
Näin puhuu Kristus Daavidin suun

kautta. Ja Daavid on myös saanut itse koe-

tella, kuinka hän oli kaikkien jumalatto-

mien pilkan alle joutunut. Eivät jumalat-

tomat voi olla pilkkaamatta, vaikka he

luulevat, että oikein he siinä tekevät, koska

he pilkkaavat kristityitä. Daavid oli myös

usein joutunut pilkan alle kristillisyyden

tähden, niin kuin me kuulemme näistä

edellä mainituista sanoista: "Minä kuulen

monen häväistyksen, että jokainen karttaa

minua. He pitävät keskenänsä neuvoa mi-

nusta ja tahtovat ottaa minun henkeni."

Nämä sanat sopivat erityisesti Kristuk-

selle, joka on tullut pilkatuksi ja häväis-

tyksi kaikilta. Mutta kyllä on Daavid myös

tullut pilkatuksi suruttomilta kristillisyy-

den tähden, niin kuin me kuulemme mo-

nessa paikassa Samuelin kirjassa. Ja joka

paikassa, missä kristityitä on, siinä myös

pilkkaajat ovat. Ja kuuluu myös Daavidin

edellä mainituissa sanoissa, että pilkkaajat

eivät vaikene ennen kuin helvetissä, sillä

hän sanoo: "Jumalattomat tulkoon häpe-

ään ja vaietkoon helvetissä."

Semmoinen on ollut Daavidin usko,

että Jumalattomat eivät lakkaa pilkkaa-

masta ennen kuin helvetissä. Ja kuinka

semmoiset lakkaavat pilkkaamasta, ennen

kuin he putoavat helvettiin? Silloin he

vas ta tuntevat, että tämä kristittyjen pilk-

kaaminen on suurin synti, mitä jo yksi su-

ruton ihminen tekee. Mutta eivät he silloin

suruttomuuden aikana tunne sitä synniksi.

Ei olekaan muu synti niin kauhea, kuin

tämä kristittyjen pilkkaaminen. Ja me 

olemme nyt nähneet niin monta esimerk-

kiä, kuinka kaikki suruttomat joutuvat ano -

maan tämän pilkkaamisen synnin anteeksi,

koska tunto herää. Vaikka useimmat su-

ruttomat tällä ajalla säästävät katumuk-

sensa kuolemaan asti, sillä niillä on niin

suuri halu pilkata kristityitä, etteivät he

malta olla pilkkaamatta, vaikka mikä olisi.

Mutta kaikki suruttomat, jotka tällä ar-

mon ajalla makaavat tautivuoteessa, jou-

tuvat kutsumaan kristityitä tykönsä, että

he saisivat niiltä anoa anteeksi, mitä he

ennen ovat suruttomuuden aikana pilkan-

neet ja vastustaneet. Tämä esimerkki

osoit taa ainoastansa, mitä Daavid on sa-

nonut, että häntä pilkataan lakkaamatta.

Kyllä he lakkaavat pilkkaamasta helve-

tissä. Mutta mitäpä siitä, vaikka he nyt

lakkaavat helvetissä. Ei heidän tilaisuu-

tensa tule sen kautta paremmaksi. Eivät

he sen tähden pääse helvetistä, vaikka he

siellä lakkaavat pilkkaamasta totuutta,

sillä tämänkin synnin pitää kalvaman hei-

dän tuntoansa iankaikkisesti, jollei heillä

täällä armon ajassa tule totinen katumus

ja anteeksi anomus.

Tämän päivän evankeliumissa ovat

taas fariseukset freistanneet oikein pilkata

Kristusta, koska he sanovat: "Hän ajaa

ulos perkeleitä Belsebubin, perkeleitten

päämiehen kautta." Samat riettaan hengen

vaikutukset ovat silloin olleet fariseuk-

silla, kuin nyt on kristillisyyden pilkkaa-

jilla. He luulevat, että kristillisyys on riet-

taan hengen vaikutus. Mutta eivät he sitä

tunne, että pilkkahenki on riettaan hengen
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vaikutus. Eivät he sitä tunne, että hengel-

linen viha on Belsebubin vaikutus. Koska

he pilkalla ilmoittavat vanhan Aatamin

vaikutuksia, silloin he ajavat ulos perke-

leitä Belsebubin voimalla.

