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GtMät Herraa warhain
Minä rakastan niitä, jotka minua

rakastawat: ja jotka warahin minua et-
siwät, ne löytäwät minun. Sananlask.
8: 17.

Rakkaat lapset! minä tahdon puhua teidän
kanssanne lesuksesta Kristuksesta, ja teidän
sielustanne.

Minä soisin taitawani tehdä teitä onnellisiksi.
Mutta minä tiedän myös, ettei yksikään ihmi-
nen ole totisesti onnellinen, ellei hänen sielunsa
ole onnellinen, ja minä ole wakuutettn siitä,
ettei yksikään ihminen taida olla sielussansa
onnellinen, ellei hän rakasta lesusta. Tämä
on syy, jonkatähden minä nyt tahdon teille
saarnata; minulla on halu saada teille sanoa
jotakin lesuksesta ja teidän sieluistanne.

Rakkaat lapset! minä toiwon, että te kaikki
tarkasti kuultelette, minun teille puhuessani.
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Minä rukoilen, että Jumalan Pyhä Henki tulisi
teidän sydämmiinne ja tekisi teitä halullisiksi
kuulemaan Jumalan Sanaa. Koettakaat tuu-
lella minua; koettakaat ymmärtää, mitä minäsanon; koettakaat muistaa ja kotio kanssanne
wiedä jotain hywää. Minä soisin taitawani
teitä kaikkia oikein suuresti hyödyttää. ÄNcit
unhottako, että minä puhun juuri teille enkä
aika-ihmisille, waan jumi teille, ainoastansa teille.

1. Ajatelkaat nyt ensin, kuinka kaunis raa-
matun-paikka tässä nyt on edessämme; se knu-
luu: "Minä rakastan niitä, jotka minua
rakastawat, ja jotka warahin minua et«
fiwät, ne löytäwät minun."

Nämät owat tosin ihania sanoja; ja kenneM
luulette niitä sanoman? Itse Herra lesus, Ju-
malan Poika, maailman Wapahtaja on ne sa-
nonut. Häntä kutsutaan tässä luwussa: "Vii-
saudeksi." Mutta me tiedämme, että se on
lesus Kristus, zoka sillä ymmärretään, sillä
tässä luwntzfa puhutaan sellaisesta Wiisau-
desta, jota ei totuudessa taideta jostakusta
muusta sanoa, kuin itse Herrasta Kristuksesta.
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Tullaat siis ja kuulkaat, mitä lesus sanoo;
kuulelkaat, rakkaat lapset; sillä tässä on tärkeä
asia edessämme.

Ensiksi sanoo Hän: Minärakastanniitä,
jotka minua rakastawat. Mitä nyt tai-
damme tästä oppia?

Sanokaat minulle ensin, eikös ole mielestäm-
me iloista kuulla, ihmisiä löytymän, soita le-
sus rakastaa? Te tiedätte, kuinka mielellämme
tahdomme, että joku rakastaisi meitä tässä maa-
ilmassa; ajatelkaat ainoastansa sitä, kuinka kat-
keraa ja ikäwää olisi sekä teille että minulle,
jos ei tässä elämässä löytyisi ainoatakaan ih-mistä, joka rakastaisi meitä. Ajatelkaat, jos ei
yksikään mies taikka waimo wähintäkään hnolisi
meistä, jos ei yksikään pitäisi murhetta meistä,
roaan me saisimme olla itseksemme; mitäs me
silloin tekisimme? Emmekö olisi wiheliäisiä ja
onnettomia? Ah, minä olen wakuntettu siitä,
että me kaikki tahdomme tnlla rakastetuiksi.

Tutkikaat siis sydämmissänne, kuinka au-
tuallista on, tulla itse Jumalan Pojalta, le-
sukselta, rakastetuiksi.
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Te tiedätte tässä maailmassa löytywän ih<
misiä, jotka joskus rakastawat meitä, mutt»
eiwät taida meidän hywäksemme mitään tehdä,
Teidän rakkaat wanhempanue rakastawat teitä,
mutta he owat kukatiesi köyhiä, eikä heillä ole
rahoja, joilla ostaisiwat, mitä te tarwitsettci
taikka kukatiesi owat he kiwulloifia ja wanhoja,
ettei he kykene teitä auttamaan.

Mutta, rakkaat lapset, tämä on jotain, jokaei
koskaan taida tapahtua meidän Vapahtajallem-
me, lesukselle; ja minä tahdon sanoa teille
minkätähden.

lesus Kristus on suuri Herra; Hän on
Kuninkasten kuninkas, ja Herrain Her-
ra, Hän on kaikkein kappalten Luoja;
Hän on itse Jumala. Hän on kaikkiwal»
tias; Hän taitaa tehdä kaikki, mitä itänänsä
Hän tahtoo.

Ah, kuinka ihanaa kuitenkin on, tulla lesul-
selta rakastetuksi!

Ia wielä, lesus Kristus on warsin rikas.
Hän taitaa antaa meille kaikki, mitä ikänä me
mahdamme tarwita, sekä rumiin että sielus puo-
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lcsta. Hän pitää taiwaan awaimet kädessänsä.
Hänellä on äärettömiä waroja, hywiä lahjoja
tawara-huoneesscmsa, paljo enemmän, kuin mi-
nä taidan luetella.

Ah, kuinka ihanaa kuitenki on, tulla lesuk-
selta rakastetuksi.

