
tun wihMsen jalwoillamme tallata tai-
damme, ja wanhurskaxi ja ijäti autuaxi
tulla. Meidän pitä kuuleman ja kätke-
män Jumalan sanaa. Meidän pitä cm-
daman sen meisa tulla woimallism ja he-
delmällisen; niin ei taida yrikän epäu-
ston waloa olla niin suuri, ei kenengän
pilkkajan petos niin wäkewä, että se wois
estää meidän autudemme.

Kutka owat siis usson sotaaseet?
~Ensin rukous: ja toifcxi Jumalan sana-
Sen edellisen osotta Wavahtaja Luk. n.
Lug. alli/a, josta meidän Ewangelwmi on
otettu. Se toinen edespannan meille ko,
to meidän Ewangeliumisamme mutta eri-
nomattain sen lopusa. Kaikki muut Ju-
malalliset sotaaseet, joita me nimiltä tai-
damme, suljetan näihin kahteen, eli käsi-
tetän ja saadan niiden kautta,, niinkuin
usein on tietäannettu^

Päätös.
tulee meidän myös näyttä, kuingase mitä nyt on puhuttu uffon sota-Osehista, pitä meidän hyödytyxexi „käy-

„tettämän, tungin tilan ja asianhamaiu/,jalken. „

Minä sanon siis ensin: „lumala on
„tehnyt töitänsä tähäl, asti meidän tykö-
„nämme.„ Minä puhun niistä In ma-
lan töistä, kuin Hän ilmoitta totudensanan julkisen saarnamistn kautta. Se
on julistettu teille joka aika, se on lasket-tu teidän sydämenne ja omatundonnePäälle, totiseri käänbymisexi, pmannuxexi
la Ylösrak>nn»lrexi. Se ei ole tarpcllinen
ttta minä siitä lawiammalda puhun. A-sia puhuu itse. Teidän oma tundonnetodistamat, että me julistamme teille to-tuden sanaa, ja etsimme sen kautta tei-oan sielunne menestystä ja autuutta.

Minä fimlM toistxi> „että kpHuM
„ja pilkkajat owat tähän- asti ftisVnerl«»
„malan tekoja wastan estäxensä
Tästä olis palson puhumista, mutta mi-
nä tahdon ainoastans edestuoda jotain
ylöswälistllrexi. Pilkan ja mallien hcngii
on kaikkina aikoina näyttänyt itsensä, ja
ollut toisten kautta enainmin toisten wä-
hemmin hawytöin. Satana on aina ko-
kenut pistää sekä. päähän, että kandapää-
han. Moni iättä itsensä hänen kareen-sa mäljkappalexi uloetmmittamaan hänentyötänsä. He lainamme hänelle siMmen-
sä, kielensä ja kätensä.
puolesta tulee meidän sydämellisesti -ruko-
illa Jumalala r „Isä! anna heille ande-
„xi, sillä ei he tiedä mitä he tekemät.,.
Meidän pitä oleman kansakärsiwällistt
heidän kansansa ja muistaman, kuinga
huokiasti ihmisen mieli taita exytettä ja
moitetta muiden itsewaldaifen ja ja jumK«-
lattoman puhen kautta, josta walhen ja
pilkan hengi sitten- wahwistuu ja tulee
rohkiammaxi. Se ei ole kuitcngan yri-
nänfä, maan epäusson kansa yhdesä, jo-
sta se myös saapi alkunsa: ja se walitet-
tawasti halitfee nwtten tykönä. Kaikiw
te tosin kuulette Jumalan sanaa, mutta;
suurin osa teistä ei anna sen tulla sydä-
meensä, ja waikutta mitä sen pitä, wnaw
pysywät fenkaldaisna, kuin he ollet
Ei he pidä lisiänsä niinä miehinä, joille:
wrpellinen olis, että he- nyt ensin te-
kisit totisen ja wilpittömän parannuxen..
Upponnet surlittomuteen owat he huolet-
tomat ja.kelwottomat, että tulla synnin-
wiheliäisyttänsä oikein- tundemaan, la» u-
ffon ikäwöitsemisellä ja turmalla riendä-
mään lesuxm tygö. Mutta kosta ei hei-sä ole uffoa>( minä en puhu luulo'»>M
suu-ussosta wann elämästä usko-sta) eikä uston alkuakan,, MinM Man,

W
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siis pidais 'usson sotaafthista huoliman,
ja niillä heitälzfä jokapäiwä paremmin ja
paremmin warnstaman, kuin myös hyö-
dytyxexensH niitä käyttämän.. Ah! Her<
ra! awa heidän silmänsä/ että he näki-
sit ja ymmärtäisit, mitä heidän rauhaan-sa sopk

Minä sanon »,kolmannexi: Epäustoa
ja pimeyden waldaa, on tahan asti wa-
,Mnseisottu, niillä oikeilla za Jumalalli'
„silla sota-asehilla, jotka Herra lesus o«
„pi!lansa ja esimerkillänsä meille osotta-
„nut on.,>, Teitä on neuwottu ja kehoi-
tettu totiseen käändymiseen ja elämän pa«
rannuxeen: Ia ehkä suurimman osan ty-
könä ei ole mitän muutossa tapahtunut
niin ei ols sittengän laiminlyöty, että o-
sotta sitä hywaä ja oikiata tietä, jota
teidän tulee waelda. Ei ole paljastansa
ryhdytty teidän ulkonaiseen menohonne,
kossa tarwes niin on «vaatinut, waan e-
rinomaiststi siihen epäuskoleen, käändymat«
tömään, lihallisten ja maalliseen sydä-
meen. Niin on Christus meitä opetta-
nut, että juurtenjaxain hajottamaan per-
kele» asunsiaa, ja sitten ilolla jakamaan hä-
nen saalinsa. Jos sydän tulee oikein kaä-
tyxi, niin se ulkonainen pahuus itsestänsä
kukistuu, ja ihminen tulee sekä sisällisen et-
tä ulkonaisen menonsa puolesta kaätyxi
ja taiwutetuxi Jumalata kunnioittamaan
siihen sian, suin hän ennen on palwellut
syndiä himoisanla ja seurawaisesti perke-
lettä. Mutta jos ei perustus tule muu-
tetuxi, niin kaikki ulkonainen siweys ei
kelpaa, eikä ole pysywäinen. Sana kyl-
wetän orjantappuroihin, ja peldo ei ole
oikein kynnetty ja walmisiettu, niin tttei
siitä uloskylwetystä siemenestä taideta hy-
wää eloa odotetta- Edespäin niin minä
taidan otta teidän omat tundonne todista-

jazi, ettei teitä ole neuwottu äweriäin
ihmisten opin, ja mailmallisten saätyin jäl»
ken, wacm le oletce johdatetut niiden hy,
wäin ja wahwain perustusten tygö, jotta
löytywät Jumalan, sanasa ja owat woi<
malliset oman tunnon ylitsewoittamiseen.
Te olette tämänpäiwaisestä Ewcmge<
liumista kuullet, että Herra Zesus myöz
niin on tehnyt. Sentähden ei sekän,joka e!
ole totudelle kuuliainen, millään tsteelli
woi kaunistella tyhmyltänsä.

Minä sanon „nt!jänneri: Nouse si<
na joka tämän kuulet, ja ole kirkas, sil,
lä Herran kunnia soitta sinun ylitses.
Se joka tähän asti on seisonut armon
waikutnsta wastan, älkön sitä kcmwem-
min tehkö! Se, jonga omatundo on he<rätetty ja ylitsewoitettu, se murtakon it-
sensä läpi, ja andakon kaikki tulla oikiaan
woimaansa! Se joka on alkanut käända-
mään itsensä Herran puoleen, hän päal-
lepitakön siinä! Se joka tulee siihen hy-
wään taiwutttuxi, hän waywistukon
siinä enämmin ja enämmin. Se jo<
ka on takaisin käynyt, hän käyköntäD
lähin edes oikialla tiellä. Harjoittakat
teitänne alinomaa rukouxesa. Ruw
ilkat lumalalda erinomaisesti sitä Pyhäi
Hengeä, niin Hän annetan teille. Kuul<
teltat wiriästi Jumalan sanaa, ja kätketä!se hywään ja toimelliseen sydämeen, niin
te lesuxen oman lupauxen jälken autlft
axi tullttte.

RuksuS.
siitos, kunnia ja ylistys olkon Sinulle, IM

ksiMnen Jumala, kaiken Sinun Armos e«'
siä, kuins ineille osotat. Niinknins alkanut olet,
niin siuno meitä edeskinpain kaikkia totuden!«'
nalla: 3ce meitä ja kaikkia niitä autuafi, jot'»
meitä kuulctvat! Ailien. Hw-»5«
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Puolipaaston Sunnuntai.
Ss nssollinen Jumala, ioka Cwangelmmin kautta on meitä kutsunuk

pimeydestä ihmellisem walkeuteensa. Hän olkon meidän kansamme,
että me Hänen armonsa ia woimansa kautta tmdMmme, niin
kuin pita, täyttä meidän juoxumme ja autuuden periä. Amm.

Herrasa! Me luemme 1.
VIA Mos. 22: 1. että Jumala koet-

celi Abrahamia. Tämä koetus
seisoi siinä, että Herra sanoi hänelle 2.
w. /,Otza nyt Isaak sinun ainoa Poi-„kas, zotas rakastat, ja mene Morian
~maalle, ja uhra händä siellä polttouhri-
„xi, yhdellä niistä muorista, jonga, minä
„sinnlle sanowe, 01en.,, Niinmuodon
kuin Jumala ei kässenyt tätä siinä aiwo,
tuxesa, että Abrahamin piti sitä tekemän,
wacm että juuri korkeimmafa mitafa tutkia
hänen uskoansa ja kuuliaisuttansa Jumala-
la wasian,niin tämä kutsutan koemxexi.la
Niinkuin Abraham tämän niin hywin la»
Mwi, että hän oli aldis ja walmis te-
kemään kaikkia, kuin Jumala waadei,
eikä tahtonut säästä rakasta ja ainokaistaPoikansakkan, niin oli tämä hänen kuu-
liaisudensa Jumalalle niin otollinen, että
Hän sanoo hänelle w. 16,17, 18. „Mi-„nä olen wannonut itse kauttani, ettäs
„tamän teit, ja et säästänyt sinun ainoata
„poikaas; niin minä suuresti siunan sinunM runsasti lisään sinun siemencs niin-kuin taiwan tähdet, ja niinkuin sannan„meren reunassa. Ia sinun siemenes„on perimä »vihollistensa pontit. Ia sinun„stemenesäs Pitä kaikki Kansat maanpäällä
„nunatuxi tuleman? ettäs minun äänelleni„ruuliainen 01it.,,

Me tiedämme Nak. Herr. kuinga
-Zdrcham tuli lumalalda niin lmechdolli-

fexi arwatuxi, että hän klttsuttin nwnm
pakanan Isäxi, nilnittain, ustorvaisten
niinkuin pawali todistaa Rom. 4: Mut-
ta niinkuin Abrahamin uffs tuli koetel-
lun, niin ei pidä kenengän, joka <m hä-
nen poikansa ja tyttärensä uffosa, ondo-
stuman, jos hänengin uffonfa tulee koe-
telluxi ja kiusatufi. Jos tämä tapchtn,
niin waaditan meidän puoleldgm, Ma
me sen ujkowaisen Abrahamin askeleita
noudatamme, ja wisusti katsomme, että
me niinkuin hangin koetuxefa kestää mah«
haisimme. Meidän Vapahtajamme on
tasä, niinkumkaikesa muusakin meidän O-
pettajome ja lohdattajame. LHsnäolcwai-nen Ewangeliumi anda meille tilaa, että
lähemmin tutkistella tätä painamaa asia-
ta. Me rukoilemme siihen lumalaldaHänen Hmgensä apua, sanoden: Isämeidän, j. n. e.

EwiMgelium loh. 6.- 1-15./siihen aikan meni Icsus Galilean meren y»
>»> litse, joka on Tyberwl. Ia Händä leinaitpaljo Kansaa, että he näit Hänen- mclfkwfä, kni»Hän teki sairaisa. Niin lefns meni ylss muorelle,
ja istui sielle Opetuslastensa lwsa. Kossa siis Ie?sus nosti silmäM, ja näki Nilewai, pelj» Kansa«tygönsa, sgnoi Hau Philippurelle: kusta me usiam»
m? leipiä näiden syödä. (Multa sen Hän sanoi
kiusaten händä; sillä Hän tiesi mitä Ha» tckcw»
oli). Wastais PhilivP«s Händä: kahden sada»penningin leiwät ei tändyisi heille, että kukin hei,
stä wahängin fais. Ganoi »ri Hänen Opetus
larsistanfa Hänelle, Andreas Simon Petarin wcii:TD «» pxi poikainen, jolla on ttiisi lei.

M
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Pan n taxi salaista; »aan mitä ne ewal »öin
rujolle? Mutta Zesus sanoi: astttslat Kansa at<
lioitsemaan. Ia siinä paikasa olt paljon ruoho».
Niin ntrioitsi lahci wiisituhatta miestä. Ia Ie»sus otti leiwlit, kiitti ja andoi Opetuslapsille, mut-
<a Opetuslapset jaoit atriuitsewille; niin myös la»
loista niin paljo, kuin Hän tahdoi. Mutta kosla

He rawitut olit, sanoi Han Opetuslapsillensa: koot,
lat murut, kuin jäit, ettei mitan hukkuisi. Niin
he kokolfit, ja täytit karitoistafymmendä koria
«mruilla, wiidcsta ohraisesta leiwästa, jotka niitda
lijari olit kuin atrioitsit. Kosta siis ne ihmiset sen,
merkin näit, kuin lesus teki, sanoit he: tämä on
totisesti se Propheta, joka maitinaan tulcwa o!i.
Koska Icsus ymmärsi, että he tahdoit tulla ia
lvakiwallalla tehdä Hänen KumnMi, meni Hänpois taas «vuorelle ypinäns».

Msluetusia TertistK tahdomme me
nyt tällä erällä edesasetta,

Lutkmoxi:
llsson koetusta ja kiusausta,
-josa me waarinotamme

i) Ruinga ihminen jouruu tähän koe?
tuxeen.

2) Millä tawalla tämä koetus ta-
pahtu.

Z) Mikä uloskäyminen sen päälle
seuraa.
„Mntta huoatkama wielä yxi fer-

„ka, että Jumala tahdois olla meidän
,/tykönämme armollansa, että me tätä ei
„m'noastans ulostoimitta lmahdaisimme

tahdonsa jälken, waan myös et<
„ta meidän opetuxemme waarinottamisel-
„la kuultaisin ja hedelmää tekis!
(pakastetut Herrala! Suuri eroitus on

wälillä pahuteen, ja koetu»
„xen, siihen kuin hywa on.„ Meidän
hengelliset wiholliseme, perkele, mailma
ja meidän oma liha ja weremme koettele-
wat ja kiusawat meitä, pahuteen. Näi-

—,—— ' , ~, . ,

den seasa on se wiimeisexi mainittu kaik-
kein pahin, sillä ne muut, nimittäin M,
tele ja mailma ei wois mitan pahaa ai«
kan saat:a, jos ei liha ja weri, olis hy,
wäfa ymmarryxesä ja ystäwydesä heidän
kansansa- Semätzden sanno Jakob,
i Lug. 14, 15, w. „lokainen kiusatan,
z,kosta hän omalda himoloansa wietellän
z,ja haukutellan. Sitte kosta himc, on
/,siittanyt, niin hän synnyttä synnin,

. „mutta kosta syndi täytetty on, niin se
" „synnytta kuoleman.,, Sitä wastan koet-
telee Jumala siihen kuin hvwä on, niin,
kuin me jo tuulimme, että Hän koetteli
Abrahamia. ~lumala ei ole kiusaja pa»
„huteen,, ja ei Hän ketän kiusaa.,, Se
on, niinkuin Jumala on olendonsa suhttii
hywä, ja ei taida wietelda mihingään
pahuteen, niin se myös soti Hänen luen,
doansa ja jumalallisia omaisuxiansa wa-
stan, että Han ketän kiuscns pahllteen.
Kosta siis Raamatusa sanotan, että Hän
on jongun koetellut cli kiusannut, niin ei
sitä pidä toisin ymmarrettämän, kuin et»
ta' se on hywasä päälletarkoituxesa tapch
tunut. Mutta niinkuin Jumala on il,
stns ilmoittanut Christuxesa, „joka naky-
/,mattöman Jumalan kuwa on.„ Kol. l:,
14. niin memöys löydämme Ewangeliu<
millisista kirjoitmista, että Christus on
sammalla muoroa koetullut omiansa. Sen
päälle on meillä esimerkki Tertisämme,
josa me luemme: Mutta „sen Han sanoi
„kiusaten hända, sillä Hän tiesi, mila
„Hän tekemä oli.„ Tata johdatusta nou-
dattain tahdomme me puhua ,/Uston
„tmesta ja kiusanxesta,. ja on

EnsimäisisH Osasa
„kuinga ihminen Kl-

„lee eli Mtu tähän kiusauxecn.
z,Herra Hsus andoi Opetuslapsensa jou»

„tua
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„tua siihen tilaan, ettei he tiennet, kuin-
ka heidän siitä piti selittämän itsensä,
„niin ettei ihmiset olis tullet wahinqoite-
„turi ja Herra lesus, heidän Mestarin-
„sa!soimatnxi.„ Tästä me luemme mei-
dän Texcisämmä nämät sanat: „Siihen
„aikan meni lesus Galilean meren ylitse,
„jokc> on Tyberisn. Ia Händä feurais
„paljo Kansaa, että he näit Hänen merk-
„kinsä, kuin Hän teki sairaisa. Niin I?«„sus meni ylös »vuorelle, ja istui siellä

kansa. Ia lähistyi Pää-'
z/siämen Juvalaisten juhla. Silloin no-
„sti lEsus silmänsä ja näki tuleman pal,
„jon Kansaa tygönsä.,, Jos me tämän
rinnalle panemme, mitä ne muut kolme
Ewcmgelistaa kirjiittawac tästä tapauk-
sia, niin me löydämme, että Herra le,sus oli mennyt yhteen korpeen itsepensä
Opetuslastensa kansa, ja että Kansa jou-
kottain kaikista Kaupungeista oli sinne
jalkasin juosnut, että he näit Hänen merk,
kinsä, kuin Hän teki sairahija. Kosta
nyt suuri Kansan paljous oli koosa, piti
Hän heidän edesänsä yden latvian saar,
nan Jumalan waldakunnasta, ja paransi
ne sairat, kuin sitä tarwitsit. Sillä
muotoa paiwä kulutettin ja ehto lähestyi.
Kosta ne kaxitoistakymmendä Opetus,
lasta, jotka ynnä slit saapuilla, ja näitja kuulit kaikki, hawaitsit, että päiwä o-u huomaitsemata ehtolle joutunut; niinheidän luulonsa jälken se aika oli sisällä,
Ma lesuren pili päästämän Kansan ty-köänsä, että he olisit mennet kyliin, jotka
olit tästä paikkakunnasta taembana, ma-
jaa etsimään, ja leipää ja muuta ruuminelatusta ostamaan. Muutoin olis niinsuurelle Kansan paljoudelle pahoin käy-
nyt, jolla yön päälletullesa ei ollut syö-
Mlsta eikä suojaa; jonga suhten olis tait-t« Zesuxelle soimatta sitä, että Hän oli

heitä niin kauwan ylöspitänyt, ja sitten
andanut nälkää nähdä. Opetuslapset
muistutit sentähden Herra lesusta, että
Hän olis andanut Kaisan poismennä,
ennen kuin tuli ylönhiljaifexi.

Se näwyi, niinkuil.l lesus olis pe-
räti unhohtanut itsensä pitkällisen saar-nansa ja monen sairahan parandamisen
kautta, jotka Hänen tygönsa kuljetettin.
Se näwyi, niinkuin ei Hän olis ajatel-
lutkan, että siitä ajasta jona
Kansa piti pois päästettämän. Mutta se
oli kaukana Hänestä, että Hän olis jo-
tain unhohtanut eli josaan erehtynyt.
Tetti sanoo: „Hsn M mitä Hän teke-
„wa sli.„ Han andoi mielisuosin niin
käydä, kuin kawi, eikä ilmoittanut Ooe»
tuslapsillensa, mitä Hänellä oli mielefa.
Sen kautta tahdoi Hän anda heidän tul-
la siihen tilaan, että heidän uffonsa olis
kiusattu ja koeteldu, jos nimittäin heissä
oli niin wäkewa turwa Häneen/ että he
uskoit Hänen neuwon kerimän, maikka
Kansa niin kauwan oli wiipynyt Hänen
tykönänsä, ettei enaän aika ollut pois-
mennä ruokaa ostamaan. Täsä piti »yt
ilmei tuleman, mitä he lesuren tykönä,
niinkuin uskon Skoulusa olit oppinet. Ei
tosin Opetuslapset ajatellet, että tämä
koetus nyt heidän edefänsä seisoi, johoi«
he koko sinä päiwänä olisit tainnet itsensä
walmistaa: Mutta Christus tiesi sen, jon-
ga tähden Hän myös aikomuxella pili
Kansan tykönänsä niin kauwan.

Mitä täsä erinomaisesa tilasa tapah-
du», se tapahtu wielä tänZpänäkin san-
gen usein niiden seasa, jotka ustowat Her
ran lesuxen päälle ja seurawat Handä.
Parhaldans kuin he. sen wähin tittäwät,
joutumat he senkaltaisten kamalaan tilaan,
ettei he ellengan tiedä, kuinga heidän sii-
U pita' itstns selittämän ja ulosautta-

MM-
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man. Niin usein kuin jotain senkaltaista
heille wpcchtu, niin ei heidän tule ajatel-
la, että se niin olis tapaturman kautta
heille käteen käynyt, waan että Christus,
heidän päänsä, tietä tämän sangen hywin,
että Hän on sen edeltäpäin nähnyt, ja
sowittanut asiat niin että syy olis kysyä:
Kusa nyt on sinun ussos ja luottamises
Jumalanpäälle, josta sinä olet kerskannut.
Mutta näin ei ainoastans tapahdu ajalli-
sten ja maallisten asiain suhtcii: Waan ne
ustowaistt tulemat myös sielunsa puolesta
senkaltaiseen hätään ja ahtauteen, ettei he
tiedä neuwoa eikä apua, ehkei mikäli ul-
konainen waiwa heitä rasita. Tämä ei
ele siis mikän muu kuin vxi tila, jonga
kautta lesus tahtoo saatta heidän uskon-sa koetuxen ala. Me riennämme nyt tut-
kistelemaan

Totsesa Osasi?,
tawalla tämä uskon koetus ta-

„pas)tu,„ Siitä puhu meidän Ter-
iimme muotoa. lesus sanoj „Phi-
„lippuxelle: Kusta me ostamme leipiä näi-
„den syödä? Mutta sen Hän sanoi kiu-
saten händä, sillä Hän tiesi mitä Hän
„tekcwä oli- Wastais Philiprus Händä:
~kahdsn sadan penningin leiwät ei täy-
„dyisi heill-, ettäkukin heistä wähängin fais.
~Sanoi yxi Hänen Opetuslapsistansa hä-
nnille, Andreas Simon- Petarin weli:
„Täsä on yri poikaiuen, jolla on wiisi
„ohraista leipää j,a kaxi kalaista, waan
„mitä ne owat näin paljolle?/. Ne muut
Ewangelistat sanomat, että kosta Opetus»
lapset anoit, että le!'us olis päästänyt
Kansan tyköänsä ruokaa ostamaan, niin
wastaisi Hän: „E 5 tarwita heidän mene,
„mään pois, andcckat te heidän syödä.
Katso, se oli että ustoa koetella, pxe-

tuslapsilla' ei ollut mitan: ja kuitengin
piti heidän ruokaa andaman niin suurelle
joukolle, että koko ymbaristö oli ihmisia
täynnä. Milliseltä tämä näytti? KauA,
la ei ollut mitän syömistä: Opetuslapsil,
la ei myöskän ollut jotain elatusta käsil,
lä, ja ei kuitengan tarwittn mennä M
ruokaa toimittamaan. Katsokat, niin ft
olla vita, kosta usto koetellan- Wasturet
ja itse mahdottomus pitä laskettaman jar,
jen eteen. Mitä olis muutoin ussolla tt->
kemistä, jos järki sais käydä sitä ftittä
myöden, kuin se on tottunut,js löytäis
stn päällä neuwoa ja apua? Sentähdensanoo lesus „Philippurelle: Kusta me
„ostamme leipää näiden syödä?,, Se nä,
kyi niinkuin lesus tahdoi pitä itsensä
yhden ulkonaisen '»välikappaleen tygo ja
sanoa: Minä tosin kyllä tiedän, ettei
meillä ole niin paljon ruokaa, kuin tämä
Kansa tarwitsee: mutta meillä on kuiten-
gin wWn rahaa waralla, jolla me ostaa
taidamme. Hän sanoi tämän Philippe
xelle, joka oli Bechsaidasta kolosin, ja si-
ellä hywin tuttu. Ei he nyt ollet kau,
kana siitä paikkakunnasta, jonga tähden
hän taisi stn e mennä ostamaan elatusta.
Niin myös tapahtuu, kosta uffo koetel-
la,,. Silloin johtu ihmiselle mieleen jo,
ku neunw, >oka ensimälvä näkyy jolti-
im, mutta löyty aimon huononi, kosta
sitä lähemmin peräanajatellan.

Sillä wälilla salaisi Herra lesus,
mitä Hänellä oli mieless. Ewangelijta
tietä anda sen näM sanoilla: „Sen Hän
„sanoi kiusaten h/ndä, silla Hän tiesi
„mitä Hän tekewa 01i.,, Niin tapahtn,
kosta usto pitä koeteldaman: Mon täy-
ty käydä pimeitä teitä, ja ei tiedä mitä
Herra ajattelee, ja mitzingä Hän tahtoo
häM wiM ph"
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Philippus oli pian walmis hänen
laskunsa kansa, ja sanoi,: „Kahden sadan
„penninZin leimat ei täydyisi heille, että

heistä mahongin Hän lah°
toi sanoa: Min paljon rahaa meillä on,
ja sen me keruasti tahdomme anda ulos»
„Pitäkö meidän menemän sen kansa iei-
„piä ostamaan ja anosmaan heidän
syödä? Mark. 6: 37. Tämä kysymys
näyttä, ettei Opetuslapset peräti ollet ilman
uskallusta lesuxen pääse, «M he tahdoit
jätta Jessen huolenpitoon, että tehdä senelatuM, joka näillä rahoilla oli ostetta-wa, ulottuwaifLi, niin suurta joukkoa ra<
witsemaan, ehkä philippus ensimaldätoisin ajatteli.

Edespäin luetan Mark. 6:33. „Mut-
„la lesus sanoi heille: mondako leipää
„teilla on: mmgät ja katsotat.,, Nyt
käwi usson koetus korkimnalle. Ei hei-dän nyt pitänyt mennä ostamaan waankatsoman, kuinga monda leipää oli käsil-lä. Kosta he nyt olit tiedustellet kuinga
paljon ruokaa oli niiden lasnaolewaistentykönä saatawisa, wastaa Andreas: „Tä-„ällä on yxi poikainen, jolla on wiisi oh-jaista leipää ja kari kalaista, waan mi-
M ne owat niin paljolle?,, Se näytti
kamalalda jarjelle: mutta niin sen olla
p'ti, kosta uffon koetus ja kiusaus nousilorkeimmalleu. Mahdottomus piti Woinoleman silminnähtäwä, ja järjeldä kaikkineuwo puuttuman. Sen täytyi tuta, et-tä Jumalan piti auttaman yhdellä lamal-la, jo:a ei yhdengan chmisen ymmärrys
wömut ylösajatella. Tällä tawalla koet-«II nyt ja kiusais Herra Hsus Opetus-
laplmnsa, kuinga kauwas he olit tullet'Mosa.
«».. Jumala ei menettele itsenstawalla, waan nyt min, nytwwn, lossg Hän tahtoo «stoa koetella.

