautta.

Monen kuuron korvat aukenevat tämän

kristillisyyden kautta. Moni on tullut tun-

temaan sokeutensa ja viheliäisyytensä.

Moni on myös tullut pelastetuksi synnin,

kuoleman ja perkeleen vallan alta. Mutta

muutamat pahenevat siitä ja paatuvat. Se

onkin tapahtunut Raamatun ennustuksen

jälkeen, ja niin on tapahtunut maailman

alusta, ja niin tapahtuu maailman loppuun

asti. Ei olisikaan tämä kristillisyys oikea,

jos maailma olisi meitä kiittänyt ja sano-

nut: "Tämä on oikea kristillisyys." Ei oli-

sikaan enää vihollinen elämässä, jos hä-

nen orjansa olisivat sanoneet: "Tämä on

oikea tie taivaa seen." Se on aina ollut oi-

kean kristillisyyden tuntomerkki, että per-

keleen apostolit ovat vihanneet ja vai-

nonneet kristityitä.

Lohduttakaat itseänne sillä sanalla, te

harvat Jeesuksen opetuslapset, jotka olette

nähneet Jeesuksen suuria ja voimallisia

töitä; jotka olette tunteneet sen suuren ja

ihmeellisen muutoksen, jonka Jeesus on

tullut matkaan saattamaan, että koska

maailma teitä pilkkaa, vihaa ja vainoo tä-

män kristillisyyden tähden, niin se on ta-
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pahtunut Jumalan sanan jälkeen, ja entis-

ten kristittyin koettelemuksen jälkeen.

Mutta maailma on nyt hirmuisessa pi-

meydessä ja sokeudessa. Jumalan ankara

vanhurskaus on nyt ilmestynyt taivaasta

jokaisen päälle, joka pahaa tekee. Se suuri

lohikäärme, joka perkeleeksi ja saatanaksi

kutsutaan, on heitetty alas maan päälle pi-

täen suurta vihaa, tietäen hänellänsä vähän

aikaa olevan. Nyt on se hirmuinen aika,

se hävityksen kauhistus, jonka profeetta

Daniel näki, ja jonka myös meidän Vapah -

tajamme on ennustanut, että kansa nousee

kansaa vastaan. Silloin tulee ruttotauti,

sota ja veren vuodatus ja kapina. Sillä kris-

tillisyyden aurinko on tullut mustaksi ja

kuu punaiseksi, ennen kuin se suuri Herran

päivä tulee, koska kaikki viimeisen ajan

vihan maljat vuodatetaan maan pääl le.

Mutta vaikka Egyptin pimeys peittää

maan ja synkeys kansan, kuitenkin paistaa

aurinko Goosenin maassa, kussa Israelin

lapset asuvat. Koska nyt maailma on niin

musta, kolo ja kauhea, niin rukoilkaat, te

harvat Jeesuksen opetuslapset, että Herra

suuresta laupeudestansa antaisi köyhille

matkustavaisille ijankaikkisuuteen jonkun

pikkuisen tähden näkyä taivaan reunalla

merkiksi ja ojennukseksi niille, jotka mat-

kustavat Beetlehemiin. Sillä koska se

suuri ja ruskia lohikäärme on pyrstöllänsä

vetänyt kolmannen osan taivaan tähdistä

maan päälle, niin ei ole enää monta tähteä,

jotka paistavat taivaan laella. Rukoilkaat

myös, että tämä hirmuinen aika lyhettäi-

siin valittuin tähden; sillä kristitytkin sa-

avat kärsiä jumalattomain tähden tautia,

nälkää ja ahdistusta ruumiin puolesta.