Ia wielii päälliseksi: lesus Kristus on
warsin hywä. Ei hän koskaan kiellä ar-moansa keneltäkään, joka sitä Malla tawalla
Hänältä pyytää. Ei ole koskaan kuultu, että
Hän kieltäisi sitä joltakulta ihmiseltä, joka us-
kovaisella ja nöyrällä sydämmella on sitä Hä-
neltä pyytänyt.

Ah, kuinka ihanaa kuitenki mahtaa olla, tulla
lesukselta rakastetuksi!

Rakkaat lapset, ajatelkaat, mitä minä nyt
olen teille sanonut. Jos tarwitsette suuren,
»voimallisen ystäwän, jos tarwitsette rikkaan
Ystäwän, jos tarwitsette hywän ystäwän,
jos toiwotte teillenne tällaista ystäwää, niin ol-

kaat wakuutetut siitä, ettei koko maailmassa
löydy sellaista ystäwää, tuin lesus on. Ei
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löydy rakkautta, joka olisi niin etsittäwä, kuin
lesuksen Kristuksen rakkaus.

Siunatut ja onnelliset owat ne, joita lesus
rakastaa. En taida luetella kymmenettäkään osaa
niistä suurista töistä, joita Hän heidän
sieluinsa pelastamiseksi tekee.

Hän antaa anteeksi kaikki heidän
syntinsä. Hän antaa anteeksi kaiken sen pa-
han, kuin he owat tehneet. Hän puhdista»
heitä omalla werellänsä ja tekee heitä walkeam-
maksi lunta; niin ettei yhtäkään saastaisuutta
ole jäljellä. Rakkaat lapset, tällaista puhdis-
tusta tarwitsemme kaikki, sekä te että minä.
Me olemme kaikki syntiä tehneet, paljo, paljo
syntiä tehneet.

Paitsi sitä antaa Hain heille woiman
parannukseen. Hän antaa Pyhän Henkensä
tlllla heidän sydämmiinsä ja opettaa heitä lu<
malan teitä rakastamaan, ja antaa heille tah-
don niillä waeltamaan. Myös tämä, rakkaat
lapset, on juuri, mitä te ja minä tarwitsemme.
Luonnosta on meillä pahat, ilkeät sydämmet.
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Emme taida koskaan itsestämme rakastaa Ju-
malan teitä.

Siinä ohessa pitää Hän myös murheen siitä,
ettei yksikään niistä, joita Hän rakas-
taa, jontnisi kadotukseen. Hän warjelee
heitä, niinkuin paimen Varjelee lampaitansa.
Ei hän tahdo sallia perkeleen eikä pahain ihmis-
ten turmella heidäu sielujansa. Katsokaat lap-
set, myös tämä asia on wälttämättömästi tar-
peellinen, sekä teille että minnlle. Me olemme
kaikki warsin heikkoja ja ymmärtämättömiä olen-
nolta; emme koskaan taida olla murhettomia,
jos Herra jättäisi meitä omaau haltuumme.
Ia wiimein: on Hän myös toimittama

asun-sioja taiwaassa niille, joita Hän
rakastaa. Siellä on hänellä ihana asunto
heille kaukana synnistä, surusta ja murheesta.
Rakkaat lapset, eikös tämä ole hywä sauoma
teille ja minulle? Eikös ole iloista ja autuaal-
lista ajatella, että Hän on walmistannt meille
asunsioja, niin että me, koska itänänsä me läh-
demme tästä mailmasta, saamme mennä sellai-seen siaau, jossa on autuaallinen lepo ja
rauha.
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Tämän kaiken tekee Herra lesus niille, joit»
hiin rakastaa. Katselkaat ainoastansa, mitkä
woimalliset, mitkä ihanat kappaleet nämät owat!
Hän puhdistaa heitä kaikista heidän synneistänsä.
Hän antaa heille woimaa parannukseen. Hän
pitää murhetta siitä, ettei he joutuisikadotukseen,
Hän toimittaa heille asunsioja taiwaissa.

Rakkaat lapset, tämä on totisesti suuri rak-
kaus, tämä on rakkaus, joka enemmän kuin
mikään muu rakkaus olisi meiltä etsittäwä. Ei-
kös se ole tosi, mitä minä sanon, ett'ei maail-massa löydy mitään, joka on Kristuksen rak-
kauteen werrattawa ett'ei mikään ole niin
onnellista, kuin tulla lesukselta rakastetuksi?

2. Toiseksi mahdamme katsella, kutka ne
owat, joita lesus rakastaa. Hän sanoo sen
meille siinä raamatun paikassa, jonka me olemme
ottaneet tutkiaksemme. Hän sanoo: "minä ra<
kastan niitä, jotka minua rakastamat".
Kuinka taidamme tietää, jos me rakastamme
Herraa lesusta, eli ei? Tämä on tosin tärkeä
kysymys. Te sanotte kukatiesi, eikö meillä ole
merkkejä, joista me tallaisimme ymmärtää, kutka
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häntä rakastawat, ja kutka ei? Rakkaat lapset!
minä luulen muutamia sellaisia olewan; ja mitkä
nämät merkit owat, tahdon minä nyt koettaa
teille osottaa.

Muistakaat ensiksi, että ne, jotka rakas-
tawat lesusta, uskowat kaiken, mitä
hän sanoo Raamatussa.

Raamattu sanoo meidän kaikkein olewan syn-
tisiä, tuomitulta syntisiä, joiden täytyy joutua
kadotukseen; me olemme täynnä pahuutta ja
wilppiä, emmekä ansaitse muuta kuin Jumalan
wihan. Monet ihmiset eiwät taida oikein us-
koa tätä; ei he taida - oikein uskoa, että he owat
niin Pahoja; he suuttuwat, jos se heille sano-
taan. Mutta ne ei tee niin, jotka rakastawat
Kristusta. He uskowat kaiken tämän, he owat
walmiit sanomaan: "se on tosi, täydellisesti tosi".