Kuitengin kaikki käypi sen päälle ulos,
että ihmisen asiat, jota kauwemmm sitäenämmälda, tulemat niin huonoon ti-
laan saatetun, ettei hän itse tiedä mjtätl
neuwoa, eitä myös taida muilda ihmisil-dä toiwoa apua, waan täyty ainoastanS
Herran kädestä odotta sica. Jos hän tä-
män slwusa yrinkertaisesti katsoo Herran»päälle, eyka suuren kanlpauxen ja kil»
woitllxen alla; jos han paallepitä ruko»
ilxesa ja tele sillä wälilla mitä' han<n tu-
lee, niinkuin se vita Jumalala,tehtä-män ja Hänell sanansa jälken, niin Her-
ran armo myös warustaa händä woimal'
la koeturia ulosseisomaau, sixi kuin yxi
jals ja autuallinen uloskäyminen sertpäälle seuraa. Ia tama on se, josta metahdomme puhua

' Kolmannesa Osasa,
Duinaa lesuren kaikkiwaldiaisus ihmel-lisesti autti Kansaa siitä hädästä, jo.
ka näwyi heille tarjona olewan elaturen
puutoxen kautta, siitä mainitan
liumifa tällä muotoa: Mutta „lesus sa-„noi: asettakat Kansaa atriotisemqan. I»~siina paikafa oli paljon ruohoa. Nii»
„atrioitsi lähes wiist tuhatta miestä. Ia„lesus otti leiwät kiitti ja andsi Ope-
„tuslapsllle, mutta Opetuslapset jaoit a-
„trioitsewille; niin myös kaloista nlwpal-
„jo, kuin Hän tahdoi.,, Täla teki lesuskaikki. Hän kästi «setta Kansaa atrioitse-
maan. Hän otti leiwät kiitti ja jaoi ne;samalla tawalla kaloista Mm paljo, kuin
Hän tahdoi, eli Alku Raamatun jälken,
niin paljo, kuin he tahdoit.,, Kaikki seisoinyt Hänesa., Opetuslapset olit ainoa-sians H?M oli se ilo,
että lefuxen kädestä wastanotta leiwätja kalat, ja että kaikki käwi heidän kat-
tensä wutta, sm päälle M .he sitten o-N 3 lisit
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lisit tainnet niin paljota suuremmalla wa-
kudella todistaa Hänen legoistansa, sillä
juuri sitä warten vlit he kutsutut, että
he, niinkuin lesus itse sanoo, loh. 15:
H?. ,/Mt Hänestä todistaman.,,

- Senkaltainen on uloskäymincn usson
loetuxen päälle: Jumala autta ulos hä-
dästä yhdellä tawalla, kuin järki ei olis
käsittä taittanut. "Tapahtu tosin että
Hän otta meitä itsiämme eli muita
»välikappalein: Mutta ei meidän pidä
tuitengan sitä luuleman, että me olisim-
me awun toimittanet. Jumala tietä ja
taita niingin laitta, ettei meillä ole wa-
hindäkän syytä kerffata itsestämme, niin-
kuin me omalla ymmärryxM ja woimal-
la olisimme jotain aikaansaattänct, waan
meidän tulee Hänelle ainoalle anda kun-
nian. Eikö Opetuslapset olis aiwan tyh-
mät ollet, jos he olisit itsellensä omistanet
jotain osaa Christuren töisä paljastans
sen suhten, että leiwät kawit heidän kät-
tensä kautta? Juuri niin tyhmästi olisse myös tehty, jos se ustowainen, jonga
Jumala autta hädästä, ei tahdois anda
Jumalalle yxinäns kunniata swun edestä,
«inoastans sentähden, että Jumala waati <«

li salli että hän itsekkin parastans ahke-
roitsee, taikka muiden ihmisten kautta
autta händä.

Opetuslapset luulit, «tta nyt kaikki
olis ollut toimitettu: Mutta kosta Kansa
oli rawittu» sanoi Herra lesus heille:
„kootkat murut, kuin jäit, ettei mitän
„hukku!st. Niin he kokoisit ja täytit ka-
„xitoistakymmendä koria muruilla, wii-
„vestä ohraisesta leiwästa, jotka niildä li-
„axi oli, kuin atrioitsit,, lesuxen kun-
nia piti ilmouettanian. Sentähden piti
näiden jääneitten muruin tokoominen ta-
pahtuman. Kosta taxitoistakymmendä ko,
r«l täytettin silla, tuin l,Wi oli wiidestä

ohraisesta letwästä, niin mahtoi tämä ih»metyö loistaa jokaisen silmisa. Ei sowl
meidän epäillä, että Opetuslasten usto
Herran lesuxen päälle olis tullut paljon
wahwisteturi, jos he waan tämän päälle oli.
stt aina ajatellet. Mutta ei he sitä tehnet,
niinkuin walitettawasti löytän, Mark. z:

OttaKime täsä waari, että mekin ju«
urt samalla tawalla olemma mieldynet.-
Sillä kosta me pääsemmä hädästä, ajat-
telemme me: Nyt on usson tonus pää»
tetty; nyt ei ole meidän mitän enämbaä
tekemistä. Mutta meidän pitä oppiman,
että Min wasta wisummin tutkistella ja
peränajatella Jumalan armollista apua,
ja Hänen tekojana, että usto sen kautta
tulis saamaan oikiau ja täydän wäke-
wydensä, ja taitais wasta paremmin käy-
da niiden koetusten läpi, joihin Jumala
tahtoo anda hänen tulla. Mutta että O«
petuslapset ntin pian unhohdit Christuren
läsnaolewaifen ihmetyön, se pitä meille
waroimxexi oleman, ettei se niin
kin tapahtuisi

Wielä mainitse Ewangelista yhtä
siata sanoden; „Kosta siis ne ihmiset se»
„merkin näit kuin lesus teki, sanoit he:
„tämä on totisesti se Propheta, joka mail«
„maan tulema oli. Kosta lesus ymmär,
„si, että he tahdoit tulla ja wäkiwallal>
„la tehdä Hänen Kuningari, menihä«
„pois taas «vuorelle yxinänsä.,, Kaikki
uffon koetuxet pitä sillä muotoa päätettä'
män, että me tulemme likemmin
maan lesuren kunnian, jonga päälle n«
uffomme. Mutta siitä, että lesus ei M
danut Kansan tehdä Händä Kuninaan
pitä meidän oppiman, ettei liitta stttidän
mieldämme siihen ulkonaiseen ja ajalliseen
asiaan, »vaikka Herra juuri siinä on
tonut koetella meidän uskoamme ja myös

autta-
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auttanut meitä. Meidän pitä kännää-
män ajaturemme hengellisten asiain pääl-
le, jotka Sielun menestyreen kostewat, ja
ewat niin muodon paljon kalliimmat, sil-
lä sitä warten on lesus mailinaan tul-
lut, että Hän meitä ijankaikkiseen elä-
mään saattaisi. Sen Hän myös tiettä-
wäxi teke Kansalle w. 26, 27. samafa
Lugusa, jssta meidän Tertimme otettu on.

Paätos.
pakastetut Herrasa! Sitten kuin Tex-

tin johdatusta myöden on opittu,
„kumga ihminen joutuu uston koetuxeen,
„millä lamalla se tapahtuu, ja mikä u-
„loskäyminen sen päälle seuraa:,, Sit»
ten kuin lyhykäisesti joka ohesa
on sanottu, kuinga meidän pitä hyödyty-
stä siitä etsimän; niin pitä minun nyt
wastudesta ensin mieleen johdattamanteil-
le yhtä asiaa, josta usein on Muistuteltu,
ja seisoo siinä, ettei teidän ilman jyylä
ja perustuxeta pidä luuleman, että
teillä jo on se totinen ja autuan tekewäi-
nen usko. Minä en tiellä sitä, että teil-
lä kaikilla on yli historiallinen usto, jol-
la te tiedätte ja suostutte siihen totuteen,
joka Jumalan simasa teille edespannan.
Mutta usto Jumalan woimasa, eli se u-
sto, jonga Jumala waikurca, niinkuin
Raamattu sitä kutsuu, Kot. 2: 12. ei
löydy kenesäkän muusa, kuin hänesä, jo-
ta on andanut totiselle parannuxelle eli
Melon mmtrexelle siaa tykönänsä. Ul-
loliainen muoto ei tasä kelpaa. Täsä pi-
la olema!! totuus ja woima. Jos sen-tähden oppi uston koeruxesta teille pitä
o>mn hydytyrezl oleman, niin teidän pitä
,/rottteteman ja kokeman teitänne, jos te~olctta ussosa.,, 2 Kor. 13: 5. Siinä
pttä teidän ottaman Jumalan sanan te-
ille ,ojennuslluosssxi, ja katsoman jos

teisä sen jällen löyly sen elämän uffon
tundomerkit. Teidän tulee siinä fiwusiz
Jumalala rukoilla, että Hän tahdois a-
wata teidän sydämiänne, että te niitä op«
pisttte tundemaan m teitänne itse. Sitä »var-
ten minä neuwon teitä wiriM lukemaan,
Rom. 6. ja8» Lukua, sillä ninä on mondasen totisen uston tundomerkkiä ylöspandu.
Jos te yxiwa täisen koeluxen kautta löy-
dätte, että se usto, jonga päälle te tähän
asti olette luottanet, ei ole totinen ja kel°
wollinen, niin rukoilkat Jumalala, että Hän
ennen kaikkia teitä warustaisi senkaltaisel-
la oikialla uffolla. Sm jalken ja sitten
kuin te totisesti olette käändynet Häne»
tygönfä, ja Christuxen Opetuslapsixi tul-
let, niin wssta alta uston koetus ja kiu-saus.

Niin tygöpuHuttelen mlns roisexi
teitä kaikkia, jotka olette ussosa Syrakin
sanoilla, LuZ. 2: 1- iz. „Poisani, jos
~sinä tahdot olla Jumalan palwelia,
„niin malmista sinuas kiusauxeen. Pysy
„wahwana ja kärsi, ja älä ole nopia feu-
„ramaan, jos sinua siitä haukutellan.
„Pidä sinuas Jumalan tWö, laälävoik»„kee, ettäs wihdoin wchwistuisit. Kärsi
„mielelläs kaikkia, kuin sinun päDes tu-
„lee, ja ole kärsiwällinen kaikesa murhesa.
„SM niinkuin kuloa tulen kautta, niin
„myös ne, jotka Jumalalle kelpawst, mur«
„hen tulen kautta koetellan» Luota itses
,lumalaan, niin Hän autta sinua: ojen-
„na ties, ja toiwo Hänen päällensä. Te
„jotka Herraa pelkätte, luottakat itsenne
„Häneen: sillä ei Hän puutu teildä. Te,
„jotka Herraa pelkälle, toiwokat Hä-
„nelda hywäa; niin te löydätte armon
„ja lohdutuxen. Jotka Herraa pelkälle,
„odottakat Hänen armoansa, ja älkät

ettet te hukkuisi. Katfelkat
„wanhain esimerkejä ia ottakat niisiä wa-

„alt.
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„ari. Kuka on kostan häoiaän
„joka on toiwonnt Hänen päällensä. Ku-
„ka on kostan hyljätty, joka Jumalan
„pelmosa on pysynyt? eli kuka on kostan
„Hänelda hyljätty, joka Hända on nu-
kensa huutanut. Silla Herra on ar-
„mollinen ja laupias, Hän anda synnit
„andexi ja autta hädasä.,, Koko teidän
Christillisydenne juoxu seisoo erinomaisestisiinä, että te tämän oikein harjoitatte. Sii-
loin wasta, kosta Jumalan tygö on kä-
ännytty, niin al?a uston koetus. Kosta
suurella waiwalla on yhden wuoren päal»
le kiiwetty, niin kohta ja ennen kuin me
olemme saanet huoata edesäseisoo toinen
jären korkiambi wcukiambi paällekäy-
täwä. Niin täypl ennättämän takaa mei-
dän elämämme loppuun asti» Ei ole siis
mitan niin tarpellinen, kuin että pysyä
ustosa, anda itsensä ruumin ja sielun kan-sa Jumalan hallituM ala, ei pitsin yh«
tan waiwaa, joko se sisällinen <li ulko-
nainen olla mcchdais, niin suurena, etteise lohdutus, jonga Jumala sanasansa aw
da sitä wa ston, olispaljotasuurembi, sillä
Jumala woi ylonpaldisesti tehdä ylitse sen-
gin, kuin Me rukoilemme ja ajattelemme.
Jos me tällä tawalla pysymme ustosa,

emmekä pelkä, ja olemme päällepitäwai,
set waeldaisamme Jumalan teisa, toiwum«
me Hänen päällensä ja emme luowu Hz.nestH; niin me tulemme hywin jokaisen
uskon koetuxen lapitse. Me menemme usto<
sia ustonja yhdestä »voimasta siihen tossem:
Me saamme usein täallu ustosa nahdz
Jumalan, sixi kuin Hän pelastaa meidät,
kaikesta pahasta, ja autta meitä ijankaiö!
liseen waldaktmdaanfa. Hänelle olkoi,
kunnia ja ylistys nyt ja ijankaiMsesti.
Amen.

Rukous.
lesu, Ginä uskollinen Wapahtaja! «M

«a nyt se sana, kuin Sinun annos kautto
on julistettu. Auta ja saata heitä oikiaan M»on,
j,tka wielä heilansa tydyttclewat patjalla histoli«l'
liseli» suu«ustol!a! Tee niiden kansa, joille uffo»
anda»'.!t olet, niin kuin Sinun tapas on: koettele
ja kuisa heidän ust»a«s« , Sinulle kelpoa
Mutta ole kärsiwallinen heidän kansansa, jos ei hl
kohta tiedä oikein täyttä heilansa Oiuun teisas,
niinkuin Ginä karfiwälliNen olit Sinun Opetus,
lasies kansa. Wshwisl« itsekntakin ustowaisia Gie»
lua ust«nsa koeturen alla j« »sota Hänelle kun,
nias, että hänen uskonsa Sinun Mallesaina lisändyii
ja tekis parembia ja parcmbia hedelmiä, sitten kni»
Sinä sen wahlvistanul ja lisännyt elet. Tee kaikki
tämä Sinuil pyhä nimcs kunnian j« .kiitM,
Amcn.

.» '-»

Paaston aikaisna Marian - Paiwanö.
Cli

Marian Ilmestys-Paiwänä.
Meidän Herran lesuxen Christuxen armo ja Jumalan rakkaus. i«

Pyhän osalllsus olkon kaikkein teidän kansanne! Amm.
Herrasa! „Tamä onhy-

/U. sanoman psiwä, jos me
,/tämän salaamme ja wiijyytäm-

„me walkiaau aamuun asti, niin meW
„pahatckomme tulee tiettewaxi.,, Nämäl
sanat ywat kirjoitetut/ 2. Kun. K. 7- A

' TO
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Syystä hywastä on tämä sanoma sullek-
tin yxi suloinen öljy, joka wirwottta ja
wahwista hänen luunsa ia ytimensä. Jos
Opettaja olet, min tämän iloisen sano-
man tähden, pitä ci ainoastgns sinun sy-
dames, waan myös sinun suus wuota-
man ilosta ja riemusta Pyhäsa Hengesa.
Jos sinä taas olet Sancmkuulia, niinpW
se, kuin tämän päiwän päällä lapsudesta sa-
akka on sinulle ilmoitettu, liikuttaman jawi-
wuttamcm sinun sieluas/ että suulla ja sy«
dämellä suuresti kiittä ja ylistää Jumalala
tämän hywän sanoman paiwän edestä,
iloita sanan saarnasta, ja wchwasti uffoa,
että sinä olet se sama, jonga autuutta
Jumala Christuxen kautta »iin suuresti
halaja, kuin Mariankin: ei tule sinun
myöskän laiminlyödä, että lähimmässesseurasa, Jumalisten kansapuhetten kaut-
ta , Ylistää Jumalan ylönpaldista armoa.

Minä olen tahtonut edelläwoittain
tätä sanoa, kaikkein teidän ylösherättämi-
seri, että te ei niin kuin kuollet, waan
niinkuin hengesä eläwöxi tehdyt kuulisittäsanaa, joka teille nyt on edesasetettawa.
Rukoilkat hartasti siihen apua Jumalal-
da, lesuren oman opettaman rukouxen
kansa: Isa meidän, j. n. e.

Tasa puhutan yhdestä luonnollisessa anni-
sta, jonga Jumala cmdoi Isra-clille juu-
ri mastoin toiwoa tapahtua. Kukin mah-
la itse lukea historian tästä asiasta. Me
olemme mainitut sanat sitä warten edes-
tuonet, että me niistä tilaa saisimme, yh-
tä paljon painawambata asiata edesasttta.
Me tiedämme, että me tänäpänä wietämme
yhtä päiwä, joka kutsutan Neicsen N7a,
rian Ilmestys-päiwäpi- Siitä me suu-
remmasta syystä sanomme, kuin Israel
päiwasiansä: Tämä on hywän sanoman
päiwä; yxi sanoman paiwa, jota me
ihmiset emme ole ilmoittanet, eikä myös
ole ihmisildä meille ilmoitettu, waan lu-
malalda itseldä Hanm Engelinsä kautta
taiwaasta: Mi sanoma, joka tosin jol-
lain muotoa erinomaisesti kosti Mariaan
ja hänen perfonaausa; mutta koskee myös
meihin ja kakkiin ihmisiin, alku-juu-
rensa ja hedelmänsä puolesta. Maria oli
tosin yrinans se, jostase ulosluwattu Chri>-
sius piti syndymän, ja tämä tuli hänel-
le Engelildä ilmoitetut; mutta kaikki ih-
miset owat kuitengin ne, joiden hywaxi ja
hyödytyreri Jumalan Poika tuli mail-
maan. Jos nyt Israelin miehet pelkäisit,
että se olis luettu heille rikoxeri, jos he
olisit salannet ja wiiwyttalM walkiaan aa-
muun asti sen awun ilmoittamisen, kuin
heille tapahtunut oli pelasturen kautta wi-
Mistensa käsistä;kuinga paljota wähem-tnin tulee meidän salata sitä apua, joka
on paljota suurembi ja jalombi, ja jonga
Jumala on tanäpanä andanut meille
ilmoitta Hänen Pyhän Engelinsä kautta?

joka tietä mikä Texti tä-
näpänä meissä on selitettäwänä, pita 0-
leman herätetty fydan ja mieli, niin et-
tä hän herättyänsä amulla kohta iloitseeUimalan rakkaudesta Christuxesa, jonga
Hän on ilmoittanut meille tmwaista.

Ewangelium, Luk. i: 26.3F.
/siihen aitan lähetettin Engeli Gabriel Ium««

lalda Galilean Kaupungiin, jonga nimi
Natsaret, Neitsen tygo, joka oli kihlattu miehel-
le, jonaa nimi oli Joseph, Oawidin hnonesia:
ja Neitsen nimi oii Maria. Ia Engeli tuli sisäl-
le hä»en tygonsä, ja sanoi: tcrwe armuitettnl
Herra on sinun kansas: siunattu sinä waimoin sea,-
sa! Mutta kuin hän näki hänen, hämmästyi ha»
hänen puhestansa: ja aj«ttcN millinen se terwctyi
oli. Ia Engeli sanoi hänelle: älä velka Maria:
sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä. Ia kat-
so , sinä siität kohdusas, ja synnytät Pojan.- ja
sinun pitä kutsuman hänen »iniensä lESUG.
Gen pitä »!«!>«« ja pitä kutsuttaman y<
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limmaisen Pojari: Ia Herra Jumala an'H hä-
nelle D«'widin Hänen Isansa istuimen. Ia Hä<
nen piti Jakobin huonen Kuninaas »iankaikkisesti
viemän, ja Hänen waldakunnallansa ej pidä loppua
oleman. Niin sanoi Maria Enkelille: kuingg tä-
mä tulee, sillä en minä miehestä mitan tiedä? In
Engeli wastais. ja s«noi hänelle: Pyhä Hengi
«ulce sinun päälles ja vlimlnäisen wsima warjoo
sinun: Gencähden myös se Pyhä, kuin sinusta fyn»
dy, pitä kutsuttaman Jumalan Pojari- Ia kat-
so, Elisabet sinun langos siitti myös pojan wa»<
batla ijällänsä: ja tämä on kuudes Kuukausi hänel-
te, joka kutsuttin hedelmättomäxi. Sillä ei Ju-
malan edesä ole yhtän asiaa may>otoinda. Niin
sanoi Maria: katso Herran Ipiika: tapahtulon minulle
sinun sanas jälken. Ia Engeli läxi hänen tyköänsä.

pakastetut Herrasa! Monen muunRaa-
matun sanan edellä on se merkillinen,

kuin luetan, i loh. 4:9, 10. ~Sen
„kautta ilmestyi Jumalan rakkaus mei-
„dän kohtaamme, että Jumala lähetti ai-
„noan Poikansa mailmaan, että me Hä-
„nen kauttansa eläisimme. Siinä on rak-
kaus, ei että me rakastimme Jumala-
la, waan että Hän rakasti meitä, ja
„lahetti Poikansa sowinnori meidän syn-
„deimme edestä.,, Se asia, joka täsä e-
despannan,on se painamin kaikista, niin-
muodon kuin Raamattukin sen päälle kai-
kisa paikoisa katsoo: nimittäin, että Ju-
mala on andamtt Poikansa Wapahtajan
ja sowinnori meidän syedeimme edestä.
Mutta tätä ei ilmoita Apostoli paljastans
niin, kuin asia itsefänsä on, waan hän
johdatta meitä myös sen ijankaikkiftn läh-
ten tygö, josta tämä autuus on ulosjuos-
nut. Tämä lähdet on Jumalan ijan-
kalkkinen ja loppumatoin rakkaus sitä lan-
gennutta ihmisen-sukukunda wastan. Sen
kaurca, sano?lpsstoli, ilmestyi Jumalan
rakkaus: Ia että nähtäisin, kmnga halulli-
sesti hän tämän asian tiettäwäxi teke,kertoo
hän kohta sitä samaa toisilla sanoilla, sano-
den: Siinä on rakkaus. Mutta että me sitä
enämmin käändWmme silmiämme pois it-

le tyköamme, jakiinnittäisimme ne ainoa-
stans Jomalan rakkauteen meitä kohtaan,
niin hän edespäin panee tygö: ei mä
me rakastimme Jumalala, waan euH
-Hän rakasti meitä. Hän muutta myös
sixi suuremman painori puheensa sitä a«
siata edesasettaisa, josa Jumala on o<
sottanut rakkaudensa meitä kohtaan, jasanoo ensiri: „lumala lähetti ainoan Poi-
„kansa mailmaan, että me Hänen kaut-
tansa eläisimme.,, Ia sitten: „lum-
„la rakasti meitä, ja lähetti Poikansa so-
„winnou meidän snndeimmä edestä.,, Se
on niin ymmärrettäwä: Me olisimme py-
synet kuoleman-ja kadotuxen duomion al-
la, joka peri-ja teko-synnin tähden ma-
kaisi meidän päällämme, jos ei Jumala
olis ulosandanut ainoan Poikansa mei<
dän edestäln, ja jos ei Hän olis ansain-
nut meille elämän. Mutta nyt on Hän
pannut hengensä meidän edestämme. Hän
on niinkuin meidän Takausmiehemme ku<
ollut meidän edestämme, ja werensä kaut-
ta fowittanut meitä Jumalan wanlM
stan duomion edesä, joka muutoin olii
meidän kadottanut. Että lawiammald»
puhua tästä sangen painamasta asiasta,
siihen anda meidän ylösluettu Ewangeliu-
min Tertime warsin sowelian tilan, jon»
ga suhten me myös edesasetamme

Tutkmnoxi:Jumalan ijankaikkiftn srakkauden
ilmoitusta meitä kohtaan Chri-
stuxeft, Icsuxesa.

<t> Herra, aura! o Herra anna
win käydä ja menestyä. Amen.
QMn olemma me nyt/ Rakastetut Her«rasa, käsittänet sen aikomisen, että
kiinnittä meidän sydämiämme, ja ajatti
xiamme „lumalan ijankaikkisen rakkauden
„ilmoituxeen meitä kohtaan Christuresa

' ,/Zesulefa./, Me tahdomme täsä tutkin-nosa
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nosa juuri yxinkertaiststi seurata meidän
lawiata ja sangen kaunista Ewangeliumm
Testiämme, jakohta joka iappalen siwu-
fa somitta sitä kuin sanotan, meidän pääl-
lemme. Ewangeliumm a4usa luetan: Sii-
hen aikan,kuudmdena Kuukauttna „lähe-
„tettin Eugeli Gabriel Zumalaloa Gali-
„lean Kaupungiin, jouga nimi oli 3iat-
„saret, 3leitsen tngö, joka oli kihlattu
„miehelle, jonga nimi oli Joseph, Nomi-
nin huonesta: ja Neitscn nimi oli Ma-
„ria.„ Naifä sanoisa tictäannetan mnu-
tamia asianhaaroja, joita ei pidä ulossul-
jettaman läsnäolewaisesta tutkinnosta. Sil»
lä täsä me opimme ensixi, kenelda Ju-
malan ijankaikkisen rakkauden ilmoitus
on tullut, nimittan lumalalda irseldä.
Texti sanoo: että Angeli Gabriel lähe-
tercin lumalalda. Tasä pitä meidän koh-
ta käymän asian perusturen tygö, joka
on, että Jumala ijankaikkisudesta edeldä-
päin näki, kuinga ihmisen ei pitänyt py-
symän kansaluodusa wanhurstaudesansa,
waan langeman syndiin: Mutta että Hänmyös ijankaikkisesa neuwosansa päätti,
jällen autta hända, sillä muotoa, että
Hön andoi hänelle ainoan Poikansa Wa-
pahtajaxi jaAutuaxitekiäxi. Tämän Hänenneuwonsa ilmoitti Hän tosin kohta syn-
nin Icmgemisen jällen meidän Esiwan-hemmillemme; andoi heille sen armollisenlupauxen, että waimon siemenen piti rik«kipolkeman kärmen paan, se on, poisot-
taman perkeleldä, joka heitä oli wietel-lyt, hänen waldansa: Han uudisti myössaman lupaurensa usein seurawaisina al-
kuina , ja ilmoitti sen selkeimmin ja sel-keimmin, jonga päälle monda todistuxialoyty Laisa ja Prophetaisa. Mutta Hanon myös yhden päiwan asettanut, jona
tämä lupaus wihdoin piti täytettämän:
yhden pciiwän/ jona Hän ei ainoastansa

tahtonut kertoa lnpauxen, maan myös il-
moitta sen täyttämisen. Silloin piti Ha-
»Mi ijaukaikkinen rakkaudensa meitä koh-
taan oikein llmanduman. Se ei pitänyt enan
oleman niinkuin salattu Jumaluden hcl-masa, eikä myös julistettu Propheiain
kautta, niinkuin yxi asia, joka wielä oli
kaukana; waan sen piti edeMymän tay«
dcllifesH walkeudesansa,ttta meidän ilom-
me sica suurembi olis. Koska nyt tämä
hywän sanoman päiwä tuli, ulsswalitsi
Herra yhden niistä pyhistä Wartioista,
yhden Engelin, joka aina ftizoi Hänen
ed?sänsä ja näki Hänen kaswonsa: Ta«
mä n lähetti Han Natsaretiin, Neitsen
Marian tygö, niinmuodon tuin tzan se
oli, josta puhutan Icsa. 7: 14. „Katso
„neitsy siitta ja synnyttä Pojan, sen m'«
„mi pitä kutsuttaman Immanuel.,, Ko«
sta hän nyt oli se, josta meidän Wawh-
tajamme piti syndymän, niin hän myös
katsottin mahdo.llisexi, ensin saamaan sitäsuloista sanomata, että se kauwan ika-
wöitty päiwä nyt wihdoin oli ylöskay-
nyt. Sitte ei se pitänyt muildakan sa-
lattaman, waan kaikille ihmisille ilmoit-
taman Ewangelistain kirjoitusten kautta,
että kaikki Marian kansa iloitsisit tästä
päiwästa, jona Jumalan ijankaikkineil
rakkaus meitä kohtaan tuli niin erinomai-
sesti ilmoitetun.

