
kimpänä, se tulee varsin sokiaksi, koska

kipinät lentävät silmiin.

Maailma on nyt pannut poikiansa mus-

tan raution oppiin. Mutta te harvat sielut,

jotka olette paenneet pois hänen pajas-

tansa, älkäät menkö enää mustan raution

pajaan, ettei kipinät ja tulipunaiset paukut

lentäis silmiin, ja te tuletta vielä toisen

kerran sokiaksi. Varjelkoon Herra Jeesus

teidän silmiänne kipinöistä, jotka pauk-

kuvat pohjattomuuden ahjosta.

Moni on näinä aikoina tullut toisen ker-

ran sokiaksi, vaikka hänen silmänsä olit

jo kerran Jeesuksen voimalla ylösvalaistut.

Moni on mennyt takaisin ja langennut su-

ruttomuuteen, ja tullut seitsemän kertaa

pahemmaksi kuin hän ennen oli. Musta

pimeys peittää maan ja synkeys kansan.

Tässä sadanpäämiehen uskossa löy-

dämme me totisesti nöyryyden esimerk-

kiä, joka ei pitänyt vaivana olla toisen ih-

misen vallan alla. Vaikka se on vaiva

vanhalle Aatamille olla toisen ihmisen

vallan alla, kuitenki on se totisen uskon

tuntomerkki, että olla ilman napisematta

toisen ihmisen vallan alla.

Mutta eipä nyt ole maailma semmoi-

nen, että joku tahtois mielellänsä olla toi-

sen ihmisen vallan alla. Ei ainoastansa su-

ruttomat tahdo friiherrana olla, mutta

myös muutamat kristityt tahtovat friiher-

rana olla, sillä se tulee vanhalle Aatamille

vaivaksi palvella. Eipä nyt moni tosin 

kautta, ettette joutuis kiusaukseen. Ja niin

kuin tämä sadanpäämies, josta evankeliu-

missa puhutaan, uskoi Jeesuksella olevan

jumalallista voimaa parantamaan hänen

palvelijatansa, niin pitää meidän myös

vahvasti uskoman, että Jeesus saattaa vielä

tänäkin päivänä parantaa hengessä sairas-

tavaisia, murheellisia ja katuvaisia, maa-

ilmalta vainotuita, niin kuin Hän on lu-

vannut auttaa kaikkia, jotka Häntä avuk-

  sens huutavat.

tahdo olla toisen ihmisen vallan alla,

vaikka Herra kiitti sen miehen uskoa, joka

sanoi: "Minä olen myös ihminen toisen

vallan alla." Ja Herra sanoi: "En ole minä

löytänyt senkaltaista uskoa Israelissa."

Ja kuka tiesi, löytyykö nytkään sen-

kaltaista uskoa Israelissa. Me tiedämme

nimittäin, että ylpeys on nyt vallassa maan

päällä. Kaikki tahtovat nyt friiherrana olla.

Ei yksikään tahtois palvella. Lapset ei

tahdo palvella vanhempiansa, vaikka itse

meidän Herramme ja Vapahtajamme on

palvellut vanhempiansa kolmekymmentä

ajastaikaa. Hän tahtoi nimittäin maksaa

heidän vaivansa ja niin muodoin kaikkea
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inhimillistä vanhurskautta täyttää, ennen

kuin Hän rupeis taivaallista vanhurskautta

täyttämään.

Mutta tämän aikaiset lapset tahtovat

itse miehenä olla, ennen kuin ne pääsevät

kahden jalan päälle. Eikä se ole ihme, että

suruttomat niin tekevät, joilla ei ole oma-

tunto parempi kuin nautahärällä, mutta

kristityt myös tahtovat friiherrana olla.

Kuka tiesi, löytääkö Jeesus nyt senkal-

taista uskoa Israelissa, kuin sadanpäämie-

hellä, joka sanoi: "Minä olen myös ihmi-

nen toisen vallan alla?"

Tämä toisen ihmisen alla oleminen tu-

lee vanhalle Aatamille suureksi vaivaksi.

Moni ajattelee siis: "Minä olen jo ollut toi-

sen ihmisen vallan alla, minä tahdon nyt

olla vapaa." Muutampi friiherra ottaa it-

sellensä suojaa ja puolustusta tästä Juma-

lan sanasta: "Älkäät olko ihmisten orjat."