Taas sanoo Raamattu meille, että meidän
pitää tuleman' lesuksen tykö ja luottaman ai-
noastansa häneen, jos tahdomme wapahtetuikfi
tulla. Raamattu sanoo, ett'ei mikään muu,
kuin hänen werensä, taida puhdistaa meitä syn-
nistämme, ja että ihminen ainoastansa hänen
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tähtensä taitaa saada syntinsä anteeksi. Monet
ihmiset eiwät kuitenkaan tahdo uskoa tätä. Ei
he taida ymmärtää oman hywyytensä olewan
kelwottoman heitä taiwaaseen saattamaan. Mntta
ne, jotka rakastawat lesusta, he uskowat tämän
kaiken. He luottawat Herran lesuksen sanoi-
hin; he lakkaawat omaan hywyyteenfä luotta-
masta ja owat walmiit sanomaan: "ei knkaan
muu kuin Kristus ole minun toivooni".

Rakkaat lapset! ci yksikään taida rakastaa
lesusta, joka ei tahdo uskoa, mitä hän sanoo.
Ajatelkaat, kuinka ikäwää kuitenkin olisi, jos
ette te enkä minä saisi likimaista sukulaisiamme
uskomaan, mitä me sanomme. Ajatelkaat, kuinka
kowalta ja tylyltä se kuuluisi, jos he sanoisi-
wat: emme ensinkään lnota siihen, mitä te sa-
notte meille, emme taida luottaa teidäu sanoi-
hinne. Me ajattelisimme kaiketikkiu, ett'ei he
enää rakastaisi meitä. Tämä ou wissi merkki
niihin, jotka rakastawat Kristusta. Ei he kos-
kaan epäile siitä, mitä hän sanoo heille, he us-
kowat jokaisen sanan.

Muistakaat myös tämä toinen asia: ne,
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jotka rakastawat lesusta, koettawat
elää hänen mieliksensä. Jos joitakuita sy-
bämmestänne rakastatte, koetatte tosin olla
niiden mieliksi. Te koetatte tehdä, mitä he
kaskewat ja käyttää teitänne, niinkuin he tahto-
ivat, muistoonne panna, mitä he opettawat teille,
ja mielessänne pitää, mitä he teille pnhuwat.
Ia minkätähden teette kaikkea tätä? Tosin sen-
tähden, että te rakastatte heitä.

Ia wielä päälliseksi: te koetatte olla heidän
mieliksensä ei ainoastansa heidän saapumilla ol-
lessansa, koska he taitawat nähdä teidän, waan
myös koska he owat kaukana teistä. Totinen
rakkaus waatii teitä aina ajattelemaan: "mitä
minun rakkaat ystäwäni ajattelisiwat, jos niin
eli niin tekisin"? Jos teidän isänne taikka
äitinne huomaitsisiwat, että te tekisitte jotain
Pahaa, että te tekisitte, mitä he owat kieltäneet
teidän tekemästä, eikös heillä silloin olisi syytäsanoa: "lapsi, lapsi, minä pelkään, ett'et oikein
pidä minua hywänä". Näin taitaisiwat he to-
sin sanoa. Totinen rakkaus waikuttaa aina to-
tisen kuuliaisuuden, jaRaamattu sanoo: "Nuo-
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rukainen tutaan menoistansa, jos hän
siwiäksi ja toimelliseksi tulewa on",
Scmanl. 20: 11.

Noh, rakkaat lapset! juuri niinkuin koetatte
olla ystäwillenne mieliksi, rakastaessanne heitä,
niin tekewät myös ne, jotka rakastawat lesusta:
he koettawat olla hänelle mieliksi, alati tehdä
hänen tahtonsa jälkeen, pitää hänen asetuksensa,
elää hänen käskyissänsä ja totella hänen sään-
töjänsä. Ei he pidä Kristuksen käskyjä ras-
kaina; ei he koskaan sano, että hänen sään-
tönsä owat kowat, ankarat ja wastahakoiset.
Heidän ilonsa on waeltaa hänen käskyinsä teillä.

Rakkaat lapset! Ei yksikään mies, ei yksi-
kään waimo eikä lapsi taida totisesti rakastaa
Kristusta, jos ei he koeta totella häntä. "Te
olette minnn Ystäwäni," sanoo hän, "jos
te teette, mitä minä teidän käsken".

Se on niinmuodoin myös merkki uuhin, jotka
lesusta rakastawat, että he kaikissa koettawat
tehdä hänen tahtonsa jälkeen.

Nyt olemme koettaneet selittää yhden osan
tästä raamatun paikasta. Istukaat nyt hiljaa
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ja ajatelkaat kumminkin hetkeksi, mitä te olette
kuulleet. Kysyköön jokainen teistä sydämmes-
sänsä nämät wähäiset kysymykset: rakastanko
lesMa Kristusta, eli ei? uskonko, mitä hän
sanoo? ja koetanko tehdä hänen tahtonsa jälkeen?

ne, jotka tähän taitawat wastata, sen teke-
wänsä, owat ne lapset, joita Hän erinomattain
rakastaa. Ah! nmistakaat, mitä hän sanoo:
"minö rakastan niitä, jotka minua ra-
kastajat".

3. Nyt mahdamme kolmanneksi katsella
tämän raamatnn paikan toista osaa, ja tntkia
mitä siitä taidamme oppia. Minun mielestäni
on tämä osa melkein yhtä ihana kuin ensim-
mainenkin, sillä se sisältää tämän ihanan lu-
pauksen: "jotka warahin minua etsiwät,
ne löytäwät minun".

