
Se vanha Tobias neuvoi tällä lailla poi-

kaansa, mutta koska kristityt tuskin saat-

tavat pitää Jumalata silmäinsä edessä ja

sydämessänsä, niin saattaa yksi surutoin

ihminen vielä vähemmin pitää Jumalata

silmäinsä edessä, vaikka muutampi kuol-

leen uskon tunnustaja luulee, että hän saat-

taa pitää Jumalaa silmäinsä edessä ja vielä

sydämessänsä. Mutta se on rietas, joka

armonvarasta tällä lailla pettää.

Se nähdään tämän päivän evankeliu-

mista, ettei Jeesuksen vanhemmatkaan

saattaneet niin pitää Jeesusta silmäinsä

edessä, ettei olis kadottaneet Häntä. Kuin -

ka siis yksi surutoin ihminen ja armonva-

ras saattaa niin Jeesusta pitää silmäinsä

edessä, kuin tässä neuvotaan. Se paikka

on juuri mahdoton, koska ei kristittykään

saata niin valvoa, että Jumala olis aina

hänen silmäinsä edessä. Mutta me tie-

dämme, että yksi surutoin ihminen pitää

aina maailman silmäinsä edessä. Ei taida

Jumala olla usein mielessä, ja sydämessä

ei ole Jumala koskaan niin kauan kuin ih-

minen elää suruttomuudessa. Mistäs Ju-

mala pääsee semmoisen ihmisen sydä-

meen, joka on täynnänsä riettaita henkiä.

Jos yksi surutoin ihminen etsis Jeesusta

Herran temppelissä, mutta hän hakee

Häntä tuttavain ja lankoin seassa, nimit-

täin semmoisessa seurassa, josta Jumala

on kaukana.

Juomari hakee Vapahtajaa viinaporva-

rin talossa, ja huora hakee Vapahtajaa rik-

kaan miehen talossa, mutta kirkossa ei ol-

lenkaan. Sen tähden semmoiset tulevat

harvoin Jumalan sanaa kuulemaan. He

katsovat Jumalan palvelusta ylön ja Her-

ran ehtoollista. Ja sanovat: "Kyllä meillä

on kirjoja kotona, josta me näemme Ju-

malan sanaa; jos sen jälkeen elämme,

emme tarvitse epäillä, ettemme tule au-

tuaaksi."

Nämät ovat vanhan Aatamin estelemi-

set, joilla hän helpottaa vaivaansa, ettei

tarvitsis kuluttaa aikaansa kirkkoreissussa.

Erinomattain koska kirkossa haukutaan ja

kotona kiitetään, ottaa vanha Aatami tur-

vansa kirjaan ja ajattelee, että parempi Ju-

malan sana on kirjoissa kuin kirkossa. Ja

tämän uskonsa päälle ottaa vielä vanha

Aatami vahvistuksen Raamatusta. Koska

nimittäin Vapahtaja sanoi Samarian vai-

molle, ettei heidän pidä rukoileman Sa-

marian vuorella, kussa yksi kirkko oli, ei -

kä Jerusalemissa, kussa toinen kirkko oli,

vaan kaikissa paikoissa, kussa kaksi eli

kolme ovat koossa Jeesuksen nimeen, siinä

on Jeesus keskellä. Siitä ottaa nyt vanha

Aatami itsellensä sen uskon, ettei hänen

tarvitse rukoilla Jumalata kirkossa, koska

hänellä on parempi Jumalan sana kotona.

Mutta Daavidi ei tyytynyt vielä siihen,

että hänellä oli Raamattu kotona, vaan

hän riensi Herran kartanoihin, niin kuin

pääskynen rientää pesään poikainsa tykö,

ja sanoo, että lintu on löytänyt huoneen

ja pääskynen pesänsä, koska hän pääsi

Alttarin tykö. Daavidilla oli niin hauska

olla Herran huoneessa, että hän tahtoi olla

oven vartijana. Daavidi oli Israelin ku-

ningas, eikä sen tähden pitänyt huonona

virkana että olla oven vartijana Herran

huoneessa, mutta nyt ei tahdo moni olla

oven vartijana Herran huoneessa.

