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PM, PyhH, pyhä,Hßßm)unw
la 3ebaoth! Pyhitä meitä sinun To-

tuudejas, sinä juuri kolme yhtei»
nen Jumala, Isä, Poika ja

Pyhä Hengi Z Amett.
Wpuhe.

«sta Hän sanoi ihmiselle: Rahö/HNRran'
pelko on caico; ja karrraa pahaa on
ymmärrys Nämät Sanat/ rakkaim-

mat vstäwäai! Icbm kirjan kahdexandeneestal: qnsta kolmatta kymmendä/ julistamat meijle
'WMtcka jtz»Taitoa, ja tosin kaikkein
da wijsautta, kaikkein täyöellisindä laiMM
ymmärrystä,

Mistä syystä HENran pelko ja pahan
karttamus niin ylistetään, sen jokainen huo-
kiastl ymmäriää, kuin waan,tietää, erräHi3R-
ra armahtaa pelkäwäisiänsä, Ps. ic,z: iz.
että Jumalan oikia diwmio, ilmannuisansa/
andaa itze-kMngin työnsä jälkeen. Oh! mur-
he ja waiwa lulee silloin jokaitzelle, kuinj pa-
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haa on tebnyt, eikä ole parandanut itziänsH;
jz.ntta ylimys kunnia ja rauha jokaitzelle,kuin
hywää on tehdyt. R)m. 2: ,5--9. Nitnkmn
tämä on tonnm ton; niin HERran pelko myös
totisesti on taiw> ja kanta.» pchaa on ymmäe-
rys. Ei se taiVa tcilut olla:

Nastasta taito tulee? ja kusa on Mmär<
ryren sia? Berl. 26. Me mahdamme4ln kansa kplyH. Mist» me opimme HERc.«a
pettämään ja pahaa karttamaan? knsta tämä
suuri taito tulee, ja kufa oa tämän werratto-
man ymmärryren sia?.Jos me tätä tutkeisam-
me wielä kuulemme Jumalan Mjestä Jobia,
niin jaamma me häneldä Wn mainitusa pai-
kasa tsmsn knunin ftlityren: Jumala tietää
hänen tiensä, ja Hän tundee hänen siansa;
sillä -Hän katzelee Maan ääriin) ja näkee
raitki mitä caiwan alla on; niin errä -Hän
»lidaa tuulelle hänen painonsa; ja wedelle
hänen mittansa- Rosta Hän asetti sateelle hä-
nen jä pitkäisen tulen leimaurille
heidän tiensä; silloin näki Hän sen: Hänroallmisti sen ja m?ös tulkei sen. Ia sanoi
ihmiselle: Ratzo, HERran pelko on taito,
ja karttaa pahaa onMmärrys,Verst 23:28.

Me huomaitzimme kohta täsä puhuttaman
kahtalaista taitoa eli ymmärrystä; ja toisen
nijstä Wtettäwäri Luondo-kappatden tutkistele-
inisen kautta, joiden painojakin ja mitasa on
Dwä wijsaus käckettynä. Mlltta wähän ih«.As M
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.minen sitä wijsautta etzeisänsä kartuu, ja wie-
lä wähemmin hän siitä hyötyy. Oh! se paras
ja onnellisin wijsaus, nimittäin, st amuallium
HERran pelko saadan, niinkuin jokainen pi-
an hawaitz.ee, Jumalan siunatusta sanasta, jo-
sa ihmiset siihen nmwotuvi tulemat, ei ainoa-
stansa kaunihimmalla opeturella, waan myös
kaikkein pyhäin esimärkillä, ja wielä niiden
vnneitomaingin esikuwalla, jotka lun.mlan py-
hästä sanasta ja pelwosta luopuneena, owat
loutureet pahaan waiwaan,ahdistuxeenjamyos
ijankaikkiseen kadotuxeel!.

Kalliimmat ystäwäni! Me -olemma myös
niitä ihmisiä, jotka Jumalan sanalla neuwo-
taan. Ah! josta me niin totta olisimme myös
sanan tekiät, ja ei ainoastansa kuuliac, per-
täin meicämme, lak. i: 22. niinkuin luuda-
laiset monda kertaa pahoin petit itziänsä, erin-
omattain Christuren ja Hänen Apostoleinsa
aikana. Mitä wijsautta piti heillä oleman hul-
jäisansä HERran Sanan? ler. 8-' 9. Äl-
käämme Rakkaimmat! olko heidän wertaisensa,
me, joiden seasa Jumalan Sana wielä run-
saasti asuu; waan tulkaamme heidän wahingo-
ftansakm wiisaari ottamaan sana siweydellä ma-
ttaan; joka meidän seaftmme on tullut ikänä
kuin lstuteiuri, ja woi meitä autuari tehdä.

TasH hpwääaikonnM riendäkäämme tut-
kistelemaan Juhla-päiwaistH pyhää Ewange-
liuncki/ tuin on tällä hetkellä neuwowa meitä
wijsiiu.e?n ja wanhuvstasten toime,en. Näin sm-
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ren siunauren on Jumala' Ewangeliumin kan-sa suonut; ja ei ole Leneugän pakkia siitä osat-
tomari jäädä. Wn tahtoo, hän pyytä meitä
kaikkia wijsaaxi ja toimeliisexr watHurffaudesa.Min tahtokaamme stis, niin pyytäkäämme siisitzckin Rakkaimmat! pyytäkäämme sitä todella,
niinkuin me pyytäwämme tunnustamme / kosta
me lEsurelda opetetulla tawalla rukoileunne,
sanoden: Il« meidän, joka :c.