Muutampi panee sen esteeksi: "Minä en

saata täyttää palveluspaikkaa oikein, sen

tähden minä en saata palvella. Mutta ei

semmoiset sanat ole muu kuin vanhan Aa-

tamin estelemiset, sillä koska sinä palve-

luksessa teet kaikki, mitä sinä voit ja ym-

märrät, niin sinä olet vapaa omantunnon

soimauksista; mutta jos sinä olet laiska ja

huolimatoin, niin sinua syystä nuhdellaan.

Minä pelkään, ettei Jeesus enää löydä

senkaltaista uskoa Israelissa, joka oli sa-

danpäämiehellä, sillä hän tunnusti itsensä

mahdottomaksi ottamaan Jeesusta vastaan

huoneeseensa, vaikka hän oli uskollisesti

palvellut esivaltaa ja piti vielä semmoisen

murheen palvelijastansa, niin kuin omasta

lapsesta. Kussapa nyt on semmoiset ih-

miset, jotka mielellänsä ja ilman napise-

matta ovat toisen ihmisen vallan alla ja

palvelevat uskollisesti lähimmäistänsä

Herran tähden.

Ja kussapa nyt löytyy senkaltainen

isäntä, joka niin pitää murheen palveli-

jastansa, niin kuin omasta lapsesta, että

hän menee monta peninkulmaa hakemaan

apua palvelijalle sairaudessans? Maailma

on nyt niin yltynyt ja paisunut, ettei moni

tahdo olla toisen ihmisen vallan alla, vaan

kaikki tahtovat friiherrana olla. Ei moni

tahdo toista palvella, ja sen ylpeyden ja

lihallisen vapauden tähden menee myös

usko monelta, niin että se on tietämätöin,

löytäiskö nyt Herra senkaltaista uskoa Is-

raelissa, kuin sadanpäämiehellä.

Ei ole kuitenkaan lihallinen vapaus oi-

kean uskon hedelmä, vaan sen lihallisen

vapauden alla makaa itseys, ylpeys ja

maailmanrakkaus, ja kuka tiesi makaa

vielä huoruus sen saman vapauden alla.

Ei ole kuitenkaan huoruus kaukana, koska

köyhät palvelijat pakkaavat naimiseen ja

tahtovat naimisen kautta tulla friiherroiksi.

Ei ole siinä semmoinen usko kuin sadan-

päämiehellä, joka sanoi: "Minä olen ih-

minen toisen vallan alla." Ja me tiedäm -

me, että sadanpäämiehen palvelus on vielä

kovempi ja raskaampi kuin joku muu pal-

velus, sillä sotamies pitää osottaman sem-

moisen kuuliaisuuden esivallalle, että jos

esivalta käskee hänen mennä semmoiseen

paikkaan, kussa hengenvaara on, niin täy-

tyy hänen mennä.

Ei auta sodassa sanoa: "En mene

sinne, kussa minua tapetaan", vaan kussa

kuolema liki on, sinne pitää sotamiehen

menemän. Siinä tosin tarvitaan semmoi-

nen usko, jota Herra ei ole löytänyt, eikä

taida vielä löytää monessa paikassa Is-

raelissa. Niiden sotamiesten suhteen on

muitten palvelijain tilaisuus niin kuin her-

rain päivät, sillä ei niiden tarvitse mennä

semmoiseen paikkaan, kussa heitä tape-

taan. Ja kuitenki on niin huono usko mo-

nella, että ihmispelko saattais häntä or-

jalliseen tilaisuuteen, jos hän menis

palvelukseen. Se ei ole oikean uskon he-
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delmä, vaan se on ylpeyden, laiskuuden

ja huoruuden hedelmä.

Nyt koska kovat ajat on edessämme ja

itsevaltaisuus tahtoo olla monen tykönä,

täytyy Jumalan viimein niin rangaista

maailmaa, että monen ylpeän miehen täy-

tyy tulla vihollisen orjaksi, koska hän ei

ole ymmärtänyt kiittää sen vapauden

edestä, kuin hänelle on tullut kristillisyy-

den kautta, koska kaikilla kristityillä on

semmoinen laki, ettei pidä oleman yhtään

orjaa kristittyin seassa. Mutta joka sodassa

voitetaan, tulee vihollisen orjaksi, niin

hengellisessä kuin maallisessa sodassa.