Koska ihmiset ei paali istua rauhassa

kirkossa, täytyy heidän ulos pakata. Muu-

tamat istuvat kuumain hiilten päällä, joita

musta rautio panee heidän perseensä alle.

Muutamat häätyvät ulos mennä, koska Ju-
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malan sana rupeaa heidän tuntoansa polt-

tamaan. Muutamat pakkaavat ulos Herran

huoneesta sentähden, ettei he paali rau-

hassa istua siellä, koska rietas kutkuttaa

ja kuiskuttelee heidän lihassansa. Ja muu-

tamat taas häätyvät mennä ulos kirkosta

voitelemaan suoliansa vuotavalla pirun

paskalla.

Semmoisessa kirkossa, kussa viholli-

nen ajaa orjiansa ulos menemään ennen

kuin saarna on loppunut, siellä on oven-

vartijalla suuri prässi, koska hänen pitää

aukaiseman kirkon ovea kaikille niille,

joita rietas ajaa ulos kirkosta ennen kuin

Jumalan palvelus on päätetty. Ilmanki vi-

hollinen pelkää, että heille tulee kaatuma-

vika, jos he istuisit rauhassa kirkossa ja

kuuntelisit saarnaa. Sen tähden ajaa hän

niitä ulos, jotka häntä palvelevat.

Mutta ne taas, joita vihollinen ei laske

kirkkoon ollenkaan, lukevat ympyriäistä

kirjaa kotona, jossa musta maisteri selittää

heille Raamattua sillä lailla, että juopumus

tulee luvalliseksi, huoruus tulee luvalli-

seksi, viinakauppa tulee luvalliseksi, ki-

rous ja tappelu tulee luvalliseksi.

Lutherus on kirjoittanut, että vihollinen

saattaa kyllä saarnata evankeliumia pa-

remmin kuin joku pappi. Ja siinä kirkossa,

kussa rietas on saarnaamassa, istuvat

kaikki siveät huorat rauhassa, kaikki re-

helliset varkaat itkevät rakkaudesta, käär-

meen kyyneleet vuotavat armahtavaisten

viinaporvarien silmistä, raittiit juomarit

tulevat niin jumalisiksi, että he kumartavat

polviansa viinaporvarin edessä varsin kuin

he tulevat ulos kirkosta, ja pistävät ulos

kielensä ulos suusta, niin kuin riettaan

ajo härkä, ja sanovat: "Yksi pisara, yksi

pisara, rakas Jeesuksen ystävä! Yksi pi-

sara!" Viinaporvari on juomarin mielestä

rakas Jeesuksen ystävä, mutta raittiuden

saarnaaja on juomarien ja viinaporvarien

mielestä yksi perkeleen ystävä, koska hän

estää Jumalan lapsia nautitsemasta viinaa,

joka on Jumalan vilja.

Koska nyt riettaalla on paljon teke-

mistä Herran huoneessa, kuin hän panee

muutampia ulos menemään, jotka ovat si-

sälle tulleet, ja muutampia taas ei laske

kirkkoon ensinkään, niin se on arvattava,

että hän tahtois polttaa kaikki ne kirkot,

joissa Jumalan sanaa niin saarnataan, että

sanankuulijoille tulee rauhatoin omatunto.

Eli jos muutamille tulee hengellinen ilo

ja riemu, niin alkaa rietas kateudesta käär-

meen kyyneleitä vuodattamaan. Katuvais-

ten kyyneleet polttavat myös hänen tun-

toansa. Ja erinomattain, jos armonpenikat

rupeevat vinkumaan, silloin hyppää rietas

ylös penkistä, ja menee aika kyytiä ulos

kirkosta, ja kaikki hänen palvelijansa seu-

raavat häntä, sillä armonpenikat sekoitta-

vat häntä, ettei hän paali kuunnella, mitä

pappi saarnaa.