Mutta se Suuri Sotasankari, joka on

luvannut olla apuna ja turvana niille, jotka

Häntä avuksensa huutavat, Hän on myös

sanonut: "Särjettyä ruokoa minä en tahdo

murentaa, ja suitsevaista kynttilän sydäntä

minä en tahdo sammuttaa." Ah, sinä sär-

jetty ruoko! Älä pelkää, että Herra sinua

murentaa! Ja sinä suitseva kynttilän sy-

dän! Ei Herra ole aikonut sinua sammut-

taa. Niin puhalla nyt, Herra Jeesus, suit-

sevaisen kynttilän sydämen päälle, että se

pääsisi syttymään ja valaisemaan niitä,

jotka pimeässä huoneessa istuvat. Niin

kauan kuin suitseva kynttilän sydän ei ole

vielä sammunut, on meillä se toivo, että

Herra Jeesus puhaltaa sen päälle Pyhällä

Hengellänsä, että se syttyy palamaan, että

ne harvat sielut, jotka pimeydessä istuvat

ja odottavat päivän koittavan, saisivat

nähdä valkeuden. Kuule, sinä Suuri Ris-

tinkantaja, joka olet tullut sokeain silmiä

ja kuuroin korvia avaamaan ja vankeja

pelastamaan vankeudesta! Kuule niiden

murheellisten, hätääntyneiden ja alas pai-

nettuin huokaus, koska he huokaavat si-

nun tykösi nöyrällä ja katuvaisella sydä-

mellä. Isä meidän jne.

Evankeliumi Matt.11:2

Niille sieluille ylösrakennukseksi,

jotka eivät epäile ollenkaan, onko tämä

kristillisyys oikea eli ei, mutta enemmän

epäilevät itsestänsä ja arvelevat, kuinka

he pääsisivät sen Suuren Parantajan tykö,

pitää meidän tällä hetkellä perään ajatte-

leman, kuinka sokeat näkevät, ontuvat

käyvät, pitaliset puhdistetaan, kuolleita

herätetään ylös, ja autuaat ovat ne, jotka

eivät pahene Jeesuksessa.

Ensimmäinen tutkistelemus osoittaa,

kuinka sokeat näkevät. Tässä paikassa

emme puhu siitä hengellisestä sokeudesta,

joka on fariseuksilla, saddukeuksilla eli

armonvarkailla ja tekopyhillä, jotka tässä

kristillisyydessä eivät näe muuta kuin vil-

litystä eli taikausta. Niiden silmät on maa-

ilman jumala puhkaissut ja kääntänyt nu-

rin, ettei heidän pidä näkemän, vaikka he
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näkisivät, eikä kuuleman, vaikka he kuu-

lisivat; sillä he luulevat kyllä näkevänsä,

että tämä kristillisyys on kokonansa väärä,

sen tähden, että hengellinen viha on anta-

nut heille kirkkaat silmät näkemään kris-

tittyin vikoja. Semmoiset sanovat kyllä:

"Olemmeko me myös sokeat?" Muutamat

sanovat: "Kyllä me näemme itse kirjasta."

Vaikka vihollinen on kääntänyt heidän sil-

mänsä nurin, että he tässä kristillisyydessä

näkevät hengellistä ylpeyttä ja paavia. Nii-

den silmissä muuttuu oikea kristillisyys

villitykseksi ja hirmuiseksi taikaukseksi.

Se hengellinen valkea, jonka Vapahtaja

tuli sytyttämään maan päälle, muuttuu hei-

dän silmissänsä riettaan tuohusvalkeaksi.

He näkevät taivaan helvetissä ja helvetin

he näkevät taivaissa. Sen tähden sanovat

he kristittyin liikutuksista kirkossa: "Jos

semmoiset villihenget ovat taivaan valta-

kunnassa, niin emme tahdo sinne tulla."

Semmoisten fariseusten ja kirjanoppineit-

ten parhaat kristityt ovat juomarit ja vii-

naporvarit, ja lentävä huora on niillä Kris-

tuksen morsian.