Texti Math. 25: 34-- 39.
Kuultuisa Textin-sanoisa on meille annet-

tu kaunis johdatus ja tila tutkistellaxemme
Sim wljsiluttNf kum me azzwudemme

asiaja laidamme oppia IndalmHsttOMetwmudesta.
Mutia tzNkistellaxennne tätä suurta asiaa

järjestänsä, on tarpellmen, M me erinomat-
tain panemme kari asian-haaraa, taikka -niin
janoareni Pää -kappaletta, mieleemme/ joista e-
dellii.en kosee itze asian siliZyreen, waan jälki-
mäinen sen käsittämMn muotoon; niin että me
siis ensiin katzelenMa: Mitä eli «MMwltKutta me Htbalaistm onnsttomu'
deD ophia »ahdammei ja sitten:
AmnZa ett millä nmoeoa ms taidm»
simme sitä LpiisauM heidän omMW'
MVdeMnsit käsittää i

T s O?
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D! HERra autaa, ja anna kaikki Kywin
käydä ja menestyä, Sinun PyhimmM Ni-
melles kunniaK, ja mille kaikille sielun
deexi! '

Edellinen Asa.
MM nMus meillä «n saata-

wisa ja ikänä ruin kaupattnna .juu?
dalaijien onnettomuden kauna, sen>ne
ywn^rrcmmewaarin-ottaisi,
autmdenft suhteen Miran tyhmin jo.i-
dnit
Ms? eikö he walÄn öttanett niitä, au-
tuuden Rhtinas lEsus'lähetti heidän tngön-,sa, snirnamaan nimeensä para::nusta ja M,de:n
a deexi-andamista? Ia ellei he niitä olisi to-
telleet, eikö Ke semmengin wasiacm ottaneet itze
HER'aa lEsusta CyriMsta, Händä, jonga
Isä pyhittänyt oli ja lähettänyt ma,ilmaan,loh.
ic>: zs. wapahtaxensa maitmaa Hänen kuul-
tansa? loh. 3: 17. Ob! jos he olisit Händä
wastaan-ottaneet ja kuulleet, niin ei he olisi
ylön -katzoneet Hänen Lähetettyjänfäkan; sillä
ettei he itziänsa saarnanneet, waan lEsusta
Chrifiusta, todistain Hänen oleman HERran.
Joka reirä holho, ftnol Hän sentähden heille,
hän holho mitiua: ja joka holho, hän
holho fitä, joka minun läheni. Mach. :o: 40.

Mutta me tiedämme mitä tekoa Ke teit,
kosta HERra lEsus ilmestyi heidän seasansa
ja waslsi ymbännfä julistain Jumalan walda-

kun-



l <b>

kunran läs>.ä-olemista, tehden myös muutoin
heille hpwaä, amain niitäkin, jotka pahalda
he geldä pjwatut olit.. Eikö he olleet Handä
wä ain, joka heitä niin rakasti? eikö he ko-
stanee, bvwaä p halla ja osottaneet Hänelle wi-
haa rcktaudensa edestä? Ml. ,09: 4, 5- Pi'däist. mi u' >iela sauman, kurga ylimmäi-
sei Parit ja Pcä-miehet Hälien ylönannoit
kuvlem.n: ? d ' ja riAn-naulitzit? Kosta
niin o»' HERrall? ja tosin Kun-
nian HERrallc, Jumalan ainoalle. Pojalle;
niin e), ole wniwolu ymmärWtäwä, mikä on-
ii Lähetetyillänsä on olla mahtanut.
T>'l u nsl heidän lysiö-ft ilmoitit hekin In-mal,nl oikia
gö ja me d.v.i HERmn lEs.ren Chri-
sturen päälle. Tek, R- 20: 21, 27. EIM nyt
monda ttlli uskoon saateturi Avvstolein aiwan
merknlisea ja ihme-töillä wahwistetun saarnan
fnutta; niin oli kuitengin puratkon Jumala!
niiden luku monin kerroin suurembi, jotka ka-
teudella täytettynä heitä wastaan-sanoit, wa-
staan ja pilkkaisit. Emme saa ajatella
heidän M Mallisensa, ei wielä 'kirjan, opre-
neitakan, tasti astasa toiwellisemmaxi. Pää-
kaupungin asujiapa, ZEsus on crinomaltain
nuhdellut Mä puhella njn: Vaho!- minä lähe-
tän reille prophetaat, ja wijsaar ja Rirjan»
oppenecr, waan nijstä re muutamat! tapatte
ja ristiin naulitutta, ja muutamat pierecce
Synagooleisamle, ja wainotte Raupungista

A 4 !x«US
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Raupunyiin; että teidän päällenne tulis kaik-
ki »vanhurskas weri kui > rvuodacettu on maan
päälle, hamasta wanhurstan Abeliil werestä,
nijn Zacharian Barachian poja,l rveren asti,
jonga te tapoitte Tempelin ja Aitarin wai»
hella. Jokainen hawaitzn HERran lEsuxen
kyllä kij-wari, näitä pubuisansa; mutta jo nytt
syttyy Hänen sydämensä peräti palawarikin, ja
me kuullemme. Hänen kijwoitellen ja surku--
tellen huutawnn: lemsalcln! lenLalem! sinä
joka tapat prophetaat ja kirmllä surmaat ne
jotka owat lähetetyt tygös! kuinga usein,nb
nä tahdoin koora sinln lapses, niin kuin
kana kokoo poikansa siipeinsä alla, n?aan cc«
te rahconeec. Ratzo! teidän huonenne pitää
teille jäämään kelmille.

Me mui'!anune kyllä mM pyhästä kirjau-
stamme, mitä lEsls sanot ja mitä Hän tett
kerran, koffa Hän lähywMnsä lernftlemiakatzcj Kaupungin päälle. 'Hän icki händä ja
sanoi: Jos sinäkin ciedäisir, i,iin sinä ajan
telistt tosin tällä si.mn ajallas, initä sinun
rauhaas sopis Mucca nyc owat no kätke-
tyt sinun silmäis edestä. Sillä ne päiwät pi»
tä tnlenmn sinun ylitzes, että sinun lviholluses stantzawat sinun, ja iinbäri piirittäwäc
sinun, ja ahdistawat ssnun joka, kulmalda: ja
maahan tasoittawKt sinun, ja sinun lapses,
jotka simna oroat, ja-ei jätä ssnusa knveä ki»
N?en päälle; erres sinun etzikws aikaa nmde,
inu. 19: 41 «-44.
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Mitä Te ajattelette', Sanankuuliani'. tätä
niin suurta Juvalaisten tawattomutta,eirä wä-
hembää heila nol!dattawaista perikatoa, katzel-
lesanne? se angara ajallinen rangaistus kuin
on HENmn sanain jälkeen heitä kohtanut, on
kuka tiesi yrinönsa silmZilMe edess? M ajalli-
sta )a maallista rangaistusta lEsiiren myös
sowei heille uhwata, niin muodoin kuin se oli
tulewa, ei muutannlle ailwastansa, eikä monel-
le niinkuin sen iM.k.nMsm,waiwan kansalai-
lla on, waan ybteiMe kanjalle, jota hän täsä
tilasa puhutteli.' lEZys tahdoi herättää heitä
auwuitansa etzimään; ja sitä warten Hän myös
ailvall soweljasti julisti nykyisen eiämäll imaraa»
ja wahingoa, heille jotka ennän kaikkia katzoitnäkywäisiä, ja maallisia rakastit, heille jotka
hengellisiä tjankaiNsuden afioja ejvllengantun-
deneet eikä to eleet. Jos HERra oliii waan
näillä uhwammt Keitä rangaistaxensa, olisitko
he näitä ehkä kuinga ftlkiästi ilmoitettuna, For-.
wiinsakan > ckwm? Miatta kuin heAe sanottiin
heidän Pää-Kallpu.ginsa ja Waldakmldansa
wiholliselda heidän Huonensakin,
ie on heidän Tempelinsl, heidän topianTen-