Rietas on muutoin tarkka kuulemaan,

jos häntä haukuttaisiin kirkossa huoraksi

eli varkaaksi, että hän pääsis jälkeen kun-

niansa perään kysymään. Mutta ei hän

paali sitä kuulla, kuin armonpenikat al-

kavat vinkumaan. Sentähden on paras

neuvo, että kaikki riettaan hengen palve-

lijat menevät ulos kirkosta siksi kuin toi-

nen pappi tulee, joka saarnaa niin kauniisti

ja niin suloisesti, että kaikki siveät huorat

pääsevät itkemään ja kaikki raittiit juo-

marit pääsevät nauramaan, ja kaikki kun-

nialliset viinaporvarit pääsevät iloitse-

maan. Silloin pääsevät myös kaikki hä-

vyt tömät ja katumattomat huorat taivaan

valtakuntaan, mutta katuvaiset, murheel-

liset, alaspainetut, ristinkantajat, hengel-

lisessä köyhyydessä huokaavaiset tuomi-

taan helvettiin.

Rientäkäät siis, niin kuin Daavidi sanoo

84. psalmissa, kaikki tiaiset ja pääskyiset,
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pulmukaiset ja satakieliset, rientäkäät, pyr-

kikäät, ikävöitkäät, kiiruhtakaat pesään

turvapaikkaan. Paetkaat armonpenikat

Her ran kartanoihin. Tulkaat ennen kuin

semmoinen armonjakaja tulee, joka antaa

koirille liininkiä ja lapsille viskaa ruotoja.

Me toivomme ja rukoilemme, että Kuin

pienet lintuiset, Kyll' kiiruust' rientävät,

Jäll' poikains' tykö pesään, Jonk' tehneet

ovat vesaan; Niin myös opettajans' Näke-

vät iloissans', Lain Herran seuratuksi Ja

sodan voitetuksi, Jost' paha suunsa tukkee,

Ja autuus kansalle kulkee, viimein, koska

se suuri Herran päivä tulee, pitää oven-

vartijan laskeman sisälle niitä, jotka mur-

heellisella ja särjetyllä sydämellä kolkut-

tavat kirkon oven päälle. Isä meidän jne.

Evankeliumi: Luuk. 2: 42 - 52.

Evankelista Luukas muistelee tämän

päivän evankeliumissa, että Jeesuksen

vanhemmat olit tulleet kirkkoa vasten Je-

rusalemiin, ja siellä he kadotit Jeesuksen,

jota he rupesit etsimään tuttavain ja lan-

koin seasta, mutta viimein he löysit Hänet

kirkosta. Näitten sanain johdatuksesta pi-

tää meidän tällä hetkellä peräänajattele-

man: Mistä vanhempien pitää löytämän

Jeesuksen, koska he ovat Hänet kadotta-

neet. Antakoon Jumala, että kaikki ne van-

hemmat, jotka murehtien etsivät Jeesusta,

löytäisivät Hänet Herran temppelistä, kos -

ka he turhaan etsivät Häntä maailmassa

tuttavain ja lankoin seassa.

Rakkaat vanhemmat! Te olette surut-

tomuuden tilassa kadottaneet Jeesuksen.

Annas nähdä, mistä te Hänet löydätte,

koska te heränneessä tilassa kaipaatte

Häntä. Te olette kadottaneet Hänet kirk-

koreissussa, koska te suruttomuuden ti-

lassa tulitte juhlapäivän tavan jälkeen

kirkkoa pitämään. Te olette suruttomuu-

den tilassa tulleet kirkkoon ainoastansa

juhlapäivän tavan jälkeen. Ei sitä varten,

että te Herran huoneessa saisitte ylösva-

laistuksen teidän sieluillenne, vaan sitä

varten, että te vanhan tavan jälkeen saisitte

ylösrakennusta teidän vatsallenne.