Emme puhu tällä kerralla niistä, jotka

tällä tavalla, kuin nyt sanottu on, näkevät

taivaan helvetissä ja helvetin taivaissa,

vaan me puhumme nyt siitä hengellisestä

sokeudesta, joka välistä tulee heränneitten

päälle, koska he rupeavat epäilemään au-

tuudestansa. Niillä on totinen halu autu-

aaksi tulla, ja he näkevät myös, mistä  tie

menee  taivaaseen,   mutta omanvanhurs-

kauden rietas tekee heitä niin mahdotto-

miksi, etteivät he jaksa uskoa, eivät he

jaksa rukoilla, eivätkä he jaksa kolkuttaa

taivaan oven päälle. Viimein tulee heidän

päällensä tässä epäuskon tilassa semmoi-

nen sokeus ja pimeys, etteivät he näe enää

Jeesuksen haavoja, eivät he näe veripisa-

roita, jotka putoovat Hänen otsastansa Yrt-

titarhassa. Eivät he näe niitä verisiä aske-

leita Yrttitarhasta Golgatan mäelle. Eivät

he näe rautanauloja käsissä ja jaloissa,

koska he seisovat niin kaukana rististä.

Viimein tulee heille itselle rautanaula sy-

dämeen, eli salainen karte eläville kristi-

tyille, niin myös salainen pelko niistä,

jotka ylön kovin muka pusertavat sydä-

men paisumuksia. Tämmöinen sokeus on

niillä epäuskon vangeilla. Ja nyt on kysy-

mys tämä: kuinka semmoiset sokeat pitä-

vät saaman näkönsä? Opetuslapset Em-

mauksen tiellä olivat semmoisessa hengel-

 lisessä sokeudessa, etteivät he tunteneet

Jeesusta, vaikka Hän kävi heidän kans-

sansa tiellä. Evankelista sanoo, että heidän

silmänsä pidettiin. Mutta olikopa Jumalan

Henki eli se murheen henki sitonut tämän

mustan huivin heidän silmäinsä eteen, et-

tei heidän olisi pitänyt tunteman Jeesusta?

Minä ajattelen, että se oli epäuskon henki,

joka peitti silmät. Ja me kuulemme, että

heille tuli varsin ilo, koska silmät aukeni-

vat ja he tulivat tuntemaan, että Jeesus,

se ristiinnaulittu, oli vielä elämässä. Sem-

moisten sokeain silmät ei aukene muulla

tavalla, kuin mitä Jeesus teki niille kah-

delle opetuslapselle Emmauksen tiellä.

Hän selitti heille Raamattua Kristuksen

kärsimisestä ja soimasi heidän epäusko-

ansa: "O, te tomppelit ja hitaat sydämestä

uskomaan, mitä Mooses ja profeetat ovat

kirjoittaneet Kristuksen kärsimisestä!"

Tällä tavalla avasi Hän heidän ymmär-

ryksensä Raamatuita ymmärtämään. Ja

viimein he tulivat Häntä tuntemaan leivän

murtamisesta. Heidän silmänsä aukenivat

siitä, niin kirjoittaa evankelista.

Te murheelliset opetuslapset Emmauk -

sen tiellä! Te epäuskon vangit! Jeesus on

kuollut teidän sydämissänne. Te olette

myös niin sokeat, ettette tunne Jeesusta,

vaikka Hän vaeltaa teidän keskellänne.

Johannes Kastaja sanoi: "Teidän keskel-
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länne seisoo se, jota ette tunne, ja Hän se-

littää teille Raamattua Kristuksen kärsi-

misestä." Epäuskon henki on peittänyt tei-

dän silmänne, ettette tunne sitä ristiin-

naulittua ja orjantappuroilla kruunattua

Vapahtajaa. Älkäät seisoko niin kaukana

rististä, te epäileväiset sielut, vaan tulkaat

likemmäksi, että te jaksaisitte eroittaa rau-

tanaulat käsissä ja jaloissa, eli rautanaulain

haavat. Tulkaat likemmäksi, että te näki-

sitte, kuinka veripisarat putoavat Hänen

pyhästä ruumiistansa maahan. Seisokaat

kuitenkin niin liki kuin Johannes ja Maria,

että te näkisitte, kuinka sotamiehet pistä-

vät Jeesuksen kylkeen keihäällä, vaikka

Hän on kuollut teidän sydämissänne. Nä-

kisitte kuitenkin, kuinka siitä haavasta

vuotaa veri ja vesi. 