Rakkaat lapset, kuinka tulee teidän ja minun
etsiä lesusta? Ei hän asu täällä maan Päällä
niinkuin me; emme taida nähdä häntä silmil-
lämme, emme taida koskea häneen ja pitää hä-
nestä kiinij käsillämmy, ja kuitenkin sanoo hän:
jotka etsiwät minua, ne löytäwät minun: Mi-
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täs tämä merkinne? Minä tahdon koettaa sanoasen teille.
Ensiksi pitää teidän ennen kaikkia

etsimän lesusta hänen omasta kirjas-
tansa. Raamattu on lesuksen Kristuksen kirja,
ja kaikkien, jotka tahtowat oppia häntä tuntemaan,
tulee ahkerasti lukea Pipliaansa. Hän sanoo
jokaiselle teistä: "tutkikaat raamatiiita;"
ja hän tahtoo antaa pyhän Hengensä niill:, jotka

Raamatusta häntä etsiwät ja kaikkia omaisuk-
siansa heille opettaa.

Rakkaat lapset! tullaat uskollisiksi raamatun
lukioiksi kaikkena teidän elinaikananne. Anta-
kaat Jumalan sanan runsaasti asua teissä, sil-
loin tulette totisesti wiisaiksi. Lukekaat tätä sa-
naa joka päiwä, lukekaat sitä paljo, koettakaat
muistaa sitä, oppilaat raamatun paikkoja ulkoa-
kin. Minä tunnen wähäisen tytön, joka yhdessä
wiikossa oppi 70 raamatun paikkaa. Se on
hauskaa lukea, kuinka apostoli Paawali muis-
tuttaa Timotheusta, kuinka tämä tunsi pyhän
ramatun lapsuudestansa saakka. Minkätähden
emme me tahtoisi olla Timotheulsen kalttaisia
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tässä asiassa? Se tekis minulle suuren ilon,
jos tietäjin teidän kaikkein olewan Piplialta lu-

kemisia lapsia sellaisia lapsia, jotka lukewat
Piplia niin hywin kotona kuin kouluissakin.

Toiseksi: teidän tulee etsiä lesusta hä-
nen omassa huoneessansa, jossa Hä-
nen sanaansa saarnataan. lefuksella on
meidänkin maassamme monta huonetta, joissa
ihmiset tulewat yhteen häntä rukoilemaan. Kus-
sa kaksi eli kolme owat koossa lesuksen Kris-
tuksen nimeen, siinä on Herra totisesti itse
läsnä, ehk'emme taida häntä omilla silmilläm-
me nähdä.

Minä soisin, rakkaat lapset, että te kaikki kä-
Kifit'e lesuksen Kristuksen huoneessa niinkauwan,
kuin te elätte. Minä tahtoisin, ett'ette koskaan
olisi niiden tyhmäin ihmisten kalttaisin, jotka
pitäwät itsensä kaukana Jumalan huoneesta.
Ah, minkä hirmuisen wahiugon he kuitenkin te-
kewät köyhille sieluillensa! Ia kuin te sinne
menette, koettakaat ottaa waaria kaikista, mitä
te kuulette, ja saada hyötyä siitä. Älkäät kur-
kistelko ympärillenne, älkäät pitäkö pauhinaa,
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älkäät puhuko toisten lasten kanssa, vaan
kuulelkaat hyvin tarkasti, mitä luetaan taikka
saarnataan. lesus Kristus on siinä sapuwill»
ja näkee, kuinka te käytätte itsiänne. Hän tah-
too mielellänsä nähdä pienten lasten tuleva»
hänen huoneeseensa ja käyttävän itsensä hywin;
ja jos te olette wäsymättömät sitä tekemään,
niin on hän totisesti antawa hengensä teille
teidän sydämmeenne ja täyttäwä teitä kaikella
tiedolla.

Tämä on toinen keino etsiä lesusta. Tei-
dän tulee etsiä häntä hänen huoneessansa.

Kolmanneksi tulee teidän etsiä le-
susta rukouksella. Teidän tulee rukoilla häntä,
että hän tahtoisi antaa teille kaikkea, mitä sielun-
ne tarwitsee. Teidän tulee häntä rukoilla puh-
distamaan teitä werellänsä kaikista teidän syw
nisiänne, rukoilla häntä antamaan teille hänen
henkensä, rukoilla häntä muuttamaan teitä hy-
viksi tottelevaisiksi, rauhallisiksi, ystävällisiksi
ja totuutta rakastavaisiksi lapsiksi rukoilla
häntä varjelemaan teitä, ett'ette tulisi itsiänne
rakastavaisiksi, laiskoiksi, ahneiksi, pahan kuri-
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siksi ja petollisiksi, taikka Maisiksi lapsiksi. Tei-
dän tulee sanoa hänelle kaikki mitä te pelkäätte,
kaikki, mitä te tunnette, ja kaikki, mitä te toiwottesaawanne sieluillenne. Sellainen on rukous.

> Ettekä tarwitse ensinkään peljätä häntä ru-
koillesscmne. Hän pitäisi sen warsin hywänä,
jos puhuisitte hänelle asianne teidän yksinkertai-
sella tawallanne, juuri niinkuin te puhutte äi-
tillenne, koska te jotain teillenne toiwotte. Hän
rakastaa lapsia warsin suuresti. Hän närkästyi
kerran kowin opetuslapsillensa, koska he estiwät
ihmisiä lapsiansa hänen tykönsä tuomasta ja sa-
noi heille: "antakaat lasten tulla minun
tyköni ja älkäät te kieltäkö heitä". Ia
hän on nyt samasta mielestä, kuin hän silloin-
kin oli.