Te olette suruttomuuden tilassa tulleet

kirkkoon huvittamaan teidän silmiänne

koreudella ja maailman turhuudella, ja

näyttämään teidän epäjumalianne maail-

malle: Komeat ja lihavat hevoiset, elolla

syötetyt, maalatut reet, verkavaatteet, ja

silkkihuivit päässä, hopeapiiput suussa,

kello plakkarissa ja viinaflasku kainalon

alla. Tämä komeus ja koreus on seurannut

teitä kirkkoon juhlapäivän tavan jälkeen,

että maailma näkis, kuinka rikkaat ja kau-

niit te olette. Jos joku köyhä matkusta-

vainen olis kohdannut teitä kirkkotien

päällä, ja ei olis tuntenut, mitä herrasväkeä

te olette, koska te tulitte ajain kulkusilla

ja ruoska kädessä huutain: "Pois saatana

tien päältä!" olis hän ajatellut: "Mikä her-

rasväki tämä on, joka tuommoisella faar-

tilla ajaa. Ne ovat kaikki korkeat maail-

man herrat. Minun pitää lakin ottaman

päästä ja kumartaman heidän edessänsä:"

Jos yksi raaka talonpoika tulis Ruot-

sista ja kohtais niin paljon herroja kirk-

kotien päällä, ajattelis hän: "Tässäpä on

paljon herroja, jotka tulevat kauniilla siu-

nauksella kirkkoon. He kiroavat vielä

kirkkotien päällä ja valmistavat sydä-

mensä pirun paskalla, että he saattaisit hy-

vin hartaudella palvella jumaliansa."

Ennen kuin kirkossa on sanottu amen,

lappavat he ulos kirkosta. Heille tulee niin

kova nälkä kirkossa maailman jumalan

armon perään, ettei he jouda odottamaan

Herran siunausta, vaan heidän täytyy saar-

nan keskellä mennä ulos ottamaan kirkko

ryyppyä, joka paremmin sammuttaa hei-

dän janonsa armon perään, kuin Jumalan

sana ja se siunattu viina.
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Semmoisella elämällä ovat suruttomat

vanhemmat kadottaneet Jeesusta, ja liia-

tenki kirkkoreissussa, koska he ensiksi tu-

levat kirkkoon ainoastansa juhlapäivän ta-

van jälkeen, ja sitte siinä reissussa pal-

velevat sitä jumalata, joka on peräsuo-

lessa, mutta ei sitä Jumalata, jota vasten

he ovat tulleet kirkkoon. Pyhä päivä teh-

dään juomapäiväksi, kirouspäiväksi, tie-

rauspäiväksi, tanssipäiväksi, tappeluspäi-

väksi, viinakauppapäiväksi. Sillä niin on

eletty tässäki paikassa juuri kirkon vie-

ressä, niin kuin syvimmässä helvetissä.

Ja niin eletään vielä nytki, että kirous ja

juopumus ja kadotuksen humu kuuluu

neljänneksen päähän.

Onkos ihmet, että suruttomat vanhem-

mat senkaltaisella elämällä kadottavat

Jeesuksen. Annas nähdä, mistä he sen

löytävät, koska he viimein rupeavat kai-

paamaan Häntä. Koska suruttomat van-

hemmat heräävät synnin unesta, huomait-

sevat he, että he ovat kadottaneet Jeesuk-

sen, ja silloin he rupeavat murehtien et-

simään Häntä. Mutta ei he varsin arvaa,

mistä heidän pitää etsimän Jeesusta. He

luulevat löytävänsä Hänet tuttavain ja lan-

koin seassa.

Mutta arvaattekos, te murheelliset,

mistä paikasta teidän pitää etsimän Jee-

susta, koska te olette kadottaneet Hänet?