Minä tiedän, ettei ole murheellisilla

opetuslapsilla hauska, koska Jeesus on

kuollut. Minä tiedän, että semmoiset itke-

vät ja parkuvat. Minä tiedän, että semmoi-

silla on suuri hengellinen murhe ja kaipaus

Jeesuksen perään, mutta epäusko on niin

suuri, että silmät pidetyt ovat, etteivät he

tunne Jeesusta, vaikka Hän vaeltaa heidän

keskellänsä. Avaa nyt, Herra Jeesus, niiden

sokeain raukkain silmät! Selitä heille Raa-

mattua Jeesuksen kärsimisestä, ja murenna

heille leipää, että heidän silmänsä aukeni-

sivat; jos he yhdessäkään silmänräpäyk-

sessä saisivat nähdä Sinua eläväksi, niin

he tulisivat iloon. Ja me toivomme, että

opetuslapset Emmauksen tiellä tulevat nä-

kemään sitä ristiinnaulittua ja orjantappu-

roilla kruunattua Kuningasta niin pian kuin

silmät aukenevat.

Toinen tutkistelemus osoittaa, kuinka

ontuvat käyvät. Ontuvat ovat semmoiset,

jotka eivät jaksa käydä oikein ja tasaisesti

elämän tiellä. Eivät he ole semmoiset,

jotka käyvät rohki kadotukseen, eikä taas

semmoiset, jotka vaeltavat rohki elämän

tiellä, vaan he ontuvat molemmin puolin,

niin kuin Israelin lapset Eliaan aikana,

välistä palvelevat Jumalaa ja välistä Baa-

lia; ovat kristityt kristittyin kanssa ja pa-

kanat pakanain kanssa; ovat välistä ju-

maliset ja välistä jumalattomat; välistä he

tekevät katumuksen ja välistä huoraavat.

Semmoiset ovat ne kahden herran palve-

lijat, jotka ontuvat molemmin puolin. Ja

ei ole tietoa, kumpiko herra niille viimein

palkan maksaa. 

Ei tarvitse pakanat tästä sanasta ilon

ottaa, sillä pakanat eivät saata ontua sillä

tiellä, jolla he ovat, ja se on kaikille tietty,

kuka heille palkan maksaa. Ei tarvitse ar-

monvarkaat eikä fariseukset tästä sanasta

ilon ottaa, sillä fariseukset ovat pahimmat

Jeesuksen ristin viholliset, ja ovat ne hurs-

kaat, jotka eivät parannusta tarvitse. Mutta

ontuvat tarvitsevat parannusta, ja sen täh-

den he tulevat häihin. Mutta heillä on ko-

vin hidas se kulkeminen, ja sen tähden

meidän täytyy maalata heidän tilaisuu-

tensa niin kuin se on. Mutta kuinka ja

millä lailla Jeesus tekee niiden kanssa,

jotka niin ontuvat? Hän sanoo tämän päi-

vän evankeliumissa, että ontuvat käyvät.

Meidän täytyy tässä paikassa tehdä eroi-

tuksen niiden välillä, jotka totisesti ontu-

vat, ja niiden, jotka tekevät itsensä ontu-

viksi. Niille, jotka totisesti ontuvat, tulee

tämä ontuminen suureksi vaivaksi, ja hei-

dän täytyy viimein tulla sen parantajan

tykö, joka saattaa heidän jalkansa paran-

taa. Mutta ne, jotka tekevät itsensä ontu-

viksi, eivät tule parantajan tykö, sillä niillä

on hyvät jalat ilmankin, ja juosten ne kos-

tuvat helvettiin. Ja niille, jotka tekevät it-

sensä ontuviksi, niille rietas parhaiten nau-

raa, sillä ne ovat semmoiset narrit, jotka

matkivat katuvaisia.

Kolmas tutkistelemus: pitaliset puh-

distetaan. Pitaliset ovat ne, jotka synnin
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pitaalisuudelta vaivataan niin kovin, että

he seisovat taampana ja huutavat: "Jeesus,

Daavidin Poika, armahda meidän pääl-

lemme!" Ja kaikki, jotka näin huutavat ja

rukoilevat Jeesusta, tulevat puhtaiksi,

koska he menevät ja osottavat itsensä pa-

pille ja uhraavat Jumalalle, mitä Mooses

on käskenyt. Mutta ei tule moni takaisin

kiittämään Jeesusta. Sillä me tiedämme,

että kymmenen on puhdistettu, mutta

kuinka monta on nyt tullut takaisin kiittä-

mään Jeesusta? Minä pelkään, että kym-

menestä on yhdeksän mennyt maailmaan,

ja siitä on riettaan enkeleillä suuri ilo.