Niinkuin nyt sama Ilmoitus wa«
stuudesta tapahtu meille tanapäiwanä,
niin peränajatelkam wisusti, kuinga me
oikein taitaisimnle iloita siitä. Teidän
heifkoudenne tähden, minä tahdon edes-
asetta teille tätä yhden wertauren kautta.
Minä tahdon mielehenne johdatte yhtä I-säa, jonga lapset wieraasa maasa, karsi-
wät moninaista wiheliaisytta, waiwa ja
ahdistusta. Itse ei he tiedä yhtän neu-
woa päastäzensä tästä surkiasta tilasta.

Mutta
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Mutta Isä tietä millä tawalla heidän
pitä apua ja pelastusta saaman. Kosta
hän näke sowelian oleman että käyttä
ta häneldä ylösajaleldua neuwoa heidänawurensa, niin hän läheltä heille yhden
ftnansaattajcm, joka ilmoitta, että se päi-
wä nyt ou tullut, jona heitä pitä ulos
autettaman ja pelasiettaman muukalaise-
sta maasta ja kaikesta siitä wiheliäisyde-
fiä, kuin he siellä nähnet owat, jahe sii-
hen siaan tulema'.; heidän rakkan Isänsä
tygö, nautitsemaan kaiken sydämensä ha-
lun jälken, hänen isiillistä rakkauttansa.
Eikö lasten, tätä sanomata kuullesa, pi-
däis saaman sen suurimman lohdutuxen
isänsä rakkaudesta? Jos he usein ennen
hädäsänsä ja wiheliaisydesänsä owat aja-
tellet, että heidän rakas isänsä taikka ei
tiedä eli on unhohtcmut heidän onneloin-
da tilaansa, niin uudistuu nyt hänen i-
sallinen rakkaudensa heidän mielesänsä,
za tulee niin tunduwaxi heidän sydämisän-
sä, että he nyt taitamat unhohta kÄken
waiwansa sen iloisen sanoman tähden, kuin
he rakkahalda isäldänsä saanet owat. Ju-
mala on meidän oikia Isämme, sillä Hän
on meidän luonut. Me olemme synnin-
langemisen kautta eroitetut Hänestä ja
meidän olkista isänmaastamme, Jumalan
waldakunnasta. Me olemma joutunetsml«
rimbaan wiheliänyteen, syndiin, kuole-
maan ja kadotuxeen. Se taiwallinen I-
fä tiesi ijankaikkisudesta, kuinga ,neidän
piti pelastetuxi tuleman kaikesta meidän
waiwastamme: Ei Hän myös taitanut
estää itsiänsä, että kohta langemism jälken
onda meille lupauren armollisesta awu-
siansa, joka lupaus usein tuli kerroturi,
niin että jokainen taisi, niinkuin wieras
ja muukalainen, sillä itsensä lohdutta, eh-

kä tämä apu ei wielä ollut läjnä, ja sa-
noa Jakobin kansa: Herra millil odo-

tan sinun autuuctas. i Mos. K. 49:iz.
Mutta kosta nyt je päiwä tuli, jona
meidän itse työsa piti meidän esiivanhem,
haimme langemisesta ylösoijetuxi tutrman,
niin oli se niin merkillinen taiwcnsa, että
meidän taiwallinen Isämme ej lähettänyt
ihmistä, waau yhden niistä taiwallWa
Ruhtiuoista, Engelin Gabrielin, ilmoitta,
maan Jumalan Isän-sydändä ja tiettä,
wäxi tekemään meille wai maisille syndi,
sille sitä ijankaikkista rakkautta, joka nyt
wihdoin piti päiwän walkeutem käymän
meille ijankaikkiseri autudexi. Muistaw
me, että tämä Engelin - sanoma Marial,
le koffee niin hywin meihin kuin häneen
gin, niinmuodon kuin se on uloswuota-
nut sen taiwamsen Isän loppumattoma«
sta rakkaudesta. Jos me tätä oikein mie-
leemme johdatamme, niin emme totisesti
paljo ajatustemme kansa wiiwy ja pysy
Marian eikä Engelin Gabrielin tykönä, ei-
kä josain muusa asianhaarasa, waan me
käymme kohta pääasian päälle ja juuri
sydämen pohjasta iloitsemme Jumalan ja
meidän raiwallisen Isämme ijanraikki<
sesta rakkandesta, niinkuin siitä lähteestä,
josta koko meidän autudemme, niin HY-
wm kuin sen lohdullinen ilmoitus on u-
losjnosnut.

Niin seisahda nyt, o sielu ja tutki,
stele jumi halullisesti sitä sanaa meidän
Textimme alusa: lumalalda, että Hä-
nen sydämensä laatu oikein mielees tulis
ja uffon silmillä iloisesti katsella raivaisit
sitä loppumatoinda ja warsin ihmellistä
sinun Luojas ja Isäs ijankaikkise'n rakkaa
den tawarata. Täsä taidat sinä nähdä
ja haw.nta, kuinga sen elämän Jumalan
Isän-sydäu liikku suurimmasta ja puhta-
himmasta rakkaudesta sinua kohtaan. Tä<
sä kuulet sinä,kuinga Hän sunin tähdcs,
armKhtannsa sinua ja plösoltaxensa si"
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nua aMuudensa helmaan, läheltä. Ga-
brielin Marian tygö ilmoittamaan hä,
nelle, että Hänen Rakk.n«densc! - Poika
piti hänestä niinkuin totinen ihminen syn-
dymän ja sitten tuleman sinun ja koko
mailman Wapahtajaxi ja AutuaritelMi.
Tule tänne, o sielu, tänne Jumalan sy-
dämen tygö. Täfä ei ole nukan sinulle
tarpellistmbi, kuin uffo, joka suurimma-sa yrinkertaiftdeha katselee sirä ijankaikki-
sta rakkauden lähdettä, jasiitä ilolla am-
munda elämän wettä.

noo Terwe, armoitettu, eli
alkukielen jälken: Iloitse sinä armoitet-
m. Mika on tämä muu, kuin että seittZiwalljsen Isan sydän awaa itsensä kai-
kille symiin-wiheliäisydesä makawaisille ihmi«Me ja sanoo: Iloitkat, te waiwaifet syndi-
set; tähän asii on witza ja ärmottomus teitä?
rasittanut synnin tähden: mutta nytkäy ar-
mo ylös teille: Te olette armoitetut.

Hän sanoo Marialle: -Herra on si-nun kansas: Mikä on tuma muu, kuin
että hän sanois meille kaikille: Tähän a«
sti on teidän syndinne ja pahudenne c«
roittanut teitä ja Jumalitta toinen toise-stanne: Mutta nyt ennalta Jumala tei«
ta kaikkia rakkaudellansa; Han kaändä it-
sensä teidän puoleenne Hänen rakkau-,
densa Pojasa,ja <u,da Me sen ulosluwa-
tun Innnanuelin, niin että te nyt ilol-
la taidatte sanoa: Täsä on Immanuel,se on: Jumala meidän kansamme. Q
mikä rakkaus, että Jumala alka olla
meidän kansamme, ennen kuin me olem-
me Hänen kansansa. Sen päälle katso»Johannes, kosta hän sanoo: Siinä on»
rakkaus, ei että me lensin) rakastimmelumalata, rvasn että Hän rakasti mei-
tä (ensin). i Joh. 4: 10, 19.Edespäin sanotan Marialle: Siu-
nattu sinä rvaimoin seasa. Mikä on tä-
mä muu, kuin jos se niin kuuluis meil-le kaikille: Niinkuin ihminen Adamin lan-
gemisen kautta on kirouren päällensä we-
tanyt, niin on myös Jumala päättänyt,
että nyt siunata kaikki sukukunnat macmpäällä Abrahamin ulosluwatusa Siemene-sä. Maria oli tosin siunattu «vaimoin seasaeli ennen muita waimoja,kuin ikänäns ma-
ilmasa ollet owat: Eikuitengan niin, et-tä tämä Abrahamin Siemenelle annetta
siunaus piti häneftn yMänsä koffeman:Pois se! Me löydämme 1 Mos.K. 12.

Mutta käykäme wielä edemmäxi lu,
malan ijankaittista rakkautta tutkeisa! Iaettä me tätä sitä paremmin tekisimme,
niin me ohitsemenemme ne asianhaarat,
jotka kostewat aikaan, personiin, paikka,
kundaan, ja mitä muutoin tawallisesti
waariotetan yhtä asiata tutkiftellesa: j«
kiinnitämme siihen siacm ajatuxemme En»
geliu ensimaiseen sanaan ja tsrwetyreen,
jolla hän Mariaa tygöpuhutteli: „Ter-
„we armoitettu; Herra on sinun kansas:„siunattu sinä waimotn seasa.,, Täfä tu-
lee meidän muistaa se kuin jo ennen mer-
kitty on, että Engeli oli lähetetty Ju-malaisa, ja niin ei tullut terwetns En-gelildä, waan lumalaldaitseldä Engelin
kautta Marialle.. Gabriel puhui niin-kuin yri lumalalda lähetetty sanansaat-taja : ja senlähden me opimme hänen sa-noistansa enZmmin tundemaan Jumalanmeidän taiwallisen Isämme, kuin Enge-lin oman sydämen laatua. Mutta niin-
kuin Maria- tosin oli se josta Ehristuxenwndyman piti, kuitengin niin, ettäChri-stus ja Hänen autudensa ei kostenut Ma-naan ainoastansa, waan kaikkiin muihin-M' ihmisiin; niin me löydämme myös
Engelin terwetyxesä Jumalan rakkaudenn Manata kohtaan yxinansä, waan ko-w lhmisen sutuknndaa kohmn. Hän i>

, XZ että
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että sen piti tuleman kaikille Kansoille:
Mutta ustosa oli hän yxi Herran armoi-
tettu, Ma ainoastans sen fuhten oli etu
tasä siunauresa, että hänen piti tuleman
Herran Aitiri. Katsokat, näin pitä mei-
dän uston kautta kaikiia Engelin sanoisa
Marialle katsoman Jumalan ijankaikki-
sen rakkauden päälle, joka niisä ilman-
du kaikkia ihmistä kohtaan.

Terti mainitsee, että kokffa Maria
näki Engelin hämmästyi hän hänen pu-
histansa, ja ajatteli millinen se rerwerys
«li. Han hämmästyi ei ainoastans sen-
tähden, että hän niinkuin waims oli keh-
nommasta luonnosta, waan myös sen-
tähden, että hän niin hywin kuin muut-
kin Adamin lapset synnin langemisen ka-
utta oli eroitetlu siitä lohdullisesta ja tur-
wallisesta osallisudesia Jumalan kansa.Edellä langemisen ei olis niin tapahtu-
nut: Ihminen olis ilman pelwota ja häm«
mästyxetä seuraa pitänyt Jumalan En,
Zelitten, ja itse Jumalan kansa. Mutta
langemisen jälken löydämme me, että Ju-
malan pyhätkin owat peljästynet ja häm-
mästynet, koffa he Engelin nawyn näh-
net owat- Moses, Icsaias, Hesekiel,
Daniel ja muut owat sen päälle todistus.
Ehkä he rakastit Jumalala ja Jumala
-rakasti heitä, niin ihmillinen heikkous kui-
tengin rippui heisä, joka tule synnistä,
ja teke Keitä aran ja pelkurin senkaltai-
sifa tiloisa. Niin hämmästyi myös Maria
Engelin puhista. Syy hänen pelkoonsa ei
ollut ainoastans Engelin ilmoitus, waan
myös hänen terwetyrensä, sillä täsä sei-soo: hän ajatteli millinen se terrvetys
oli. Hän kuuli hänelle siinä Jumalan
suurta rakkautta ilmoitettawan. longa
siwusa hän ajatteli: Ah, kuka olen mi-
nä, että Jumala läheltä minulle senkal,
täisen sanansaattajan? Kuka olen minä,

että Herra anoa sanoa minulle: Tcrwe,
eli iloirse sinuas? Kuka olen minä, että
minä kutsutan jm armoitetun? Kuka o-
len minä, että Herra tahtso minulle tie,
täcmoaa, että -Hän on minun kansani?
Kuka olen minä, että minun pitä oleman
siunatun rvaimoin seasa?

Mutta täsä vitä meidän fywemmäl.
dä asiata tutkisteleman. Niinkuin Ma-
rialle tapahdui,nim tapahtu myös jokai»
selle sielulle, jolle Jumala ensin ilmoitta
rakkaudensa- Sillä silloin on st ikänän-
sä kuin Jumalan armon tundo, ja ih-
misen suuri mahdottomus toinen toisens»
kansa ottelis. Maikka sielu kernasti tah-
tois iloita Jumalan suuresta armosta ja
rakkaudesta, niin hän kuitengin suuren
mahdottomudensa tähden, ei taida muul-
la tawalla iloira kuin wapisturesa, Ps.
2:11. Hän on arka ja hämmästynyt,
ja ei tiedä, jos hän saa olla niin rohkia,
että hän sen ylönpaltisen Jumalan loh«
duturen itsellensä omistaisi. Jumalan ar-
mon kirkkaus on niin loistama, että li-
skon heikko silmä, joka ei wielä ole tot-
tunut tähän kirttaseen walkauteen, ei woi
sitä ensimäldä niin katsella.

Me näemme myös, että Engeli tä-
sa teki sitä samaa, kuin muulloingin, Ra«
amatun todistuxen jälken, senkaltaisila tiloi-sa on tapahtunut. Hän sanoi Manal-
le: Älkä pclkä, sillä sinä löysit armon
Jumalan cykönck- Epäilemätä hän ulss-
puhui näitä sanoja yhdellä erinomaisella
ja taiwallisella ystäwydellä, että hän sen
kautta olis tullut hänen hämmästynette
sydämellensH awuri, ja asettanut scn siihen
tilaan, että se olis oikein tainnut kuulla
ja käsittä, mitä Jumalan puolesta hänel-
le oli ilmoittttawa. Jumalan tapa o»
aina ollut, että lohdutta nssowaisiansa,
kosta he hämmästynen tullet owat, näib

l»
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lä sanoilla: älä pelkä: i Mos. K. 15: 1.

21: 17. 46: 3. Sen kautta Hän tietä
cinda, että heillä tosin mahdotwmndensa
tähden on syy peljätä; mutta että Hän
nyt ei katso heidän mahoottomuttansa,
»vaan tahtoo menetellä heidän kansims ansa-
itsemattomalla rakkaudella, armolla ja lau-
piudella. Mi senkaltainen pelko kelpaa
Jumalalle. Pelkäwäisille on Hän armol-
linen. ZMat sydämet ei taida Hänen
rakkauttansa wastanotta. la, yxi koroa
ja taipumatoin sielu ei taida siitä «vähin»
däkän tundoa saada. Se on ja pysy sa-
lattuna yhdelle murtamattomalle ja pa-
hudesansa pysywäiselle ihmiselle. Tätä
tule meidän wifusti waariuotta.

Sinä löysit armon Jumalan tykö-
nä, sanoo Engeli edespäin. Ihmisenpuolelda ei mitän muuta waadita kuin
yti sisällinen hänen mahdottomudensa
tundo, niin että sydän näke sulaa ar-
moa ja laupiutta edesänsä, mutta sitäwastan painaa itsens alas tuhkan ja to-
muun tyhjydensä suhten. Kosta Jumalan
rakkaus tulee wäkewästi sielulle ilmoite-
tut, niin sielu myös palajaa lepohonsa,ja
tulee Jumalisella tytymisellä jarohkeudel-la täytetyri: jofa tilasa hän oppi aina
paremmin ja paremmin ymmärtämään ja
käsittämän Jumalan armon ja rakkauden
ylönpaldista tawarata.

Tämän edtlläwalmisiure» jälken al-
ia wasta Engelin erinomainen sanoma,
)oka niin kuulu. la, „katso, ssr.ä siität„kohdnsas ja synnytät pojan: ja sinun,/pita kutsuman hänen nimensä lesus.„Sen pitä oleman suuren, ja pitä kut-
„suttamcm ylimlnäifcn Pojaxi: Ia Her-„ra Jumala anda hänelle Dawidin hä-
",nen Isänsä istumen; Ia häven pitä la-„robin huonen Kuningas ijankaikkisesil 0-~leman, ja hänen waldakunnallansa ei pi'

„dä loppua oleman. Katso!,, sanoo hän;
jonga sanan kautta hän waati erino-
maista waarinottamista: ja meidän pi-
tä, kosta me muallakin Raamatusa lu-
emme tätä sanaa, wistusti waarin-
nocraman, mitä sen jälken kohta seuraa,
silloin lijoitengin kuin Jumala ilmoitta
meille rakkaudensa, niinkuin täsä tapahtu.

„Sinä siität kohdusas ja synnytät
„Pojan, ja sinun pitä kutsuman hänen
„nimensä lesus.,, Nyt mahtoi Maria
paremmin ymmärtä Engelin terwetyxen
kuin ennen. Sillä niinkuin Juvalainen,se on, Hebrealainen tiesi hän hywin, et-
tä se Hebrealainen nimi lesus merkitse
yhtä Auttajata, Wösrakendajata,
stajata ja Wapahtajata. Siitä taisi hän
huokiasti päättä, että hän juuri sentäh-
den Engelildä nimitettin' sixi siunatut!
waimoin seasa, että hänen piti synnyttä-
män sen, jonga Jumala aikaa ennen oli
ulosluwannut, ja Isät ja koko Israelin
Kansa tähän päiwään asti olitMwöinet
ja wlwsnee. Kosta nyt msnda waimoa
lupamen aikana, jotka sen tiesiwat,epäi-
lemätä stenäns arwelit,kuka heistä mah-
doi olla se siunattu, joka piti waimon Sie-
menen mailmacm synnyttämän. Kuinga
halullisten silmäin kansa mahtoi nyt Ma-
ria katsella Jumalan rakkautta, koffa hän
Erqelin selwän puheen kautta nyt ym-
märsi, että hän oli se sama siunattu?

Sillä wälillä pitkitti Engeli puhensa
ja ilmoitti, millinen se hänestä syndywä
Poika oleman piti. Hän sanoo: ~Sen,
„I suren, pitä oleman suuren, ja pitH
Kutsuttaman ylimmäisen Pojaxi: Ia Her-
„ra Jumala anda Hänelle Dawidin Hä-
„nen Isänsä istuimen. Ia Hänen pitä
//Jakobin huone!» Kuningas oleman, ja
„hänen watdakunnallansa ei pidä loppua
„sletnan„ Siinä sanasa: lesus, oli En-

geli
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geli sisällesulkemtt seka koko sen suuren
lunastuxen työn, että myös koko Chri-
siuxen alendamisen tilan, sillä siinä jäl-
kimäisesä piti- se edellinen täytettämän.
Että selkeimmin siitä puhua ei wielä kat-
sottu Jumalan neuwosa soweliari. Mut-
ta nyt hän myös ulosmalaa Christienylendämisen tilaa sitä warten erinomat-
tain, että Jumalan rakkaus olis sitä run-
sammasti ja painawammasti tullut ilmoi-
tetuxi. Sen ulosluwatun Pojan kunnia-
sia puhuu hän sulain Raamatun sanain
kautta. Hän katsoo muiden seasa sen pä-
älle kuin luetan lesa. 9:6, 7. „Me-
„ille on lapsi syndynyt, ja poika on me-
„ille annettu, jonga hartioilla Herraus
„on, ja Hänen nimensä kutsutan, ihmel-
„!inen, Neuwonandaja, Wäkewäluma-
„la, Ijankaikkinen Isä, Rauhan Pää<
„mies. Että Hänen Herraudensa pitä
„suurexi tuleman, ja ei rauhalla loppua,
«Dawidin istuimelle ja hänen Waldakun-
„nallensa; Valmistamaan sitä jawahwi-
„stamaan duomiolla ja wanhurstaudella,
„yamafta nyt niin Täsä
me näemme, kuinga lesaias jo iloitsiHänestä niinkuin Jumalan pojasta, kut-
sui Hänen Herraudensa suureri, ja omi-
sti Hänelle Dawidin istuimen ja «iankaikki-sen waldakunnan: Asettakam tämän rinnal-
le, 1e5.16:5. 1er.2g:5,6. Samalla muo-
toa katsoo myös Engeli Dn. 7:13, 14.
päälle, jofa me nämät sanat luemme:
„Katso, yxi tuli taiwan pilwisä niinkuin
„lumalan Poika, ja Hän tuli hamcm
„wanha-ikäisen tygö jawietiiu Hänen e-
,,,teensä. Ia Han annoi Hännelle woi-
,,man, kunnian ja waldakunnan, että
„Händä kaikki Kansat, sukukunnat ja kie«
„let palweleman pitä: Hänen waldansa
„on ijankaikkinen waida, joka ei huku,
„ja Hänen waldakunnattansa ei yle lop«

„pua.„ Mikä on selriämbi, kuin M
Engeli täia puhuu sentahden Prophe-
tmn sanoilla, että Maria sitä paremmin
ymmärtäis, että hänen piti totisesti syn-
nyttämän Mailman Wapchtajan, josta
Prophetat Jumalallisen sisälleandamise»
kautta puhunet owat. Kosta nyt nämät
Raamatun jalot lupauxet ei taittanet olla
tietämättömät Marialle, niin «»ahtoi
Engelin sanat warsin liikutta hänen sy«
dämensä, ja kiinnittä hänen silmänsä In-
malan rakkauden katselemiseen, kosta hän
ymmärsi että koko Raamatun pää - asia
nyt piti täytettämän, ja se hänestä syn«
dymän, jonga Prophetat niin suuren
ja ylistettäwäri ulosmaalannet olit.

Se on totisesti yxi suuri etti
Maria tuli Mailman Vapahtajan Äitirn
Mutta se, joka täsä rlmoitetan, on pal»
jota suurembi, nimittäin että Jumalatahdoi emoa mailmalle yhden lesuxen tli
Vapahtajan, joka pelasti ihmisen-suku-
kunnan, ja että tämä Wapahtaja tosin
oli yxi ihmisen-lapsi, mutta ei kuitengan
paljas ihminen, waan myös Jumalan Poi-
ka, ja että Hänen piti ylösrakendaman
yhden Waldakunnan, jolla ei loppua ol-
lut, se on, Jumalan Waldakunnan, eli
tekemän meitä ijäti autuaxi. Tämä kaik-
ki koste meihin niin hywin kuin Maria-
ankin. Kiinittäkäme sentahden koko mei-
dän sydämemme, sielumme ja mielemme
Jumalan ulossanomattomaan rakkauteen,
joka meidän Textimme sanoisa on ilmoi-
tettu. Peräänajatelkam sitä wisusti, ihme-
telkäm sitä, wastanottakame nöyrydellä
ja kiitoxella Jumalan ulossanomatoinda
armoa ja kätkekäme meitä tästälähin ko-
konansa Hänen rakkauteensa. Sillä st
autuus, joka täsä ilmoitetan, on meidän.
Mitä tämä Marian Poika on, sen o«
Hän meidän lähdemme jq meille hywäxi.

Hsst
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Nan tahtoo meitä kaikkia Hänen ijanka-
ikkisen Waldakundansa alammaisixi: la,
meidän pita myös Kuningat oleman, ja
hallitseman Hänen kansansa ijankaikkise-
fti, niinkuin Rasnlattu monesa paikoisa
puhuu: Katso 1 Ptt. 2: 9. Ilm. K.
1: 6. Senkaltainen on Jumalan rak-
kaus, joka nyt ilmoitetan. Se on koko-nansa meidän, jos emme epäluon ja tot-
tclemattomuden kautta seiso armoa wa-
stctn.

Eikö se ole jo alusta sanottu, (i Mos.
K. z: 15.) että rocnmon siemenen, «

miehen siemenen , pnä rikki polkeman kär-
men pään, se on, että se ulosluwatttt
ihmisen-sukukunnan Wapchtaja ri?i syn-
dymän Mesiä mainiosta ilman miehenawuta., Älä imehtele stlttähden, kuinga
tämä, jota minä sinulle ilmoittanut olen,
pitä tapahtuman, maikka et sinä miehe-
stä nutän tiedä- lestiias sanoo, Lug.
7: 14 Racso, siirrä ja synnyccä
pojan. Sinä olet st sama neitsy, jonqa
päälle Prophtta ikänäns kuin osotla sor-
mellansa. Mutta että tietäisit, kuinga se
kayman pita, että sinä ilman miehen a-
muta tulet sen ulosluwcttun Wapahtajgn
äitixi, niin kuule ja ota waari, että Hä-nen' pita sikiämän sizzun kohdusas pyhä,,
stä Hengestä, silla muotoa, että sen I>-
limmäisen woima, luuialan Korkiam-
ylistetty Poika yhdistää itsensä personalli-
festi weripisarais kansa sinul' kohdusas, sii-
nä samasa kuin Pyhä Hengi tulee sinun
päälles- Tapahtu siis ja on tämä Va-
pahtajan ulosluwattu sikiäminen ja syn-
dyminen ilman kaiktta synnin saastaisut-
ta, ja se pyhä, kuin sinusta pitä syndy«
män, pitä kutsuttaman ja totudesa ole-
man Jumalan Poika , joka sinun
Neitsyen - kohdusas pitä yhdisiämän
lumaludensa luonnon sen ihmillisen kan-sa niin, että tämä Poika on niin totise-
sti kutsuttama Jumalan Pojaxi, kuin se
on Ihmisen - Poika sinun lnonnostas.