maahaan r r.isiettawan; niin he kaike-
ti lait sitä km?lla kuin he olisit peljänneet niin
kuin surm a ft, niin kuin Juhalan hiruwism
wihan tundc'merkkiä, jos he waan olisit niin
tcwahtuwa,". uffoneet. Ei olt sen wuoxi ajatte-
leznista, ettei niille pahoille mitän pahembata
ole tapahtunut. lEsuren satlat johdattamat

A 5 Mttz-
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meitä myös juuri laheldä hawaitzemaan wiM
paljon sur.rembata oimettomutta, M ijankaik?
tista kadotusta, johon ne lEsuren ja HänenArminsa ilkiät itze isä syövit. Eikö
Han sanonnut heille: teidän huonenne eli Tcm»
pelinne pitää teille jäämään kylmille? O!
kuia Tempelin piti häwimnän, niin ei enäm-
bi ollut tilaa sille Jumalan palwelluxelle, joka
Laisa määrä'y oli Tempelisä toimitettawari
Ehristilxel: tulendoon asti. Ia klnn ej' enäm-
bi ollut Imnalan palwelluven tilaa, niin ej
wyöskän ollu: Armon Wnldakundaan johda-
tusta eikä autuuden tietä, niille jotka ei tulleet
lEsuren tygö, että he olisit saaneet armon,
joka paikasa lumalata palwellarensa Hänenmielensä, noutteeri/ siweydMja pelwolla. Edr,
12: 28. Niin on siis heidän buonensa kylmil-
le jäämisen uhkaus, tarkoittanut sitä samaa
wiheljcksyttä, kuin wapabtaja oli' toisinansaMeillä sanoilla heille tiettawän tebnyt, Niin
kuin koffa Hän kerran ftnoi: Jollette uffo
että minä se ole», nimittäin Christu?; niin
teidän puää kuoleman synneisanne. I h- 8:
24. Ia ej olekkan menemistä kauwas Terti'
stämme, ennän kuin me saamme lukm Hänensanoneen Kirjan-oppeneille ja 'Phariseuxille:M kärmer, re kyykärmerren sikiäc, kuinka
t» wäldärre -Helwetin kadoruren? V:rs 33:
Josta he »äisä kaikisa ollsit ustoneet lEsusta,
miMin Jumalan woideldua, niinkuin totistakhr»lWas todellakin he olisit aikanansa pa-

ran*
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fannuxeit tehneet, ja min wälttäneet ynnä a-
mllisen onnettonmden, sen paljon simremman,
maikka sihen aikaan wähemmin tutun, ijan?
kaiMsudcja.

MuM minä olisin jo lijaxi puhunut Teil-
le ystäwani! luudalaisten jos mi. un
pidäis ajattelemaa, Teidän Pää-asiasa'siinäkaikiin tarvellisimmafa lEsusta ivastaan-otta-
misen asiasa, ej tcmvitzewan sppia wijsautta
heioän oniieclomudestauja., Sivi te' sm kaikki
ptoätte että te oletta HENran lEsuxen wa-
staan ottaneet uffoi'l Hänen pMeM! eikö niin?
Oh! Teitä onnellisia! jotka maan totisesti olet-
te Hänen ivastaan ottaneet, niinkuin Hän lu-
malalda on kaikille aiwottu, ja uffowaisilletehcy wiisaudexi, ja ja py/
hicyrexi ja Lunastuxeri i. Kor. i: 30. Nijn
paljon kuin Te nyt tuuletta, uffowaiset hyö-
tymät lEesilresta. He löytämät Hänesä wiisau-
den, wunhurffauden, Pyhityxen ja Lunasimen.Ventähden ej Ke ole eckä mahdakkan olla itze-wijsat toimittamaan heillensä sitä wauhurffaut-
tajn PpKyt:ää, kuin ensimmäinen ihminen tot-

tähden oli kadottanut, ja jo-
tg ej Laki määratMä uhreilla woinltt so;vit-
taa. Kijtos, ja ylistys ja kunnia olkon lE-
suvelle, Joka y:eidän syndeimme rähden on
annettu ulos, ja meidän wanhurskauttauwsemme tähden heräcecry ylös. Rom. 4: 25.
Nyt me, Hänen Apostolildansn opetettuna',saauune stn sixi pM, M jss on k

kais-
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kaikkein edestä, niin owat he kaikki kuolleet;
mutta Hän on senrähdm, niin todistaa Apo-
stoli lazvmmmalda / Hän on senrähdm kaik-
kein edestä kuollut, että ne jocka eläwät, ej
sitten eläisi itzellensä, ej oman mielensä jälkeen,
waan Hänelle,,joka heidän edestänsä on kusi»
lut js ylösnosnur. 2. Kor. 5:15. Ia sitäkaik-
ki oikiat ustowaiset tekemät. Ei he ainoastan-sa omista itzellensä lEsuxen wanhurstautta eli
Pyhyyttä, waan M puetettuna tekemät he itze
myös wanhurskautta ja noutMvnt pyhyyttä, 0-
sottain niin lnuodoin heitänsä lEsurelda luna-
stetuxi kaikesta wäärydests, ja Hänelle «rino-
maisepi kansaxi puhdisteturi, ahkeraxi hywin
töihin. Tit. 2: 14.