Rakkaat lapset, minä soisin sydämmestäni,
että te kaikki olisitte rukoilewaisia lapsia lap-
sia, jotka puhuisitte Herran kanssa kaikista
teidän tarpeistanne, ettekä pelkäisi häntä.
Rukous ou wakawa tie, jolla löydätte hä-
nen, ja ilman rukousta ei teidän sielunne kos-
kaan tule terweekfi.
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Älkäät siitä huoliko, että teidän rukouksen»!
owat heikkoja ja huonoja. Kuin ne waan tu-
lemat teidän sydämmistänne, niin Herra kuu-
lee ne.

Herra lesus kuulee jokaisen rukouksen, jonb!
me täydellä todella kannamme Hänen eteensä,

Pienen lasisen wähempi rukous maan päM
on kyllä niin korkea-ääninen, että se selwäsli
kuuluu ylös taiwaaseen. Taiwas nääkyy tosi»
olewan kankana, mutta me taidamme olla wa>i-
kuutetut siitä, että rukous tulee siellä kuulluksisamassa silmän räpäyksessä, kuin se täällä ta-
pahtuu. Wähäinen awain aukasee usein suuren
oweu. Rukous ou sellainen wähäinen awain,
Rukous, joka tapahtuu uskossa lesuksen nimeen,
taitaa awata taiwaan owen ja nostaa teitä Her>
ran Jumalan istuimen eteen. Autuaat ne, jotka
rakastawat rukousta ja ahkerasti Jumalala awuk-sensa huutawat.

Tämä on kolmas keino etsiä lesusta; tei<
dän tulee etsiä häutä rukouksessa.

Minä olen nyt sanonut teille, rakkaat lapset,
millä lailla teidän tulee etsiä Herraa; kysyWt
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itsellänne jokainen ennenkuin käytte pitemmälle:
"etsinkö totisesti lesusta?"

4. Neljänneksi sanoo tämä Ramatun-
paikka jotain niistä, jotka lesnsta Kristusta etsi-
Wät, niinittäin, että "ne löytäwät hänen."

Herra lupaa tässä: "Jotka minua etsiwät,
»e minun löytäwät." Ah, kuinka ihana kuiten-
kin on tätä kuulla. Ajattele, kuinka raskasta
eikös olisi, koko elämänsä ajan etsiä ja etsiä,
nähdä Waiwaa sulan suotta, eikä koskaan löytää
Häntä. Mutta Herra sanoo: "Ne minun
löytäwät."

Miuun täytyy uyt sauoa teille, mitä tällä
löytämisellä ymmärretään. Emme taida nähdä
Häntä silmillämme, sillä Hän istuu Jumalan
oikealla kädellä taiwaassa emmekä ensinkään
näe Häntä maan päällä, mntta kuitenkin sano-
taan meille, että me löydämme Hänen. Kuinka
on tämä mahdollista. Antakaat minun selittää
teille. Te löydätte Herran sillä lailla,
että Hän tulee teidän tykönne omaan
sydämmeenne ja mieleenne. Te tunnette
tykönänne, niinkuin istuisi Herra lesus Kristus
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teidän keskellänne, pitäisi murhetta teistä, ottaisi
teitä syliinsä, ja puhuisi teille ystäwällisesti,
Niinkuin sokea ihminen tuntee itsensä iloisem-
maksi, koska aurinko ihanasti loistaa hänen,
päällensä, ehkei hän taida sitä nähdä, niin olem-
me myös, sekä te että minä, jos me muutoin
todella etsimme Vapahtajaamme lesusta, pian
tuntewat sydämmemme liewitetyikfi ja iloisiin-
miksi, ja jotakin meissä antaa meidän ymmär-
tää, että olemme Hänen löytäneet.

Rakkaat lapset, iloista ja lohdullista totisesti
on, tuntea löytäneemme lesuksen. Ah, ettemme
koskaan lakkaisi Häntä etsimästä, siksi kuin olemme
Hänen löytäneet! Ia te taidatte pian löytää
Hänen, warsinkin pian, jo tälläkin hetkellä, jos
taidatte Hänen ottaa omaksenne, sillä Hän etsii
teitä, ei Hän ole kaukana, Hän on meitä jokaista
warsin liki, Hän odottaa meitä, saaduksensa an<
taa meille kaiken Vanhurskautensa, syntein an-
teeksi saamisen ja ijankaikkisen elämän.

Silloin kuin te olette Hänen löytäneet, saatte
tuta, että te olette saaneet wakaan ystäwän,
johon taidatte luottaa. Istäwän, joka aina
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tahtoo rakastaa teitä, aina suojella teitä, aina
pitää teistä murheen, aina olla hywä teitä koh-
taan, eikä koskaan pettää teitä.

Hänen löydettyänne saatte woiman elääksenne
Jumalan tahdon jälkeen.

Hänen löydettyänne tulette tuntemaan saan-
neenne ihanan lohduttajan, joka «suu teidän
sydämmessänne. Te tulette paljo onnellisem-
miksi, iloisemmiksi ja tytywäisemmiksi, kuin en-
nen. Ei pienet asiat tee teitä niin murhelliseksi
kuin ennen. Ette enää pelkää niin tautia,
murhetta eli kuolemata.