O mikä Jumalan rakkauden sywyys
ilmoitettin Marialle näifä sauoila! Ei
han tainnut muuta, kuin ihmetellä Ju-
malan armsn ja lauoiuden rjfkautta, ia
siinä siwusa sywimmasä nöyrydcsä rukoil-
la sitä Kaikkeinkorkeinda Majestatiä, joka
niin tahdoi lassea itsensä alas hänen ty-
gönfä, ja täyttä sen kaikkemsuurinnnan

Kuulkam, mingä kysymyxen Maria
fuitengin edesasetti, etzka Engelin sanat
hänelle olit niin stlwät. Hän sanoo: „ku-
„mga tämä tulee, silla en minä miehe-
„stä mitan tiedä.,, Ei h<in kysynyt epä-
uffosa, sillä ei Raamattu soimaa hända
misään, että hän tasä tilasa olis epäu«
stoinen ollut. Me löydämme sitä wa-
sian w. 45. siinä Lugusa,iosia meidän E-
wanqeliuini on otettu, että Elisabeth yli,
sti handä autuaxi, jokaustoi. Niinmuo-
don hän tosin uffoi, mutta sixi suurem-
mari wahmistuxexi ussollensa, kysy hän,
ja'tahto likembä'tietoa, kuinga se tapah-
tuman piti, kuin Engeli oli hänelle sano-
nut. Epäilemä eä oli myös yxi erinomai«
nen Jumalan Hengen waikutus salat-tu tämsn kysymyxeu alla, nimittäin ettäsama kysymys jn wastaus sen päälle. 0-us ollut selkiä todistus siihen, että Chri-siuttn piti syndymän hänestä niinkuin yh-
destä Nsitsestä, ei luonnon juoxun jälken,waan yli luonnon järjestynen. Tällätaivalla tuli Raamattu täytetyn- Enge-m wastaus hänen kysymyrenfä päälle kuu»lu nam: „Pyhä Hengi tulee sinun paäl-
„!cs, ja Ylimmäisen woima warjoo siunn:„Semähden myös se Pyhä, kuin sinu-'/fta syndy, pitä kutsuttaman Jumalan Po-„>att.„ Hän tahto sanoa: Sen pita niinoleman, ettet sinä tiedä miehestä mitän:

ihmen.
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chmen. Mutta ei Marialla ainoastans,
waan koko ihmisen - sukukunnalla oli osaa
täsä' asiasa, kuin ou Jumaludcn luonnon
yhdistys sen ihmillisen luonnon kansa, eli
ihmisen luonnon ylösottaminen Jumalal-
lisen luonnon osallisuteen. Me opimme
tätä loh. z:i6. Nunon Jumala mml-
maarakastanut, ercä Hän andoi Hänen ai-
noan poikansa. Päälliseri pila meidän
tytymän siihen, kuin Engeli täsä on sa-
nonut tästä suuresta salaisudesta, ja ei
andaman turmellulle ja heikolle järjellem-
me lupaa, että sitä pyytä ongia ja ulos-
tutkia,joka käy ylitse kaiken sengin, kuin
me woimme käsittä ja ajatella. Mut-
ta katlelkam sitä wastan usson silmäl-
lä sitä Jumalan rakkautta, joka niin
jalosti on ilmoitettu näisa sanoisa, ja ot-
takam siitä kehoitusta, sydämellisesti kiit-
tämään ja ylistämään Jumalala sen ede-
stä, että Hän niin ihmellisesti Christure<sa on yhdistänyt itsensä sen ihmillisen luon-
non kansa. Meidän sielumme saapi nyt
sywän tunnon alla suuresta mahdottomu-
destansa ja omasta kelwottomudcstansa Ju-
malan waldakllndaan, suurimmasa nöy-
rydesä lohdulla itsensä taiwallifesta Ul-
jästänsä, Jumalan Korfiastiylistetystä Po-
jasta, niinkuin siitä ijankaikkisesta sanasta,
joka on tullut lihaxi, ja joka ei wielä
yäpee händä, waan tahtoo täydellisyde-
stänsä anda hänelle armoa armosta, lah-
jetta hänelle Pyhän Hengen, yhdistää
itsensä hänen kansansa uffon kautta, wa-
stuudesta synnyttä, woimallansa warustaa,
ja wihdoin kunniastansa händä osallisesitehdä. Ah! Autuas on se Sielu, joka
tietä hyötyä tästä lumalisuden suurestasalaisudesta: Jumala on ilmoitettu lihasa
i Tim- z: 16. Autuas on se, joka uffoo
Jumalan sanan, ja saman uffon kautta
saapi osan Christuxesa.

Engeli ei tahtonut aiuoastans neu-
woa Mariaa siitä kuin hän halaisi tietä,
mutta myös wahwistaa händä uffoft.Sentähden tygöpanee hän: „Ia katso,
„Elisabet sinun langos siitti myös Pojan
„wc>nhalla ijällänsä: ja tämä on kuudes
„Kuukausi hänelle, joka kutsuttin hedel-
„mättömäxi. Sillä ei Jumalan edesä
„ole yhtän asiaa mahdotoinda,,. Niinkuin
hän tahdois sanoa: Ota tämä merkin,
että Jumalan edesä ei ole mitan mahtzo,

Jokainen tietä, että Elisabet,
sinun langos, on tähänasti awioliitosm-sa ollut ilman kohdun hedelmätä, ja il-
man silä on hän nyt niin korkialle ijälle
tullut ettei hän luonnon juoxun jälkcn e-
nän taida sitttä. Mutta kaikkiwcMaisw
densa kautta on Jumala andanut hänen
tulla korkialla ijällänsä hedelmällisen
ja on nyt kuudes Kuukausi sitten, kuin
hän pojan siiti. Tämän kautta andoi
myös Engeli muistutuxen Marialle etti
mennä Elisabetin tygö, stll päälle M
hänen ussons sitä enämmin wahwistuis,
kosta hän näki ja ymmärsi, että Herra
myös oli laupiuden tehnyt Elisabenlle,
ja että Engeli tätä oli edeldäpäin ilmo-
ittanut Sakarialle, josta hänen täydcA
sesti piti wakuutetuxi tuleman, että En-
geli myös ei ollut händä pettänyt, siinä
kuin hän hänelle oli ilmoittanut. Molem-
min piti heidän silloin kehoitetuxi tulema»
Jumalan ulossanomatoinda ja käsittämä-
töindä rakkautta jaKaikkiwaldiaisutta Y-
listäwään,joka myös sitten tapahdui hei'
dän kiitos-wirresänsä. Koko Engelin pu-
het paatettin ikänäns kuin yhdellä sine-
tillä, näiden sanain kansa: „Silläcilu<
„malan edesä ole yhtän asiaa mchdotoin-
„da-„ Niin piti usson täsä kaikki teke-
män, ja katsoman Jumalan rakkauden
päälle, että Hänen tekonsa olis tullut ta>
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tetyxi. Samau sinetin kautta wahwi-
stuu jokainen sielu, jolle tämä tutkima,
toin Jumalan rakkauden rikkaus Chri-
sturesa lesuxesa tulee ilmoitetuxi.

Silloin wastaisi Maria: „Katso Hsr.
„ran piika; tapahtukon minulle sinun sa-
„nas jälken, fit Engeli läxi hänen tykö-
„änsa'.„ Marian sanat owat täsa har-
wat. Mutta niiden kansa hän meitä o-
petta enämmin, kuin me woimme monil-
la sanoilla ulosselittä. Hän oli ennen
kysynyt: Kuinga tämä tulee? Nyt lepää
hän ratki uskollansa siinä kuin Engeli oli
hänelle sanonut. Katso, sanoo hän, mi-
tä tulee minun enämbätä puhua? Minä
olen kuullut kaikki, kuin sinä Herran
kästyn jälken olet minulle ilmoittanut.
Minä olen tosin täytetty ihmettelemisel-
lä Jumalan ja Hänen ulossanomatto-
man rakkaudensa yli: Minä tunnen mi-
nun suuren mahdottomuoeni, ja en taida
kehnolla ymmäryxellani käsittä, kuinga
ja millä tawalla tämä asia warteen käy-
män pitä. Kuitengin koska ei Jumalanedesä ole yhtän asiaa mahdotoinda; ko-
sta Hänen hywa ja armollinen tahtonsaon, että se ulosluwättu Vapahtaja pi-
tä minusta syndymän, ei luonnon järje-
stystä myöden, waan yli sen, niin kuka
olen minä, että minä Herraa wastansei-soissn? Minä kiitän HändZ enämmin Hä-nen loppumattoman laupiudensa edestä:
Minä wastanotan sen ilolla, minun mah-dottomuoeni nöyrän tundemisen alla, ja
niinkuin en minä siihen ollengan taida
Mitan tehdä, että tämä Jumalan neu-won suuri teko tulee minusa täytetyn,
niin minä heitän itseni ainoastans Hä-nen Jumalallisen tahtonsa alle usson kun-llmsudella: sillä minä olen Hänen pii-
kansa Han. ei waadi miuulda enämbä-
tä , kuin että minä el?n tytywäinen ja

walmis siihen, kuin Hänen ijankaikkinm
rakkaudensa, on minusta päättänyt. Mi-
nä en toiwota sentähden nman hartaham-
min,kmn että kaikki mitäs olet ilmoitta-
nut, mahdais Jumalan käsittämättömän
woiman kautta minun päälleni täytettä
Hänen rakkaudensa rikkauden jälken. Tä-
män kansa lopetettin nyt se asia, joka
Engelillä oli toimitettawana- Jumalan
rakkaus niin hywin Mariaa kohtan eri-
nomaisesti, kuin myös koko ihmisen-suku-
kuntaa kohtan oli nyt ilmoitettu. Ia on
huokia ymmärtä, että Maria on näitä
kaikkia wisusti ja wiriasti tutkinut sydä-
mesänsä, sitte kuin Engeli erkani häne-
stä' O! kninga suuri on hänen ilonsa
mahtanut olla! Kuinga oli hänen sielun-sa ja< hengensä ikänäus kuin wajotett» tä-
män suuren armon tutkimisten? O! mi-
kä ihmetteleminen mahtoi lamän suhten
ylöskäydä ja uudistua hämsä, ja keho-
itta hänen sydändänsH alituiseen Juma-
lan kiitoxeen ja ylistyxeen? Tätä me jä-
tämme kullekkin ustowaistlle sielulle, että
itse lawiammalda perähän ajatella.

Siitä nyt edestuodusta meidän E-
wangelmmimepäätöxestä, kuin myös Ma,
rian esimerkissä opimme me, kuinga mei-
dän pitä hyötymän Jumalan ijankaikki-sen rakkauden ilmoituresta. Kossa meil-
le ilmoiteta», kninga Jumqla kjankaikki-
sudesta on meitä armahtanut ja ajan
täyttämisesa andanut meille ainoan Poi-kansa Wavaytajari jaLunastajaxi, niin a-
jatelkam perän, mitä meidän puoleldam-
me waaditan. Meildä ei tahdo Juma-
la mitan muuta, kuin ettemme katumat,
tomuden ja ehdollisen edespyrkimisen ka-
utta synnisä, epäuffolla wastanftiso" Ju-
malan neuwöa meidän autudestamme,
waan annamme meitamme johdatta uskon
fuuliaifuteen, jätämme siaa Jumalan woi-

mal-
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Malliselle ja lohduttawailelle rakkauden
Hlmoituxelle, joka niin suluisesti tahto tun-
tia itsensä meidän sydämiin; ja niinkuin
Le kehoitta la wcta meitä woimalliststi hyl-
Mmöan synnin palwelusta, ja sielun ja
ruumin kansa uhramaan meitä Jumalan
Palwelupeen, niin ci meidän tulee kcm-
wemmin kuullella fyndiä ja epäustoa/
waan sen ilmoitetun ja taritun armon
kautta niitä alaspainaz ja tukahutta, ei
Niitän tästälähin hartahammin ahkeroi-
den, kuin että me tulisimme Hänel, rak«
kaudensa ja laupiudensa pyhitetyin asti-
oin, joisa ja joiden kautta Hän hywän
suosionsa jälken sais ajasa ja ijankaikki-
sudesa täyttä Hänen armonsa neuwoa.
Niinkuin Engelit tsiwaisa tekemät lu,
«nalan tahdon ja toimittamat Hänen kä-
skyjänsä, niinkuin Gabriel sen teki lä-
snäolewaisefa toimituxesansa, niin pitä
Jumalan «iankaikkisen rakkauden ilmoitus,
joka tapahtu Ewangeliumin kautta, maa»
timan meitä wastanottamaan tätä armoa
Uffon kautta/ että me M kuolettaisimmemeidän omaa tahtoamme, ja niin andai-»
fimme Jumalan tahdon meisä tapahtua.
Jumala ei tarwitse meidän omaa waiku,
tuskamme: Hän tahtoo meilda ainoastan-sa yhtä oikein ussollista sydändä ja yhtä
Hänen tahdonsa Ma annettua tahtoa.
Senkaltainen eli Maria- Mutta kusa
»ffo W, siinä teke hän myös ihmisen
lumalsn palweliaxi, että Pyhä Hengi
sitte taita täyttä Jumalan työn
ja Mkeä tzändä ijankaikkiseen elämään.

Autuat olemma me/ jos emme pnlja,
siansa ole kuullet tämän puheen „lu.
„malan ijankaikkisen rakkauden ilmoitus.
„sia mettä kohtan,, maan myös niinkuin
Maria kätkemme sen meidän sydämeen,',
että me Jumalan armon kautta siitä G
ti hyötyisimme.

Rukous.
sinulle, o Ijankaikkinen ja Majefictilliuen K,

mala olkvn kiitos ja ylistys Ginun Lanpi,,.
des edestä, fuins meille osottanut olet. Kol?t>,us
waati, ettei nxikan pailvä menis ohitse, jona m<
mc viistäisi Sinun nimeäs sen suuren hywäntyitz
edestä, ettäs lähetit Poikas mailmaan, ctta>ne H«<
nen lauttansa eläisimine. Multa niinkuin m? se»
«sein olemme laiminlyönet, eli ei kyllä halullW
täyttänet, niin anna s? meille armollisesti andm,
ja anna Sinulle kelwctta, että me, nyt lasscm»,!
Sinun etees meidän wclwollisen kiitos < uhrimm
saamella, sielulla ja mielellä. Ah Herra! Ml»
on ihminen, että Sinä ajattelet hänen pänlleM?
Nh kuinka taitaisimme me kylläri kiittä Gi,»!«
sen edcsia, että Sinä nyt ta»is talia erällä olct a>»
dauut wasiuutzesta ilmoitta meille Sinun ijankai!»
krsen rakkaudes rikkauden ChrisiuxesalesuresaiOsä me olemme o Herra! Me olemme Sinun po!'
welias ja piikas; >m tunnustamme meitamm!' ot'
räti mahdottomyi Sinun Armoos. Mutta koft
Sinä annat sen ilman kniketa meidän ansiotamme
kaikille, jotka uffowat, niin mekin, Herra! nss»
me, mutta auta Sinä meidän epäuskoamme. M
heitämme mcitämme Simm ijankaittisen rakkauhli
neuwonala,me plössanomme synnin paiwclnren,
ja Sinun rakkan iohdattamises tantta annamme
mettämme wanhurstauden valw'l«reeÄ, Emm« »><

mitän, emmekä.woi niitin. Mutta tapahtuko»
meille, kujns tahdot, ja niinkuin Sinä sanafas»'
let itfiäs ilmoiltailut liie!täj,a kaikkia niitä kolM»
jotka ei Sinuu Armoas ylönkatso! Amen! H«l<
leluja!

Viides Sunnuntai Paastoja.
Meidän Herran Icsuxen Christuxen Armo, joka on pmembi kuin

mä, tehkön meitä eläwaxi uston kautta Hänen päällensä ja täytti
kön. meitä sen Wllkajkkisen elämän woimallat Amen, Raw
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lesus sanoi Iu-
VN dalaistlle loh. 8: 34, 35/36.

„Totisesti, totisesti sanon minä teille:
»jokainen kuin teke syndiä, hän'on synnin
„orja. Mutta ei orja pysy iankaikkisesti
»huonesa; waan poika pysyn ijankaikki-

ststi. Jos siis Poika teida> wapaxi te«
„ke, niin te totisesti olttte wapat.,, Täsä
me näemme 1. Misä huonosc, tilasa me
olemme niin kauwan kuin me lyndiä pal-
welemme: 2. Mitä meillä siinä tilasa on
odottamista: z. Kuka meitä siitä taita u-
losmitta. Mndän Mapahtajamme ulos-
maalaa lyhMifesti, mutta suuren painon
kansa, meidän wiheliäisytcämme shnmn
palweluxesa, ksssa Hai' sanoo:
„sanon minä teille: jokainen kuin teke
„syndiä, hän on synnin orja.,, Tiettä-
wäxi tehdesä yhden käändymättömän ih-
misen furkutetdawata tilaa, ei tarwita
muuta sanoa, kuin tätä, että hän on
synnin palwelia ja orja, eli niinkuin Raa-
mattu sanoo, synnin ala myycy. Roni.
7: 14. Mi?ä taita olla hirwittawämbi
ja hapiällisembi, kuin että täytyä totella
senkaltaista Herraa ja Isändää, joka so-
ti kaikkia hywää wastan ja myös itse
Jumalan lluondoa wastan? Senkaltaisesta
laadusta syndi on. Mitä täsä synnin ti-
lasa on odottamista, sitä sulke Vapahta-
ja näihin sanoikin: „ei orja pysy ijan-
Mkkisesti huonesa.,, Taita olla, tahtooHän sanoa, että zo?u syndiä palwcllesa
niin pettä itsensä, että hän pitä händänsJumalan lapsena, ja etta"Htmala annon
waldakunnasa karsi händä oikein nffo-
waistensa seasa: Mutta siinä ei ole tui-
tenZan pysywäisyttä, niinkuin me luem-
me 1. Mof. K. 21: 10 „Aia ulss tämä
,/palkkawaimo poikinensa, sillä parkkawai-
„mon pojan ci pidä perimän minun poi-
kani k«usa;„ niin pitä mnös nttden kaik«

kein kansa käymän, zotka pitämät ttsnssKJumalan lapsena,mutta palwelewat kuitett-
gin syndiä. Ei niiden pidä huonesa py-
symän, eli pyhäin osallisudcsa l?alkeudesa,
maan kuolema on olewa heidän synnin-
palkkansa, ja hs tulemat heitetyn siihenulkonaiseen pimeyteen, jofa pitä oleman
itku ja hammasten kiristys. lesns opet-
ta edespäin näisa edestuoduisa sanoisa,
kuka ineitä pelasta taita tästä wihkliäisy-
destä, ja niin hirmuisesta odotteesta, että
ijäti tulla lumalalda poishettetyzl ja Hä-nestä eroitetuxi. Han.sanoo: ",Poika py-
,/')Y iankaikkisesti. Jos siis Poika tei-
„dän wapajli teke, niin te totisesti olette,
„wapat.„ Pojan kautta ei ketän muuta
ymmärretä, kuin Händä itseä, lesustaChrisiusta, joka on LciMcin perillisen pan-
du. Hebr. i: 2. Hän ou tullut mail-
maan, auttamaan ja wapahtamaan syn-
disiä: Hän on myös totisesti lunastanut,
wapahtanut ja päästänyt meitä synnei-
stä, kuolemasta jaottelen wallan alda.
Kaikki mitä Hänen on tullut tehdä, on
Hän jo toimittanut ja täyttänyt: SM
„Hän on itse kauttansa syndeimmä puh-
»distuxen tehnyt, ja„ sitta kuin Hall kaik-
ki oli täyttänyt, „istunut Maiestetm oi-
'kialle puolelle korkiuxifa." Hcbr. 17 3»Mutta jos meillä pitä osaa oleman täfHpelastuxesa synnistä ja sen rangaistuxestNs
niin tulee meidän anda Hänen tehdä mei-
tä wapaxi. Jos emme seiso Häudä la-
stan: jos me annamme Hänen faatta mei-
tä meidätl stelun-wihellälsndcmme tunde-nnseen, nssoon päällensä, ia O-
teeil totiseen mielen muutoxeen> niin mesaamme koetella, kuinga autuallmen se
tila on, johan Hän meitä tahtoo ssuttc?>
Silloin me olemme, niinkuin Häi? DAfa-"
lwnut oikein wapat: wapat nm
ettei st meille tule lygöluetuNL eikä Zal>

5)3 M
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lttse meidän ylitsemme: wapat kuolema-
sta, silla maikka meidän kuolla pitä, niin
on kuolema tuitengin meille yxi läpikäy,
täwä ja owi Jumalan ijankaikkisten ilo-
Hon ja kunniaan, josa se autuallinen elä-
mä on pylywä ilman loputa: wapat
Perkelen mallasta, niin ettei hän mnta
taida ollengan wahingoitta, jos me py-
symme meidän linnasamme, se on nffosa
Zesuxen päälle- Minä tahdon, rakkat
sanankuuliat, talla erällä lawiammalda

autuallista wapautta. A-
wuxi huutakat Jumalala minun kansani,
että Hän Pyhän Hengensä waikutuxen
fautta tetis tämän meidän eoesottami-
sennue smnatuxi. Kuule meitä Zsä mei-
dän, j. n. e.

Ewangclium. loh. 8: 46-59.
aitan fanvi lesus ludalaisille: Kuka

V»> teista nuhtelee minua synnin tähden? Jos
minä sanon teille totuden, miret te usko minua,
««oka vn Jumalasta, se kuule Jumalan saliat: sen»
tähden et te kuulee, ettet te Jumalasta ole. Niin
«ostaisit ludalaisit, ja sanoit Hänelle: engö me
«ikein sano, että Sinä olet Gamarialainen ja Si-
nulla vn perkele? lesus wasiais: Ei minulla ole
Perkele, waan minä kunnioitsen minun Isääni, ja
<e häwäisette minua. En minä etsi omaa lunni,
ntani, yxi on joka sitä kysyy ja duomitsee. Toti»
sesti, totisesti sano» minä teille; joka kätkee minun sa-
«ani, ei hänen pidä näkemän kuolemata ijankaikkisesti.
Niin ludalaiset sanoit Hänelle: nyt me, ymmär-
simme, että Sinulla on perkele. Abraham on kuollnt
ja Prophctat, ja Sinä sanot, joka kätkee minun
sanani, ei hänen pidä maistaman kuolemata ijan-
faikkisesti. Oletkos Sinä suurempi kuin meidän
Isämme Abraham, jok, kuollut on? Ia Provhe»
lat owat kuollet, min Sinä itses teet? lesus ma-
stais: Jos minä itsiäni kunnioitsen, niin ei mi-
nun kunniani o!e mitan: minun Isäni on se jo-
sa lumnotse minun, jonga te teidän lumalarcnne
sanotte. Ia et te tunne Händä: mutta minä-tun-
ven Hänen: ja jos minä sanoisin!, etten mini
HändF lundisi,niin minä viisin walehtelia kuin te»
lin: muttn minä tunnen Hänen ja kätten Hänen

sanansa. Abraham teidän Isanne iloitsi, «Hhz,,
xensä minun päiwääni; hän naii sen ja ihastui.
Niin ludalaisit sanoit Hänelle: et Sinä ole wie<
la »viidenkymmenen ajastajan wanha, ja olet näh,
nyt Abrahainin? lesus s«anoi he-lk: Totisesti,
tisesii fcinon m>na teille, ennen kuin Abraham oli-
kan, olen minä. Niin he poimit kiiviä !ossctt«-xensa Hänbä. Mutta Icsus lnmyi ja läpi uloi
Templistä, käyden heidän kcsicldansä: ja «in H«pääsi ulos.

Rakastetut Herrasal Me kiinnitäm-
me talla erällä meidän waarinottamisml«
me erinomattain naiden merkkisten le-suxen sanain päälle ylösluetusa Textisä:
Totisesti, totisesti sanon minä teille: jokaM
kce minun sanani, ei hänen pidä näkemän
kuolemata ijcmkaittisesti, ja niistä

Tutkistelemme:
Meidän pelastustamme kuolemasta,

josa me tahdomme selillä namät ka»
xi Kysymystä

i) Mikä meidän pelastunemme kuo,
lemasta on?

2) Ruinga me sen saada taidaw-

~Herra lesu! Z)löswalalse meiti
„tundemaan Sinun totuttas, että se meitä
„wapaxi tekis! Amen.,,

Edellinen Osa.
pakastetut Herrasal Niinkuin s.ucherussanoo Katekismuxeft: „Kufa syn-
„dein andexi aildamus on, siinä en
„myös elämä ja autuus,, niin mekin syy'
sta sanomme: Kusa pelastus kuolemasta
on, siinä on myös wapaus synnistä ia
perkele» mallasta, siinä on yxi totinen
wapaus Ma ja ijankaittisudesa, stina

174 Wiides Sunnuntai Paastosa.



ei ole muuta kuin elämata, rauhaa,
iloa ja ijankaikkista autuutta. Jollase yxi on, hänellä myös on kaikki,
ja jolla ei kaikki ole, hänessä ei ole
mitän. Christus ei ole jaettu. Se
joka Hänen omistaa, hän omistaa Hän-
dä kokonansa; ja jossa Jumalan Poi-
ka on, hänellä on elämä. i. loh. 5:
12. Me tahdomme ajatustemme kansa
pita mettämme yhdesa näistä asioista, jo»
sa me ne muutkin ynnä oppia taidamme,
niinmuodon kum ne owat toinen toiseen-sa kiinniliitetyt: ja tutkistelemme niin
muodon tässä erällä meidän pelastustam-
me kuolemasta, kysyin ensin:

„Mikä on meidän velasturemmc kuo-
lemasta?,, Oppikat tätä Christuxen sa-noista: totijesti sanon minättil-
,<le, joka kätkee minun sanani, ei hänen
„pida näkemän kuolemata ijankaikkisesti.
Oppikat tätä myös Hänen wilwllistensasuusta: „Sinä sanot: joka kätkee minunsanani, ei hänen pidä maistaman kuole-
„mata ijankaiM''esii.„ Epäilemätä mah-
la pelastus kuolemasta olla yxi hywä ja
arwamattomastt kallis asia, joka ennen kaik-
kia suurimmalla huolessa on "tstttäwä.Kosta lesus tahtoo painamia asioita e-
dcsasttta, niin ei Hän niitä paljastans
nimitä, linttta kehoitta myös edeldäpam
meitä niitä waarinottamaan, näillä mer-
killisillä sanoilla: „Mina sanon teille.
//Totisesti, totisesti sanon minä teille.,, Ko-
sta me siis tätä luemme, tulee meidän niin
Mtella: Poika, joka on Zsan helmasa,tahtoo minulle jotain tiettäwäxi tehdä,
la pyytä minun mieleeni painaa sen asiantotutta,ja tarpessisutta yhden erinomai-sen makuutus - sanan kautta, jonga Hänpaälllseri kahdesti kertoo: totisesti, .'otise-m. Ah! eikö minun pidais kuuleman ja
'amstaman korwani / ja parhan ymmär-

ryreni woiman jälken kokema» kasitta, op.
pia ja sydämeeni kätkeä mitä minulle nyt
on sanottama. Mutta mikä on «yt tä-
mä merkillinen totuus, jongaHsus edes-
asetta? „10, joka kätkee minun sanani,
„ei hänen pidä kuolemata näkemän ijan-
„kaikkisesti.„ lesus lupaa tasa wapauc-
ra kuolemasta, ja Hänen äkeimmat wihol-lisensa ymmärsit myös, että tämä oli yxi
marsin kallis etu, ehkä hcisä oli niin wä.
kewä halu, lesusta häwäistä, ettei he woi-
net pidettä itsensä, tätä kallista lupausta
kändelemasta ja wäändelemastä. He sanoi-
„wat: Abraham on kuollut jaProphetat, ja
„sinä sanot: joka kackee Minun sanani, ei
„hänen pidä maistaman kuolemata ijan-
„kaikkisesti. Niinkuin he tahdoisit sansa:Sinä luvat kallihimman edun, sen kuin
Abraham ja Pruphetat owat luwannet,
ja itse owat nautita saanet; kuin sinulawaan miestä o!is että sitä täyttä. Ia
niin tunnustit lesuxen wibossisetkin sensuuren edun, että »voitta pelassuxen kuo-
lemasi: niinkuin syy ongin jokaisen teh-dä; silla kaikki maallinen tieto ia wiisaus,
ehkä kuinga sywalle ja lawiasse se käy-
dä mahtais, on kuitengin aiwan puuttu-
wainen meitä neuwomaan, kuinga me
kuolemasta wapaxi pääsisimme. lesusyxi-
nänsä, Jumalan ijankaikkinen wiisaus,
woi sen tehdä Harmoilla sanoilla: „loka
„kätkee minun sanani, ei hänen pidä kuo-
„lemata näkemän ijankaifsisesti.,

Te taidatte sanoa: Se on yxi aiwan
suloinen asia, että kuussa mitä tasa puhu-
tan pelastuxesta ja wapahtami«esta kuole-
masta. Jokainen sois sm hywän itsel- -
lensä; silla ihminen rakastaa niin elamä-
tä, että hän ennen melkiän kurjat pai--
wat wiettäiss, kuin han tahtois elämänsä
kahdotta; Moni tahdois mielellänsä ?au-
wan kitua tautiwuotehella, eli fanjzeude«
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sa surkeuta nähdä j. n. e. kuin hän waan
pääsis kuolemasta. Mutta me näemme
omilla silmillämme, että ustowmset ja e-
päuffoistt, pahat ja hywät, ei ole pysy-
wäistt elämäsä, waan kuolemat kaikin:
Se on myös tosi, mitä Juvalaiset sanoit:

on kuollut, ja Prophetat.,,
Kuinga pitä meidän siis ymmärtämän si«
tä, että se joka kätkee Chrisiuxcn sanan,
ei pidä klwlemata maistaman ijankaiMse-
sii? Mika on stwapaus kuolemasta, ko-
sta meidän sttiKengin kuolla MH? Minä
tahdon sellittä, tätä asmta jarjestyxesä,
mutta lyhyesti; ottako» waan kukin tar»
kasti waarj siitä, kuin sanottama on.