Näin puhuu se pyhä Raamattu joka pai-
kasa lEsuxen wastaan-otlamista uffon kautta.
Oh teitä onnellisia! sanon minä siis wiM ker-
ran, jotka niin Hänen wastaan - ottaneet oletta>!
T«tä, Rakkaimmat! en minä taida engä mah-
da neuwomata olla, nckillä PHäll Paawalin
sanoilla: Niin kuin re nyr HHRran lEsuxen
Christurm olette wastaan< ottaneet, niin wa»
eldakat mfös Hänesä; waeldakat wijjaudesa,
wmchurstaudesa ja pyhydesä, nijn odottain
lunastustamme, illnviletwwaa wljmeisnä päiwä-
nä; waelda?at nijn Hämsä, ja olkaar hänesä
juurmtuc ja raketut, ja ustosa wahwistemr,
niill kuin te oppeneet oletta, ja olkaak siijnä
runsaasti kljrollijec. Kol. 2:6, 7.

Mi-
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Mutta kuka ei ymmärrä, minun, näin

neuwoisam, ej tarkoittaman Teitä kaikkia/ jot-
ka minua kuulette; ehkä minä kaikesta sydä-
mestäni soisin taitamani sitä tehdä. Jos ej u-
sto muunnas ole ollut joka miehen, niin ej
suingnn se nytkän ole. Sentähden koettelkaat
Teliänne Rakkaimmat! kokekaat teitänne, että
Te tundisitte itzenne, sekä jotka uston kautta
oletta lEsuren wastnan-ottaneet, että Tekin
jotka ketmotwmat oletta- Uskon kautta lEsu-

ren päälle me autuaxi tulemme sanotin :e oi-
kein: mutta kawahtakon itziänsii jokainen a-
jattelemasta sen uffon oleman jongun tyhjän
luullon, jongun turhan ajatuxen, jongun woi-
mattoman halun, jota ej taida mihingän hy-
myteen sydändä käändä eli muutta, josta ej
myös yhtään elämän parannusta seuraa; maan

jos me tahdomme cotuuden kuulla, jo
näisä Pyhän Lutheruxen sanoisn selitetyn: Se.
on Jumalan työö ja rvaikurus meisä joka
meidän muuttaa ja Jumalasta roasta uude-
staa synnyttää, ja kuolettaa sen wanhan Aa-
damin, ja tekee meidän perän toiseri ihmises
xi, sydämestä, mielestä ja taidosta, ja pyhä
-Hengi on hänen kanssansa. Se on eläwä ja
wäkewä; niin ettei hän ikänä taida olla H5»
wää tekemäcä. Senkaldainen ihminen on,sanoo hän wielä, wascimata iValmis iloisna
kaikille hynzää tekemään jokaista palwelemaan,
kaikkinaista kärsiinään Jumalan m elen nour-
tee/?i ja kijroxexi, joka hänelle senkgldaisen
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ärinoN andanuc an; niin että mahdöroin on
hywiä röicä ustosta eroirraa. NyT, duomit-
kaat ihe SananluHani! kmng,; owat ne ll-
stolla lEsnxen wa,ta«n- jotka ej Hä-
nen ole oppineet sitä wii-
fautta, että he Christillisesä Jumalan pelwosa
kattaisit vahaa, jota se oikia wizsaus
waatii? kuinga owat ne
päälle ujkoneet/ ja iiffoin pyyaxi ja wl.-.rhur-
staaxi iulleet/ jotka ej ynnä, hänen kaffyinsä
ruultaisiidtsi, noudata warhiirffautta ja pyhyyt-
tä? >vanhurffautta minä puhun, paljon parein-
baä kuin ki'jan-oppenein ja Pwriseusien oli/
sitä wanhurskckitta, kuin on jyoamen täysi ha-lu hywiin töihin, ja sepä se vphyyskin on, pait
tzi jota ei yxikän saa nähdä HARra.
izi: 14.

Minulla on wielä S>wan-kuulliani! iäsä
tilasa sanounsta Teille jotakin naarm otetta
waa; knulkaat minua, että HERra teitä kuu-
lis. Teitä minä murbettieu aiattelen, jot-
ka annatte' jongun ehdollisen synnin,'
waikka. ainoangin wallita Teitän-
ne, olisko se hnoruden synbi, taikka Warkau-
den, taikka juopmnuden, taikka wannomis, n;
eli jos niingin on/ että Te näitä ulkonaisia
pahuden barjoitmia wäldät.e, mutta kuitengin
sisällisesti otetta täynnä ahneutta, ylpeyttä, ka-
teutta, wilM, »viekkautta eli muuta saastaisut-
la, kuin <j olla taida ustottomisa sydämisänn^

wal-
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Wallitzemata. Ia nytt täytyy minun teille sa-
noa ja todistaa/ että seakaldaisaa Te turhaan
kerskaatte teitänne lunastetunkin ChristuM ws-
ren kautta. T,'dcllakin Te turhaan laulatte:
lunastetut olemma kuolenian kadorurest. Wck
hyödyttäneekö se Teitä, M Te,lEsuM Chw
sturen kalliin kuoleman tähden, pääsette wa-
paaxi siitä ensimaiseM kuolemasta eli kadotu-
resta, kuin Aahamin, kautta mailmaan. tuli?
hyodpttäneekö se Lunastus Teitä jotka kuitengw
omilla synneillänne ja ustottoinudellanne syö«
xette itzenne sihen toiseen kauhiambaan kuole-
maan>, sihen ijankaikkisem kadotuxeen? Ahkallijsti ostetut! miri.pidäis Teidän nijn kllle-
man synneisänne? Mixi Te tahvoisitte si)dä-
menne kowuden ja katumattomuden jälkeen,
itzellenne wiha kartuutta, wihau-päiwänä jona
Jumalan oikia Ducmio ilmanduu? Ro:n. 2:
5. se Päiwä ej wijwy tulemasa: Katzo! Diw,
wari seisoo öweN j lak. 5: 9 S:ntäh°
den qjatielkaat ajattelkaat nyt kohta/mitä oikia wiisaus Teildä waatii ja menestyxe-
rinne tarpellinen on. Iä totisesti kelpaa aja«
tellarennekin; sillä wielä Jumalan hv/ryns klv
tzuu Teitä parannuxeen. WieläpäTällä nyt
on soweljas aika. Wielä tänä päiwänä
taan Teille Autuus, niin kuin se on muinm
tullut tarituxi luudalmsille,! joita HERra lE-sus tahdoi koota, niinkuin kana kokoo
fa siipeinsä alla, waan ej he tahtoneet. AlkM
W olko heidän »vertaisensa! Mät pasdutcaks
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sydändänne, nijnkuin Meribasa rapahtui,
nijnkuin kiusamen paiwänä korwesa. JoilleJumala wihoisansa wannoi: ei heidän pidä
minun lepooni tuleman. Pftl. 9;: 8/ ii.