Meidän pitää nyt katseleman, kuinka

suruttomat pilkkaavat kristityitä, ja pahalla

tunnolla vastustavat heitä, vielä muutamat

vastoin tuntoansa. Ja he saavat tämän pilk-

kaamisen tähden samankaltaisen lopun,

kuin juutalaisetkin, sillä tässä on paljon

fariseuksia, jotka pahalla tunnolla pilkkaa -

vat ja vastustavat kristityitä. Ja he joutuvat

vasta helvetissä lakkaamaan pilkkaamasta,

koska he joutuvat itse pilkan alle. Siellä,

nimittäin helvetissä, pilkataan kaikki ka-

tuvaisten kyyneleet. Sieltä ajetaan ulos

kaikki, jotka huokaavat. Mutta pilkkaajat:

juomarit, kiroilijat, huorat, huorimiehet ja

tappelusmiehet ovat parhaat miehet pi-

meyden valtakunnassa.

Semmoisia miehiä ja vaimoja rietas

kiittää ja ylistää, mutta katuvaisia hän ei

viitsi nähdä silmiensä edessä. Ne, jotka

täällä Jumalan sanalla ajavat perkeleitä

ulos, pilkataan, häväistään, vihataan ja

vainotaan fariseuksilta, niin kuin itse Kris-

tus. Ja jos he kutsuivat mestaria Belsebu-

biksi, mitäs he sitten tekevät Hänen ope-

tuslapsillensa?

Rukoilkoon ne harvat sielut, jotka ovat

alkaneet puhumaan, sitten kun mykkä per-

kele on ulos ajettu, että Jeesus ajaisi ulos,

ei ainoastansa sen mykän hengen, joka on

alkanut muutamia kristityitä vaivaamaan,

vaan myös nuhtelisi, ja tukkisi pilkkaajien

suun kiinni, osoittaen, kuinka perkeleen

valtakunta hajoaisi ja tulisi kylmille, jos

toinen perkele rupeaisi toista perkelettä

pois ajamaan.

Kuule, sinä Suuri Henkien Kurittaja ja

Pahojen Henkien Ulosajaja, katuvaisten

huokaus. Isä meidän jne.

Tämän päivän evankeliumissa osoit-

tavat maailmanlapset, mitä he tuumaavat

Kristuksesta, koska he sanovat, että Hän

ajaa ulos perkeleitä Belsebubin, perkeleit-

ten päämiehen, voimalla. Mutta Vapahtaja

kysyy nyt, kenenkä voimalla juutalaisten

lapset ajavat ulos perkeleitä.

Juutalaisten ja erityisesti fariseusten

opetuslapset olivat noidat, jotka ajoivat

ulos perkeleitä perkeleitten avulla. Niin

kuin vielä nytkin on suruttomalla kansalla

se usko, että noidat saattavat manalaisia

eli pahoja henkiä ulos ajaa. Mutta ei ollut

fariseuksilla se usko, että heidän lapsensa

ajavat ulos perkeleitä Belsebubin voi-

malla, vaan juutalaisilla oli se usko, että

Jumalan voiman ja sanan kautta noidat

ajavat ulos perkeleitä.

Niin kuin vielä nytkin on suruttomalla

kansalla se usko, että Jumalan sanalla noi-

dat ajavat ulos manalaisia. Ja sen tähden

suruttomat aina noutavat jonkun noidan

ajamaan pois manalaisia. Eivät suruttomat

ole koskaan uskoneet, että noidat perke-

leen voimalla ajavat pois manalaisia ih-

misen päältä. Nämä noidat pitää nyt ole-

man fariseusten tuomarit, sillä kaikki

fariseukset uskovat, että noidat ovat Ju-

malasta, mutta Jumalan Poikaa he pilk-

kaavat sillä tavoin, että Hän ajaa ulos per-

keleitä Belsebubin voimalla.

Meidän pitää nyt Jumalan armon

kautta katseleman, kenenkä voimalla fa-

riseusten lapset ajavat ulos perkeleitä. Me

tiedämme nimittäin, että fariseukset ovat

ensimmäiset miehet hakemaan noitia,

koska manalaiset tulevat heidän päällensä.