Synnin kmilta on kuolema tullut
mailmaan, min knin nähtäwä on i Mos.
K. 3: ja Rom. 5: 12. ja mualla Raa,
«atusa- Mutta me komin exylstmme, jos
me kuoleman lukisimme ainoastans sen
silmän räpäyxen, jona ruumis ja sielu
erkans toinen tolsestans, ja ettei mitansm edellä ja Men pidäis kuolemaxi kut-
suttaman. Ihminen kuolee jo ennen, ja
loffa ruumis ja sielu wielä vhdesä owat;
Hän kuolee Jumalasta ja täsätilasa on
hänellä nimi, että HHn elä, mutta on
kuitengin kuollut Jumalan edcsä. Sillä
ti hänellä ole sitä clämätä, joka Juma-
lasta on, ja se elämä kuin hänellä on, ei
ole se oikia elämä. Hän elää waan niinkuin
järjettömät luondokappaleet sitä luonnolli-
sta elämätä; mutta hänen tilansa onkmten-
sin huonombi, kuin heidän sen suhten,
että hänellä on yri kuolematoin sielu, jo,
ta ajallinen kuolema ci häwittä taida,
waan syöxe hengellisestä kuolemasta,
josa hän on elänyt mculmasa kuoleman ja

kadotuzen alahaisna, ijankaikkiseen kuole-
maan. Uhden hengellisesti kuollehen ih-
misen omatundo todista yldäkyllä että hä-
lylle näin käteen käydä pitä: ja maikka
hän sitä kuinga paljongin .waiketta pyy-

täis, niin se kuitengin alinomaa soima
händä kuoleman mithexi.joka wihaa,Herran
wihan päiwänä,ei wältta taida.Tämän suh,
ten pelkä syndincn kuolemata aiwan suuresti,
ja käandä ajatuxens pois siitä, niin pal-
jo , kuin hänelle suingin mahdollinen on.
Mutta kuolema ainakin tulee, ja jos«
hän tee armon aikana parannusta, niin
hän kuolee fyrmeisänsä, ja hänen lviheliai»
nen sielunsa wmpuu hengellisesta kuo-
lemasta ijankaikkiscen kuolemaa»/ josa !op,
pumatoin waiwa, epäilys jakodstuS ilman
pelastunen toiwota hänen edesans seisoo.

Sitte kuin me olemme kuullet, nM
kuolema on, kysytän misa pelastus ja
wapaus kuolemasta seisoo? Jo, se seiso»
sinä, etlä Jumala Ma yhden syndisen,
joka heräjä synnin unesta, somitta itsensä
tsttscen parannuxen järjestyxeen, ja ustoo
Elman Ruhtjnan lesuxen päälle, siirtä
non minä,kuolemasta elämään, ei andain tä«
män angaran duomion hän?» päällensä tulla
täytctyxi: Silnin pitä kuolemalla kuoltt
mani Mos- K.2:i7.waanihastuttahantzitällä suloisella sanomalla: Sinun picä
elämän. Hes. 16: 6. Tämän kautta
ylösnousee hänesä ei ainoastans elämän
toiwo, waan »uyös itse elämä: Sillä hän
yhdistyy Jumalan kansa, joka sn kaiken
elämän lähde, ja tulee Hänen laosmns
ja perillismns. lesuzcsa on hänellä wan<
hurskaus- ja wäkewys. lesuxen woimasa
hän kuole synnille ja elää wanhurffaudtlle.
Se on tosi, että maa pitä maqxi tuleman,
ja että hänen pitä riisuman tämän ajallisen
asunnon, mutta sen hän luks enämmin w»i<
ton kuin wahingoxi, sillä hän tietä, että niin
pian kuin hän tääldä eriä, min pääse hänen
Christuxesa eläwäx! tehty sielunsa Jumalantygö.- naulitsemaan kaikkia Herran hymyttä
eläwiiten maalla. Za maikka ruumis maanpowesa mätänee, niin sen pitä kuitengin

wihdoin
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wihdoin kirkastettuna ylösnouseman, jäl,
len yhdistymän sielun kansa, ja molem-
mat, »vapaat kaikesta kuoleman waiwa-
sta, ijankaikkiststi iloitseman ja riemuitse-
man. Tämä on nyt wapaus kuolemasta.
Jolla korwat on kuulla, hän kuulkon.
Nyt kysytän

Toisesa Osafa,
Auinga me tämän wapaudenkuolema-

sta, saada taidamme?'Senme opim-
me näistä lesuxsn sanoista TMisä: joka
kätkee minun sanani, ei hänen pidä kuo-
lemata näkemän ijankaikkiststi, ja ei
ole näiden sanain ymmärrys waikia kä-
sittä. lesuS on se, joloa ja jonga kaut-
ta mc kuolemasta pelastetut olemme, Hän
on suurempi, kuin Abraham ja Prophe,
!at> Hän sn se ainoa Wälimies Juma-
lan ja ihmi len waihella. Hän on yri,
nans se, joka on hukuttanut sen jolla
kuoleman walda oli, Hebr- 2: 14. jo-
ka myös kuoleman orri pois, ja elämän
ja kaoiematromuden coi iitwangeliumin
kantta rvalkenteen. 2 Tim. 1: 10. Jos
meillä on wilpitöin halu, että oppia ja
saada pelastusta kuolemasta , niin pitä mei-
dän menemän lesuxen tygö, jolla on ijcm-

kaikkisen elämän sana. Niin kanwan
kuin me syndiä palwelemme, niin on mei-
dän sielumme hengellisesti kuollut, ia pitä
eriämän ei ainoastans ruumista, waan
myös kuoleman sitä toista, eli sitä ijan-
kaikklsta kuolemata, niinkuin Raamattusanoo. Tätä wastan ei auta maallinenwiisaus, o ppi,orwo, rikkaus mitan. Kuo-leman katkerus on maistettawa, ehkä ku-
'nga paljongin syndinen suruttomudensawimmasta koke sttä nyt mielestänsä luo-
wutta, ja ajallisesti kuollesansa, sydinen
näke, että hän on sekä ollnt kuollut kuinmyöskin pitä kuolemssa pysymän-

Kosta nyt sielu näin on hengcllise-
sti kuollut, niin tulee lesus hänentygönssanasans ja sanoo: Tee parannus: tiedä
ja näe, kuinga wiheliäinen ja surkia se
on, ettäs hyljät Herran smun lumalasja et pelka Händä. Jos silloin sielu sa-
noo: Ah! sen tahdon minä mielessäni
tehdä: Anna sinä ainoastans, o Jumala
aimos siihen, Ylösherätä, waiaise-ja kään-
nä minua- hän edespäin noudatta
Jumalan wakewata wetämistä, min tu-
lee hän hämmästyxellä ja murhella tun-
demaan huonoa ja «viheliäistä tilaaja/
ja kuinga häijysti hän siinä tehnyt on,
ettei hän tähän asti ole sen pässe ensin-
gan ajatellut. lesuren puhe: Joka Väc«
kee minun sanani, ei hänen pidä kuo-
lemata näkemän ijankaikkiststi, wirwot-
ta tämän alla hänen lewottoman sydä-
mensä silla toiwossa, ettei hänen pidii
hukkuman, ja hän riendä lesuxen tygö
halullisesi! kysymään? Kuinga pitä minun
Sinun sanas kätkemän? Minä olen wihcli
äinen syndinen, ja synnin alla myyty. Mi-
ka on sinun sanas? Sano minulle se, jasuo minulle woimaa kätkeä sitä, etten mi-
nä kuolemata näkis «.iankaikkisesti. Her-
ra Zesus wastaa: Uffo Ewangeliumia?
Se on minun sanani: Se ilmoitta si-nulle, että minä olen se, joka tahdon ja
taidan anda sinulle elämän: että minä
olen mailmaan tullut wapahtamaan syn-
disiä, kuollut kaikkein ihmisien, myös si«uungin syndeis edestä, ja sen kautta kuo-
leman Ylitsewoittanut: että minä olen y«
lösnosnut ja elän ijankaittisesti, että mi-
nä sinua eläwäxi tekisin, ja sinä minun
tykönäni eläisit ijankaikkisesti. Pidä itses
minun tygöni. Nyt on syndi sinun wi-
hollises, jonga minä olen ylitsewoittanut,
ja josta minä olen sinun »vapahtanut: Mi-
nä andezi annan sinulle kaikki sinun syndis,

! tah«
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tahdon myös autta sinua sotimaan tätä
»vihollista wastan, ja warustaa sinua kai-
ken sen kansa, kuin elämään ja Jumali-seen menoon sopi- Ustotko tätä? Sie-
lu wastaa:Mina uston: Herra! autta si-
nä minun epäuskoani. Hän pyytä nyt
itsellensä tygöomistaa kaikki Ewangelin-
min armo lupauret, ehkä se ensimäldä
käypi kyllä lyölästi. Mutta hänellä on
kuitengin yli wilpitöin huoli ja halmet-
ta lesusta etsiä ja löytä: hän isoo ja ja»
noo wanhurstautta, ja koke paeta lefu-xen turwiiu huonollakin «voimallansa. Tä-
tä näke lesus, ja anda hänelle, joka en-
nen on kuollon warjosa istunut, walkeu-
den koitta. Hän lähettä Hengensä, jo-
ka tekeEwangeliumin woimalliseri hänen
sydämesänsa, täyttä hänen wakuuturella
syndein andexisaamisesta, elämästä ja au-
tudesta. Nyt ulospuhke sielu ilolla. le-sus on rakastannut minua: lesus annoi
itsensä minun edestäni: Hän joka ei mi-
tä» synnistä tiennyt, on synniri tehty mi-
nun edestäni. Hänesä on minulla se wan-
hurstaus, joka Jumalan edesä kelpa. Kuo-
lema, kusa on sinun otas? Helwetti, f«-sa on sinun woittos? Kiitetty olkon Ju-
mala, joka minulle woiton audanut on,
lesuxen Christuxen kautta, minun Herrani.
Niin on sielu ei paljasa luulosansa, waan
itse työsä, kuolemasta- Tä-
sä wiheriöitse yxi eläwä toiwo, joka niin-
kuin yri Jumalan istuttama kaswaa ja
tygöotta ijankaikkisestj. Täsä on Chri-
stuxen päiwä koittanut niinkuin yhden u-
stowsisen Abrahamin sydamefä, sillä sie-
lu on walkeutta täynnä ja Christus on
ylöswalistanut sen. Ei hän sillen syndiä
palwale, waan Christusta wanhurstaude-sa, riemusa ja rauhasa Pyhäsä Henge-
llä. Christus sitä wastan, jota hän pal-
welee,andezi anda runsasti joka päiwa ue

hänefö rippuwaiset syndiset heikkoudet, ja
warustaa händä enammin ja enämmin
Jumalallisella woimalla, että Poispanna
niitä, ja uudistua Jumalan kuwan jal«
ken, wahwasti pysymään Hänesä ja Hä-nen sanasansa. Hänesä elää hän, jo
wahwistuu, joka päiwä totuden tunnosa,
ja siinä jalofa wapaudesa/ kuin hän senkautta woitta.

Tutkistelkon nyt kukin itse latviani,
malda näitä Ie suren sanoja: „To«
„tisesti, totisesti sanon minä teille: joko
,/katkee minun sanani, ei hänen pidä nä-
,.kemän kuolemata ijankaikkifesti.,, Tun-
dekat sitä suurta ja arwamatomda autuh
ta, kuin lesus lupaa teille, nimittäin
tvapaurca kuolemasta, ja ijankmkkista au,
tuulta. Noudattakat se terwellmen neu-
wo, joka naiden sanain johdatuxesta on
yxinkertaisudesa teille annettu: Niin ei
teidän pidä kuolemata maistaman ijanka»
ikkisesti. Amen.

Rukous.
Herraa minun sieluni, ja kaikki mitä !M>nusa on, Hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Hwrna minun sieluni, ja äl» unhoda mitä K»w»«

Hän minulle tehnyt on. Joka sinulle kaikki syn<
dis cindexi antza, ja paranna kaikki sinun rikoxei.
Joka sinun hcnaes päästää turmelu-rcsta: joka sinun
kruunaa armolla ja lonpiudell». Joka sinun su»s
hywytzella täyttä; että sinun nuorudes uudistcton,
«iwkuin Kotkan. Kiittakät minun kansani HM,
Te jotka tämän sanan kuullet oletta. la,<m«
kiitämme Sinua Herra Iesu , sen edestä, että .oletsanonut.- „I«ka kätkee minun sanani, ei hänen
„pidä näkemän kuolcm«ta ijankaikkifesti,, Me »'

stomme sen, Herra Icsu, ja emme tahdo tA'
lähin olla synkin, wuan Sinun palwelias ja p>i<
kas. Me tahdomme para«nuxen tehdä, ustoaG'
nun Ewtingeliumis, elää Simn allas, S'»"!!
wa!dak«nnasas, ja ijankaikkisesa wan hurskaudet'
wiattomudefa ja autndrsa Sinua palwella. M'
imitä siihen Herra les», ja tre meitä
Amen, j», auta meitä Herra lesu. Allien.' Nme"!

Pal-

178 Wiides Sunnuntai Paastosa.



Palmu Sunnuntai.
lesus, joka annoi itsensä meidän edestämme, ja uffon kautta tahtoo

elää, asua ja waikutta meisä, Hän olksn myös meidän kansamme
nyt ja aina. Amen!

lesuxen Christuxen päälle.
Vl e»' Niin neuwo Apostoli pawali Ti-

morheusta 2 Kir. 2: 8. Mei-
dän ei pidä luuleman, että pawali tä-
sa kehoitta Tiinocheusta, muistohonsa kät-
kemään lesusta paljastansa si3ä tawalla,
kuin kosta esimerkki, lapset ylilukemisen
kautta tulewat muistamaan niitä lukuja,
kuin heidän opettajansa heidän eteensä
määräroät. Se on tosi että, Apostolein
oppi lesuxesta Christuxesta myös tallakin
tawalla pita muistoon painettaman ja sii<
nä säilytettämän, niinkuin yxi arwama-
toin tawara. Mutta tämän asian luki
Pawali senkaltaisexi, josta Cimocheuxel-
la jo ennen olis pitänyt huoli oleman,
ja puhuu täsä ei niin paljo Christuxen
opista, win enämmin Christuxesta itsestä.
Ei hän sano: Ajattele minun oppini
päälle Christuxesta; (joka myöskin onhy,
wä ja tarpellinen) waan: Muista lesu-
ren Christuxen päälle. Z)xi ystäwä a-
jattelee toisen päälle. Ei hän mielestän-
sä kadota hänen nimeäns, rakkauttans,
ja niin edespäin: Niin pita meidangin
lefusta muistaman, joka on parembi,
kuin tuhatta muuta ystäwäta, ja ei ko-
stan unhottaman Hänen nimeänsä ja kal-
lista Mutta pawali,
kehoittaisansa Timorheusta muistamaanlesuxen Christuxen päälle, ei warsin tar-
koita tätäkän muistamista, joka myös on
Timotheuxen ja muiden Christittyin su-loinen welwollisus: waan hän waati Ti-
mocheuxelda enämmin yhtä siunattua he-

delmätä Christuxen ia Hänen oppinsa
muistamisesta, kuin itse muistamista. Sil,
la hän tahtoo, että Timorheus olis wä-
kewH armon kautta Christuxesa lesuxesa;
kärseis niinkuin yxi luja lesuxen Chri-
stuxen sotamies, ja toimellisesti kilwoittelissaadaxens elämän kruunun. Tähän tah-
too nyt pawali kehoitta händä, ja siinä
siwusa osotta,millä tawalla hän tämän pä.ä<
määrän woitta taita: Ia sanoo sitä war-
ten: Muista lesuxen Christuxen päälle,
ja panee tygö: joka kuolleista nosmlt on.
Niinkuin hän tahtois sanoa: Mielees
johdata, o Timocheus, kuinga mieluisesti
lesus Christus ulosseisoi kaikellaisen kar-
simisen ja ristingin kuoleman; niinkuin
myös, kuinga Hän sen jälken on nosnut
kuolleista ja snällekäynyt Hänen kunnia-ansa. Jos nyt Hän, se Hurffas, on
meidän määräin edestä kärstnyt ristin kuo-
leman, ja sitä tietä ei ainoastans sisM-
käynyt Hänen kunniaansa, waan meillek-
kin toimittanut oikiuden, että Jumalaa
kunniaan sisMkäydä; niin piti myös Ti-
morheuxen usein tätä mieleens johdatta-
man, josta hänelle se wäkewys tygölan-
geis, että ha'n mieluisesti karsi kaikki E-
wcmgeliumin tähden, sen päälle, että hän
sekä itse, kuin myös ne, jotka hänen kuu«
lit, saisit lesuxesa Christuxesa autuden,
ijankaikkisen kunnian kansa.

Mutta niinkuin Jumalan wiisaus
ja woima siihen waaditan, että näin mm»
siaa lesuxen Christuxen päälle, kuin pa-
wali kehoitta; niinkuin myös se sama ke«

hoitus
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hoitus on meille tarpellinen, niin me lah-
domme tämän Sunnuntai päiwän Ter-
iin johdatnxen jälken, ikänäns kuin istua
lesuxen jalkain juureen,waarinottamaan
niitä opetuxia, joilla meitä neuwotan Ze«
juxen päälle muistamaan, että me armon
ja woiman saisimme Hänen täydellisyde-
stänsä. Rukoilkame tähän edesottamiseen
Jumalan Hengen armollista apua ja kan-
sawaikutusia,sanoden Isä meidän, j. n-e.

Texti. i Kor. ii: 23-29.
/Akilla minä olen sen Herralda saanut, jonaa

minä myös teille annoin; Sillä Herra le,
fus, si',ä yönä, jona Hän uetettin, otti leiwän:
Ia kiitti, Mursi ia sanoi: Ottakat, syökäti -tämä
»n minun rnumini, joka teidän edestänne murre-
tsn: se tehkäl te minun muistoxem. Niin myös
Kalkin Ebtollisen jälkeen, ja sanoi: Tämä Kalkki
on se Uusi Testamenti minun werefsni: se tehkät,
niin usein kuin te juotta, minun muistoreni. Sil-
lä niin uscin kuin te syötte tästä !eiwastä,ja juot,
le tästä Kalkista, pitä teidän Herran kuoleman ju>
listaman, siihenast! kuin Hän tulee. Senlahden
joka kelwottomasti syö täsia leiwästä, ja juo Her-
ran Kalkissa, se on wikapää Herran rl'.nmiseen ja
lvereen. Muita koetella» ihminen itsensä, ja niin
jnökän tästä lciwäfia.ja juokan tästä Kalkista. Gil,
la joka syö taikka juo kelwottomasti, hän syö ja
juo dnomion itsellensä, ettei hän Herraa ruumi,

st« erotta.
Me tahdomme Jumalan armon kaut-

ta edesasetta
Tutkinnon':

Christns meidän edestämme, Eh-
tolliftsa muistettawa.

-Herra Icsus wuodattakon tähän
armonsa, «roimansa ja siunaurcnsa run-
sahasa micasa, oman kunniansa tähdznl
An»en.
pakastetut Herrala l minä en taida sel-

wemmim panna teidän eteenne Chri-
siussa meidän edestämme, Ehtollisela mui-
gettawM, kuin kossa minä tämän asian

kahteen kysymyxeen sisällesuljen, la nm
den päälle wastauren annan. Se ensi-
mainen on; „Mitä ymmärretään W„puheella: Christus meidän edestämme?
„Toinen: Kuinga Christus meidän ede,
„siämme, meildä on muistettawa.„

Wastaus sen ensimäistn kysymvrm
päaNe löyty misa meidän Texttmme sanoi-sa, joisa Pawali kirjoitta Ehwllisen aftl-
tamisesta: „Herra lesns sinä yönä, jo,
„na Hän petettin,otti leiman- Ia kiit-
„ti, mursi ja sanoi: Ottakat, fyöM;
„tämä on minun rnumini, joka teidän

murretan, se tehkät te minun
„muistoxeni. Niin myös Kalkin Ehtol-
„lisen jälkeen ja sanoi: Tämä Kalkki on
„se Uusi Testamenti minun wercsäni, se
„tehkät, niin usein kuin te juotte minun
„muistoreni.„ EttH lesus wahää edellä,
kuin Hänen kärsimisensä alkoi, asetti EH»
tollisen, on tosin yri marsin merkillinen
asianhaara; mutta pää-asia, jonga pääl-
le meidän tulee Annitta ajcnurianme
lesuxen kärsimistä tutkisttllesa,on se kui-
tengin, että Christus on kärsinyt meidän
edestämme ja kuollut meidän edestämme.
Muutoin emme tawa katsoa Hänen tcir»
simistäns, niinkuin yhtä kärsimistä meidän
WapahtajaldamlM, waan paljastans niin-
tuin Yhtä Marryrin kärsimistä, joka kuo-
lemallansa on totuden wahwistamtt. Sen-
tähden me myös tällä erällä pidämme
mettämme ermomatcain kiinni tasa sima-
sa,jo?a seisoo TeMä: Teidän edestänne.
EwanZclistat edesmowat sen kahdesti Eh-
tollisen asettamista mainitesansa. Ia 2.u-
-therus sanoo Kaieklsmuresa, että mal>
dollinen Herran Chtollisella käyminen rip-
pu erinomattain sen päälle, kuinga sr/än
ustosa kiinnittä itsensä tähän sanaan:
Teidän edestänne: niinkuin hänen sa-
nansa siitä kuulumat: ,/se sana: teidän

,<ede-
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„edestänne waati aiwan ussollista sydän-
„dä.„ Moni hyppää kewlämielisesti, ja
luulee jo hywin kästttanensä iätä sanaa,
ja olemansa, niinkuin L»mherns sanoo,
kyllä oppeneen ustosa. Senkaltaisia u-
Mmsia sydämiä ei puutu, maikka le
totinen usto puuttu heildä. Se jana:
heidän edestänne on pääasia Ehtollisenasemssanoisa, sillä se sulke ilsefänsä ko-
ko lesuren Christuxen sowindo - wiram
Semähden myös Herran Apostolein 0-
pccuxet ja kirMuxet, käymät sen päälle
ulos parhasta päästä, että ilmoitta ja pu-
hua Christuxesta meidän edestämme. Niinsanoo pawali Rom. 5: 6. „CH?Pus,
„koffa me wielä heikot olimme, on ajal-
lansa Jumalattomain edestä kuollut; ja
„w. 8. Jumala ylistää rakkauttansa mei-
„däm kohtaamme, että kosta me wielä
„synyiset olimme, on Chrisius meidän

kuollut.,, Mitä hän tämän
kautta ymmärtä, selittä hän lawiannnal'
da w. 9, 19, 11. nimittäin, ?tta me
Hänen «verensä kautta olemme wanhur-ffari nillei ja sowiteturi Jumala'! k
Hänen Poikansa kuoleman k<-ut a. Sn-
tä puhuu hän myös Lug. z: zi.
,Mala ei omaakan Poikaama arm
„nut, waan andoi Ha!.'n kal?k?'n
„dän edestämme.,, Mitä tämä sima: tei-
dän edestänne merkitä, ft
rawaisisa sanoiw: ~Eckösiä Hän myös lah-
joita 'Neill? kaikkia Hä">-n Ku-,/ka ahtoo Jumalan walittumpäälle kan-

Jumala onsjohl teke nmnhurskaxi.„Kl'lka on, joka tahwo kadotta? Chri-„stus on kuoklut. la, Hän on myös
„h?rätetty ylös, on myös Jumalan oi-
„kialla kädeUä, joka myös rukoilee mei«
,/dän edestämme, Kuka pitä meuä Chri-„stuxcn rakkaudesta eroittaman? wcnwa-
<,ko, el, ahdistus, eli waino, eli nälkä,

„eli alastomus, eli hätä eli miekka? Niin-
kuin kirjoitettu on: Sinun tähtes me
„kuo!etetan yli päiwää:me pidetään niin-
„tuin teurastettawat lampat- Mutta nii-
ssä kaikisa me woitamme Hänen kauttan-sa, joka meitä on rakastanut. Silla
„minä olen wahwa siitä, ettei kuolema,
„eikä elämä, eikä E«gelit, eikä Esiwal,
„lat, eikä wäkewydet, eikä nykyiset, ei«
„kä tulewaiset. Eikä korkeus, eikä sy-
vyys, eU juku muu luöndokappale,
„taioa meitä Jumalan rakkaudesta eroit-
„ta.,, Ia Gal. 2: 22, sanoo hän ~Io„ta
„ta minä nyt elän lihasa, sen minä e-
„län Jumalan Pojan ustosa, joka on
„minua rakastanut, ja annoi itsensä mi-
„nun edestäni,, Ldespäin Lug. 3: 13.
„Christus on meitä lunastanut Lain ki-
„rouxesta, kosta Hän tuli kiromexi mci-
„dän edestämme.,, Niin myös Eph. 5:
2. „Christus rakasti meitä, ja annoi Hä-
„nensö ulos meidän edestämme lahjan,
,>ulMi ja Jumalalle inakiaxi hajun.,, ja
w. 25. „ChristuZ rakasti Semakuuda,

annoi ulos itsensä hänen edestä:;sä„.
omalla tawalia ?, Tim. 2:6.