Riettaan enkelit sanovat näin: "Kukas

käski teidän mennä huutamaan ”Jeesus,

Daavidin Poika!” Mitä paremmat te nyt

olette niitä, jotka eivät ole huutaneet?"

Älkäät huoliko, riettaan enkelit! Teidän

ilonne ei ole niin pitkällinen, mutta teidän

vaivanne ei tule sen kautta huokeam-

maksi, vaikka kaikki kristityt menisivät

takaisin maailmaan. Teidän pitää vielä

korkeammalla äänellä huutaman helve-

tissä kuin mitä pitaliset ovat huutaneet.

Mutta ei olekaan vielä kaikki kristityt

menneet maailmaan. Yksi on vielä, joka

tulee kiittämään Jumalaa korkealla ää-

nellä. Yksi on vielä, joka lankee maahan

Jeesuksen jalkain juureen. Yksi on vielä,

joka kastelee Hänen jalkojansa kyyne-

leillä. Ja niin kauan kuin yksi on, sanovat

kaikki fariseukset: "Jos semmoiset ovat

taivaan valtakunnassa, niin emme tahdo

sinne tulla!" Ja se on myös tosi, että fari-

seukset eivät saata semmoisessa paikassa

olla, kussa yksi puhdistettu sielu kiittää

Jumalaa suurella äänellä, niin että jos ai-

noastansa yksi sielu pitää semmoista ääntä

taivaan valtakunnassa, niin ei yksikään

fariseus saata siinä olla. Ei yksikään su-

rutoin, ei yksikään katumatoin saata siinä

olla, kussa yksi puhdistettu sielu kiittää

Jumalaa suurella äänellä. Sen tähden, jos

semmoiset ovat taivaan valtakunnassa,

niin täytyy kaikkien katumattomain, kaik-

kien suruttomain, kaikkien siviöitten ja

armonvarkaitten mennä helvettiin, kussa

on hauskempi elämä kuin taivaassa.

Neljäs tutkistelemus osoittaa, kuinka

kuolleita nostetaan ylös. Tämä on yksi

merkki siihen, että tämä on tuleva, ja

emme tarvitse toista odottaa. Että kuolleita

herätetään ylös, se merkitsee, että ihmisiä

herätetään ylös hengellisestä kuolemasta.

Se on tapahtunut silloin sekä luonnollisesti

että hengellisesti, mutta näinä aikoina se

on tapahtunut ainoastaan hengellisesti.

Muutamia ihmisiä on herätetty hengelli-

sestä kuolemasta, ja nämät herätetyt sielut

ovat saaneet nähdä päivän valkeuden.

Yksi Lasarus on herätetty, jonka sisaret,

Martta ja Maria, sanoivat hänen jo haise-

van, ja he itkivät häntä paljon, niin kuin

arvattava on. Koska yksi elävä ihminen

tulee hengettömäksi hengellisen kuoleman

kautta ja alkaa mätänemään, silloin tulee

kristiveljille ja sisarille suuri murhe hä-

nestä, erinomattain omaisille. Mutta vielä

Jeesuskin itkee heidän kanssansa Lasa-

ruksen haudan päällä, vaikka Hän on sa-

nonut opetuslapsillensa, että Lasarus nuk-

kuu; mutta täytyy Hänen viimein sanoa

suoraan, että Lasarus on kuollut. 

Katsokaat nyt, te Lasaruksen sisaret,

kuinka Jeesus itkee teidän kanssanne tei-

dän veljenne haudan päällä! Katso nyt,

Maria, kuinka Jeesus itkee sinun kanssasi,

koska sinun rakas veljesi on kuollut!