Rakkaat lapset, mikä ilo eikös siitä tule,
luin saatte tuta kaiken tämän. Etsikäät siis
kaikki lesusta ah, etsikäät häutä. Uskokaattämä
totuus, että Hän on antanut hengensä teidän edes-
tänne ja kantanut kaikki, tosin kaikki tei-
dän syntinne;' Mokaat järkähtämättömästi se,
että Hän on kuollut teidän edestänne; älkäät
jättäkö Häntä, ennen kuin Hän on antanut
Pyhän henkensä makuuttaa teitä siitä. Tiet-
käät se, että te ilman Häntä olisitte kadotetut;
mutta että te, jos Hänen otatte sydämmehenne
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saatte Hänett kauttansa ja Hänen kanssans»
ijankaikkisen autuuden.

5 Viidenneksi on minulla wielä ainoas-
tansa yhdestä asiasta tässä Raamatun paikassa
teidän kansanne pnhuttawaa. Tämä on ainoas-
tansa wähäinen sana; mutta tämä sana on niin
suuresta arwosta, ettemme tohdi sen ohitse menua,
Se on tämä sana "warahain." "Ne jotka
minua warhain etsiwät," sanoo Herra Ie-
M, ne owat ne, jotka minun löytäwät.

Rakkaat lapset, tämä sana tM»
warhain on juuri erittäin teidän tähtenne sa-
nottu. Etsikäät lesusta warhain on yhtä, kuin
sanoisin: Etsikäät lesusta jo nuoruudessanne;
ja juuri tämän soisin minä sydämmestäni tei-
dän kaikkein tekewäune.

Lapset, Herra lähettää teille sanoman juuri
tänä Päiwänä minun suuni kantta. Hän sanoosen olewan hänen tahtonsa, että te nyt kohta
rupeette häntä etsimään.

Muistakaat nyt kaikki, ettette taida koskaan
rnweta ylön warhain etsimään lesusta.

Meillä on tnrwallisin 010, koska me häntä
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warhain etsimme. Lapset taitawat olla nuoria ja
terweitä; mutta ei yksikään lapsi ole niin nuori ja
terwe, ettei hän taitaisi kuolla. Sillä kuolema on
warsin woimallinen >— hän taitaa pian lalastnttaa ter»
wcimmän teistä ja tehdä teidän punasct poskenne
lipeän-näköisiksi ja talweiksi. Ia kuolema on ivaisin
surtultclematoin, ei hän huoli siitä, kennenkä hän ot«
taa pois isältä ja äidiltä, eikä hän odota walmistns»
tänne; hän ottaa teidän tykönsä juuri silloin, koska
hän sen parhaaksi löytää. Minä uskon kuolewan
yhtä monta nuorta kuin wanhaakin. Minä näen
yhtä monta nuorteu lasten kuin wanhain ihmistenkin
hauta-risuä. Lapset, ette suinkaan tahtoisi kuolla Her-
raa etsmiätä. Ah, muistakaat turwallisemmin eläwän-
ne, jos etsitte lesusta warhain.

Ia paitsi sitä on meidän olomme onnellisin,
jos me warhain etsimme häntä. Jos meillä on suuri
ilo siitä, että lesus on meidän ystäwämmc, niin onse sitä Parempi, jota ennemmin saamme häntä ystä-
wäkscmnie. Ette taida ajatella, kuinka onnellinen
lapsi on silloin, koska sen tiet owat Herralle otolliset!
Silloin lewiää ranha kaiken ylitse; läksyt tulewat
huolecmmitsi, leikki ihanammaksi; ystäwat rakkaim-
miksi, ja murheet liewitctään; koto elämä tuntuu hil-jaisemmaksi ja ihanammaksi. Nakkaat lapset, niinä
toiwoisin, että saisitte tuta kaikca tätä. Nientätnät
siis lesusta etsimään ja häntä sydämmihinnc waötaan-
ottamaan.
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Ia lopullisesti on lesuksen etsiminen warhain le°
weämpi. Koska teillä taikka minulla on tärkeä tyl
tehtäwänä, niin tiedätte, että siihen on Paras ruwet»
aikaisin. Koska joku hywä ystäwä sanoo tulewans»
meidän tykömme niin aikaisin, kuin mahdollista on,
niin olemme warhain aamulla ylhäällä walmistamass»
kaikkea hänen wastaan-ottamiseensll. Näin tulee teidän
myös tehdä sieluinne ystäwällc, teidän tnle warhain
ruweta etsimään häntä, joka yksin taitaa wapahtaa
teitä. Ihmisten, joidenka tulee työnsä täyttää ennen
kuin päiwä pimenee, täytyy warhain nousta. Niin
tulee myös teidän tehdä, rattaat lapset; teidän tulee
etsiä Herraa elämänne aamuna, että hän täyttäisi
työnsä teissä, ennen tuin kuoleman yö tulee; silloin
ei yksikään taida työtä tehdä. Te olette tehneet hä-
nelle työtä ja wlliwaa teidän synneillänne, kiirnhtakaat
siis häntä etsimään, että tämä hänen työnsä tulisi
teille pian hyödyksi. Joka wuosi, kuin te tätä etsi-
mistä wiiwytätte, tulee teidän työnne raskaammaksi
ja aikanne lyhemmäksi. Wuosi wuodelta tulee sy°
dämmenne wastahllkoisemmaksi ja kowemmaksi lesnsta
kohtaan. Nyt owat he nuorten puitten kalttaiset, niin
pehmeät ja taipuwaiset, että ne Herran awulla taide-
taan taiwuttllll, mihinkä ikänä Hän tahtoo. Muuta-
man wuoden sisällä tulewat ne wahwain, paksujen
pnitten kalttaisiksi, jotka owat niin kankiat ja kowasti,
jurtuneet, ettei mikään muu, kuin ankara myrsky taida
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niitä liikuttaa. Rakkaat lapset, ruwetkaat siis tänä
hetkenä Herraa etsimään. Minä tahtoisin, että teillä
olisi tiellänne taiwaseen niin wähän wastuksia, kuin
mahdollista on. Minä toiwon -ja rukoilen, ettei yksi-
kään teistä joutuisi kadotukseen. Tämä hetki kuuluu
teille, niin kauwan kuin tänäpänä sanotaan; ei yksi-
kään ihminen tiedä, kuka meistä elää huomena.