Oh! Tulkaat Te nyt wijsaari heidän wahin-
gostansa, ja kaikella muotoa toimittakaa! nijn
asianne, että 3e pääsisitte sihm Lepoon, kuin
wielä on Jumalan kannalle tarjona. Ebr.4:Z.

Mutta minä ajattaen kuitengin inuuta-
main, jo tahtoman tietää, mitä heidän pitää
tekemän tullaxensa luudalaistea
wijftaxi, ja sentähdea ikänä kuin kpselewän
minulda: kuinga on tämä asia mahdollinen?
nijn kuulkaat siis, Rakkaimmat, sen laitaa!
katzokaamme wisusti heidän langemuxensa syitä,
ja heidän autuude:La esteitä; ja laittakaamme
nijn, ettei ne olisi meidängin onnettomudemme
sypnä ja autuudemme esteenä. Näin on kai-
ketikkin asia mahdollinen.

Jälkimäinen Osa.
Emme mahda ollengaan epäillä, lakeijam-

me Epäustoa luudalaisten kowan onnen lä-
himmäri syyvi Me olemym knullet, kuinga-
wasta-hakoiset he olit lEs.M, kuinga he
hyljäisit Hänen ja Hänen Ewangeliumininja,
ja sentähdm jäit olelnann paitzi sitä armoa, si-
tä siunausta ja autuutta, MM osMsuteen
Hän oli Ewangeliumilla-.sa heitä tutzunut, yn-
nä julistam heille, ajallista ja ijankaikkista pe«

riw
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nkatoa, tottelelMttomuden tähden. Mutta itzest wasiahakoisuus ja se luopuminen lEsuxestasijtä totisesta Christuresta, jaHä-mi terweilisistäsa.lcistansa, sepä juuria oli heidäil epäu,konsa,
josii he ftligeil tyhmästi juorit llykyistä ja tule-
wata kadotusta kohden. Sen wahingollisim-
wan epäuskon syitä nyt
tzemma me kohta, että he siiliä asiasa owat ol-
leet aiwan sokiat ja taitamattomat. Ej niin
ymmärtäin/ kuin ej he olisi ensingän tietäneet
Christusta mailmaan tulewaxi. Aiwan huwinde sen tiesit pyhäin ProplMin kirjoista, kuin
zoka päilvä luettijn heidän Sonagogeisansa;
on myös se tosi, M he sentähden odotitkin
Christuxen tulemista ja ikäwöitzit. Mutta kuin
Hän määrätyllä ajalla tuli heidän tögönsä,woi
sitä wahingoa! kuin Hän tuli, mjn ej he Hän-
dä tundeneet M wastaan-ottaneet. Ej he
tundeneet Jumalan wijsaucta, sitä salattua
wijsaurra, jonga luumla ennän mailman al<
kua on säättänyr meidän kunniapemme, sitä
ej yxikän, sanoo pyhä Pawali, tämän mail-
man pää-michistä cundenm; Mä jos he o-
lisic tundeneet, niin ej he olisi kunnian HiLß-
vaa ristijn, naulinneet, l. Cor. 2:7, 8. Sesama Paawali, joka myös «lnnän oli pitkkaja,
ja wmnoja ja häwäisiä ollut, put)um itziäWsanoo: Minä tein sen tjetämäta epänftosa.
1. Tim- 1: iz. Eikä toisin pyhä Pietarilan 0-
le tätä asiaa selittänyt, näin puhuttellesansa
luudalaisia: minä tiedän, että te sm tMlp,

B ds.



deftä tehneet oletta, niinkuin teidän
mäisennettn. Tck. R. 3: '?.

Mckta älköön joku ajatelko näitä s.nwtta-
wan sen heidän kaikkein julmimman työnsä
kaunistelemisexi. Tyhmyden kautta on st mah-
dolliseni tMct, waan ej suinga«n kauniixi eli
luwallisexi. Totisesti olit luudalaisetsansa sitä suuremman wian alaiset, jota huo-
kiammin he olisit tainneet Jumalan armon
kautta, totuuden tundoa käsittää. Sillä eikö
lEsuren tykönä olleet kaikki m merkit hawait-
tawana, joista Propheetat olit sanoneet stn
luwatun Christuxen tuttawari? eikö Hän hei-
dän kuullarensa ttmnussanut Jumalan Mren-
sä loh. 10: 36.? eikö Hän myös tehnyt nij»
«i tunlwstähtejä, tum ei kengän rchdä taida,
jollei Jumala ole hänen kantzans». loh. 3: «

Ia eikö Hän wielä, kuolluista nosttmnsa, an-
danut Hänen walituille aseillensa Apostoleille
Pyhän Hengen erinomaiset Lahjat, niin että
he, julistcksansa lEsusta HERraxi ja Christu-
fe^i, ja saarnatesansa Hänen Nimeensä, aina
wchwistit sanansa noutamilla merkeillä, ihmeil-
lä ja tunnustähtM, kuin Jumala teki heidän
kauttansa? Marc. «6: 20. kuka on lukenut py-
hää Rmmattua, MH waan kuullut siitä otet-
wija TtxtM Sunnundai-ja Juhla-päiwinck
selitMwän, ja ej näitä tiedä? Mutta taitaa
mjn olla, ettette kuitengaan yhtää asian-haa-
raa tieM: M, Klinga j> on vllut mahdollinen.