Katso sinäkin Martta, kuinka Jumalan

Poika itkee sinun kanssasi, vaikka sinulla

on murhe monenlaisista, mutta yksi on si-

nulle tarpeellinen. Sinäkin hääräät maail-

man huushollin kanssa ja luulet siinä kyllä

olevan, että sinä palvelet Jeesusta ruumiin

puolesta. Mutta Maria palvelee Jeesusta
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kaikesta sielusta ja sydämestä. Katsokaat

tekin, juutalaiset, kuinka Jumalan Poika

itkee Lasaruksen haudan päällä, vaikka

teillä on niin kova sydän, ettette saata yh-

tään kyyneltä vuodattaa teidän silmis-

tänne! Ette saata surkutella niitä, jotka it-

kevät ja parkuvat. Ette saata murheellisia

lohduttaa. Ette te saata itkeväisiä taluttaa

Jeesuksen tykö, mutta pilkkaatte vain Jee-

suksen ja Marian kyyneleitä. 

Kerran pitää nämät kyyneleet tuleman

juutalaisille polttavaisiksi, koska he saavat

nähdä Jumalan Pojan suurta voimaa he-

rättämään kuolleita, juutalaisille ja Jee-

suksen ristin vihollisille harmiksi. Sillä

jota enemmän Jeesus herättää kuolleita,

sen kauheammaksi ja hirmuisemmaksi tu-

levat juutalaiset vainoomaan Jeesusta. Se

tekee niin pahaa vihollisen orjille, että

Jeesus herättää kuolleita ylös hengelliseen

elämään; sillä kansa rupeaa sen heräyksen

jälkeen uskomaan Jeesuksen päälle. Siitä

vasta tulee fariseuksille ja kirjanoppineille

haava sydämeen, että yhteinen kansa tä-

män herätyksen kautta rupeaa uskomaan

Nasareenuksen päälle, jonka he pitävät

vääränä profeettana ja villihenkenä. Mutta

Jumalan lapsille tulee suuri ilo sen kautta,

että ihmisiä herätetään ylös hengellisestä

kuolemasta. Erinomattain Lasaruksen si-

sarille tulee suuri ilo ja riemu siitä, kun

he nyt näkevät, että heidän rakas veljensä,

joka oli kuollut synnissä, heräyksen jäl-

keen atrioitsee Jeesuksen kanssa taivaan

valtakunnassa, jossa myös Lasaruksen

omaiset saavat ilolla ja riemulla palvella

heitä ijankaikkisesti.

Viides tutkistelemus osoittaa, että köy-

hille saarnataan evankeliumi. Tämä on

suurin armo, joka on tapahtunut, ja josta

myös Johanneksen opetuslapset mahtoivat

tulla vakuutetuiksi ja ylitsevoitetuksi siitä,

että Jeesus on se tuleva, ettei heidän tar-

vitse toista odottaa. Johanneksen opetus-

lapset ovat heränneet Johanneksen laki-

saarnoista. Mutta eivät he ole ymmärtä-

neet, että heidän pitää menemän Jee-

suksen kouluun, kussa köyhille saarna-

taan evankeliumi.

Ennen tätä aikaa ovat papit saarnanneet

rikkaille evankeliumia. He ovat myös

saar nanneet evankeliumia siinä seurakun-

nassa, kussa ei ollut hengessä köyhiä ol-

lenkaan. Ja myös tässä seurakunnassa on

saarnattu aivan rikkaille evankeliumia. Ka-

tumattomille huorille ja varkaille on saar-

nattu niin suloinen evankeliumi, että siveät

huorat rupesivat maitonsa laskemaan; ja

juomarit ja viinaporvarit rupesivat käär-

meen kyyneleitä vuodattamaan, koska

pappi saarnasi heille evankeliumia ja kut-

sui heitä rakkaiksi kristityiksi ja rakkaiksi

Jeesuksen ystäviksi! Silloin oli helppo

tulla taivaan valtakuntaan, koska ei pa-

rannustakaan vaadittu juomareilta, huo-

rilta ja varkailta, jopa sitten totista katu-

musta, ei ollenkaan. Mutta nyt saarnataan

evankeliumi köyhille, murheellisille, epäi-

leväisille, alas painetuille ja itkeväisille,

joilla ei ole mitään muuta kuin omanvan-

hurskauden rääpäleet, jotka polvien ym-

pärillä rieppaavat. 