Rukoilkaat, kaikki kristityt, ettei Herra

niin rankaisis meitä sodalla, että me tuli-

simme vihollisen orjaksi, koska Hän on

antanut kaikille kristityille vapautensa.

Erinomattain on Hän omalla kalliilla ve-

rellänsä lunastanut meitä hengellisestä or-

juudesta, ettemme tarvitse olla perkeleen

vallan alla, jos me Hänen armonsa kautta

sodimme vihollisia vastaan miehuullisesti,

urhoollisesti ja uskollisesti, uskon kilvellä

ja hengen miekan kanssa oikealla ja va-

semmalla puolella varustetut, sillä nyt on

kovat ajat edessämme sekä ruumiin että

hengen puolesta.

Pian koetellaan Stefanuksen usko. Pian

tulee Herra omiansa noutamaan, pian tulee

Herra etsimään semmoista uskoa Israe-

lissa, kuin sadanpäämiehellä oli. Kuule

siis sadanpäämiehen rukous. Isä meidän

jne.

Evankeliumi: Matt. 8: 5

Meidän pyhän evankeliumimme joh-

datuksesta pitää meidän tällä pyhällä het-

kellä perään ajatteleman ja tutkisteleman,

löytäneekö Herra senkaltaista uskoa Is-

raelissa, kuin sadanpäämiehellä. Ensim-

mäinen tutkistelemus: Mitkä olit oikean

uskon tuntomerkit sadanpäämiehen vael-

luksessa? Toinen tutkistelemus: Löytä-

neekö Herra nyt senkaltaista uskoa Israe-

lissa? Me toivomme ja rukoilemme, että

Herra löytäis senkaltaista uskoa Israelissa,

joka kaikissa koettelemuksissa kestäis, ja

vielä viimeisessä kuoleman kilvoituk-

sessa. Amen.

Ensimmäinen tutkistelemus: Mitkä

ovat ne uskon hedelmät ja tuntomerkit,

jotka osottavat, että sadanpäämiehellä oli

oikea usko? Ensimmäinen tuntomerkki

oli se, että hän piti semmoista muretta

palvelijastansa niin kuin omasta lapsesta,

sillä ei moni isäntä tee sitä tällä ajalla.

Moni isäntä panee palvelijansa pois huo-

neesta, koska palvelija sairastaa, eikä

jaksa enää isännälle työtä tehdä. Eikä

moni isäntä tällä ajalla mene kauas hake-

maan lääkityksiä palvelijalle, koska pal-

velija sairastaa, vaan useimmat isännät

antavat palvelijansa maata sairasna niin

kuin koiran penikan ilman auttamatta ja

ilman holhoamatta.

Mutta sadanpäämies meni varsin, kuin

hän kuuli, että Jeesus Nasareenus oli tullut

siihen maakuntaan. Hän meni rukoile-

maan sitä Taivaallista Parantajata tämän

sairaan palvelijansa edestä, että hän tiesi,

että maalliset lääkitykset ei enää auta tässä

paikassa. Siinä osoitti sadanpäämies us-

kon hedelmät, ja senkaltaiset uskon he-

delmät, joita emme löydä monessa pai-

kassa Israelissa. Sillä jos muutamat isän-

 nät mitämaks hakevat maallisia lääkityk-

siä sairaalle palvelijalle, mutta harva isän -

tä menee ojeti Jeesuksen tykö rukoile-

maan palvelijansa edestä, vaikka se on

kristittyin velvollisuus niin tehdä.

Toinen tuntomerkki oli se, että tämä

sadanpäämies tunsi mahdottomuutensa:

"En ole mahdollinen, ettäs tulet minun

kattoni alle." Joku muu, kuolleen uskon

tunnustaja ja armonvaras sanois tässä pai-
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kassa: "Jospa Jeesus tulis minun kattoni

alle, minä ottaisin Häntä ilolla vastaan ja

tarjoaisin Hänelle parasta viinaa, kuin mi-

nulla on. Mutta eipä sadanpäämies saat-

tanut niin turha ja keveämielinen olla, että

hän olis katsonut Jeesusta vertaiseksi,

jonka syntinen ihminen saattaa kutsua ko-

tiansa, vaan sadanpäämies tunsi, että Ju-

malan Poika ei ole ihmisen vertainen. Hän

tunsi, että syntinen luontokappale ei ole

mahdollinen ottamaan Jumalan Poikaa

syntisen kattonsa alle. Vaikka Jumalan

Poika oli niin alhainen, että Hän olis kyllä

tullut syntisen luontokappaleen katon alle,

jos hän ei olis muutoin uskonut, että hänen

palvelijansa paranee.