Suruttomuuden tilassa ette ole kaivanneet

Jeesusta, sillä teidän Vapahtajanne oli sil-

loin maailmassa: viinaflaskussa, arkussa,

peräsuolessa; mutta koska omatunto he-

räis, rupeisitte vasta kaipaamaan Jeesusta,

ja nyt te etsitte Häntä tuttavain ja lankoin

seassa. Mutta turhaan te etsitte Häntä nii-

den tuttavain seassa, jotka ei ole Häntä

nähneet. Ja arvaatteko viimein, mistä tei-

dän pitää Jeesuksen löytämän?

Ette ole suruttomuuden tilassa etsineet

Häntä Herran temppelissä, mutta viina-

porvarin talossa. Silloin oli teillä hoppu

lappamaan ulos kirkosta viinaporvarin

tykö. Ette malttaneet odottaa Herran siu-

nausta; teillä oli hoppu lukemaan ja kuu-

lemaan perkeleen siunausta krouvissa.

Koettakaat viimein hakea Jeesusta

Herran temppelissä. Kukatiesi Hän löy-

tyy siellä, kussa ette luulekaan. Daavidi

kirjoittaa, itsestänsä että lintu löysi huo-

neen ja pääskynen pesänsä Herran huo-

neessa. Minä olen nähnyt, että varikset

ja harakat joskus rakentavat pesänsä kel-

lotapuliin, mutta minä olen myös nähnyt,

että pääskyset rakentavat pesänsä kirk-

koon, ja tiaiset rakentavat pesänsä elävän

viinapuun rakoihin.

Jos te, murheelliset vanhemmat, etsitte

Jeesusta, niin älkäät hakeko Häntä sem-

moisten tuttavain ja lankoin seassa, jotka

ei ole nähneet Häntä, vaan freistatkaat vii-

mein hakea Häntä temppelistä. Mitämaks

on Hän jäänyt kirkkoon, koska te menitte

ulos maailmaan. Te saatte kyllä hämmäs-

tyä, jos te löydätte Jeesuksen sieltä, kussa

ette toivoneetkaan. Mutta älkäät sen täh-

den toruko Häntä, että Hän on tehnyt lii-

kaa vaivaa, sillä se on teidän oma huoli-

mattomuutenne, ettette ole aina pitäneet

Jeesusta teidän silmäinne edessä. Koska

teillä oli niin suuri hoppu lähteä ulos kir-

kosta maailmaan, silloin jäi Jeesus kirk-

koon. Ja se on oma teidän syynne, että te

olette kadottaneet Jeesuksen. Mutta te pa-

nette Jeesuksen syyksi, että te olette Hänet

kadottaneet.

Voi! Voi! kuinka te olette sen tähden

sokeat, te murheelliset vanhemmat. Mik-

sette pitäneet Jeesusta aina teidän sil-

mäinne edessä? Nyt te haette Jeesusta joka

paikassa, tuttavain ja lankoin seassa. Nyt

te kaipaatte Jeesusta, koska tunto on he-

rännyt? Nyt te luulette, että Jeesus teki

teille niin suuren vaivan, koska te itse
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huolimattomuutenne kautta olette Hänet

kadottaneet.

Kärsimättömyys panee teidät soimaa-

maan Jeesusta, että Hän on tämän vaivan

teille saattanut, että te olette jo niin ja niin

kauan murehtien etsineet Häntä. Mutta te

olette niin tyhmät ja taitamattomat hen-

gellisissä asioissa, ette ymmärtäneet, että

Jeesuksen täytyy olla niissä, kuin taivaal-

linen Isä on Hänen päällensä pannut.

Kuulkaat nyt, te murheelliset vanhem-

mat, jotka olette kadottaneet Jeesuksen ja

murehtien etsitte Häntä. Tiedättekö, mistä

teidän pitää löytämän Hänet? Te olette

kirkkoreissulla kadottaneet Hänet surut-

tomuuden tilassa. Teidän täytyy nyt he-

ränneessä tilassa pyörtää takaisin Jumalan

temppeliin ja etsiä Jeesusta sieltä.