Semmoisille köyhille nyt saarnataan

evankeliumia, jotka ovat maailman son-

tatunkioksi tulleet, jotka ovat kunniatto-

miksi tulleet, joilla ei ole uskoa, eikä toi-

voa, eikä rakkautta, eikä hyviä töitä; mutta

aivan syntiä, riettautta ja saastaisuutta.

Semmoisille köyhille saarnataan evanke-

liumi, joitten haavoja koiratkin nuoleske-

levat, ja kaikki perkeleet vihaavat ja ylön-

katsovat, joiden päälle kaikki siveät huorat

syljeskelevät, ja joille kaikki juomarit

suuttuvat, ja kaikki viinaporvarit vihaavat

ja villihengeksi haukkuvat.  Semmoisille

köyhille nyt saarnataan evankeliumi, jotka
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ovat nälkään ja alastomuuteen kuole-

massa, ja jotka tuntevat, että heidän täytyy

helvettiin vajota. Semmoisille köyhille ei

ole ennen tätä heräystä saarnattu evanke-

liumia, sillä ne olivat kaikki rikkaat. Juo-

marit ja huorat olivat rikkaat. Kirousmie-

het ja tappelusmiehet olivat rikkaat.

Kruununvarkaat olivat rikkaat ja jaksoivat

maksaa sakon, ja olivat hyvät miehet vas-

taamaan itse tuomiopäivänä. Mutta nyt

on moni tullut niin köyhäksi, ettei ole sak-

korahaa, eikä tohdi itse vastata tuomio-

päivänä, mutta aivan Edesvastaajan kautta

Isän tykönä, aivan Edesvastaajan kautta.

Te köyhät ja vaivaiset, jotka olette tä-

män kristillisyyden kautta köyhtyneet,

niin kuin maailma saarnaa. Te olette tä-

män kristillisyyden kautta köyhtyneet.

Minä olen yksi armotoin mies, joka olen

teitä riisunut alastomaksi! Minä olen teh-

nyt teitä köyhiksi! Niin saarnaavat nyt fa-

riseukset, kirjanoppineet, viinaporvarit ja

voiporvarit kantavat minun päälleni, että

minä olen tehnyt heränneitä köyhiksi. O,

joska niin olisi tosi, niin minä saattaisin

rikastua teidän köyhyytenne kautta, sillä

nyt saarnataan evankeliumi köyhille. Niil 

le tarjotaan nyt suuri tavara sen edestä,

kuin he ovat menettäneet. Niille annetaan

nyt suuri koreus sen koreuden edestä,

jonka he ovat kadottaneet. Niille köyhille

annetaan nyt punainen viina pirun paskan

edestä. Niille köyhille annetaan valkeat

vaatteet silkkihuivin edestä, ja risti rintaan

rintaneulan edestä, ja kointähti otsalehden

edestä, ja kultasormukset käteen kivisor-

musten edestä, ja elämän kruunu korva-

renkaan edestä. Sen tähden, te köyhät,

iloitkaat ja riemuitkaat teidän köyhyydes-

tänne ja ottakaat evankeliumi ilolla vas-

taan. Ja jos minä olen teitä köyhiksi teh-

nyt, niin Jeesus tekee teidät rikkaiksi. O,

joska minä olisin saattanut teitä niin köy-

häksi tehdä, ettei olisi yhtään omanvan-

hurskauden rääpälettä teidän päällänne,

niin minä pääsisin rikastumaan teidän

köyhyytenne kautta. Minä saattaisin kut-

sua kokoon kaikki hengelliset juomarit ja

sanoa: "Juokaat nyt köyhäin hien ja vai-

van. Tässä on se viinaporvari, joka teki

vaimot ja lapset köyhäksi." Mutta autuas

on se, joka ei pahene tästä kristillisyy-

destä, jossa köyhille saarnataan evanke-

liumi nyt ja ijankaikkisesti. Amen.
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