; on itsensä lunastuxcn hinnaxi kaik-
stä la Tn. 2: 14»

~ andoi meidän
!>' .ncttä k'!kesta wäärndestä lu»

/,-.- 3('in huu myös perän tä-
„uä - Kir. 2:2!. „Christus
„ka'rs?: melvän edestämme,, la Lug. 3.: 18.

tär??z kerran meidän syndeim-
„mä tähden, hnrstas määräin edestä;
„että Hän meitä Jumalalle uhrais.,, A-
postoli Johannes sanoo 1 Kir. 2: 2.
„Christus Ie su s on sowindo meidän
„snndeimme edessä: ej amsastans mei-
„dän, waan myös kaiken mailman ?de-
,,.stä.„ DN on meillä selitys sen pääl-
le, kniiM se on ymmärnttäwä, k^lka

H<3-
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Herran Ehtollisen Asctus-sanoisa sanotan,
että lesuxen weri monen tähden ulos-
wuodatetan- Silla näistä Apostolin Io«
hannexen sanoista on päätettäwa; että sesana Moni, ei panna kaikkia waan har-
avoja wastan, ja että seurawaisesti, ko-
sta sanotan, että lesuxen weri on ulos-
«nnettu monen edestä, niin on se ym-
mänettäwä kaikkein edestä. Manhan Te-
siamendin uhri-weri oli ainoastans Israelin
Kansalle hywöri aiwottu, niinkuin näh-
täwä on 2 Mos< K. 24: 8. Mutta Uu-
den Testamentin weri, joka ei ole här-
käin ja kauristen weri, waan „Christu-
„ren weri, joka itsensä ilman katketa wia-
„ta ijankaiktisen Hengen kautta I«malal-
„le uhrannut on„ Hebr. 9: 14. tulee
kaikille ihmisille hywäxi, ja on kaiken
nmilman syndein edestä uloswuodatettu.
Christus on se Jumalan Karitsa, joka
poisotta ei yhden Kansan, waan koko ma-
ilmqn synnin. Niinmuodon kuin me kaik-
ki exyxisä waelfimme niinkuin lambat,
min on myös Herra kaikkein meidän wäa-
rydemme heittänyt Hänen päällensä,
niinkuin Icsaias puhu Lug. 53:6., joka,
niinkuin yri Jumalinen Opettaja on mer-
kinnyt, täsä ainoasa Lugusa kahdel-
latoistakymmenellä eri puhenparrella on
selittänyt tämän sanan; teidän edestän-
ne, ennustaisansa Christuxen kärsimisestä.
Mutta kuinga olis se mahdollinen, että
yhdellä kerralla edestuoda kaikkia koko
Raamatusta, kuin tähän asiaan sopimat.
Tätä tarkoitit kaikki uhrit, kaikki ennu-
sturet ChristuMa. . Ia pan?ali yhten-
sulke koko tämän asian näihin sanoihin:
„Niiukuin yhden synnin kautta on kado-
tus tullut kaikkein ihmisten päälle; niin
„on myös yhden wanhurffauden kautta,
„elämän wanhursfaus tullut kaikkein ih-
„misten säälle, Rom. 5: 13. Christus

„on meidän syndeimme tähden annettu u-
„los, ja meidän wanhurstauttamisem-
„me tähden herätetty ylös,,
Niin on siis koko asian summa tämä:
„Koko ihmisen sukukunta on synnin täh-
„den kirouxen, kuoleman ja kadotuxcn a-
„la annettu: Mutta Christus on luna-
„stanut meitä siitä, kosta Hän tydytti
,/lumalan wanhurffauden meidän puole-
„stam ja meidän edestäm, fowitti mM
„lumalan kansa kärsimisensä ja kuole-„mansa kautta, ja annoi uloswuodate-
„tun werensä lunastuxen hinnaxi meidän
~syndcimme edestä. Tämä on Christus
„meldan edestämme. Ia tätä tahtoo H.r,
„ra lesus sanoa tämän sanan kansa:
„Teidän edestänne.

Se toinen Msymys on: „KuiW
„Christns meidän edestäm, meildä on mui«
„ssettawa.„ Sen me kansa opimme EH-
tollisen Asetus-sanoista. lesus sanoo mi«
sä erinomaisella painolla, andaisansa ruu-
niinsa meille fyödäxi: „se tehkät te minun
„muistoreni; ja werenss juovan: „se teh-
„kät, niin usein kuin t« juotta, minun
„muistoxeni.„ Täsä mlee meidän tietä, että
lesus naisä sanoisa ei katso ainoastans
Opetuslastensa päälle, jotka silloin olit
saapuilla, waan kaikkein ulkomaisten pääb
le: kuin myös että tämän kässyn ja m-
roituxen kansa: „se tehkät minun muistoxe-
„ni, ei waadita yhtä tyhjää, huonoa ja
woimatoinda ajattelemista lesuren Perso-
nan, ja sen päälle, kuin Hän meidän e,
destamme tehnyt ja kärsinyt on. Waan
tahdotan paljota enämmiu kehoitta mei-
tä tundemaan sondejamme, joiden täh-
den Hän kuollut on meidän edestämme,
ja mieleemme johdattamaan suä suurta
rakkautta, jonga kautta Hän cmdoi itsen-
sä ulos meidän edestämme, ja ei luM
stanut meitä kullalla eli hopialla, wa«i

Ha<
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Hänen omalla tallilla werellänsä; kiitolli-
sudtlla muistamaan sitä kallista Lunastuxcn
työtä, jota Hän se korkiasti ylistetty Juma-
lan Poika, päällensä oletusa ihmisyden
luonnosa, on täyttänyt; ja koko sydäm-
nien kansa käändymään puis synnin pal-
lveluzesta Jumalan tygö, jolle Hän
meitä uhrannut on; uskollisesti seuramaan
Händä, ja niinkuin Hän andoi hengensä
nmdän edestämme, niin pitä meidän myös,
rakkaudesta Händä kohtan ja Hänelle
mielisuosibxi, lieldämän itsemme, eikä myös
totteleman hengestämme, jos asia niin
waati,ja siis kärsimisen tietä sisällekäymän
Hänen kunmaansa. Hän on Ehtollifen
asettanut ei ainoastans sitä Marten, että
me Asetus-sanoja muistosa pitäisimme,
waan kätkisimme Händä itse meidän mie,
teemme ja sydämeemme, elämän uston
wäkewydesä ja totifesa ja lydämellisesä
rattaudesa. Meidän pitä ajatteleman
Hänen päällensä, niinkuin yxi ystawä
toisen päälle, joka hänen hengensä pela-
stanut on; niinkuin lapsi rakasten Wan-
hembainsa päälle, joiden kautta hänellä
on elämä ja kaikki tarpensa; niinkuin mor-
sian ylkänsä päälle, joka tahtoo ylösotta
häildä kunniansa ja tawarainsa osallisu-
teen. Kuitengin omat kaikki ihmilliset ja
maalliset kuwat ylönhuonot ulostoimitta-man ja selittämään sitä muistoa, jolla
uskollisen sielun rakkaus liittä ia kiinnittä
itsensä hänen rakkafeen Wapahtajaansa.
Ajatelkat itse perään; ja teidän pitä löy-
tämän, mitä se sana merkitsee: „Se leh-mät minun muistoxeni, ja mitä se on, että
muistaa Christuxen päälle, niinkuin meidän
edestämme ulosannetun.

Päätös.
pakastetut Herrasa! Ehkä jokianenlvaa-

rmottawaillen sanankuulia, taita

itse somitta päällensä, mitä nyt sanottu
on, niin minä kuitengin nyt tahdon, mi-
nun puhettani päättäisä, Testin johdaturen
jälken tygöpanna jotain nuhcchexi ja
lohdutuxexi.

Nnhdec kossee niihin, jotka taikka
wäärinkäyttäwät eli ylönkatsowat sen Eh-
tollisen, jonga asettamisesta Pawali pu-
huu Tertifä. Ottakat siis ne, jotka tietä-
mät olemansa niin mieldynet, waari! tästä
nuhtehesta, ettei he Ehtollista wäärinkäyt-
täis eli ylönkatsois-

Ne, jotka menewst EhtolUelle, mut-
ta ei edelläwoittain wisusti koettele hci-tänsä, taitamat tosin lukea itsiänsä pa-
remman niitä, jotka ei ollengan käy sin-
ne. Mutta heidän tulee tietä, ettei kaik-
ki seiso siinä ulkonaiscsa syömisejä jajuo-
misesa, waan siihen waaditan ennen kaik-
kia yxi elämä uffo, josta Yli totinen syn-
nin tnndo ja wilpitöin wiha syndiä »va-
stan on aina eroittamatoin. Heidän pitä
muistaman, mitä Pawali sano Textisäm-
me: „Koetelkan ihminen itsiänsä, ja niin
„syökän tästä leimasta ja juokan tästä
„kalkista. Sillä joka syö taikka juo kel-
„woittomasti, hän syö ja juo duomion it-
„stNensä, ettei hän Herran ruumistaie-
„roita.„ Nyt omat he myös kuullet,
mitä siihen waaditan, että todella pitä
Christuxen Ehtollista, .Hänelle muistoxi.Jos he asiansa peränajattelisit, niin heepäilemätä löytäisit, että he tähän asti o-
wat tullet lesuxen pöydälle, enämmin ta-
wan tähden, kuin että lesuxen kuoleman
muistoa oikein mieltämään. Mutta ettei
Jumala tahdo jättä yhtä senkallaista, kel-
wotoinda Ehtollifella käymistä rangaise-
mata, se on niistä Pawalin sanoista näh-täwä, jotka kohta Texnn jälken fturawat.
luinala tehkön! että he ajattelisit mitä
heidän rauhaansa sopu

Niiden
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Niiden kautta, jotka hyljäwät EH.
tMsen, emme niitä ymmärrä, jotka kiu«
sauxen tilasa, ja kosta heidän omatuudon-
za epäilysten kautta waiwatan, pitämät
heitansä pois Ehtolliselda; waan niitä,
jotka ylönkatsowat, elikkä, joka wiela
kauhittawaisembi on, pilkkana ja nauru-
na pitämät lesuxen rakkauden aterian.
Namät waiwaiset tallawat jalwoillansa
Testamentin weren, ja wetäwat jumalat-
tomudensa kautta päällensä rastahan ko-
dotuxen, kosta heidän wihdoin pita Ju-
malan duomion eteen ilmestymän. He
luulemat sangen taitawasti puhumansa,
kosta he sanomat: Engö minä tee parenv
inin pitäisani itsiäni pois EhtoMselda, ko-
sta minun elämäni ei ole senkaltainen, et-
tä minä mahdollinen Herran pöydän wie-
ras olla laidan. Mutta jos he tietämät,
ttta heidän elämänsä on häijy ja paha,
luin jokainen näke, että he tällä tawalia
itsiänsä duomitstwat. MinZMHden ei
he tee parannusta, kosta he parannuxen
tarwitsewat, ja owat niin huonosa tilasa,
ettei he mielestänsä taida Ehtollisia
dollisesti nautita? Ei kukan sitä hcildä
»vaadi, että heidän pita surutöinä >jakäan-
dymättömydesänsä Herran pöydälle tule-
man, maan että He kiiruhtain, riendäistt
syndejänsä tundemaan, katumaan ja kau-
histumaan, ustolla pakenemaan lesuxen
turmiin, ja sitte wasta oikian walmistuxen
perästä naulitsisit lesuxen kassin Ehtol-
lisen. Tämä kaikki on heille Jumalan
armon kautta mahdollinen: Ia jos he si-
tä laiminlyöwat, niin on heidän tyhmy-
densä aiwan suuri ja edeswastamatoin,
silla he pyöriwät joka hetki siinä waara-
sa, että synneisansa kuolla ja helwettiin
.olasmennä. Jumala wa-iaiffon heidän
silmiänsä ettei he kuolemasa nukkuisi?

Jumala puhdistgkon tätäkin paikkakunda,
senkaltaisista häpiäoilkuista, jotka ei ai-noastansa «väärinkäytä, waqn myös y«.
siällH mielellä hyljawät Christuxen Testa-Mttltia, jota kuitengin kaikki, kuin Häne-stä nimeä kandawat, pidäisit suurimmasaarwosa ja kunniasa pitämän.

Se lohdutus, jonga minä tähän tah-
don tygöpanna, kostee teihin, jotka tähänasti olette muistanet- Christuxen päälle,
niinkuin nyt sanottu on. Teidän lohdu-
tuxenne on, että Herra Zefus tahto»
teitä taas muistaa. Jos te NehemM
kansa sydämen pohjasta huokatte: Minun
„lumalam muista minua hywydellä!,,
Reh. 13: 31. Niin Jumala anda teil-
le tapahtua mitä ieidän sydämenne hala-
ja. Hän tunde sen: Hän tietä kuiW
te olcua andanet kaikki mennä ja miele-
ftann>e Varoittanet, että te Hänen yli<
nänsa pita muhdaifitte. Hän näke sur-
kuttelemisella teidän heikkoudenne, joka tc-
ke teidän sydämenne hotjuwaxi za huikenw
lewaisen, jonaakansa teidän usein täyty o-
tella: Zajos"te wilpittömästi ja halullisesi
paallepidatte, harjsittaisanne teitä Hänen
päällensä muistamaan, niinkuin teitä nyt
ou neuwotta, niin Hän myös sekä andt-
xi anda teille kaikki teidän heikkoudenne et<
tä autta teitä sitä ylitstwoittamaan, jo
kirkastaa itsiänsä enämmin ja enämin' teidän
sieluisanne, sixi kuin Hän tulee teille kailli
kaikisa, ja le saatte jjäti HänesH pysyä.

Rukous.
Herra lesu, Sinun sanZs kaikkein <"<>'

>»> dän sydämisämme. Ia niinkuin ei
taida lohdutta ilsiänsä siitä, että Sma olet ho»'»
edcstäns «losancttu, ellet Sinä. itse ja Sinun
ges ole. häncsä, niin käännä ia johdata Sinn
ta uskoon! Anna meille Henaes, ja ai»,)"
meidän tykönämme, ja suo, että me alati ja >M
laifklsesti Sinnsa pysyisimme! Amcu'

M
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Pitkänä Perjantaina
Hann sieluns on työtä tehnyt,

„faa Hän ilons nähdä, ja tulee
„rawitu,ri. Tundemisens kautta

Mmn Wanhurstas Palwelian monda
„wanhurffautta: sillä Hän kanda heidän

Sentähden annan Minä Hä-
nelle osan monesa ja.Hänen pitä wäke-
„witten ka«sa saalista jakaman: sentah<
„den että Hän andoi Hengensä kuole-
kaan, ja oli pahantekiäin sekan luettu:
„Hän kandoi monen synnit, ja rukoili
«,pahcmtekiäin edestä.,, Jumala olkon ijan-
kaikkisesti kiitetty näiden sanain edestä ja
kaiken sen armon, woiman, lohdutuxen
ja autuden edestä, kuin ne sisällans pitä-
wal! Jumala tehkön ettei ne kossan huk-
kuis eli luiden woima katois, niin ej myös
kostan puutu murhMsilda sieluilda loh-
dutusta, heikoilda warewyttä ja rauke-
waisilda elämä la kuoleman hetkesä. Itse
kukin näke etlä ne sulkemat sisällens sen
kaikkein selwimman ja suloistmman kirjoi-
turen lesuxesta, Jumalan Pojasta, kai-
ken mailman Vapahtajasta ja Hänenkallista sowinostans meidän edestämme, ja
tämän sowinnon autualiisista hedelmistä
ja päälleseurauxista.. Ne owat ylöskirjoi-
tttut siinä merkillisesä Esa. 53: n, 12.
siinä Lugusa, jonga me taidamme syystä
Pila, niinkuin Wanhan Testamentin Au-
rmgona, josta kaikki muut pimiämmät pai-
kat saawat walons ja paiwanS: jonga
me taidamme pitä, niinkuin koko Pyhän
Raamatun Tuumena eli Sisuxena jakal-
lihimbana sisällepitona, johon kaikki muutsen totudet tarkoittamat, ja jofa ne sum-
mattain löytän: ja, jonga me taidamme
Pitä niinkuin koko meidän Christillisen U-
lkomme ja Tunnustuxemmc kalliona, jota

kaikki totifenlumalan palwelluxen pilkkajat,
kaikki Juvalaiset, ja: kaikki perkeleet ja
helwetin portit ei pidä woittaman- Ei
mahda kengän meidän seasamme suuttua
eli wäsya, kosta hän tänä suurena So-
windo-päiwanä saa kuulla etehens aseteta
tawan yhtä Prophetia, joka monda sataa
wuotta edclläpäin niin selwästi ja puhta-
sti uloskuwaa meidän kalliin Wapcchtajam-
me, ja sen täydellisen lunastaen kuin ta-
napana on tapahtunut. Koko tämä Lu-
ku on niin merkillinen, että se usein, ja
jos mahdollinen on, joka päiwä pitä
meildä luettaman ja tutkittaman. Juma-
la andakon meille armons, että ymmär-
ryxellä ja tarkkaudella sitä tehdä, niin
totta kuin meidän sielumme hyödytys ja
yiösrakennus siitä on eroittamatoin.

§. 2. Me naeMme kewiästi, että edes-
tuoduisa sanoisa selwästi puhutan meidän
Vapahtajamme kallista ja raffahasta lu-
nastuxen työstä, ja siitä suloisesta hedel-
mästä ja autuallisesta päatöxestä kuin sen
päälle seuraman piti- Errä Hänen S:e-
luns on ryörä rehnyc, luemme me. Zesu-
xcn Sielun työ ja sisällinen kärsiminen,
Hänen ahdistuzens, tustans ja rukouxens
meidän syndeimme rasittawaifen kuorman
alla, Jumalan hirmuisen wihan-liekin
tundemiscn, kuoleman ja helwetin katke-
rimman waiwan alla, mainitun täsä eri«
nomattain, niinkuin kaikista, se raffcchint
Mlltta kuitengin kasitetän lämän lesuxen
työn ala ynnä kaikki, mitä se siunattu
Vapahtaja seka sielun että ruumin puole-
sta, sekä koko waellus aikanans että wii<
meisillä rastahimmilla kärsimiftns hetkillä
toimitti, uloeseisoi, kärsi ja teki, siilien
asti kuin Hän kuokmans jälken pantin

Aa hau-
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hautaan lepämään. Juinala lupaa nyt
,-aklahalle Pojalleiis että niin suuri,
niin kallis ja niin tarpellinen työ ei pitä-
nyt oleman turha la ilman ht'delmätä,
waan sen räälle oli sturawa, että se siu«
uattu Wapahiaja piti „saaman nähdä
„Hänen ilons ja tulla rawttuxi:„ Hänen
pin ilons näkemän, ja rawnuxi tuleman
lyöns suloiscila hedelmällä, päälleseura-
uxilla ja siitä wuotawaisella hyödylyxel-
la. lesuxen ennen ulosseisottu waiwa
pui lcwoxi, hänen tussansa
il, xi ja hänen suuri ahdistuxens pyhaxi ja
lumalallisexi huwituxexi. Mlltta misä
piti tämä ilo ja huwitus nyt
seisoman, kuin Hänen piti naulitseman
edelläkaynen tuffans ja ahdistuxens jäl-
len? Jo: siinä, „että tundemisens
„kaulta piti Hän, Jumalan Warhurstas
„Palwelia, monda wanhurssauttaman.,,
Katso siinä piti Hänen ilons ja huwitu-xens seisoman, ja se on se suurin ilo ja
huwitus, kuin Hän halaja, kossa Hän,se lVanhurffas, joka itse on pyhä, nuh-
dttoin, erottettu syndisistä, kosta Hän,
joka on totinen, Jumala ja JumalanPoika, mutta on alendanut itsens Juma-
lan palweliari ja ottanut orjan muodon
päällens, kosta Hän tundemisens kauna,
Ewangeliumins Sanan ja Opin kautta,
saa monda wauhurstaurca, saa herättä
Uston lunastettuins sydämisä ja Uston
kautta tehdä sy-disiä wanhurstaxi, wi-
han lapsia Jumalan lapsixi, sannan or-
jia alamaisixens, hclwetin fangeja Tai-
wan Waldakunnanperillisixi: Katso! se
on se suuri ilo ja se suuri huwitus kuin
lesus halaja saadaxens nähdä rastan lu-
nastuxens työn edestä, ja jonga Jumala
lupa Hänelle, että Hänen pili itse työ-
sä käsittämän lunastecuisans ja kaikisa nii'
sä, jotka tahtomat anda Jumalan Hen-

gen saatta heitäns totiseen käändymyxeen
ja Nstoon Hänen päällcns. Silla Hän
kandoi heidän syndino. lesuö o»
kandanut, maxanut ja sowittanut kaikt,
synnin rangaistuxet, niin että, kosta heu-
stolla wastanottawat Hänen sowindons,
niin tulemat he, Hänen kuormcms ja kan-
damisens tähden, synnin luormastans stn
wanhurffan Jumalan etäsä wapahazi j«
wanhurstaxi julistetun- Ah! nähkät tä-
sä, Rakastetut Herrasa, sydämellisellä ilol-
la ja riemul!a,fuinga oppi syndisen ansaitse-
mattomasta wmchurssauttaMisesta, armosta
Christuxen ansion tähden, Wanhan Te-
stamentin Prophetioisa ilmoitetan niin ftl-
kiästi kuin Uuden Testamentingin Kirjoi-
sa, ja nähkät siitä, kuinga mahwa ja
järkähtämätön, meidän Ussomme ja ti,n-

nustuxemme perustus on, täsä Zlntudcm-
me järjestyxen sangen painawasa Päälas-
palesa.

Mutta merkitit edespäin, ming>l
ihanan hedelmän se laiwallinen liä wie-
!ä lupaa Pojallens ulosscisotun lunastu-
xen työn eoesta. Senrähden, sanoo Hän,
„annan Minä Hänelle osan monefa,!»
„Hänen pitä wäkewitten kansa saalista
„jakaman„ Jumala lupaa, että Jefuxen
pitä laaman jakaa lunastuxens hcdelmita
ja hywää työtä monelle, monelle Slelul»
le, niinkuin osan käsitetystä woitostcms;
niin että, ehkä ustowaiset ja uloewalitut
omat Harmat ustottsmain suuren joulen
suhten, niin pila heitä kuitengin oleman
iclefäns monda kyllä, jotka uskolla wastan-
ottamat Hänen sowindons ja siitä tule-
wat aututeen osallisixi.. Ia: Hänen pi-
ti wäkewicren kansa saalista saaman
ja jakaman. Osa suurista ja wäkcwi-
stä, Kumngoista, Ruhtinoista ja korkei-
sta Personeista; osa pahoista, julmista !«

harjanduneista syndisistä piti, lesuxen tun-
dM!l<

186 Pilkana Perjantaina.



demiftn kautta, saatetraman pararmuxeen
ja l uzloon Hänen paällens, ja tuleman
yhoex; saalixi, yhdexi osaxi, jota lesuxen
piti rewaisemän irti satanan kynsistä jo
»vallasta, kilwoituxensa ja woitto»sa kau-

ltse nauttiman, ilahuttama>, ja hal-
litseman niinkuin ansaitiua omaisuttansa
ja lunastetulta alammaisiansa. Mingatäh-
den niin? Jo sentahden, ~etta Han an-
„doi Hengensä kuolemaan, ja oli pahan-
„t?kiäin sekan luettu, ja kaildoi monen
synnit, ja rukoili pahantekiain edestä. Ei-
kö kaikki tämä tyyni löydy Christuxen
kärsimisen Historiasa, eikö tämä Prophe-
tia ole niin selkiä, niinkuin Esais olis
niin monoa sataa wuotta ennen seisonut
ja katsonut päälle, kuinga lesus tuli ri'
siinnoulituxi, kahden ryöwarin kestella,
kuinga Hä» rukoili, Isä! anna heille
anderi; >a kuinga hän wihdoin kallisti
päänsä, ja ylönannoi Hengensä ristin
päällä? '

että me laivaisimme niin tutkistella Hä-nen kallista lunasturen tnötänsä, että Hänmyösmchdais saada nähdä ilons ja'hu-
wituxens monesta, jakaikista nmsta ja tun-
d misensa kautta kaikki wanhurstauttalAck' lelns tehkön siis, että joku sielutänapänä tulis Hänelle osaxi Hänen woit-
tonsa lahden ja että joku suuri ja wäke-
wä sondinen tulis Hänelle saalixi, jonga
Han saa temmata takaisin satanan kida-
sta ja pitä itsellensä ijankaikkisexi omaisu-
dexi! Me rukoilemme tästä kaikin, kossame Hänen kallisa Nimesäns huokammeja luemme, Isä meidän

Texci: wiides Akri lesuxen Christu-
ren piinan Historiasta.
§. s. Meidän yxinkertainen tutkin«

nomme pi:ä Jumalan Armon kautta
oleman:

lesuxen, meidän Vapahtajamme,
raffahastu Lunastuxen työstä ja
päallescurawaisesta ihanasta ilo»

§. 4» Niin selwasti ja ihanastion Herra Jumala jo Wanhasa
Testamentisä puhunut lesuxen > HänenPoikans, kallista Lunastuxen tyM,
kärsimisestä ja kuolemasta mailman
lyndein edestä, ja sen silloisesta hedelmästäja päälle-seurauxista, ja niin armollisestija suurella ahkerudella on Han tahtonutanoa tätä Hänen puhettansa kalketta ja
säilytettä näihin aisoin asti, meidän u-
stomme perustuxeri ja wahwudexi. Tä-
mä on yxi oppi, jota meidän tule joka
pä>w,i muista 'ja tutkia; sillä se on kokolneidän uskomme ja autudemme perustus:
Mutta joka erinomattain tänäpänä, la-

lesuxen kärsiminen ja kuoleman päi-
wanä pitä meildä otettaman erinomai-n« hengellisen tuckinnon ala. Herra

cmdakon meille siihen.walistuxensa,Hengensä ja armonsa korkeudesta, jasuokon

sta ja huwituxcsta
i) Ruinga määrättömän rastasti le^>sus meidän on

työtä tehnyt meidän lunasturem-
me edestä

2) Miugä ihanan ilon ja huwimxen
Hän jo ristin päällä sai nähoä, ja
roiclä cänäpänä halaja saadaxensa
nähdä, ulosseisorusta rastasta työ-
stänsä.
§. 6. Se on siis tanäpäiwanä mei-

dän lyömme ja huwituxemme, että Ju-
malan armon kautta, yhdelä Jumalisesa
Tutkinno-sa edespanna: „lesuxcu meidän
,/Wapahiajamme rastasta Lunastuxen työ-

A a 2 „tä
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„tä ja päälleseurawciista ihanata iloa ja
~huw!tusta„ za siinä Ensixi waarinotta:
„Kuinga määrättömän rastasti lesus
„mejdan Wapahtajamme on työtä teh-
nyt meidän lunasmremme edestä-,, Mut-
ta älkät toiwoko, Rakastetut Herrasa, et-
tä nyt saada täydellisesti kuulla kaikkia
sitä työtä, kuin lesus meidän Vapahta-
jamme on tehnyt ja ulosseisonut meidän
lunastuxemme ia autudemme tähden.
Koko meidän Wapahtajamme elämän ja
waelluren aika ei ollut muuta,.kuin ali«
nomainen työ-aika, meidän autudemme
tähden, ja Ui täyttämys siitä , kuin Hän
jo edessäpäin Wcmhasa Testamcntisä ilmoit-
ti: ~Sinä sait minun työtä tekemään
„sinun synnisäs, ja olet tehnyt minulle
„waiwa sinun pahoisa teoisas.,, Es. 43
24. Mikä oli lesuren köyhä syndymi-
nen, waiwalioinen ymbärins-leikkaus, pa-
ko Egyptin Maalle, kiusaus korwesa, y-
lönpaltiset saarnat za ihmetyöt, rastttawai-
nen waellus yhdestä paikasta toiseen, mo-
ninainen wamo, mikä mu se oli, kuin
alinomainen työ meidän lunastuxemme täh-
den? Wiimeinen lesuxen elämän ja Hä-
nen kärsimisens aika oli kuitengin Hänen
suurin ja rastain työ-aikansa. Me näem-
me yldakyllä edMkäywäisM Neljästä
Christuxen Kärsimisen Historiain Aktei-
sta, kuinga rastasti ja määrättömästi, se-
kä lumalalda että ihmisildä, sekä Maal.
lisijda kttäHcngessisildä, sekä ludalaisil-
da että Pakanoilda ja omilda Opetuslap-
sildans, sekä Sielun että Ruumin puolesta,
Hän meidän edcstäm on työtä tehnyt.
Meidän ylööluettu Pyhä Textimme an-
da yxinanö meille usiammat todistuxetsen päälle, kuin että me niitä kaikkia eh-
tisimme welwollisesti edesasetta. Me mer«
tilsemme ainoastans muutamia niistä, et-
tä me kiito lli sudella muistaisimme ja ma-
kuutetun tulisimme meloän Kullin M»pah-

tajcnnme rastaasta lunasinxen työstä,'mei-
dän edestäm.