18 H)o ( H
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että ihmiset nijn suurella armon auringon pai-
Ma, ja Ewangeliumin kirkkaassa walolla, M«
nä ku:n mubäri-pyritettynä, owat kuitengin er-
hetprm )a tyhmyden pimeyteen seisahtaneet?Me lakkaamme ihmettelemästä tätä tapausta,
nijn pian kuin me kuulemma sen selityren, jon-
gn HENra lEsus on itze aiwanut näin todi»
staisansa: Joka ej usto, se on jo duomittu,
sillä ej hän ustonut Jumalan ainoan pojan
Nimen päälle. Mutta tämä on duomio:
että walkeus Nlli nmillnaan,ja ihmiset rakai
stit, woi beidäN wahingoansa, heidän duomion-sa wäkewaä syytä, ihmiset rakastit enämmm
pimeyttä kuin walkcurra; sillä heidän työnsä
olit pahat. loh. 3: 18, 19. AK! järki pahat
ja jumalattomat l«e tosin olit, kuin ne estit hei-tä totuden walkeuteen miemasm, ja ustomastaM kaikkein parasta sanomaa, joka niin wcch-
wasti todistettuna, oli kaiketi mahdollinen wa-
staan otettaa, nijldä kuin waan. laidallansa o-
lit eikä warim wimma'ut.

Mitkä sijs mahdoit ne heidän työnsä olla,
ne nijn pahat, nijn wchingollifet, ne nijn wä-
kewästi heitä epäuskon kadotureen johdattawai-
set tpöt? Nijtä me tosin ajatella mahdamme,,
waan emme sen wuori itze mitään arwata tar-
witze; M nijdengin suhteen on witzi ja wah«wa tieto meildä käsitettäwänä nijstä, kuin lE-sus Chnstus on puhunut, ja ne pyhät Juma-lan Miehet owat Nijstä me tie--

B 2 däm?
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damme sen yhderi, ja ej, suingaan wähimmäri,
heidän pahaxi työrensä että heidän sydämmensä
olit aiwan kijnifeltyna tämän mailman rakkau-
deft. Jota wikaa lEsiis on merkillisesti heillesoimannut.wertaisansa Tuwan W?ldakundaa
spechen-Isändään, joka teki suuren Ehtollisen
eli wieras-pidon, ja ehtollisen ajalla lähetti
palrceljansa käffemään ntjtä, kuin olit jo en-
nän kutzuturi tulleet. Mutta he rupeisit järje-
stänsä kaikki heitänsä estelemään' Enssulmäi»
nen sanoi palwcljalle: minä ostin pellon ja
minun pirää inenemän sirä kalzomaan; minä
rukoilen sinua/ sano minnn esteeni. Toinen
sanoi: minä ostin wW paria -Härkiä, ja me»
en nijrä koettelemaan; minä rukoilen sinua,
san«» minun esteeni. Rolmas sanoi: minä o,
len Emännän nainut, ja en taida semahden
tulla. Luc. 14: 18-20. Aiwan nijn M lun-dalaiset mailmallisijn mieldyneet. Suurta wal-
daa, rikkautta, kunniaa ja ylistystä he ennän
kaikkia etzeit, ja jota onnellisemmat he olit kai-
killa teillänsä, sitä parembana l)e itziänsä Pi-
dit, ej ainoastanft ihmisten silmisa, waan lu-
malangin edesä. Woi! Mailman rakkaus oli
heidän niin pimittänyt, ettei he parembaa, ei
hengellistä armoa, siunausta ja autuutta ollen-
gaan kaipanneet. Kpllä he Christusta kaipaisit
ja odotit, se on tosi, mutta millistä? eikö ai-
noasta sellaista, joka heidän olis wapcchtanut
vihollistensa kowan wallan alda, ja tehnyt hei-
dän siunaturi kansaK kaikkein kansain suhteen

maan
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maan päälle. Sentähden ej ole sitä ihmettele-
mistä, että he pahenit lEjuxeM, eikä tahto-
neet Händä Kuningarensa, Händä, joka M
sanoillansa että löiLänssckin osotti, Waldakun-
dansa ej olewan tästä mailmasta. Joy. 18:36.
Ah lEsus, minun HERrani ja minun Ju-
malani! kuinga ett sinä ollut se kaikkein ylbn-
katzottawin ja kukkein halwin, kipua ja saira»
utta täynnä, mailmata rakastawaistell silmisti.
Sinä olit nijn ylön-katzottu, ettei kengään keh-
danut katzoa Sinun päälles, sentähden ej he
Sinua minäkän pitäneet. He näkiwät sinun,
waan ej ollut Snnilla sitä muotoa, kuin heilleolis kelwannut. Esa. 53: 2, 3.

Plpeys on enimiten aina mailman rak-
kauden seurasa; jame mpös hawaitzemma, kuin-
ga he sengin wian eli pahan työn tähden olit
ustoon ja Jumalan Waldakundaan kelwotto-
mat. Nijn kauwas he ylpeyden hengeldä wie-teldyns erpit cikialda tieldä, M he ylön-ka-
tzoit kaikkia köyhiä, taikka muutoin onnettomia;
ja jos he olisit waan ylön -kahoneet; mutta hebuomitzit senkaldaisia lumalaldakin ylön-ka-
tzottawaxi. Jumalan wihan alaiftpi. Lijotengin
he armottomasti langetit sen dliomion kaikkeinPakanain plitze, sentähden ettei nijlle ollut sitäJumalan kirjoitettua Lakia, sitä Jumalan pal-
welluM muotoa, eikä plMn muuta Juma-lan armon erinomaista Lahjaa, kuin heillä M
ruusafa mitafa. Heillepä ustoltukm oli, mitä