Tutkikllllt tätä tarkasti ja ruwetkaat warhain le-
susta etsiniään. Silloin teillä on turwallisin, onnelli-
sin ja leweimpi elämä. Kocttakaat olla Obadjan
klllttaiset, joka pelkäsi Herraa hamasta nuoruudesta.
Koettakaat olla itse meidän kalliin Vapahtajamme
lesuksen Kristuksen kalttaiset, joka kaswoi armossa
Jumalan ja ihmisten edessä.

Ajatelkllllt sitä päiwää, koska lesus tu-
lee takaisin tähän mailmaan. Hän on tulewa
taiwaan pilwissä suurella woimalla ja kunnialla.
Hän on äkisti tulewa sinä hetkenä, jona ei kukaan
luulekkaan, niinkuin waras Yöllä. Hän kokoo kaikki
ne, jotka Häntä rakastawat, wie ne kotio isänsä huonee-seen ja tekee heidän ijankaikkisesti onnellisiksi. Hän
hylkää kaikki laistat, pahat ja epäuskoiset, jotka
ciwät ole häntä etsineet, ja ne tulewat ijankaikkisesti
onnettomiksi. Rakkaat lapset, lesus Kristus tulee,
kuka tiesi, warsin pian. Emme tosin tiedä, kuinka
Pian, mutta katkeraksi kuitenkin meille tulee nähdä muita
Ylosotettawan taiwaascen ja itse tulewamme hyljätyil-
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si. Kuinka hirmuinen eikös tämä ajatus ole: "iny««
minä olisin taitanut tulla taiwaaseen, mutta en tah-
tonut etsiä Herraa."

Ajatelkaat suurta tnomio-päiwää, jona il-
tainen meistä on seisowa Jumalan edessä ja töil-
tänsä tilin tekäwä. Muutamat niistä sieluista, jott»
tulewat pelastetuiksi, sanowat silloin: "En minä etsi-
nyt lesusta, ennen kuin olin neljänkymmenen wuode»
wanha, ja olin pahoin menettänyt toisen puolen ikääni,"
Toiset taas sanowat: "En minä ruwcnnut etsimää»
Häntä, ennen kuin olin kahdenkymmenen wanha, j»
olin menettänyt monta wuotta." Mutta muutama!
taitawat sanoa: "Minä etsin lesusta jo hywin nuo-
rena - ja tnskin muistan jonkuu ajau, jona en olisi
tahtonut Häntä rakastaa."

Nh, rakkaat lapset, kuinka suloista kuitenkin on war-
hain ruweta Wapahtajatausa rakastamaan. Kuick
suloista antaa sekä ensimäiset että wiimeis etelämäns»
päiwät lesnkselle! Kuinka suurella kunnialla eikös m
ole seisoivat Vapahtajansa edessä, jotka aina lapsuu-
destansa owat Wapahtajlltansll rakastaneet! Hen»
suokoon, että monet teistä mahtaisiwat löytyä niiden
seassa. Ah, etsitäät Herraa warhain; etsikäät Häntä,
koska te taidatte Hänen wielä löytää, rukoiltaat Häntä,
koska Hän wielä on läsnä.

Ia nyt, rakkaat lapset, on aita lopettaa saarnaa-
miseni. Kukatiesi en koskaan enää saa nähdä monta
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teista tässä maailmassa; minä olen melkein warsin
Vakuutettu siitä —mutta me olemme kaikki wiimeisenä
päiwänll toinen toisemme tapaawat. Minä toiwon
teidän muistamanne, mitä minä olen sanonut teille
lesutsesta ja teidän sieluistanne. Muistakaat, että
minä tahtoisin, että te tulisitte autuaiksi ja tietakäät,
ett'ette koskaan, koskaan taida tulla autuaiksi Icsusta
illkllstamatll.

Ennenkuin me eriämme, tahdon minä sanoa teille,
kuka oli onnellisin lapsi, jonka joskus olen nähnyt.

Se oli wähäinen tyttö, jonka kerran matkalla tapa-
sin. Me olimme molemmat tiellä Londonin kaupun-
kiin ja kuljimme monta penikulmaa yhdessä. Hän oli
ainoastansa kahdeksan wuoden wanha, ja warsin sokea.
Hän oli ollut pienestä saakka näkemätöin. Ei hän
koslaan nähnyt aurinkoa, tähtiä, eikä taiwasta; ei ruo-
hoja, eikä kutkia, ei puita eikä liutuja . ei yhtäkään
niistä ihanista kappaleista, joita te näette joka päiwä

ja kuitenkin oli hän warsin onnellinen.
Hän oli yksinäinen, wähäinen lapsi raukka. Ei

hänellä ollut ensinkään ystäwää eikä sukulaista, joka
matkalla. olisi pitänyt murhetta hänestä; mutta hän
oli warsin onnellinen ja tytywäinen. Waunuihin tul-
lessansa sanoi hän: "Sanokaat minulle, kuinka monta
owat waunuissa? minä olen warsin sokea, enkä taida
mitään nähdä." Uksi herroista kysyi, jos ei hän Pel-
jännyt? "En," sanoi hän, en minä pelkää; minä
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olen ennenkin matkustanut, minä luotan Jumalaan ji
ihmiset owat aina olleet hywin hywiä minua wastaan.