Koska Saul oli tottelemattomuutensa kaut -

ta saattanut Jumalan Hengen murheelli-

seksi, silloin pakeni Jumalan Henki, yksi

paha henki Herralta rupesi häntä vaivaa-

maan. Se oli yksi paha ja kalvava oma-

tunto, joka on yksi paha henki Herralta,
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joka rupesi Saulia vaivaamaan. Tämä paha

ja kalvava omatunto tulee usein niitten

päälle, jotka ovat ennen tunteneet Jumalan

Hengen vaikutuksia, ja sitten menevät ta-

kaisin tottelemattomuuden kautta ja alka-

vat pahalla tunnolla kristityitä vastusta-

maan, niin kuin kuningas Saul, joka ei

ainoastansa vastustanut profeetta Samue-

lia, mutta myös rupesi vaivaamaan Daa-

vidia, joka oli kristitty. Ja viimeisessä hä-

dässä meni hän noita ämmän tykö ky-

symään neuvoa.

Niin tekevät vielä nytkin suruttomat.

Ensinnä he vastustavat kristityitä, ja sitten

he rupeavat heitä vaivaamaan. Ja viimein

he hakevat noidilta apua, koska manalaiset

tulevat heidän päällensä. Eikös tämä nyt

ole kaikilta tiettävä, kenenkä voimalla nyt

noidat ajavat manalaisia pois ihmisten

päältä? Noidat sanovat, että Jumalan sa-

nalla he ajavat pois manalaisia. Ja surut-

tomat uskovat sen. Eivätpä fariseukset us-

koneet, että heidän lapsensa ajavat ulos

perkeleitä Belsebubin voimalla.

Jos nyt fariseusten lapset ajavat ulos

perkeleitä Jumalan sanalla, jonka he kään-

tävät nurin, ja sillä tavoin pilkkaavat Ju-

malan nimen, niin pitää näitten fariseusten

lasten oleman heidän tuomarinsa. Me tie-

dämme nimittäin, että fariseusten lapset

kääntävät Jumalan sanaa nurin, koska he

lukevat noituuden lukuja, ja siitä Jumalan

pilkkaamisesta tulee perkeleille semmoinen

ilo, että hän lähtee ulos ihmisestä ja menee

muistelemaan Belsebubille, kuinka Jumala

nyt tuli pilkatuksi. Eikö se mahda olla suu-

rin jumalanpilkka, koska noidat kääntävät

Jumalan nimen ja Jumalan sanan nurin, ja

sillä konstilla ajavat perkeleitä ulos?

Mutta eivät fariseukset sen tähden

usko, että Belsebubin voimalla he ajavat

perkeleitä ulos. Mutta minä luulen, ettei

ainoastansa fariseukset itse aja perkeleitä

ulos Belsebubin voimalla, vaan myös hei-

dän lapsensa. Koska nimittäin se henki,

joka epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa, ni-

mittäin omanvanhurskauden perkele ajaa

ulos muita perkeleitä, silloin luulee fari-

seus, että tämä tapahtuu Jumalan voi-

malla. Fariseus hallitsee muita pienempiä

perkeleitä omalla vanhurskaudella. Oma-

vanhurskaus varjelee muutamia fariseuk-

sia huoruudesta ja julkisesta vääryydestä.

Ja sitten fariseus ajattelee, että Jumala

häntä varjeli huoruudesta ja varkaudesta.

Omavanhurskaus on perkeleitten pää-

mies. Hän hallitsee muita pienempiä per-

keleitä. Ja sen jälkeen kunnia. Ja molem-

mat muuttavat itsensä valkeuden enkelik-

si. Koska nyt kunnia ja omavanhurskaus

varjelee fariseuksia huoruudesta, varkau-

desta, juopumuksesta, kirouksesta ja tap-

peluksesta, ja niin edespäin, silloin luulee

fariseus, että Jumala on varjellut häntä. Ja

kuitenkin on hän sotinut omanvanhurs-

kauden eli Belsebubin voimalla niitä hi-

moja vastaan, etteivät ne ole häntä voitta-

neet. Mutta ei ole moni saattanut tällä

ajalla Belsebubin voimalla niitä grouvim-

pia lihan himoja hallita, sillä useimmat

ovat langenneet semmoisiin synteihin, niin

kuin huoruuden, varkauden, koreuden, tap-

peluksen ja muihin karkeisiin synteihin.

