























































































































	Lars Lewi Laestadiuksen Huonepostillan kannet
	Huonepostillan etukannen sisäpuoli. Omistaja Edvin Mäkitalon nimikirjoitus.
	Huonepostillan nimilehti: Painettu New York Millsíssä, Minn., U. Kotimaan kirjapainossa 1894.
	Alku-lause. Kaleb A. Wuollet.
	1. Rippisaarna sairaalle, joka on uskomassa ja on valmis kuolemaan.
	2. Rippisaarna sairaalle, joka on ollut kristitty, mutta on langennut pois armosta ja tehnyt ehdollisia syntiä, vaan on tautivuoteella taas herännyt ja alkanut uudestaan katumusta tekemään, mutta ei jaksa uskoa, että Jumala ottaa hänet armoonsa.
	3. Rippisaarna sairaalle, joka on kristitty ja on langennut armon tilasta, mutta on tautivuoteella hädässä, kuinka hän autuaaksi tulisi.
	4. Rippisaarna kuolevaiselle.
	5. Rippisaarna sairaalle, joka ei ole koskaan herännyt, mutta kuoleman pelvossa herää synnin tuntoon ja tahtoisi autuaaksi tulla, mutta ei voi siitä syystä, että hän on lykännyt katumuksensa ylön hiljaiseksi.
	6. Rippisaarna sairaalle, joka vasta tautivuoteella herää, ja on siinä kuoleman pelvossa alkanut pitämään murhetta sielustansa.
	7. Rippisaarna sairaalle, jolla on väärä luottamus Jumalan armoon, ja jolla on niin paksu kuollut usko, ettei kuolema jaksa ryöstää häneltä sitä kuollutta uskoa.
	8. Rippisaarna sairaalle, joka ei ole koskaan herännyt, mutta on kaikkena elinaikanansa, niinkuin hän itse luulee, siviästi elänyt, eikä kellekään väärin tehnyt, ja oma vanhurskaus on hänen autuutensa perustus.
	9. Rippisaarna vanhoille, joista muutamat ovat heränneet, muutamat ovat uskovaisia ja muutamat suruttomia.
	10. Rippisaarna vanhoille, joissa on suruttomia, heränneitä ja uskovaisia.
	11. Rippisaarna vanhoille, joista muutamat ovat pensiät eli nukkuvaiset kristityt, eli taitavat neiset, jotka makaavat yhdessä tyhmäin kanssa, ja muutamat tyhmät, joilla ei ole öljyä lampussa, elikkä armon varkaat, jotka ovat kerran heränneet ja armon merkkiä tunteneet, vaan ovat jälleen kuolleeseen uskoon vajonneet.
	12. Rippisaarna vanhoille, joilla on Jumalan armon tunteminen.
	13. Rippisaarna vanhoille, joista muutamat heränneet ja armoitetut ovat.
	14. Rippisaarna vanhoille ja sairaille, jotka mielellänsä tahtovat pois lähteä maailmasta.
	15. Rippisaarna sairaalle, joka on mammonan orja ja on suruttomuudessa elänyt, eikä vielä tautivuoteellakaan ole herännyt.
	1. Kinkerisaarna. Mutta he vihaavat sitä, joka heitä julkisesti nuhtelee ja sitä he kauhistuvat, joka oikein opettaa. Amos 5:10.
	2. Kinkerisaarna suruttomille ja kristityille. Hesek. 33:30.
	3. Kinkerisaarna kristityille. Siitä me tiedämme että me totuudessa olemme ja taidamme hänen edessänsä meidäns sydämemme hillitä. Että jos meidän sydämemme tuomitsee meitä, niin on Jumala suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Te rakkahimmat, jos ei meidän sydämemme tuomitse meitä, niin meillä on turva Jumalaan. Joh. 1 Epistola 3:19.
	4. Kinkerisaarna. Opetuslapset kysyivät kerran Jesukselta: Ovatko ne harvat, jotka autuaaksi tulevat? Jesus vastasi ja sanoi heille: Pyytäkäät ahtaasta portista sisälle mennä, sillä minä sanon teille, moni siitä sisään pyrkii, vaan ei pääse.
	5. Kinkerisaarna suruttomille, heränneille ja kristityille. Hesek. 33:30.
	6. Kinkerisaarna. Voi suruttomia Sioonissa! Amos 6:1.
	7. Kinkerisaarna. Silloin Herra pesee Sioonin tytärten saastaisuuden ja viruttaa Jerusalemin veren viat pois tuomitsevaisen ja polttavaisen hengen kautta. Jes. 4:4.
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