Mutta minä hawaitsin pian syyn, jontatähden hiin
oli niin onnellinen. Ia minkä sen luulette olleen?
Hän rakasti lesusta, ja lesus rakasti häntä; hän oli
etsinyt lesusta ja löytänyt Hänen.

Minä rupesin hänen kanssansa pipliasta puhumaan,
ja huomaitsin pian, että hän tunsi paljon siitä. Hiin
oli käynyt koulussa, jossa yksi rouwa luki hänelle
pipliaa; ja hän oli taitawa lapsi, joka muisti, nuti
hänelle luettiin.

Se on, lapset, melkein työlästä teidän ymmärtäi,
kuinka paljo tämä sokea tyttö raukka tiesi raamattua,
Minä toiwon, että jokainen täysi-ikäinen henki mei-
dän maassamme tietäisi niin paljo, luin hän. Min»
tahtoisin puhua jotain siitä.

Hän Puhui minun kanssani synnistä; kuinka se en-
sin tuli mailinaan, koska Aatami ja Eewa söiwät kiel-
tyn puun hedelmästä, ja kuinka me näemme sen koko
elämässämme. "Ah," sanoi hän, "ei totisesti hywiä
ihmisiä löydy koko mailmassa. Parhaat ihmiset teke-
wät syntiä monta kertaa Päiwässä, ja minä olen
wakuutettu siitä, että me kaikki turhaan menetämme
paljo, paljo aikaa, jos emme muuta pahaa tekisikkään.
Ah, nie olemme kaikki sellaisia syntisiä! Ei yhtäkään
löydy, joka ei olisi tehnyt monta, monta syntiä."

Titte puhuimme lesuksesta. Hän puhui minullt
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hänen tuskastansa Gethsemanen yrttitarhassa >— Ha-
uen werihiestänsä, kuinka sotamiehet naulitsiwatHänen
ristiin, kuinka keihäs tunki Hänen kylkensä läpitse, ja
wesi ja weri juoksi siitä ulos. "Ah," sanoi hän,
"kuinka warsin hhwä Hän kuitenkin oli, joka tahtoi
luolla meidän edestämme sellaisen hirmuisen kuole-
man! kuinka hhwä Hän oli, joka tahtoi kärsiä mei-
dän shnteimme tähden."

Sitte puhuimme myös jumalattomista ihmisistä.
Hän sanoi luulemansa monta sellaista maailmassa
löytymän, ja hänelle teki pahaa, hawaita, minkälaisia
monet hänen koulu kumppanistansa ja tuttawistansa
oliwat. "Mutta," sanoi hän, "minä tiedän syyn,
minkätähden he owat niin Pahoja; se on sentahden,
ettei he koettakkaan muuttua, ei he tahdoltaan tulla
synneistänsä wapaiksi, >— ei he rukoile, että lesus
puhdistaisi heitä heidän synneistänsä.

Minä kysyin häneltä, minkä osan pipliasta hän
farhaana piti. Hän sanoi, että hän piti lesuksen
tlamäkerran parhaana; mutta että kolme wiimeistä
lukua ilmestyskirjassa oli hänestä kuitenkin parhaimmat.
Minulla oli piplia muassani, ja luin nämat lolme
lukua hänelle, tulkeissamme.

Lopetettuani, rupesi hän Puhumaan taiwaasta. "Ah,"
sanoi hän, "kuinka ihanaa eikös ole päästä sinne.
Ei siellä ole mikään murhe, waiwaloisuus, eikä itku.
Ia myös saamme siellä nähdä lesuksen sillä kirjoitettu on:



hänen »valkeutensa on Karitsa, ja me faamnu
aina olla Hänen tykönänsä; eikä siellä loskaan 01l
yötä; eikä he tarwitse siellä walkeata, eikä aurin»
gon walkeutta.

Rakkaat lapset, ajatelkaat tätä wähäistä tyttöä,
mikä ilo hänellä siitä oli, että hän sai puhua lesul-
sesta; kuinka hän iloitsi saavaksensa nähdä Häntä
taiwaassa, jossa ei mikään suru, eikä yö enää ole olewa.

En minä sitte koskaan ole nähnyt häntä. Hän
läksi kotio Londoniin, enkä tiedä, jos hän elää taiktll
on kuollut; mutta minä olen makuutettu siitä, että
hän on hywässä turmassa Icsuksessa.

Lapset, oletteko yhtä onnelliset ja yhtä hywässi
turmassa kuin hänkin?

Ette ole sokeita, teillä on silmät ja te taidatte
juosta ympäri ja nähdä kaikkea, ja käydä mihinkä
ikänä te tahdotte, ja itseksenne lukea kaikkea, mitä te
tahdotte. Mutta oletteko niin onnelliset, kuin tämä
»vähäinen sokea tyttö?

Ah, minä toiwoistn, että te tulisitte autuaiksi, selä
tässä että tulewaisessa mailmassa! muistakaat minun
neuwoni tänäpänä, tehtaat niinkuin tuo pieni sokea
tyttö teki: Uskokaat kuolleenkaiklein
teidän synteinne tähden; rakastataat Häntä,
jota ensin on teitä rakastanut ja tahtoo
ijantaikkisesti rakastaa teitä; etsikäätHäntä
warhain, ja te olette Hänen löytämät.
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