Koska nyt Kristus sanallansa semmoi-

sia perkeleitä ulos ajaa, silloin varjelee

omanvanhurskauden perkele fariseuksia

katumuksesta ja parannuksesta, etteivät

he saata muuta tehdä, kuin pilkata Kris-

tusta ja Hänen opetuslapsiansa. Belsebu-

bin voimalla he ajavat Pyhän Hengen

pois, eli saattavat Jumalan Hengen mur-

heelliseksi, niin että Jumalan Henki pa-

kenee murheellisella sydämellä, eikä niin

muodoin pääse vaikuttamaan fariseusten

lahkokunnassa senkaltaista murhetta, joka

Jumalan mielen jälkeen on.
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Tämän asian selitys löytyy myös tämän

päivän evankeliumissa. Koska väkevä

haarniskoitu varjelee kotonsa, niin hänen

omansa ovat rauhassa. Tämä väkevä haar-

niskoitu on erinomattain omavanhurskaus,

joka nyt hallitsee muutamia fariseuksia

tässä seurakunnassa, ja varjelee heitä huo-

ruudesta, juopumuksesta, varkaudesta, ki-

rouksesta ja muista karkeista synneistä.

Mutta enin osa suruttomia, jotka ovat vielä

jäljellä tässä seurakunnassa, joutuvat pa-

nemaan syntiä luvalliseksi, niin että koh-

tuullinen juopumus on luvallinen ja ko-

reus on luvallinen. Ja koska Jumalan

Henki huutaa parannusta Kristittyjen suun

kautta, silloin muutamat pilkkaavat ja sa-

novat kristityitten ajavan ulos perkeleitä

Belsebubin voimalla. He sanovat, että Ju-

malan Hengen vaikutus on riettaan hengen

vaikutus. Muutamat taas eivät malta olla

suuttumatta. Ja muutamat freistaavat lain

voimalla vahinkoon saattaa kristityitä.

Tällä tavoin väkevä haarniskoitu var-

jelee kotonsa, että hänen omansa pysyvät

rauhassa. Eivätkä muutamat lakkaa pilk-

kaamasta ja vastustamasta, ennen kuin

helvetissä. Vielä ne raukat, jotka ovat tun-

teneet tulevaisen maailman voimaa, ovat

tulleet seitsemän kertaa pahemmaksi, kuin

umpisuruttomat, jotka eivät ole mitään

tunteneet. Siitä on Vapahtaja puhunut tä-

män päivän evankeliumissa: "Koska rietas

henki lähtee ihmisestä, vaeltaa hän kar-

keita paikkoja ja etsii lepoa." Se on yksi

levoton henki, joka ei löydä lepoa mis-

tään. Ja kun hän ei löydä, sanoo hän:

"Minä palajan minun huoneeseeni, josta

minä läksin." Ja kun hän tulee, löytää hän

sen luudilla lakaistuksi ja kaunistetuksi.

Tässä paikassa maalataan nyt poislan-

genneen sielun tilaisuus. Sille riettaalle

hengelle, joka lähtee ihmisestä vaeltamaan

karkeita paikkoja, nimittäin ihmisen li-

hassa, koska hänet on ulos ajettu sydä-

mestä, tulee ikävä olla poissa ihmisen sy-

dämestä, kussa hän sai olla herrana ja hal-

lita koko ihmisen. Rietas henki on sem-

moinen levoton henki, joka ei tule aikaan

ilman lihatta ja ilman verettä. Jos hänet

ajetaan ulos lihasta, niin hän menee sika -

laumaan, niin kuin nyt kaikille nähtävä

on, että rietas on mennyt sikalaumaan,

koska hänet on ajettu ulos muutamien ih-

misten sydämistä. Ja nyt hän panee niitä

hengellisiä sikoja hopusti menemään sii-

hen pohjattomaan järveen.

Koska nyt tämä rietas henki näin vael-

taa karkeita paikkoja, etsii lepoa ja ei

löydä, niin hän sanoo: "Minä palajan jäl-

leen siihen majaan, josta minä läksin." Ja

koska hän tulee, löytää hän sen luudilla

lakaistuksi ja puhdistetuksi. Nimittäin

tämä vanha maja, jossa rietas henki on

ennen asunut, on puhdistuksen kautta tul-

lut luudilla lakaistuksi ja puhdistetuksi.

Ei se ole niin ryöttä ja nuoska, kuin ennen

suruttomuuden aikana. Ja kun ei Jeesus

ole ovenvartijana kristittyjen sydämessä,

niin pääsee rietas henki helposti sisälle.