B g' Itl»
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Jumala oli Men asti puhunut. Nya muodoin
olit tosin heillä muiden suhteen, ne kaikkein e-
rinomaisimmat autlmteen johdatuvet. Oh! eikö
heidän olis pitänyt käyttämän ns myös hvwä-rensä, maan ej mmden sortamistri, eikä oman
pahudensi! peitteexi, nijnkuiu he teit. Syyttö-
mästi he kaiketiMn uskalsit ulkonaisiin etuihin-sa, ja nijden tähden pidit itzensä hurffaam,
Jumalalle ctollisna ja autuana; sillä ej ne ol-
leet heidän autuudenja tvdistlyet, waan nijn
kuin sanottijn, autuuteen johdaiuret. Turhaan
he kerskaisit Laista, kuin he hämäisit Juma-
lan Lain rikkomisella. TM on HERran Tem»
peli, täja on HERran Telnpeli, ler. 7: 4.
sanoit he, kuin he sijnä lähestyit Jumalan suul-
lansa, ja maikka
heidän sydämensä olit kaukana Hänestä. Esa.
29: 13. lEsus sanoi heille täsä asiasa «tu-
den; mutta että he nijn ylpsilit etuinsa tähden
ja nijhin uffalsit, että heidän työnsä nijn pa-
hat olit; nyn ej tainnut suingaan lEsus eikä
Hänen sanansa walkeus heille kelwata. stN-
mengin ei Kirjan-oppeneille ja Phariseuxille.
Mitä he teit, kosta Publikanit ja muut, Ma
heidän luullonsa jälkeen olit yrinänsä syndistt,
tulit lEsuren tygK kuullemaan Händä? Oh!
kohta he napisit sanoden: tämä syndisi» wastaan
enaa ja s?ö heidänkansiansa. Luc. 15:2. Wielä
zvähemmin he sihen mielistyin, sihen Jumalan
«rmon huonen hallituxeen, e«« pakanar piri
Vantza perilliset ja M yl«mis oleman, ja a-

sali
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saUiser Hänen lupaurestansa Christuresa, E-
wangeliumin kaurca. Eph. 3: 6. Kaikki oli
beidän ylpiä mieldänsä mastoin, kaikki mitä
lEsus opetti ja teki, ja stntähdcn olit he lE-sin)a wajtaan, sentähden he mihaisit händs,
Hänen lshetettpjänsH ja hänen oppiansa; he,
jmiri nijn kuin lEsus ftnonut oli rakastit e-
nämmin pimeyttä kuin walkeutta, sillä että M
dän työnsä olit pahat.

Mutta mitä minä wijwyttelsn M tilaM
Ej minulla mahtanee olla haustuutta puhuisa-
ni muidm epä-ussoa, tyhmyttä, pähoija töitä
ja nijstä lähteistä kuohumaa vllnettonmtta? ej
sumgan; maan minä olen Rakkaimmat! sen
kautta tarkoittanut Teidän parastanne, että 3e.luuoalaisten wahingon syitä ja onnen esteitä
huomaitzeftnne, wältlWtte nijtä Jumalan ar-
mon kautta, ettei ns tulisi Teidänkin onnetts-
mudenne syyri ja autuudenne esteet.

Ei lneidän sowi suingaan olla huolimaK-tvmana heidän langemisensa ja wahingonsa
suhteen. Katzokaamme ensimmäisiä Christittyi-
jä, nijtä paljon kijwaambia meitä, eipä HM;saaneet olla sitä asiaa lugusa pitchnätä. Ettt»kö ole lukeneet, kuinga Ppbä Pawali sentäh- >

den kowasti puhuttelee Roomin Seurakunnan '

Jäseniä, näin muodoin: Sinä sanor: oxar o»
wac murtunet, että minun piri sijhen jällen
istureccaman. Oikein: he oroar hei-dän epä, ustonsa tähden, mutta sinä p^fto
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uston kautta: älä ole roykkiä, waan pelkää.
Sillä jos ej Jumala luonnoUisla oria armah-
ramu, kaho, ej hän sinuakan armahda. Sen-
tähden katzo räsä lunlalaz» hywytcäja anZa,
rurca: angarutsa nijsä, jotka langeisir; mur<
ta hywyrra itze stnusas, jos sinä ainoasta hy»
rvydesä pysyt; muutoin sinäkin leikaran pois.
Ia ne jällen istmecan, ellei he heidän epä «li-
stojansa pysy- sillä Jumala on woimallinen
heitä jällen istuttamaan. Rom. n: 19-23.
Nijn ikänä on Apostoli ollm yritotinen waroit-
taiftnsa Ebrealaisia, joille hän oli osottanut,
Israelin Lasten ej woinen epä-uffon tähden
tulla Jumalan/ heille luwattuun Lepoon Kaa»
nan maalla. Niin pchätkäämn« sijs, sanoo
hän, ettemme jostus »Hänen lepoonsa tulemi»sen lupausta hyliäiss, ja ettei kengäan meistä
takaifim jäisi. Sillä se on meille ilmoitettu,
nijn kuin heillekin; mutta ej sanan kuullo hek
tä mitään auttanue, kosta ej he nijrä usto-
neet kuin sen kuullet olit. Nizn ahkeroickaam-
me sijs sihen Lepoon tulia, kuin Jumalan
kansalle on wielä tarjona, ettei joku sijhen
epä»uston esi»kurvaan langeisi. Ebr. 4:1,
2,9, ".

Nijn peljätkäämme siis mekin Rakkaim-
mat! nijn alMoitkaamme sijs mekin! mitä pel-
jätkäämme? epä-uffon kadotusta; mitä ahkeroit-
k«amme? epä-ustoa wälttäHemme.

Totinen tosi on/ ettei mikään estä meiick
autuari tulemasta, autmp ajasa ja ijankaikki-su«