§. ?> Että meidän syndisten sekä sie,
lu että ruumis oli, syndiä tehnyt ja syn,
nilla Jumalan wihoittanut, ja että Ju-malan wanhurstaus waati, että sekä sie»
lu että ruumis piti kärsimän ja kärsimi-
selläns synnin maxaman, niin täytyi nwZs
lesus, meidän Wapahtajomme, joka tä-
män maxon, niinkuill meidän Wälimie-
hemme, oli ottanut päällensä, sekä sielun
että ruumin puolesta, kalkein meidän sia-same kärsiä: Ia että Hän sitä totisesti teki,
myöskin wiimmeisillä kärsimisens hetkillä,sen päälle löydämme me meidän Tetti-
sämme wastansanomattomia todistucu.
lesus teki työtä Ruumins puolesla
„Ei'si.ri, oman ristins rasittawaisella ka»,
„damisella: Ia Hän kandoi ristins, luem-
me me, siihen asti, kuin he käsitit Mie-
hen, nimeldä Simon Kyremns, jonga he
waadeit sitä kandamaan. Icsuren, riio-
ssitfemisesta hawoittltu, piinattu ja wä-
sytetty ruumis, täydyi päälliset» tundell
tämän paillon Meristen olkapäidensä pääl-
lä, ja painosta'saada mielehens jchdatta
sitä katkerata ristinnaulitsemista, kuin ta»
män päälle oli seurawa. Se oli niin i-
hana meidän ensimmeisille Wanhemmille,
että katsoa kieltyl. Puun päälle Paradi-
sis, ja himolla katsella sen kaunista hedel-
mätä, sentähden piti se niyös oleman
lesuxelle, jonga tuli maxa tämän rikoxen
edestä, tarwas ja katkera katsoa ristin-
puun päälle, 'ja edeltäpäin käsittä sitä
piina, kuin Hänen siinä - kärsimän piti.
Se oli niin kewiä meidän ensimmäisille
Wcmhemmillem, että otta ja syödä sitä
kielnyä hcdelmätä, se riti sentähden ole-
man maikin ja rastas lesuxelle, otta ri-
stiä päällensä ja sen painon alla maxa hei'
dän syvistä himoansa. Syndimn ka,M

lviela
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wielä tänäpanä synnin ijesta, niin suu-
rclla lesuren taydyi stntäh-

hänen sowittamisexcns kanda ristin-
jjestä/ niin suurella rasituxella ja kiwul-
la- Ah! Rukustttut Herrasa, kosta me
näemme ja katselemme Icsusta, ristiänsä
fandaisa, niin katseikam ja kuulkam sima
siwusa, kuinga Hän tämän kuormansa al»
la huuta meille: „Tu!kat kaikki minun ty-
köni, jotka työtä teette ja olettarastau,
„fetut ja minä tahdon teitä wirwotta.
„Ottakat minull iken teidän päällenne ja
„oppikat minusta, ettH minä olen siwiä
„ja nöyrä sydamest, ja te löydätte lewon
„teidän sieluilleu,;e. Sillä millun iken
„on sowelias, ja minun kuorman on ke-
„wia.„ Matth. n: 28, 29, zo.

§. 8. lesus teki työtä Muuminsa puo-
lessa Toisen: „waiwaltzisella ja rastalla
„käymisellä ylös Golgatan wuorelle. Ia„he weit hänen siihen paikkan, kuin knlsutan
„Golgahta, j, n. e. Meidän Ensimmäi-
set Wamhcmbamme ajettiin kuulematto-
mudens tähden ulos maallisesta Paradi-
sista. lesus tuli myös stntahden ajetu»
xi ja wiedyxi ulos Kaupungista, että Hän
uloskaymiselläns piti awaman meille 0-
wen ja sisallekäymisen Tawalliften Para-disiin ja uuten Jerusalemiin. Syndincn
juoxee wielä tanapäiwäna niin noriasti
Jumalasta ja autudesta lesus
meidän Wapcchtajamme läyty täsä ftn-
tahden käydä niin rastailla ja waiwalloi»
silla asselcilla kuolema-paikallensa, sowit-
tarensa srndifen hillimätöi. dä kynnin juo-
pua, ja saadarensa wela händä jäll?n!ä
takaisin Jumalan tygö. Ah! tehkön Ju-
mala, etteme me ikanäns kuulis ja lukis
wtä, jcllnnme siinä simus miclehemmejohdata mitä sano: Sentähden
myös lesus, että Hän oli pyhittäwä
Kansan omalla werelläns, on ulkona por-
tista kärsinyt. Niin mcngäm siis Hänen

tygöns ulos Leiristä, kandaiu Hänen pilk-
kans. Silla ei meillä täsä ole pysywäi-
sta Kaupungita maan tulcwaista.me etsim-
me. Edr. 13: 12, 13, ,4.

§. 9. lesus teki työtä Ruumms
puolesta Kolmannen: „pitkallisellä ja
„katkeralla kiwulla kaikisa läsenisäns ia
„kallin werens uloswuodattamisella ristin-
,naulitsemisen a11a.,, lesuxen siunatut
jäsenet wcnytettin ulos ristin päällä: Nau-
lat lyötin Hänen pyhäin kättens ja jalkains
läpitse, ja Hän eli luusi hetkeä fenkaltcusesn
wcukiasa tilasa. Kuka on, joka ei taida
ymmartä, mingä ki-
wun tämä läpitselyöminen saatti Vapah-
tajalle, ja kuiuga suuresti tämä pijna
mahdoi lisändyä siitä, että se niin kauwcm
päälläseisoi? Kuka on, joka ei näe kuinga
tämän julman ristinnaulitsemisen kautta,
ne siunatut weren lahtet lesuxen käsifä ja
jaiwoisa awatan, loista kaikkein meidän.syn-
dcimme sowindo on uloskaynyt? Rakas
Sielu, kossa sinä tutkistelet tätä kipua le-snxen jasenisä» niin tutkistele ynnä sitä
yllyttäwäistä synnin himoa sinun rnumiis
jasenisä, jonga kautta sinä olet Wa-
pahtajase senkaldaisen piinan malkansaat-
tanut, ja tutkistele siinä siwusa sitäwel-
wosiisutta, kuin sinun pälles tämän kan-
ta on pandu,ettäristinaulita lihas, himoin
„ja haluin kansa.,, Gal. 5: 24, jos sinci
muutoin tahdot olla Chr«stuxen oma. Ko-
sta sinä näet Cimsturm meren wuotawan,
niin maista, elta tämä weri on Chrissu-
xcn, Jumalan Pojan weri, se ainoa so-
windo sinun ja koko mailman syndcin e-
d-esta. Ota sen sowittawaista woimaa,

kat,uwa,isesa sydamniesa, ustolla wastan:
Mutta anna myös sen pyhictäwaisen
woiman saada puhdista sinun omatundos
kuolewaisista toista, eläwalä lun?alata
paiwelemaan Edr- 9: 14.
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§. 10. lesus teki työtä Ruuminsa
puolesta Neljännen: „raffalla janolll ja
„katkeralla juomalla. He annoit Hänelle,
~etikkata eli myrhattua miinaa, sapelia
„se?oitettua, ja kuin Hän maisti niin ei
„Hän tahtonut juoda. Hän huusi ristin
päälda: „Minä janoan,,. Rakas Sielu,
muista että lesuxen täyty tällä muotoa
ma.raa sinun syndiseu sammumattoman
janos ja hekumallisen makus edestä- Niin
usein kuin sinä janoat, niin muista le-
slmn janoa ja katkerata juoma, ja anna
muiston siitä tukahutta ja sammutta si-
nun ylönpaldiset ja hekumalliset himos.
Jos ci se tapahdu ajasa, niin saat syyt-
tn 'jos sinun kerta, rikkai: miehen
kansa piina-paikasa, täyty kerjätä, ja ei
kuitengan saada wesipisarata, kieltäs jäh-
dyttoxes.

§. li. Mutta ei ainoastans Ruu-
mins puolesta, waan enämmin Sieluns
puolesta on lesus, meidän Wapahlajam-
,ne, myös ristin päällä työtä tthnyrmei-
tän lunasilixemme ja autudemwe edestä.
lesus teki työtä Sieluns puolesta Ensin:
„ahdtstuxella ja surulla sen ylttse, ettei
Hänen ystäwäns ymmärtänet Hänen
,',kärsimisens päämäärää, ja ahdsiturella
„ja surulla wihollistens pahuden, häwyt-
„tömyden ja paatllmisen ylitse.,, Hänen
täydyi ahdisturella nähdä, kuinga suuri
loukko Kansaa ja waimoja kyllä hywästä
aiwoituxesta itkit ja surkuttelit Häl,dä,
mutta ymmartämättömyden tähden ei
tietänet itkeä ja surkutella itsiäns ja par-
kua syndeins ylitse, jotka olit saattanet,
Hänen tähän tilaan; Hän tygöpuhuttelee
heitä siis tällä tawalla: Tyt-
täret! älkät minua itkekö, wan itkekät
„itse teitänne ja teidän lapsianne»,, Ah!
Rakastetut Sielut, Te kuin oletta Chri-
siityt ja paremmin oppenet, ällät andako

lesuxen rastan karsimisen hedelmän sei-
sahma ainoastans murhellisiin liikutujciin
teidän tykönänne ja pikaisiin kyyneleihin
nilden murhellisten asian-haarain ylitse,
kuin te kuulette teidän Vapahtajastanne
sanottaman ja ilmoitettawan, wan mengät
edemmäxi tämän kansa, ja tiedustelkat
lesuxen kärsimisen syytä, joka löyty tei«
sä ja teidän omisa synneisänne. Itkekät
erino.nattain niitä, itkekät ja rukoilkat
niin kcmtrcm knin te saatte armon, elä-
mällä uffolla omistaa sitä kallista snndein
mafoa, kuin Christuxen karsimisen kautta
on tapahtunut. lesus teki työtä Sie-
luns puolesta ahdistuMa ja surulla, wi-
HMstensa pahuden, häwyttömyden ja
paatumisen ylitse. Hänen täytyi ahdistu-
xella nähdä ja kuulla, kuinga Han se kaik-
kein ylönkalsottapa ristinnaulittin kahden
ryöw.Kin keskellä ja luettin näiden pa-
hanlekiäin sekan, kuinga osa ohttftkäy,
wäisista pilkkaisit Händä, wäändelit pää-
tänsä ja sanoit: „Woi sinuas! Jalosti
„Sinä Jumalan Templin maahan jaotat,
„ja kolmena päiwänä sen jällens raken-
,,nat:„ Kuinga Ylimmäiset Papit, Kir-
janovpinet pilkkaisit Händä, ja ulosoxen,
sit monda heriäys sanaa: Ia! lHänen
täydyi myös ahdistuxessa nähdä ja kuul«
la, kuinga M ryöwärcistä, joka Häne«
kansans ripustettu oli, wiimeisten hetkeen
saakka paadutti itsens, „pilkkais Händä ja
„sanoi: Jos Sinä olet Christus, nii»
„auta Sinuas >a meitä.,, Äh! Rakaste-
Ntt Sielut, niin paljun se maxoi meidän
Vapahtajallemme, että wanhurstautla
meitä syndislä, ja ansaita meille osaa nii'
den kansa, jotka pyhitetyt owat, että
Hän, se kaikkeinpyhin, tuli meidän sia-
sinne suurinbana snndisenä pidetyxi ja et-
tä Hän, se kaittcinwiatoin, tuli luetut!
lulmimbain pcchanlekiäin sekan: niin pal-
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jo se maxoi Hänelle, että somitta ja ma-
xaa sitä ylenkatsetta ja häwäistysta, kuin
me synneillä osotame Jumalala »vastan,
että Hänen itse täydyi kärsiä suurimman
hawäistyxen ja pilkan. 2lh! aikamme sm-
tähden enä ylönkatsoko ja yäwäistö le-
susta pidemmällä pysymisellä ja paatumi»
sella meidän wanhotsa synneisämme, wan
kiittäkäm, ylistäkäm ja kunniotttt.fam tä-
tä meidän korkiasti lausuttua Wapah-
tajatamme, pikaisella ja yxi »väkäiselläkäändymyxellä ja ustolla Hänen päällens,
pyhitetylle ja elämässä, joka
Hänelle kelpaa ja koko mailman eten woi
asetta, että me, jotka Chnsturesta nimeä
ftwname. myös olemme Christityt, säily-
tämme Christuxen mielen ja noudatame
Christuxen elämäkerta.

§. 12. lesus teki työtä Sielunsapuolesta Toisexi: sanomattoman rastanKiusausten pimeydesH synnin, Jumalan„wihan jakaikkein helwetin waiwam hir-„!nu>simman tundemistn olla. Ia yhde-
xäimellä heikcllä h!'usi lesus korkialla„ä«nM: Minun Jumalani! Minun Ju-halani! mixjs minun ylönannoit? Mi-kä oli tämä, Rakastetut Herrasa, ja mi-kä maan Wapahtajata niin waikeroiten
huutamaan? Eikös Hän ollut JumalanPoika, ja eikö Jumulusden kansa yhdistetty tämän Hänen kärsi-misens alla? Ia iotissti: Mutta Juma->us salaisi itsens Ihmisydeldä, ja ei an-danut tura Jumalallista woimaansa jalohdutustani. Jumalat, Armon Kaswotpe-tetti!' pois Jemxen Ihmisyden vuon-an edestä ja Jumala osotti ainoastanslostonpyytäwäistä wa!'hurssauttans ihmi-!m Suukukunnan syndcin yliise.' Syn,
"lt, jolka Hän oli päällelis ottanut, ilme-Ny't oikiaft kauhistlipesans, hclwelin mai-kat ryhdyit hmnuisudesans Hänehm ja

koko solanan joukko karkais nyt wiimeisen
kerran lesuxen sielun päälle, kaikkemsm,-
rimmalia julmudellansa ja woimallansa.Täsä oli samat asiat ja sama tila, kuin
edelläkäywäiscnä yönä Icsuxcn weren kam-
pa uxen alla Irttitarhasa, ja nytt sitä ra'
stamiu, kuin sekä Sielun että Ruumiin
wuimat olit jo waiwasta ja ahdistuxestawäsynet, jokakakki teki, että meidän Wa°
pahtajamme nytt tustannui, niinkuin lu-matalda ylönanncttu. Ah! Rakastetut
Sielut, täsä me oikein näemme, kuina..,
rastasti lesurcn Sielu on tehnyt työtä
meidän lunastuxemme edestä. Tasa näem-
me me merkin, kuinga waikia ja rastasse on ollut Jumalan Pojalle, että synnit
meidän siasammc maxaa. Tchkön Juma-
la! että me tätä niin katsclisim, eltä me
myös mahdaisimme nähdä, kuinga syndi
on ja ettei se ole leikkinä
pidetläwä. Tehkön Jumala! että me sen
niin näkisimme, että me siitä uffosa tu-
lisimme wakuutetuxi sen sowinnon täy-
dellisydestä, tuin lesus meidän syndeim-
me edestä on edesfandanut, ja että me
myZs meidän kiusaustcmme alla ja ylön-
annctusa tilasa mahdaisimme käsittä woi-
maa ja lohdutusta siitä rastaasta kiusauxe-
sta ja kilwoituxesta, kuin lesus meidän
Vapahtajamme on ulosseilonut. Me nä-
emme selwästi mingätähden Pawalisanoo: „Ei meillä ole se Ylimmäinen.„Pappi, joka ei taida meidän heikkout-
tamme armahta, waan se joka kaikis kiu-
sattu on, niinkuin mekin, kuitengin il-
„man synnitä.,, Ebr. 4: 15.

§. 13. lesu's teki työtä sekä Sielun
että Ruumin puolesta Kolmannexi: „rak«
lähimmällä puhella ja saarnalla Ri-isiinsä päällä.,, Hän sanoi Aitillens:kar,o sinun poikas! ja lohannerell<:katso sinun Aitts! osottain silla muuttn.

matto-
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mattoman rakkaudens ja murheens heistäwiitmisellä hetkellans. Hän lohdutti ryö-
waritä Jumalallisella lupauxellans: Tä-
näpänä picä sinun oleman minun kan-
sani paradisisä: ja, Hän saarnais koko
niailman edesä tapahtunesta lunastuxens
täydeilisyoestä: se on cäyrecey. Ah! teh-
kön Jumala, että tamälesuxen murhen-
pito Hänen omistans, lohduttais meitä,
meidän murhettemme ja ahdistustemme al«
la mailmasa. Tehkön Jumala! että me
kusema - hetkesamme, lesuxen suusta
Hänen Hengens kautta, saisimme
kuulla saman «oakuuttawaisen wastauxen,
kuin se katumainen ryöwäri sai> ja teh-
lön Jumala! että me u<?allurella sen pääl»
le taidaistmme iloisella ja rohkialla o-
malta tunnolla ulospuhjeta meidän autu.
destamme, sanoden: se on cäyrecry.

§. 14. lesus teki työtä sekä Sielun
että Ruumin puolesta Neljännen: „woi-
„malliseila rukouxella ja estrukouxella Tai-
„wallisen Isänstygö.,, Hän rukoili nii-
den edestä, jotka Hänen ristinnaulitstt ja
siinä ssmasa kaikkein meidän edestämme,
jotka synnillämme teimme yhtä heidän
kansans „Isä! anna heille andexi, sillä
„ei he mitä he tekemät.,, Hän an-
'noi Taiwallisen Isäns käsiin oman sie-
luns ja siinä samam kaikkein ustowaistens
sielut ja sanoi: „Isä! minä annan mi-
„nun Hengen» sinun kaius-,, Ah! teh-
kön Jumala, että me tundistmme woiman
tästä Hänen rukourestans ja esirukouxe-
sians, sekä elämäsä että kuolemasa. Teh,
kön Jumala, että meillä kaikkena meidän
elinkautenamme olis wahwa makuutus kaik-
kein meidän syndeimme armollisesta cmde-
si saamisesta lesuxen, meidän Vapahta-
jamme, ansion ja estrukouxen tähden, ja
tchkön Jumala, että me kuoleman hetke-
sämme lapsillisella ustalluxella taidaisim-

me kutsua Jumalala ja lesusta meidän
Isäxemme, ja anda meidän sielume Ha<nen kaftins! Sillä walillä näemme me
nyt tasa täydellisen selityxen sen päälle
kuin Pawali sanoo: „Christuson Hänen
„lihans päiwäna uhranut rukouxet ja nöy-
„rät anomiset, wäkewällä huudolla ja
„kyyneleillä sen tygö, joka Hänen woi
,skuolemasta pelastaa, ja on myös kuultu,
„että Hän Jumalaa kunmoitti. Ebr.
5l 7-

§. 15. lesus teki työtä sekä Sielun
että Ruumin puolesta Wiidennexi: kuol,
lesans kaikkein meidän siasamim. „D
„kuin Hän sm sanonut oli, kallisti Hän
„päänsä ja ylönannoi hengenfä.,, Tämi
oli se ainoa ja wiimeinen, kuin nyt sen
kallin Wapahtajan lunastuxen työstä sei<
soi jalella,ja jonga kautta meidän soivin-
domme kokonans täytettin. Kuolemaa
kuuleman, oli synnin palkka, ja Chrilw
xen Kuoleman kautta tuli tämä synnin
rangaistus täydellisesti maxetuo. „Koffa
„me wiela syndiset olimme, on Christus~meidän edestämme kuollut, ja me olem-
„me Jumalan kansa sowitetut Hänen
„Poikans kuoleman kautta:,, todistaa Pa,
wali Rom. 5:8: ie Ah! tehkön luma-
lan, että tämä totus )väkewästi loistais
meidän sydäMiiamme, niin usein kuin me
tulemme murhellisexi syndeimme ylitse,
ja kuolema meitä peljattä: Mutta älkäm
myöskan ikänäns unohtako, niin lau-
man kuin me elämme, sitä welwollisutta
kuin tästä seuraa, että ~Christus on st>"
„tähden kaikkein edestä kuollut, että »e
„jotka eläwat, ei nytena eläis itstllens,
„waan Hänelle, joka heidän edcstäns
~kuollut ja ylösnosnut on.„ 2 Kor. 5'
15. Katsokat, Rakast. Herrasa, niin sm>«

rella kuvulla ja waiwalla on meidän Wa->
pahtajamme myöskin wiimeistllä elämanshellillä
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hetkillä tehnyt työtä meidän lunastu-
xemme ja autudemme edestä, ja wielä-
fin määrättömästi rastammalla, kuin nyt
meildä yrinkertaisesa tutklnnosa on tai-
nut tulla edesasetetuxi.

lalkimZinm Osa.
s 16 nyt lyhykäisesti-

,Men lesus jo ristin päällä sai nähdä,
„ja wielä tänäpänä halaja saadaxens näh-
„dä raffasti «losseisotusta työstäns.,,
lesus näki jo ristin päällä kahdenkertai-sen ilon rastasta lunastuxens työstä. Hä-
nellä oli se huwitus ja ilo kaikkeinenstn,
„että Han tunsi Tmwallisen Zsäns wa-
„kuutuxen sydämesänsä, että se tapahtu-
„nut sowindo oli täydellinen ja ulottu-
„wainen ja että Inman wanhurstauden
,Mlmus, koko mailman syndejä wastan,
„täydellifesti oli lepytetty.,, Jos lesuS
ei olis saanut tätä Tawallisen Ifäns
makuutusta, niin ei Hän ikäuäns olis tai-
nut wiimeiseNäns huuta ja todista niin lu-
jasti ja rohkiasti: Se on täycetty. Jos
lesus ei olls ollut peräti wahwa ja
'vakuutettu siitä, että Hänen IsanS
oli juuri täydellisesti sowitcttu kaik-
kein niiden syndcin edestä, joiden moron
Hän oli päällens ottanut, niin ei Hän
suingan olis tainut senkaltaisella lapsillisel-
la ussalluxella ylönanda Sieluans Ikän-sä kasiin, maan olis täytynyt ylönanda
HengenS hämmästyxellä jawapisturella lu,
Malan wihan-käden tähden, joka wieläkuolemangin perästä olis Händä waiwan-
nut ja kostoa pyytänyt. Mutta kosta

huusi: Se on ränetry: kosta HänVloncmnoi Hengens Isäns käsiin, niin
Han M kaikkeinselwimmäsii tietäannoi
kuinga Hän oli wakuutettu siitä, että
IM, mitä Jumalan puolelda waadit-

V b

tin langennen ihmisen sukukunnan luna-
stuxexi, oli tyyni täytetty ja se wanhurstaSJumala Hänen lunastuxens työn kautta
täydellisesti fowitettu jn lepytetty. Tä-
mä oli tosin yxi suuri, määratoin ja
Jumalallinen ilo ja huwitus siunatulle
WapahtajÄlemme. Hän oli, jo monoa
kerta lihans paiwinä sila rukoillut Tai-
wallisel.>a Isäldäns: ja tätä pyysi Hs>,
myös kosta Hän sydämmensä pohjasta
sanoi: „Nyt on minun Sieluni suuresti„murehisans: ja mitH minun pitä sano-
„man? Isä wapahda minua tästä het-„kestä: kuitengin olen minä sentähden tä-
ähän hetkeen tullut. Isä kirkasta sinun
„Nimes.„ Tämä oli myös se, josta Hän
silloin kohta äänen kautta Taiwasta sai
lupauxen: „Minä olen sen kirkastannut,
„ja tahdon nyt wielä kirkastaa.,,. loh.
12: 27, 28.

§' lesuxella oli wielä se ilo llt.
nastuxens työstä, että Hän joristins pääl-
lä sai nähdä yhden Viheliäisen syndism
nauttiman hedelmän Hänen lunastuxe-
stans, ja totisen käändymyxen jaustou kaut-
ta temmatt«wan, niinkllin kekäleen edesä«
seisowaiststa helwetin liekistä ja siirrettä-
wan Paradisiin, niinkuin Jumalan lap-
sen. Se katumainen ryöwäri oli se, joka
wiimeiseliäns saatti Hsurclle tämäi» ilon
ja jonga käändymys, ehkä se oli myöhäi'
nen, oli kuitengin niin totinen ja täydel-
linen, että se fulke sisällens kaikki ne kap-
palet, kuin Jumalan sana totisten kään-
dymyxeen waati. Hän tunsi sydämmen
chdistuxella syndi-welkans ja tunnusti, sa-
noden: „Ia tosin, me olemme oikein sii«„nä (kadotuxesa), silla me saamme mei-
„dän töidemme ansion jällen.,, Hän tun-
nusti lesuxen ei ainoastans wiattomaxi:
ei rämä mirän pahaa cchnyr, sanoohan;
maan myös, se tuin enämbi oli/ tunsi ja

tllll-

193Pitkänä Perjantaina.



tunnusti lesuxens pilkatun ja ristinnauli-
tun tilaus alla, oleman Herran yhten
Waldakundaan, wsa Hän kuolemans jäl-
ken piti halitftman: hän ustoi sentähden
Hänelle koko skluns autuden ja rukoili:

nluista ininncr, koffas tulet wal-
dakundas. Tämä oli totisesti suun usko,
ja ei tainut olla luonnon, maan Juma-
lan Hengen teko» Hän sai myös scntäh-
den mitä hän ussoi ja rukoili; syndins
twdexi ja lesuxen kansa osallisuden tai-
wallisefa ilosa, Mä kaWa lupauxella:

sanon minä sinulle: tänapäna
s,pit<s sinun ol?man minun kansani Para--
„disisä.„ Ah! Rakastetut Herrasa, mil-
lä ilolla ja huwituxella mahdoi lesus
nyt ristinsä päällä katsella ja kuulklla
sä'nän wiheitäisen syudisen käändymystä?'
Mikä mahdoi Hänen itos ja humicuxens
olla, täytetyn lunasturensa työn
tästä ensmnnäisestä, hedelmästä, jonga
Hän sai kansansa Paradisiin? Millä i-
tolla ja huwituxM mahdot Hän nyt
miklehtns johdatta TaiwaWn Isäns Wan-
hasa Testamentifä annettua lurausia, ja
nyt all,xi riemulla nähdä tämän ryöwä-
rin päälle täytettämän, mitä Esaian
kautta oli luwattu: „Että Hänen Sie-
„luns on työtä tehnyt, saa Hän ilons
„nähdä ja tulee rawituxi.,
„kautta minun Walchurssas Palweliani
«monoa wanhurssautta.,,. Cft>> n.