Te murheelliset ja epäileväiset, jotka

olette ruvenneet kaipaamaan Jeesusta,

mistäs pitää teidän hakeman Häntä? Te

katuvaiset ja raskautetut, mistä pitää tei-

dän löytämän Jeesuksen? Te onnettomat

vanhemmat, jotka oman huolimattomuu-

tenne kautta olette kadottaneet Jeesuksen,

mistä pitää teidän kohtaaman Hänet? Voi,

voi, onnettomat sielut, jotka olette kadot-

taneet Jeesuksen, ja nyt murheellisella ja

vertavuotavalla sydämellä haette Häntä.

Mistä pitää teidän löytämän Hänet?

Lankoin ja tuttavain seasta te haette,

mutta ei net ole nähneet Häntä. Ei ole

muuta neuvoa kuin että te pyörrätte ta-

kaisin Jumalan temppeliin. Ja siellä te

kohtaatte Hänet. Mutta jos te vielä kerran

löytäisitte Hänet, niin ottakaat Hänet myö-

tänne kotianne, ja älkäät enää kadottako

Häntä teidän silmistänne.

Pyörtäkäät siis takaisin, te murheelliset

vanhemmat, koska Jeesus on kadonnut

teiltä. Pyörtäkäät takaisin Herran karta-

noihin, niin kuin Daavidi, koska hän oli

murheellinen, pakeni Herran alttarin tykö,

ja veisaa siellä, että lintu on löytänyt huo-

neen ja pääskyinen pesänsä, koska hän

pääsi pakenemaan Herran huoneeseen.

Pyörtäkäät siis takaisin Herran huonee-

seen, te murheelliset sielut, kaipaissanne

Jeesusta. Pyörtäkäät takaisin, te pienet lin-

tuiset, te pääskyiset ja pulmukaiset, sata-

kieliset ja västäräkit.

Rientäkäät, pyrkikäät, ikävöitkäät, kii-

ruhtakaat teidän pesäänne, koska ukkoi-

nen Siinain vuorella kovin pauhaa. Kät-

kekää teitänne elävän viinapuun rakoihin,

koska haukka ajaa takaa. Jos yksi tiainen

parkuu haukan kynsissä, niin kaikki tiaiset

ajavat häntä takaa; tahtoisivat kyllä pe-

lastaa sen onnettoman sielun, joka parkuu

haukan kynsissä, mutta eivät he voi, sillä

haukka on suuri, mutta tiaiset ovat pienet

lintuiset. Kuitenki surkuttelevat he sitä

onnetointa raukkaa, joka parkuu haukan

kynsissä. Niin kuin kuningas Daavidi vei-

saa 84. psalmissa: "Kuin pienet lintuiset

Kyll' kiiruust' rientävät, Jäll' poikans' tykö

pesään, Jonka tehneet ovat vesaan, Niin

sielun' alttaris' tykö Ain' halaa, Jumal,

pyynnöss'.

Kuinkas tämä Daavidin koettelemus

passaa suruttomille, jotka rientävät maa-

ilman perään. Muutamat rientävät viina-

porvarin tykö ja siellä löytävät parhaan

ilonsa. Muutamat rientävät huoran tykö,

ja siellä löytävät parhaan ilonsa. Eipä

niillä ole hauska ollenkaan kirkossa olla,

erinomattain, koska ne pienet lintuiset,

jotka, niin kuin Daavidi sanoo, löytävät

pesänsä Herran huoneessa, alkavat vei-

saamaan ja visertämään kiitosta sille Suu-

relle Luojalle ensimmäisen säteen edestä,

joka heitä herättää heidän pesissänsä.