Se on sen pahempi tapahtunut monelle,

että rietas henki on valvomattomuuden

kautta päässyt toisen kerran kristittyjen

sydämeen. Ja sen riettaan pitää oleman

kaikille kristityille esimerkiksi, kuinka on-

nettomasti on niille käynyt, jotka valvo-

mattomuuden kautta ovat laskeneet riet-

taan hengen toisen kerran majaansa, koska

he näkevät, minkä kaltaiseksi kauhistuk-

seksi ne ovat tulleet, jotka toisen kerran

ottivat semmoisia kestiä majaansa. Ne

ovat nyt tulleet seitsemän kertaa pahem-

maksi, kuin ennen ovat olleet, sillä rietas

henki ottaa seitsemän itseänsä pahempaa

henkeä kanssansa, ja menee siihen majaan

asumaan. Ja vaikka se on silloin luudilla

lakaistu ja puhdistettu, koska rietas henki
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toisen kerran sinne tulee, ei se pysy monta

tiimaa puhtaana sen jälkeen, sillä ne seit-

semän pahempaa henkeä tekevät sen ma-

jan seitsemän kertaa pahemmaksi, kuin

se ennen suruttomuuden aikana oli.

Ei ole niillä poislangenneilla enää kun-

niaakaan, eikä luonnollista siveyttä. Vielä

heiltä loppuu luonnollinen järki, niin että

siveätkin perkeleet kauhistuvat heidän elä-

määnsä. Näin se käy niille, jotka pitävät

sydämensä ovea auki maailmalle ja riet-

taalle. Mutta mikä ilo nyt on suruttomilla

heistä, jotka ovat pois langenneet? Me tie-

dämme, että riettaalla on semmoinen

luonto, että niin kauan kuin yksi hurskas

ihminen löytyy Gomorran kaupungissa,

ei ole riettaan orjilla rauhaa. Mutta sinne

he pakkaavat väkisin kurkistelemaan, ja

tekevät väkivaltaa sen miehen huoneen

päälle, ja tulevat viimein niin sokeaksi,

etteivät he löydä oveakaan.

Meidän pitäisi nyt katseleman, kuinka

se väkevämpi voittaa sen haarniskoidun

miehen. Se väkevämpi on Kristus, joka on

sanallansa voittanut muutamia sieluja, ja

pelastanut heidät sen väkevän haarniskoi-

dun vihollisen vallan alta. Tässä kuuluu

nyt, ettei ole vihollinen niin löyhä mies,

että häntä saa ylenkatsoa. Koska Vapahtaja

sanoo, että hän on väkevä ja haarniskoitu,

se on, rintaraudalla varustettu, niin se on

hyvin arvattava, ettei rietas ole niin voi-

maton, kuin muutamat kuolleen uskon

houkat luulevat hänen olevan. Semmoiset

eivät tunne riettaan voimaa, jotka sanovat:

"Ei meillä ole riettaan kanssa mitään te-

kemistä." Mitäpä ne sokeat raukat tuntevat

vihollisen voimasta, jotka eivät ole hänen

kanssansa sotimassa. Ne makaavat itse

riettaan helmassa, jotka sanovat: "Ei meillä

ole riettaan kanssa mitään tekemistä."

Mutta kristitty saa tuta ja koetella, mi -

kä hirmuinen voima riettaalla on. Hän on

väkevä ja haarniskoitu, rautapaidalla va-

rustettu. Ja hän tuntee hyvin, mistä ihmi-

sen sydän on avoin, koska hän ampuu

nuoliansa. Nyt me tiedämme hyvin, kuin -

ka se väkevämpi on tämän haarniskoidun

voittanut. Jumala on ensinnä lähettänyt

Johannes Kastajan valmistamaan tietä

Herralle. Ja tämän valmistuksen hän teki,

koska hän rupesi kovaa lakia saarnaa-

maan, josta muutamat heräsivät ja rupe-

sivat seuraamaan Kristusta. Ja ne harvat

sielut, jotka murheellisella ja katuvaisella

sydämellä seisovat ristin kohdalla, näke-

vät, kuinka Mikael sotii lohikäärmeen

kanssa. Ne saattavat tulla pelastetuiksi sen

väkevän ja haarniskoidun vallan alta.

Mutta kuinka monta niitä on, jotka ovat

pelastetut ja vapahdetut hänen palveluk-

sestansa? Kaksi toistakymmentä, joista

yksi on pois vilpistynyt, ja muutamat vai-

mot, jotka ovat Häntä Galileasta seuran-

neet. He käyvät sen Suuren Ristinkantajan

perässä ja itkevät ja parkuvat. Ja yksi ris-

tinkantaja, jonka päälle maailmanjoukko

on pannut Jeesuksen ristin, että hänen piti

sen ristin Jeesuksen jälissä kantaman,

jonka tähden Jeesus pääsi kääntämään it-

sensä niitten murheellisten vaimojen puo-

leen, jotka itkivät ja parkuivat.

