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Matkaewäitä Markkinoilla.

Hewoismarkkinoilla :

Kauppatorilla:

Panoraamassa:

Gust. Bergroth 'in kustantama.)

Mitä minä olen rikkonut sinua was-
taan, ettäs minua kolmasti hosunut olet,
(Vileamin aasin sanat 4 Mos. kirj. 22: 28).

Mykkä työjubta puhui ihmisen äänellä
ja esti profeetan hulluuden (2 Piet. 2: 16).

Itse luontokappale pitää turmeluksen or-
juudesta wapaaksi tuleman, Jumalan lasten
kunnian wapauteen. Sillä me tiedämme, että
jokainen luontokappale huokaa ja ahdistetaan
aina tähän asti meidän kanssamme (Rom.
8: 21, 22).

Katso, me panemme hewoisten suuhun
suitset, että he meitä kuulisiwat, ja heidän
koko ruumiinsa me käännämme ympäri. —

Mutta kieltä ei taida yksikään ihmi-
nen asettaa, sitä lewotointa pahuutta kuolet-
tawaista myrkkyä täynnänsä. — Yhdestä
suusta kiitos ja kirous käy ulos. Ei se niin
rakkaat weljeni oleman pidä slak. 3: 3, 8
ja 10).

Niinkuin kiila tunkee kahden kiwen wä-
liin muurissa, niin tunkee myös synti osta-
jan ja myyjän wäliin (Syrak. 27: 23).

Älkäät kenkään pettäkö lähimaistansa,
mutta pelkää sinun lumalatas (3 Mos.
25: 17).

Osta totuutta ja älä sitä myy, niin-
myös wiisautta, oppia ja ymmärrystä (Sa-
lomon Sananl. 23: 23).

Minä ncuwon sinua minultani osta-
maan kultaa, tulella selitettyä, ettäs rikas-
tuisit, ja walkiat waatteet, joilla sinus pu-
kisit, ettei sinun alastomuutcs häpy. näkyisi
ja woitele silmäs silmän woiteella, ettäs nä-
kisit (Ilm. kirj. 4: 18).

Jesus sanoi heille: menkäät te myös mi-»
mm wiinamäkeeni, ja mitä kohtuus on, pi-
tää teidän saaman (Matth. 20: 7).

Minä sanoin sydämmessäni: käykäämme
hywin elänlään ja pitämään hywiä päiwiä!
waan katso se on myös turhuus. Minä sa-
noin naurulle: sinä olet hullu ja ilolle: mi-
täs teet? (Salom. saarn. 2: 1, 2).

Teidän naurunne kääntyköön itkuksi ja
ilonne murheeksi (lak. 4: 9).

Katsokaamme uskon alkajan ja päättä-
jän lesuksen päälle, joka, koska hän olis
kyllä tainnut iloita, karsti ristiä, ei totellut
pilkkaa ja nyt istuu Malla kädellä Juma-
lan istuimella (Gbr. 12: 2).

Wiinapuodin kohdalla:
Älkäät juopuko wiinasta, josta paha

meno tulee (Gph. 5: 18).
Woi niitä, jotka warahin huomeneltain

ylhäällä owat, juopumusta noutelemaan, ja
istuwat hamaan yöhön asti että he wiinasta
palawakst tulisiwat (les. 5: 11).

Kussa on kipu? Kussa on murhe? Kussa
tora? Kussa walitus? Kenellä haawat ilman
syytä? Kenellä punaiset silmät? Siinä kussa
wiinan tykönä wiiwytäun, ja tullaan tyhjen-
tämään mitä sisälle pantu on. Älä katsele
roimaa, ehkä se punoittaa ja on selkeänä la-
sissa, ja huokiasti menee alass waan wii-
meiseltä puree se niinkuin kärme ja pistää
niinkuin kyykärme. Njin katsowat sinun sil-
mäs muita waimoja ja sinun sydämes pu-
huu toimettomia asioita (Salom. sananl 23:
29—33).

Miksi te annatte rahan siinä, kussa ei
leipää ole, ja teidän työnne siinä kussa ei
ole rawintoa. Kuulkaat minua ja nautit-
kaat hywää. — Gtsikäät Herraa koska hän
löytää taitaan: rukoilkaat Häntä, koska Hän
läsnä on (les. 55: 2 ja 6).

Hämärässä:
Ei sinun pipä huorin tekemän (2 Mos.

20: 14).
Ei sinun pidä warastaman (2 Mos.

20: 15).
Sinä saaot: mitä Jumala tietää: Tai-

taneeko Hän tuomita sitä, kuin pimeydessä
on? (Job. 22: 13).

Enkö minä ole Jumala joka läsnä olen,
sanoo Herra ja en ole se Jumala, joka kau-
kana on? Luulcttekos että joku taitaa hänen-
sä niin salaisesti kätkeä, etten minä häntä
näe? sanoo Herra, enkö minä se ole, joka
täytän taiwaan ja maan ilerem.23:23, 24).

Walkeus on wielä wähän aikaa teidän
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kanssanne, waeltakaat niin kauan kuin teil-
lä walkeus on, ettei pimeys teitä käsittäisi
<loh. 12: 35).

Salakapakoissa y. m. pimey-
den pesissä:

Lihan työt owat julkiset, kuin on huo-
ruus, salawuoteus, saastaisuus, haureus, epä-
jumalten palwelus, noituus, waino, riita,

kateus, wiha, torat, eripuraisuus eriseura,
pahansuomus, murha, juopumus, ylönsyö-
mys ja muut senkalttaiset, joista minä teil-
le edellä sanoin, niinkuin minä ennenkin sa-
nonut olen, että ne, jotka senkalttaisia teke-
wät, ei pidä Jumalan waltakuntaa perimän
(Gal 5: 19, 20 ja 21).

Wälttäkäät huoruutta. Kaikki synnit,
kuin ihminen tekee, owat ulkona ruumista;
waan joka huorin tekee, tekee syntiä omassa
ruumissansa. Wai ettekö te tiedä että tei-
dän ruumiinne on Pyhän Hengen templi,
joka teissä on, jonka te Jumalalta saitte, ja
ettenpä te ole teidän omanne? Sillä te olette
kalliisti ostetut, kunnioittakaat siis luma-
lata teidän ruumiissanne ja teidän henges-
sänne, jotka Jumalan owat (1 Cor. 6:18—20).

Se mies, joka rikkoo awioliittonsa aja-
tellen: kuka minun näkee? Pimeys on mi-
nun ympärilläni ja seinät warjoowat mi-
nun ettei kukaan minua näe; ketä siis minä
pettäisin? Se korkein ei katso minun synte-
jäni; — hän pelkää ainoastaan ihmisten sil-
miä eikä muista että Herran silmät owat
aurinkoakin kirkkaammat, ja näkewät kaikki
ihmisten työt ja katsowat salaisiinkin louk-
koihin (Tyr. 23, 25—28).

Waeltakaat hengessä, niin ette lihan hi-
moa täytä s Gal. 5: 16).

Tienwiisari markkinoilla:
Sinun pitää rakastaman Herraa sinun

lumalatas, kaikesta sinun sydämcstäs ja
kaikesta sinun sielustas ja kaikesta sinun
mielestäs; tämä on se ensimäinen ja suurin
käsky. Toinen on tämänkalttainen: Sinun
pitää rakastaman sinun lähimäistäs, niin-
kuin itse sinuas (Matth. 22: 37—39).

(Hinta: 25 penniä.)