Mutta sadanpäämiehellä oli semmoi-

nen usko, että Jeesuksen sana vaikuttaa

niin paljon kaukana olevaisille kuin läsnä

olevaisille. Sadanpäämies tunsi, että Ju-

malan Poika on kaikkivaltias Jumala ja

kaikissa läsnä olevainen. Ja tämä usko ei

ollut vielä monella Israelissa siihen ai-

kaan. Joku taitais tästä sadanpäämiehen

mahdottomuudesta löytää epäuskon ai-

netta, koska hän ei tohtinutkaan ottaa Jee-

susta vastaan kattonsa alle. Ja olisko sem-

moinen mahdottomuudessa olevainen

ihminen saattanut ilolla ottaa Jumalan Poi-

kaa vastaan tuomiolla, koska hän ei toh-

tinut ottaa Häntä vastaan huoneeseen?

Mutta meidän täytyy tässä paikassa

tehdä yhden vakinaisen eroituksen oi-

kean ja väärän mahdottomuuden välillä,

sillä oikeassa mahdottomuudessa on oi-

kea usko, joka osoittaa itsensä sillä lailla,

että Jeesuksen sana vaikuttaa niin paljon,

kuin itse Jeesus läsnä olevainen. Sem-

moinen usko oli nyt sadanpäämiehellä,

että yksi sana Jeesuksen suusta vaikuttaa

niin paljon, kuin itse Jeesus läsnäolemi-

sellansa. Mutta väärä mahdottomuus vai-

kuttaa niin paljon epäuskoa, että ihmiset

eivät usko sanaa, vaan he tahtovat että

itse Jeesus ruumiinsa kanssa pitäis tule-

man heidän tykönsä ja paneman kätensä

heidän päällensä.

Sillä lailla epäuskoiset kiusaavat Va -

pahtajaa, niin kuin esimerkiksi Jairus, joka

ei uskonut, että Jeesus saattaa hänen tyt-

tärensä parantaa, koska se oli jo kuollut.

Ja kyllä vielä moni katuvainen kiusaa Jee-

susta paljon epäuskollansa, koska hän ei

usko sanaa, ei usko että sana vaikuttaa niin

paljon kuin itse Jeesus läsnä olevaisena.

Siinäpä nyt sadanpäämies osoitti us-

konsa, koska hänellä oli semmoinen va-

kuutus, että yksi sana vaikuttaa niin pal-

jon, kuin itse Jeesus läsnä olevainen.

Mut ta sadanpäämies osoitti myös uskonsa

sillä sanalla: "Minä olen myös ihminen

toisen vallan alla." Me tiedämme vakai-

sesti, että ne, jotka ei tahdo olla toisen ih-

misen vallan alla, ovat ylpeydessä ja ra-

kastavat sitä lihallista vapautta. Ne

tahtovat friiherrana olla. Ei semmoisilla

ole oikeata uskoa, jos he vielä tunnustaisit

uskonsa, sillä oikean uskon hedelmä on

nöyryys ja alleantaminen.

Yksi uskovainen sielu saattaa olla or-

jana ruumiin puolesta, ja kuitenki vapaa

hengen puolesta. Juutalaiset sanoit Vapah -

tajalle: "Me olemme vapaana syntyneet,

ja emme ole kenenkään orjat olleet." Juu -

talaiset kerskaisit siitä, ettei he olleet ruu-

miin puolesta kenenkään orjat, ja kuitenki

myytiin heidät orjiksi pakanoille, koska

valtakunta hävitettiin, sillä he olit hengen

puolesta synnin orjat, vaikka he kerskaisit

vapaudestansa.

Mutta jos Jumalan Poika olis saanut

tehdä heitä vapaaksi synnin orjuudesta,

niin he olisit vielä ruumiinki puolesta vält-

täneet orjuutta. Mutta he olit niin ylpeät,

että he yllytit Roomalaisia päällensä. Jos

he olisit ottaneet kristillisyyttä vastaan,
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olis heidän valtakuntansa ollut pysyväinen.