Niin monta, kuin silloin oli siinä suu-

ressa vihollisen joukossa, sen verran taitaa

vielä nytkin olla niitä murheellisia sieluja,

jotka seuraavat sitä Suurta Ristinkantajaa

ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta.

Yksi ristinkantaja, jonka päälle kaikki

maailman huorat sylkevät. Yksitoistakym-

mentä apostolia ja muutamat vaimot, joit-

ten seassa Maria Magdalena ja Maria, Jee-

suksen äiti, ja Salome ja Johanna. Siinä

nyt ovat kaikki ne harvat ulosvalitut sielut,

jotka murheellisella ja vertavuotavalla sy-

dämellä seuraavat sitä Suurta Ristinkan-

tajaa yrttitarhasta Golgatan mäelle. He
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noudattavat Hänen verisiä askeleitansa ja

ovat valmiit antamaan henkensä ja ve-

rensä Jeesuksen nimen tähden. He saavat 

Pyhä Paavali osoittaa tässä paikassa,

että ne ihmiset, jotka lihan jälkeen synty-

neet ovat, vihaavat niitä, jotka Hengen

jälkeen syntyneet ovat. Ja tämä maailman

ihmisten viha on tullut ilmi maailman

alusta. Koska Kain ja Abel toit uhria Ju-

malalle, vihastui Kain veljellensä sen täh-

den, että Abelin uhri kelpais paremmin

kuin Kainin uhri. Jumala varoitti Kainia

siitä hengellisestä vihasta ja sanoi: "Miksi

sinun haamus muuttuu", ja käski hänen

sotia syntiä vastaan. Mutta Kain ei jaksa-

nut sotia syntiä vastaan, vaan viha syttyi

niin kovin Kainin sydämessä, että hän tap-

poi veljensä. Ja minkäs tähden Kain suut-

tui niin kovin veljellensä? Sen tähden, että

Aabelin lahja oli Jumalalle otollisempi

kuin Kainin lahja.

Sitä ei voi yksi luonnollinen ihminen

kärsiä, että heränneitten lahjat ovat Juma-

lalle otolliset, sillä luonnollinen ihminen

on mielestänsä niin siviästi elänyt, ettei

kukaan mahda häntä soimata vääryydestä.

Ja koska rietas on kääntänyt hänen sil-

mänsä nurin, katsoo hän elävän kristilli-

syyden riettaan hengen vaikutukseksi,

mutta luonnollisen tilaisuutensa katsoo

hän kristillisyydeksi. Luonnollinen ihmi-

nen luulee, että hänen elämänsä pitäis kel-

paaman Jumalalle.

viimein valkeat vaatteet, ja palmut käsis-

sänsä veisata Mooseksen ja Karitsan virttä

Siionin vuorella. Amen.

Jos nyt yksi herännyt ihminen rupee

soimaamaan suruttomia vääryydestä, niin

he suuttuvat niin kovin, että sappi puhkee.

Käärmeen siemenet rupeevat puikimaan

sydämen juuressa. He purevat hampai-

tansa niin kuin juutalaiset teit Stefanuk-

selle. He uhkaavat kantaa maaherralle

Pontius Pilatukselle sen kansan häiritsijän

päälle, joka on opettanut ihmisiä, ruveten

Galileasta niin tähän asti. Ja tämä hengel-

linen viha kristityille ei lopu ennen kuin

he saavat imeä kristittyin verta ja makka-

roita tehdä. Veljensä murhaaja Kain on

vielä elämässä, ja vaikka Jumala on va-

roittanut häntä ja sanonut: "Miksi sinun

haamus muuttuu", ei hän sodi kuitenkaan

syntiä vastaan. Sillä vihollinen ajaa häntä

tappamaan veljensä.

Niin teki Kain ja niin teit juutalaiset

profeetaille ja Vapahtajalle, niin teit pa-

kanat kristityille, niin ovat paavilaiset vi-

hanneet ja vainonneet kristityitä. Ja joka

paikassa, kussa elävä kristillisyys liikkuu,

siinä liikkuvat myös käärmeen siemenet.

Muutamat nyrkillä ja sauvalla pieksevät

kristityitä, muutamat puskevat niin kuin

nautahärät, muutamat purevat hampailla

niin kuin keiturit, muutamat freistaavat

lain voimalla hävittää ja pois juurittaa

kristillisyyden. Erinomattain fariseukset
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