Odesa, jos mällä on waan oikia uffo. Sm
Affon totista luondoa me olemma jo mieleemme,
johdattaneet; josta on ymmärrettäwä
jastansa sijnä seisoman, että rae wälttäneet o-
lemma luudalaisten epa-uston. He tosin eIussoneet lEsusta Jumalan P)jari, Christuxexp
ja mailman wapahtajaxi, ja stntahden ej hetainneet händä totellakan, eikä häneM ensin-gän parandua. Me M ivastaan, ustommelEsuren HERraremmz ja Wmahtajaamme.
Se on melldä aiwan oikein te)>y: sijnä uffo»samme olemma me paremmat. Mu>
ta ej sijnä wielä ole kyllä. Ej ole sinngaan t>
stomme sen wuoxi täydeiline>l ji totinen, ellen:»
me myös ole/ tieten HERmmme tahtoa, kuul->
jaisesti parannusta ichmel; ellemme myös wa<-
ella ustosa, ja osota uffoa lölllämme, nijnkuiw
pyhä laacob puhuu; lac. »: 18. taikka, nijw
kuin toinen Apostoli stn silh»lt selittää, ost tauskomme awua, ja awusa toinda, ja toimescr
kohtullisutta, ja kohtulisudesa kärfilvällisM/jH
kärsiwällihdesä jumalisutta, ja lumalisudtsw
Veljellistä rakkautta, ja tveljellisesäsa yhteistä rakkautta. 2. Pet. i: 5- 7. Niju
että sijs ustoisamme lEsusta Jumalan Pojaßja meidän ylimaisexi HERraxemme, Mä mei<
Dän yhtäläisesti uffoman meitämme welwolliserktuuleman händä; eikö nijn? uskoman kuuliai-
Fen palkan mlewan suureri Taiwaasa, waa»
radotuven tottelemattomia kohtawan helwetisaleikö nijn? nijn kaiketi, jos muutoin se on to-
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st, että kukm on saama HENmlda palsan
työnsä jälkeen. W.u kuinga Ee itze asian nm-
märrätte? js:eneckö lEM senkaldainen HER-ra, jolla ej ole mitään meille sanomista,) a jol-
da puuttuu walda asettaarensa meitä d wmio«
istuime lsa eteen ? äWät exyöo! ei st HERra anna
iyenjä pilkata. Gal. 6:7- Ei hän sui.:gaan MhywH oie, M me sanomme hänelle HERra,
HERra! jollemme myös lee min kuin hau ou
meidän käskenyt. Mach.?'. 21. Kuitengin asettai-sani Christittyin Mwallista elämää lEsuren kä-
styin rinnalle, en minä taida muuta ymmär»
tää, kuin eitä usiammat aiwan tyhmästi ja ta-
kaperoisesti pitämät hänen HERrananja. Woi!
kuinga monen wahingo se on, eitti he kpiieri
näe HERmn kästyin pitämisen tarpellismtta,
eipä virein pmmärräkkän, mikä HERrnlle 0-
tollinen on. Nijngtz Christuxen päälle pitää u-
stottaman, ja uffowaisten amuallista kuolemat-
tomutta loimottaman? Oi Rakkaimmat! minä
rukoilen Teitä wielä kerran: älkäät mj n enM'.älkäät nijn onnettomasti exykö luottaisanne,
luudalaisten tawaila, johonguun määrään tur-
maan! mitä autti heitä heidän Tempelinsä, hei-dän uhrinsa, heidän nckouxensa, heidän pan-
stomisensa? O! eikö he nijden päälle luottai-siinsa tlllleet juuri estetyri wastaan-ottamastasitä apua ja autuutta, kuin lEsus Christus 0-li heille tarjonut? Nijn ej meitäkän! Kyödytä
Jumalan Sanan kuuleminen kirkosa ell muil-
ta, ej weisaminen, eikä rukouMme, ej Ri-

ptzl«
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pelle eikä HENran Elolliselle käyminen, jos
nie olemma lvaurijn ottamata nijden oikiaa
tarkoitu,la, kuin on katumattomain syndisten
johdams katumuxeen ja uuteen jynbymiseen',
nijn myös uudexi iuondo-kappalexi si)ndyncin
kaswaminei!, meioän HERramme lEsu.nn ac-mosa ja tundemisesa. Jollei sijs tätä ainoa'
stanja totista hpodylystä nijllä pyhillä toimitu-
xilla tarkolleta ja käsitetä, nijn ne owat wa-
hingori waan ei bvödytyxeri; wahingori sanon
minä, oh! kmkcein suuremmari wahingori,
duomiori ja kadotuxexi: Uä jos synnin rakka-
us ja harjoitus tilasa/ainakin on
kadottawawm, Knnga se olis meille rangaistu-
sta Mämätä, jos me ne terwellisilnätkiu armo-
lahjat, ne soroeljammat johdatuxet totiseen Cbri-
stillisyleen, olemma ylön-katzoneet; taikka waä-
rin käyttäneet.

Niin ratzokaat siis nyt omaa parastanne
Rakkaimmat! Isoalaisten onnetlonwden otet-
ta Te kuullet: tulkaat sijtä wijsaaxi: wijsaari, uffo-waiseri ja aiNuaxi. Se on HERran ääni, HER-ran lEs-lren nijn uffollise,n waroittawa kuin
sydämellisesti keboittawa ja kutzuwa ääni, jon-
ga Te oleta tänäpa-lä kuulleet: slkäät paadut
tako sydämenne. O! Rakkain HERra lE-sus! se on minun toiwoni, että moni meidän-
gin stasainme o,t jo tnnän tätä päiwää kuullut
Smun äänes, ja siitä hywän löytänyt; mutta
ruinga kauwan pitää sinun wielä, sinä ka.k-
tein armollisin! seisoman katumattomam sydä-

men



MM owella kolkuttamasg, M hekin kuulisit
sinun Hänes, ja awaffit owen, sinulle sisälle
mennäres, iloa ja riemua matkaan saattamaan.
Ilm. K. 3: 20. Ah! ketä minun pitää rukoi-
leman, Sinuako wai HM? Oh! anna andeex;
minun epäilyrenil sinun etees minä itzeni maa«
haan kumarran; sillä sillä olet kaikkein ihmi-
sten «Vapahtaja erinomattain ustowaisten-1. Tim.
4: iv. Silmä minä siis turvallisesti rukoilen:
«älä nijtä muitakan wielä ylönanna! nijtä wai-
lvaisia, jotka waeldawat ajatustensa ja himoin-sa jälkeen sitä tietä, kuin ej hywä ole: nijtä
onnettomia, joilla on lumallinen meno ole«
wananft, waan sen woimaa, sen totuutta puuttu-
mat. Siuna se sinun Sanas, kuin nyt on
julistettu, woimallisilla lijkutuMa, herätpxillä
ja sydämen-pistexilla, .ettei heillä lepoa olisi,
ennän kuin he, sinun mieldäs noutain/ owat
kadottyen waaran wälttäneet. Ia siuna myös'
pyt ja joka aika sanas saarna runsaat
la woimalla, Ui?owaisien wahwistureri ja war-
jellurexi, niin että me kaikki sinun suuresta UM
mostas autuaxi tulisimme! Amen.
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