Ettekös ole kuulleet, kuinka pääskyiset

visertävät heidän pesissänsä, koska au-

rinko nousee? Mutta te istutte kuurona ja

mykkänä Herran huoneessa. Taidatte soi-
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mata Jeesusta, että Hän teki teille suuren

vaivan, koska teidän pitää hakeman Häntä

temppelissä. Mutta ei suruttomat löydä

Vapahtajaansa temppelissä, mutta maail-

massa he luulevat löytävänsä Vapahtajan.

Vaan katuvaiset, murheelliset, epäileväi-

set, jotka todella hakevat Jeesusta, koska

he tuntevat, että Hän on kadonnut pois, ja

myös armoitetut sielut, koska he valvo-

mattomuuden kautta ovat kadottaneet Jee-

suksen, ne voivat löytää Hänet Herran

temppelissä, jossa Hän mielellänsä asuu, 

Ne hengelliset lahjat, joita Herra lupaa

kaikille kansoille, verrataan tässä paikassa

semmoisiin herkkuihin, joista ihminen

parhaiten tykkää, nimittäin viinaan ja yti-

meen, jotka ovat makiat ihmisen suussa.

Pidoissa laitetaan parhaat herkut, jotka

maassa löytyy, ja näistä otetaan nyt ver-

taus, koska Herra tahtoo osoittaa, mikä

hyvä kristillisyydestä tulee. Hengellinen

viina annettiin opetuslapsille helluntaipäi-

vänä, koska he, täytetyt Pyhällä Hengellä,

rupeisit voimallisesti saarnaamaan uusilla

kielillä. Hengellinen viina annetaan vielä

nytkin muutamille uskovaisille, koska he

saavat tuta hengellisen ilon. Ja nämät hen-

gelliset juomarit saavat välistä maistaa

makiata viinaa tällä vuorella.

Tämän maailman viinaporvarit sekoit-

tavat viinaa veden kanssa ja ottavat mak-

sun, ei ainoastaan viinasta, mutta myös

vedestä, eikä sen tähden tunne, että he

ovat pilanneet Jumalan viljaa. Mutta he

sanovat, että he tekevät sen rakkaudesta,

ettei hullut juomarit tappaisi itsensä vä-

ja kuuntelee, kuinka pääskyiset ja tiaiset

ja satakieliset visertävät heidän äänellänsä.

He veisaavat kiitosta sille Suurelle

Luojalle ensimmäisen säteen edestä, joka

heitä herätti unesta. Koska armon aurinko

nousee taivaan reunalla, silloin he veisaa-

vat, ja silloin he kiittävät tämän valkeuden

edestä, joka on tullut, ja sanovat: Amen!

Halleluja! Kiitos, kunnia ja ylistys sille

Suurelle Luojalle ja Karitsalle, joka oli

kuollut, ja katso, Hän elää uskovaisten

sydämissä. Amen.

kevällä viinalla, koska nimittäin juomarit

ei saata määrää pitää ja juoda kohtuulli-

sesti, vaan niin pian kuin he pääsevät ma-

kuun, juovat he viinaa niin kuin vettä,

vaikka kuinka väkevä viina olis. Sen täh-

den, sanovat maailman viinaporvarit, täy-

tyy heidän panna vettä viinaan, ei ahneu-

den tähden eikä suuremman voiton täh-

den, mutta rakkauden tähden lähimmäistä

kohtaan.

Onkos tosi, että viinaporvarit panevat

vettä viinaan rakkauden tähden lähim-

mäistä kohtaan? Minä olen kuullut juo-

maria kovin moittivan sitä, että heidän pi-

tää ostaman viinaporvarilta vedensekaista.

Ja vaikka juomareilla on jo melkein paksu

omatunto, jotka ostavat ja juovat sen kal-

taista veden sekoitusta, mutta paksumman

minä luulen viinaporvaritten omantunnon

olevan, jotka kehtaavat vettä panna vii-

naan ja vedestä vielä maksun ottaa. Il-

manki heillä on omatunto paksumpi kuin

nautahärän vuota, koska juomaritten vai-

moin ja lasten kyyneleet ei pidä polttaman
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