Mutta he vainoisit kristityitä ja tulit niin

ylpeäksi, ettei he enää totelleet ketään.

Saavat myös tämän aikaiset friiherrat

ottaa niistä esimerkkiä ja ajatella perään,

kuinka juutalaisille kävi, jotka sanoit: "Me

olemme vapaana syntyneet, ja emme ole

kenenkään orjat olleet." Mutta ei niillä ollut

oikea usko, vaikka he niin pidit, että heillä

oli oikia usko. Mutta sadanpäämiehellä oli

oikea usko, koska hän sanoi: "Minä olen

toisen vallan alla." Ja Herra sanoi: "En ole

senkaltaista uskoa löytänyt Israelissa."

Toinen tutkistelemus. Löytäneekö Her -

ra enää senkaltaista uskoa Israelissa? Em -

me tiedä, jos Hän löytää, mutta sen me

tiedämme, että moni tulee idästä ja län-

nestä istumaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaa-

kobin kanssa taivaan valtakunnassa, ja

valtakunnan lapset heitetään ulkonaiseen

pimeyteen. Siellä pitää oleman itku ja

hammasten kiristys.

Ei taida Herra näinä aikoina löytää sen-

kaltaista uskoa Israelissa, joka kestäis ko-

ettelemuksessa, paitsi niitä harvoja sieluja,

jotka ovat, niin kuin tämä sadanpäämies,

tulleet mahdottomaksi ottamaan Jumalan

Poikaa kattonsa alle. Ja siinä mahdotto-

muuden tilassa kuitenki uskovat vahvasti,

että Jeesuksen sana vaikuttaa niin paljon,

kuin Jeesus itse ruumiillisella läsnäole-

misellansa. Se oli sadanpäämiehen usko,

että Jeesuksen yksi sana on niin voimalli-

nen, kuin Hän itse.

Ja jos kaikki katuvaiset, murheelliset

ja epäileväiset jaksaisit uskoa, niin kuin

tämä sadanpäämies, että Jeesuksen yksi

sana on niin voimallinen, kuin Jeesus itse,

parantamaan sairaita, niin totta he pian

tulisit terveiksi. Mutta ei ole kaikilla sem-

moinen usko kuin sadanpäämiehellä. Sillä

suruttomat ei usko ollenkaan, ennen kuin

he näkevät ihmeitä ja tunnustähtiä. Ja he-

ränneet kanssa tahtoisit nähdä ihmeitä ja

tunnustähtiä, ennen kuin he jaksavat us-

koa, että Jeesus sanalla parantaa heidän

sydämensä. Vaikka nyt on annettu pro-

feetan Joonan merkki kaikille epäuskoi-

sille, jotka tahtovat nähdä ihmeitä ja tun-

nustähtiä. Niin on Jeesus itse sanonut, että

muuta merkkiä ei pidä annettaman niille

epäuskoisille, kuin ainoastansa profeetan,

Joonan, merkki.

Niin katsokaat nyt profeetan, Joonan,

merkkiä, te epäuskoiset, ja ottakaat vaari

sadanpäämiehen uskosta, te epäileväiset,

koska te epäuskon tähden tulette sairaaksi,

koska sydän epäuskon tähden tulee ko-

vaksi, vastahakoiseksi, riettaaksi, ilkeäksi,

niin uskokaat, että yksi sana Jeesuksen

suusta vaikuttaa niin paljon kuin Hän itse.

Koska omanvanhurskauden perkele

raataa teidän sydämiänne ja teidän tunto-

anne, niin uskokaat silloin, niin kuin sa-

danpäämies, että yksi sana Jeesuksen

suusta ajaa kaikki perkeleet pois ja paran -

taa sydämen haavoja, muutoin täytyy Hä-

nen sanoa: "En ole löynnyt senkaltaista

uskoa Israelissa." Jolla on semmoinen

usko, että yksi sana Jeesuksen suusta vai-

kuttaa niin paljon, kuin Hän itse, vissim-

mästi hän tuntee myös autuaallisen voi-

man siitä yhdestä sanasta, joka Jeesuksen

suusta lähtee.

Ja me uskomme totisesti, että vaikka

moni uskovainen tuntee itsensä mahdot-

tomaksi vastaan ottamaan Jeesusta kat-

tonsa alle, yksi sana Jeesuksen suusta pi-

tää hänessä vaikuttaman niin paljon, kuin

itse Herra Jeesus ruumiillisella läsnä ole-

misellansa. Ja moni uskovainen pitää tu-

leman idästä ja lännestä istumaan Aabra-

hamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan

valtakunnassa, vaikka hän tuntee itsensä

mahdottomaksi vastaan ottamaan Jumalan

Poikaa kattonsa alle.
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Niin sano siis ainoastansa yksi sana,

armollinen Herra Jeesus, sinä Suuri Ris-

tinkantaja, sinä sairaitten parantaja ja epäi-

leväisten lohduttaja, niin tulee minun sy-

dämeni terveeksi ja minun tuntoni puh-

dis tetuksi, ja kaikki ruumiin ja sielun vai-

vat loppuvat. Ja meidän vakuutuksemme

on, että moni on jo sen yhden sanan kautta

tullut idästä ja lännestä istumaan Aabra-

hamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan

valtakunnassa, vaikka Herra ei ole tosin 

Näin valitti kuningas Daavid, koska

hänen sielunsa oli hukkumaisillansa epäi-

lyksen aalloissa. Ja kuka on se kristitty,

joka ei ole epäilyksen aalloissa ollut ja

joka hetki peljännyt, että hänen sielunsa

hukkuu niiden aaltoin sisällä, koska yksi

syvyys pauhaa täällä ja toinen syvyys

siellä. Koska epäilyksen syvyys pauhaa

niin kuin pohjaton koski sen yksinäisen

sielun sydämessä, ja maailman viha ja

pilkka pauhaa toisella puolella, silloin

ajattelee yksinäinen matkustavainen, joka

on soutamassa eli purjehtimassa synnin

himojen ja halujen lainehtivalla merellä

epäilyksen aalloissa taistellessansa, kohta

hukkumallansa, hän ajattelee, ettei hän

pääse koskaan toiselle puolen Jordania.

Mutta Daavid, joka oli usein tämän

kaltaisessa hengellisessä hädässä ollut,

käänsi aina ajatuksensa Jumalan tykö,

vaikka hänkin ajatteli, koska epäilyksen

aallot rupesivat käymään hänen päänsä

yli, että Jumala oli hänen hyljännyt. Kui-

tenkin täytyi hänen viimein tunnustaa, et-

tei epäileväisillä ja murheellisilla ole tur-

löytänyt senkaltaista uskoa Israelissa, kuin

Hän löytää niiden tykönä, jotka tuntevat

itsensä mahdottomaksi ottamaan Jeesusta

kattonsa alle.

Mutta ne uskovat kuitenki sen yhden

sanan Jeesuksen suusta vaikuttavan ter-

veyden sairaalle sydämellensä ja haavoi-

tetulle tunnollensa. Mutta valtakunnan

lapset heitetään ulkonaiseen pimeyteen.

Siellä pitää oleman itku ja hammasten ki-

ristys. Amen.

vaa muualla kuin ainoastaan Jumalan, hei-

dän Vapahtajansa tykönä. Koska nimittäin

yksi syvyys pauhasi täällä ja toinen siellä,

luuli hän itsensä hyljätyksi Jumalalta.

"Minä sanoin pikaisuudessani: Minä olen

sinun silmäisi edestä sysätty pois, kuiten-

kin kuulit sinä rukoukseni äänen, koska

minä sinun tykös huusin." Psalmi 31:23.

Ja monessa paikassa valittaa hän, että hän

on hyljätty Jumalalta. Mutta yhtä hyvin

täytyi hänen viimein tunnustaa, että Ju-

mala oli häntä auttanut hädästä.

Näistä Daavidin koettelemuksista,

jotka ovat kristittyin omat koettelemukset,

tulemme me oppimaan ja saarnaamaan,

ettei Jumala ole hyljännyt ihmistä, mutta

ihminen on hyljännyt Hänet, koska ihmi-

nen on jossakin hädässä eikä enää jaksa

uskoa, että Jumala häntä auttaa hädästä.

Me emme ymmärrä, minkä tähden Jumala

antaa omain lastensa joutua maalliseen ja

hengelliseen hätään. Mutta me ymmär-

rämme ainoastaan sen verran, että jos ih-

misellä ei olisi niin paljon itseyttä, omaa-

vanhurskautta, ei hänen pitäisi lankeeman
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