§. 5 8. Vmnlärtäkät tästä, nyt ilse,
Rakastetut'Herrasa, Mä st ilo ja huwi-
tus mcchw seisoa,, kuin Iftts meidäl,
Wapcchtajamnu halaja nähdäxe,'.s Mtista
ja kalkista määrättömäl-
lä maiwassa ulosseisottm lunastnrensa työn
edestä. lesux,en ilo ja huwitus seisoo sii-
nä, että Hän saa nähdä, kuinga se täy-
dellinen lunastus, jonga Hän ilman mei-
tä ja meidän «desiämme täytti, taita

totisefa käändymyren jarjestyxesä meidänpäässemme ja »neifä täytettä, niin että mesiitä itse työfä tulemme osallisin. lesu,
xen ilo ja huwitus seisoo siinä, että Hä„saa nähdä, kuinga »viheliäiset ja kadote-
tut syndiset tundemat, tunnustamat ka-
tumat ja duomitsnvat endiset syndins,
että Hän saa nähdä, kuinga he slMm«
men halulla, rukouxella ja uffallurclla yx,
wakaisest käändawät itsens Hsnxsn hei-
den Wapahtajans tygö,, luottamat ja u-
ssaldamat ainoastans Hänen sowindonzpäälle, j.a anomat ja ustowat, että Ju-
malan pitä Hänen tähtens ottaman hei-
tä armohin, andaman heidäll syndins
andexi, ja ylösottaman heitä, tapsims.
Hsuxen ilo ja huwitus seisoo siinä, etli
HHI saa nähdä, kuinga, nämat uffowÄ-
set sielut uffon kautta lumalalda tehdä,!
wanhurstaxi ja saamat syndins andexh »

lösotetan Jumalan lapsixi, jotka emm
olie maitman lapset, julistttan taimm
periWxi, jotka ennen- olit hclwstin Oli-
sit. KsuM ilo ja huwitus on se, etki
Hän saa- kmnga nämat
lan lapset ja ulkomaiset sielut sitte, niin-
kuin kuuliaiset lambat ja ussollifet bpctus-
lapset senrawat Händä< Paimendans ia
Herraans,kampauxeUa jakjlwoituz-clia kaik-
kia syndejä ja wihollisia wastan,, pyhudi-
sä. ja wanhurstaudeja kaikkena elinaika-
nanS, opisa, elämäsä ja kärsimisesä. A,suxen ilo ja huwitus käypi wihdoin tay-
ten, koska Hän kuoleman hetket saa si'
ista nämat uffoNsei sielut tygölisä Pa/radisiin, ja päällisexi, tullesans wiimciselle
duomiollez wieVa seka heidän ruumms et-
tä sieluns täyvesliscsti autualliseen ijaukaik-
kisuteen. Katso! täsä seiso se ilo ja hll'
witus, kuin meidän Wapahtajamme
la<a ja tahto saada nähdä ulossch'otM
rastan lunastuxeils työn, edestä. LiiuncM
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tama paljon anottu, ja anfainnekkö Han
tätä meildä määrättömän waiwans ja työn-
sä edestä? Anoko lesus jotain kuin mei-
tä «vahingoitta, ja eikö se ole nmdän o-
maa menestystämmc ja nututtamme kuin
Han halaja M himoitse, paljastans kiltol'
lisudemme merkixi. Anoko Han jotain
Mdötomda, ja jota Han ei tahdo itse
Hcngms kautta meisä toimitta ja täyttä,
jos me mnoastaus yxtotisesti ja yxwakai-
sesti tahdomme kaundä meitamme ja ru-
toilla Handa siitä? Ah! Herra walista-
kon ja andakon meille armons, että totu-
della nahda kuinga kohtullinen, kuinga
mahdollinen, kuinga aumallmen tämä
meidän Lu!,astajamme halu ja waatimus
m. Jumala herättakön ja liikuttako»
meitä ;a tehkön meidän sielumme lewot-
tomaxi, siihen asti että me, totisen kaan-
dymyren kautta synneistä ja uskon kaut-
ta lesuxen päälle, toimitamme meidän
WapaiMWemme sen pyhän ilon ja Ju-
malallisen huwituxen, ?uin Han kallin
lunaiwxensa työn kautta on meilda niin
hywin ansainut, niin yxwakaisesti halaja,
ja niin woimallisesti jokapäiwa etsii.

§4 19. Me tahdomme nyt päätöxexi
itsekungin sydämmen ja oman tunnon
päälle laffea wastattawaxi yhden yxinker»
täisen ja tarpellisen kysymyren- Kysy,
kön siis jokainen omalda sydameldans
tänä suurena Sowindo-Päiwänä: „On«
„go lesus, minun Vapahtajani, saannutnähdä ja saako Han wiela jokapäiwä
„nähda ilons ja huwituxens minusta,
,/Niinkuin Hän halaja rastan lunastuxeu-„sa työn ed.stä?,, Tämä kysymys on
tarpellmen, Rakastettu Herrasa, ja myus
Pian wastattu, ainoastans ettäs oikein
tutkit sydämmes ja elämakertas. Josstnä löydät että sydämmes on kyl-
mä ja kangea Jumalala ja lesusta wastan,

ilman yxtotista halua Hänen ja Hänenarmonsa perään, ilman yxwakaista
rakkautta Jumalan tygäj Hauen sa-ncms ja lakins tyaö, ilman Motista
pyrkimistä edeskästn pyhäsä ja ju-
maliset elamakerrasa: jos sinä löydät
että sydän on lämmin ja palaa himosta
ja rakkaudesta syndiin, mailmaan ja tur-
hutem: jos sinä löydät että swä kulutat
aikas ja elämät ehdollisifa syimeisä, pa-
hudesa ja kiukusa, ahneudesa jawaäryde-
sa, juopumuxesa, irstmsudcla ja saastai-sudesa; nun ei tosin lesus ole nähnyt
eikä näe sinusta iloans ja huwitustans,
maan sitä wastan Jumalallista murhetta
ja mielikarwautta: mutta satanalla, Hä-nen ja sinun akeimmälla wihoUsellas, on
ilo ja huwitus sinusta, silla se on hänenhaluns ja himons kuin sinä silloin täy«
tat, ja hänen menonsa jota sinä ?lamä<
kerrallas noudatat ja harjoitat. Ah! ajat-
tele kuinga pahoin sinä teet seka sinunWapahtajatas että itsiäs wastan: Wapah-
tajatas wastan: ettäs ennen tahdot hu-
ivitta ja suositella satanatc, synneilläs,
joka kuitengin on sinun murhajas ja pa-
hin wihollises, kuin iloitta lesusta kaan-
dymyxelläs, joka kllitengin on sinun Wa-
pahtajas ja paras ystawäs, joka rakkau-
desta sinun aututchcs on kuolemaan saak-
ka työtä tehnyt. Ajattale kuinqa pa-
hoin sinä teet itsiäs wastan, kosta- ssna
ennen etsit iloitta sata nata, joka on sinun
onuettomudes ja wahingos, kuin lesu-sta, joka on sinun onnes ja autudeS:
Malta mieles ja palaja koffa armon aika
wielä on: kadu ja ano andexi lesuxcloa
hussudes ja kiittämattömydes, niin pitä
Hänen, joka armahti katumaista ryöwä-
riä, myös armahtaman sinua ja otta-
man sinua armohins. Mutta älä sen
kansa wiilvytä, niiilkuin rvöwäri teki,
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wiimeiseen hetkeen asti. Taisi olla että
hän sillon kutsuttin ensimmäisen kerran:
han scurais kohta klttsumusta ja sai ar-
mon. Sinä olet monda kerta kmsuttupa<
rcmnusta tekemään ja kutsutan myös tä-
napäna: jos sinä ylönkatsot kutsumuxen,
niin taita sinun sydammes kuolema-het-
kesä niin paatua, ettei se taida eikä tah-
do wasianotta käaudymyren armoa. Pa-
ranna siis itsiäs kostas wieia taidat syn-
dia tehdä. 'Seura kostas wielä taidat.
Tule lesuren tygö kostas wielä taidat tul-
la ja kosta Han kutsuu, hukuttelee japyy-
tä sinua tulemaan. Jos taas omasa
tunnofas Jumalan Hengen wakuutuxen
kautta tiedät, ettäs olet tullut lesuren
tygö: että sinä halajat, ussot ja rakastat
Hända yrtotisen ahkeroitstmisen alla et-
tä sinun sydämes ja elämäkertas Hänel-
le mahdais felwata: Niin on Han saa-
nut nähdä ja näke wielä sinusta ilonsa
ja huwituxensa. Ah! ole siis iloinen sen-
tähdm, ja kiitän lesusta sydämellisesti:

mutta älä ylpeile, älä paisu, älä luota
itsehes; waan waella pelwosa ja nöyry-
desä: Katso aina lesuxen päälle ussolla:Pidä Haudä kädestä rukouxella: ja pyy.
da että Hän, kuin hywan työn sinusa
ftlottanut on, tahdois itse sen täyttä »vii-
meiseen tulemisens päjwäan asti. Mut-
ta kaikkeinarmollisin Herra lesu! Sinii
joka meidän lunastuxemme ja autudemme
tähden kuolemaan saakka olet työtä teh-
nyt: tee myös, Henges kautta sanasi,,
niin työtä meifä, että Sinä myös mck
siä ja meidän käandymMstämme mahdai-
sit saada nähdä Jumalallisen ilos ja hu«
wituxes! Siuna Jumalallisella armo-wai-
kutuxellas, mitä nyt yrinkertaisudesa on
edesasctettu, ja tee että tämän Sinun
tundnnises kautta myös monda wanhur«
staxi tulisit l la, „O I«"su Christ! Sä
„turwan itz, Me uffos Sinuld pyydäm!
,/Sun viinas, kuollos tähden, Vuo ett
„i!on loydäm!

Amen lesuxen Nimeen- Amen.

Pääsiäinen.
Rauhan Jumala, joka on kuolleista jällen tuottanut sen suuren lam-

masten Paimenen, ijankalkkisen Testamentin weven kautta, meidän
Herran lesuren; saattakon meitä kaikesa hywäsa wösä toimelliseri
tekemään Hänen tahtoansa, 'ja tchkön teisa mitä Hänen edesansa
tollinen on lesuxcn Christuxcn kautta, jolle olkon kunnia tjankaitti'seen. Ame n.

Jumala on meidän edestämme,
T „kuka wui meitä wastan olla? Io-

„ka ei omaakan Poikaansa armah-
„tänut, waan «ndoi Hänen kaikkein mei-

„dän edestämme, eiköstä/hän myss
„joita meille kaikkia Hänen kansansa?
Niin, Rakastetut Herrala, puhuu Pawa-
li Rom. s: 3i. 22. Näillä kalihilla st-
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noilla, joitaemme ikänans taida kyllä oppia
ja tutkistella, johdatamme me mielehcmme,
tänäläsnaolewaisena Pääsiäis päiwänä, si-
tä ulossanomattomasti suurta armolahjaa,
kuin Jumala meille, Icsuxm Christuxen
ylösherättämisen kautka kuolleista, anda-
Nltt VN- Se on itsestänsä ymmarrtttawä,
<tta Jumala on Hänen Poikansa meille
Woittannut: sillä muutoui ei olis Apostoli
tainut sanoa „eikösta Hän myös lahjoita
„meille kaikkia Hinen kauttansa? Kosta
„Abraham, händä kiuiattaisa, u-
sson kautta, uhrailt Isachin, aino-
kaisensa, josta hän jo oli lupauret saa-
,mt; nin hän ajatteli, että Jumala woi
kuolleistakin herättä. Sentähden myös
sai hän hänen jällen niinkuin yhdesa esi-
kuwafa, ja ynnä hänen kansansa wastal-
kusen wcckuuturen siitä armolupauxesta,
kuin hänelle ennen annettu oli Hebr n:
17, 19. Tämä tapahdui sitä warten,
että se olis ollut esikuwa Christuxeen,
joka totisesti on kuoletettu, tapettu ja Ju-
malalle uhrattu meidän edestämme, mut-
ta ylösnoustmistsansa meille jällen annet-
tu, ynnä kaiken Jumalan lupauxen kan-sa, jonga täyttämisen toiwo, Hänen kuo°
lemansa kantta, oli kadonnt niilda, jot-
ka Häneldä odotit Israelin lunastusta:W he ajattelit, ettei Hänen enan pitä-
mMn Ylösnouseman kilollcista. Tämän

ylösnousemien suhten sanoo Pa-wali lujalla ja järkähtämättömällä wa-
kuutuxclla ja ikänäns kuin kcrffattn: Ei-
.Wä Hän niyös lahjoita meille kaikkia Hä-nen kansansa. Nunkun hän tahdois sa-
"oa: Jos ei Ic,mala ole omaakan Po-kaansa armalMM, waan andoi HänenlM.ein meidän edestämme: jos. ei Hänsallinut Hänen kuolemasa pysyä,

ylö l',ous.,mise:!sa kautta andanutlalien me.l!eHänen, joka on meidän ustom-w perustus, niin seuraa siitä, ja se ei tar-

witfe lawiambata todistusta, että Jumalamyös lahjoitta meille kaikki» Hänen kan-sansa.
Niin tulkat nyt te kaikki, jotka Chrp

stuxen, nimeä mainitsette ja tutkistelkat mi-
nun kansani tätä suurta Jumalan armo-
lahjaa, että me myös oppisimme, kuinga
meidän siitä hyötymän pitä. Me rukoi-
lemme sitä warten Jumalala, että Hän
tällä erällä tahdois suoda meille sen ar-
mon ja woiman, kuin Hän myös Chri-
stuxen kansa meille lahjoittanut «m, sa-
nan ilmoittamiseen ja kuulemiseen. Isameidän, j, n. e.

Ewangelmm, Marc. 16: 1-8
/siihen aikaan, foffa Gabl,ahtl kulunut oN>
>«> osti Maria MagdaKna ja Maria lakobi ja
Salome hywän hajullisia woiteita/ tnllarenfa woite<
lemaan Händä, I« tulit haudalle, enssmäisnä Oa-
bahtin yäiwäuä fanien warhain, Nuringon noste--sa. Ia puymt keffcnänsä, kuka meild-ä wieritta
kilven haudan owelda? Ia kuin he katsoit, nait
h? kiweu wieritetyxi, sillä se oli sangen suuri. Ia
fuin he olit hautaan mennet sisälle, nait he yhdei?
nuorukaisen isiuwan oikiaM puolet, joka oli »an-
tetettn pitkällä walkinlla wLLtlellar ml he häin-
mastyit. Mutta Hän sane, heille: nikat hännnäl
stykö. Te etsitte lefuffa joka ristis
naulittu oti: Hän nousi vlös, ei Hau o°le taalla?
katso siaa, kuhunga he Hän?» panit. Mutta mcn?
gät ja san okat Hänen OvetuslapsslK-nsa, ja Ptta<
r<l!e< että Hau käo teidän edellänne Galileaan:
siellä te Hänen näette, niinkuin Hän sanoi teille.
Ia he menit nopiajli ulos ja pakenit haudalda: !>!«

!ä wapistns ja suuri hämmästys oli heidän päM
lenlä tullut: ei he myss kellengän mitan sanonet,
sillä he pettäisit.

Tämän Pyhän Ewangeliumin
datuxesta tahdomme me edespanna

Jumalan Lahjaa lesu.ren Christu»
xen ylösnouiennstfa,

niinmuodon kuin meille siinä
0

Bbz

197Pääsiäinen.



i) Chrisms, ja
2) Raitti Hänen kansansa annettu

on.

Edellinen Osa.
HUitä ensin siihen Mee, „kuinga Chri-

„stus itse on meille annettu Hänen~ylösnousemisesansa, niln me sen parahin
opimme ja ymärrame, kosta me mieleem-
me johdatamme niitä uskomaista, joista
Tmisä' puhutan, Mariaa Magdalenaa,
Mariaa lakobi, Salomea, lesuren
Opetuslapsia, ja erinomattain, peraria.
Kaikki nämät ei muuta ajatellet, kuin et-
tä he olit Christuren peräti kadottanet,
kosta Hän kuoli ristin päällä. Heidän
luulonsa jälkeen oli lesus kuollut, mul-
kuin Han totisesti olikin: Multa he luu-
lit myös, ctta Hänen piti kuolemasa py,
symän, ja niinkuin muutkin kuollet matä«
nemän. Ei he Raamattua ymmärtänet,
joka sanoi, että Hauen piti ylösnouse-
man kuolleista. Sentähden tahdoit myös
»vaimot, niinkuin Textisa sanotan, hywän-
hajullisten woiteitten kautta sstäa Hänen
ruutuihinsa mätänemisen. He tulit ensi-
mäisnä Sabbathin päiwänä haudalle, san-
gen warahin, auringon nostesa, jo toit
ne woiteet niyölänsä, kuin he walmista-
liet olit? He puhuit surulla keskenänsä,
kuka haudan owelda piti kiwen wierittä-
män. He taytetän lewottomudella, kosta
he, hautaan sisallementyansa, näit lesu-
ren ruumin poisa oleman. „He etseit
„eläwäta kuolluitten seasa,, niinkuin En,
geli heitä herjaisi, Luk. 24: 5. Ilse O-
petuslapset ei ustonet waimoin sanoja,
tuin he Engelildä kuullet olit, ja heille
sitte ilmoitit, sillä he, niin hywin kuin
wmmotkin, pidit itsensä senkaltaisna, jot-
ka Lhristlmn olit ristin kuoleman kautta

peräti kadottanet. Ia me tiedämme myös
kuinga katkerasti Maria Magdalena wa-
litti perariile ja lohanncrelle, että hä-nen Herransa oli haudasta poisottttu, ja
kuinga hän ynnä muiden waimoin kansa,
jotka Händä siellä etscit,ei tiennyt kuhun-
ga Hän pandu oli. porari ja Johan-
nes jouxewat haudan tygö. Johannes,
joka tuli ensin haudalle, kuin hän kumar-

si itsensä, näki hän limaiset pantuna, vc-
rar meni hautaan, tutkisteli kaikki wisusti
ja ihmedellen itsellensä hawaitsi kaärilli,
nat panduna: jäsen hikiliinan, joka Hä«
ncn päänsä päällä oli ollut, ei käarilii-
nan kausa, maan erinänsä käärittynä yh-
teen paikkaan. Sen jäikin meni myös
Johanneskin sisälle, joka ensin haudalle
tullut oli, ja näki sen ja ustoi, mitä Ma-
ria Magdalena oli walittanut, että heo«
lit Herran haudasta poisottcmet. He it>
memlewät kaikki yhteisesi!, kuinga asiat
olla mahtawat. Maria seisoo ulkona
haudan edcsä ja itkee, ja kumarta itsensä
hautaan. Käandaisänsa itsensä taapain näki
hän lesuxen, jonga hän ei kuitengan tun<
denut, waan luuli yrttitarhan haldiari:
Hänelle walitta hän waiwansa, sanoden;
Herra, jos sinä Hänen kannoit pois, minsano minulle kuhunga Hänen panit, ja
minä tahdon Hänen otta. Ia kuin hän
wihdoin tunsi leiuren, ja ilmoitti Ope>
tuslapsille mitä Hän hänelle sanonut oli,
niin ei he sittengän uskonet, että Han t-
li ja oli hänelle ilmestynyt. Tämä kaik»
ki on niin wisusti ylöspandu Ewange-
listailda, että me siitä näkisimme, kuinga
kaikki Zefuxen ystawät, pidit Hänen l>
dstettuna. Ennen Zesuxen kuolemata
noic kaikki, niinkuin „Philimus Nathanl"
„elille: me olemme stnlöynet,
„ses kirjoitti Laisa ja Prophetat, Icsuren
//stn Josephin pojan Nazc»reth!sta. Joy»
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1: 45. Mutta nyt kuuluu toisin: „Mc
luulimme Hinen fixi, joka Israelin piti
„lunastaman:.., Mutta meidän Mmmäi-
„sct Papit ja Päämiehet HH-
„nen kuoleman kadotuxeen, ja ristinnau-
litsit Hänen«,s 3uk 24: 21, 20. Ia
niin cli kaikki heidän toiwonsa tyhjään
ramvewmt:

Mutta katfokat? Parhaldansa kuin
lesuK näinmuodon luultin peräti kadon-
nm, niin tulee Hän heille ikänans kuin
wäjsuudesta jällen aimttuxi ylösnousemi-
sensa kautta- ~Ia karso! stturi maan

tapahtui, silla Herran Engeli a-
„stuialas Taiwaista, tuli ja wieritti ki-
„wen owelda ja istui sen päälle,, Match.
28: 2. Ia kuin wcnmot katsoit, nmt he
Ziwen wi erite tyzl; ja hawaiylt myös ka-
xi miestä seisoman heidän tykönänsä kiil-
tawisä waatteisa, jotka sanoi! heille: „mi-
„xi teeläwätä klwNcittm ftasa etsitte?,, Ei
„Hän o!e täällä, mutta nousi ylös: mul>
„stc>kat, kuinga Hau teille sanoi, kosta
„Hän wiela Galilmsa oli? sanoden: Ih-
„miftn Poika xitä annettaman y!ö>, syn-
„nisten ihmisten käsiin, ja ristilmalitta-
,Man, ja kolmandena päiwänä nouseman
„y!ös.„ Waimot muistit nyt Hänen sa-nansa, ja palaisit haudalta sekä pelkäin
että iloiten, ja ilmoitit nämät Opetuslap-
sille. Mutta ei lefuö tähängän toielck
tytynyt, että Engelit tietäannoit HälienYlösnousemisiansa: Hän ilmoilta myös
itse itsensä lninkuin elämä Marialle, joka
seisoi haudan partahalla )a itki. Hän pu-
huttelee händä niinkuin elmengin> kossa
Hän wiela oli heidän ja ka-
sti hänen sanoa niitä, kuin hän näki ja
kouli Opetuslapsille ja ermomattain pe-
tarille, jotka Hän rakkaudesta kutsui
WeljixensH.' Ryt oli jlis Maria löytänytsen jälki,,, jota hänen ftiunsa rakasti,

ja jota hau niinkuin kadotettua oli niin
katkerasti itkenyt. Nyt oli lesuS niille
muillekkm jällen annettu. Mutta tämä
lahja oli niin suuri, tämä armo niin y>
lönpaltinen, että he waiwalla ustoa taisitsaneensa lesuxen jällen, ennen kuin he
silmillänsä näit Hänen, puhuttelit Hän-
da, söit ja joit Hänen kansansa. Silloin
he wasta tunnustit: Hän on ylösnos-
nut, Hän on totisesti ylöSnosnut, ja wa-
stanotit tämän lahjansa ihmetellen ja iloiten

Mutta mitä tasa tapahtui, on kai-
kille hywäri tapahtunut. Ellei Christus
ole nosnut ylös, inin te oletta wiela tei-
dän synneisänne i. Kor» 15: 17. sanoo
pawali. Ei se meitä autta taida, että
me ustomme Christltxen ristiunanlituxi,
silla sitä, uffowat ludalaisetkin heidän
fokeudensa ja paatumnxensa alla. Meidän
pitä ynnä uffoman, että Hän on ylös-
nosnut kuolleista. „Hau on meidän syn-
„dnmme tähdm annettu ulos, ja meidän
„wanhurffauttamisemme tähden hevätetty
„ylös, todistaa pawali. Rom- 4: 25.
Tämä on se Ewangelium, jota Apostoli
saarnaisi kaikille luondokappaleille tai-
wan alla, niinkuin Apostolein Teot ja
Kirjoituret yldächllä ofottawat. Janiin
on ylösnousemisefansa annettu
niin hywin Nleille kuin niille- enst-
mäisillckkm ussowaisille; Äluutsin meidänussomme turha olis, niin km n parvalrsanoo 1 Kor. 155 17. TutkiiMam nyt,

läsknu.nsesa Osusa,
luinala on meille kaikki lah-

joittanne sen ylösnosnen Christuxen
kansa. Seka meidän Tettimme, että
koko Raanmttu puhuu siitä. Enen kuin
waimot ja Opetuslapset tutu wcckute-
iuxi sen ristiunaulitun Ichlz'M ylösnouse-
misesta, olit. he murlMsN ja ahdistusta

täyn»
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täynnä. Kaikki mikä heifä ja heidän ym«
pärillänsH oli, saatti heitä' pettämään,
myös sekin, josta heille olis lohdutus, pi-
tänyt oleman. Kuin puhuttin lesuxen y-
lösnoustmisestä, niin se oli heidän miele-
stäns, ikänäns kuin ei se olis taitanut
tosi olla. Niin oli heifä kaikki kylmä ja
kuollut. Toiwo, joka heisä ennen oli,
raukesi peräti tyhiään. He sanomat:
Me luulimma, sen kautta tietäandain,
ettei heillä nyt enän ollut mitan toiwo-
mista. Mutta niin pian kuin he saiwat.
lesuxen jällen, ja wastanotit Hänen,
lUinkuin sen suurimman lahjan Herran
kädestä (jonga päälle yxi esimerkki Ewan-
geliumisa luetan, ja usiampia muiden
EwcmZelistain kirjoituxisa lesuxen ylös-
nousemisesta), niin rohwaisit he itsensä.
Heidän lewottomudensii ainet oli pois.
Pelko pakeni, ja heidän murhensa muu-
tettin iloxi. He olit lninkuin yxi wai-
nw, joka synnyttänyt on, joka ei muista
«vaiwansa ilon tähden, että ihminen on
syndynyt mailmaan. Niin he myöskin
unhotit endisen murehensa ilon tähden,
että Herra lesus ylösnousemisensa kaut-
ta heille jällen annettim Mutta jos ah-
disiuxen sumu'nyt oli heidän sydämestänsä
peräti paennut, ja ilo ja riemu siaan tul-
lut, kosta lesus heille wastuudesta lah-
joitettin, niin seuraa siitä, että he sait
kaikki Hänen kansansa, ja että heillä Hä-
nesä piti elämä ja yldäkyllä oleman.

Näin on meillä syy päättä. Mutta
lesuxen ensimäinen kansapuhe Marian
Magdalenan kansa, Hänen ylösnousemi-
sensa jalken,opetta meitä wielä paremmin,
että lesuxen ylösnousemisen kautta kaik-
kil lahjomttin Hänen Opetuslapsillen-
sa, ja niille uffowcnsille waimoille. Älä
«mnuun rupee, sanoi lesus Marialle, se
on, älä nyt niin kcmwom ylöspibä ja

wiiwyttele itsiäs minun kansani, ~M„en minä ole wiela mennyt ylös minun/,Isäni tygö,, niin että sinun olis pak-
ko peljätä, ettts minua enämmin puhu,
tella saisi: „Waan mene minun weljei»,
„tygö ja sano heille: Minä menen ylös
„minun Isäni tygö, ja teidän Isänne„tygö, ja minun Jumalani tygö za tei-
„dän Jumalan tygö.,, Eikö tämä ole
selwMä sanoilla sanottu, että kaikki heil-
le annettin lesuxen ylösnousemisen kaut-
ta- Jos Christnxella oli kaikki siinä, eli
kaikki Hänen hywydensä snnä seisoi, että
Jumala oli Hänen Isänsä, niin heillek-
kin kaikki hywydet ja labjat sen kautta
tygölangeisit, että Jumala oli heidän Hsänsä, josta lesus Hänen ylösnousemi-sensa jalken makuutti heitä. Jos Ze<
siixella oli kaikki siinä, että Jumala oli
Hänen Jumalansa, joka kuolluista oli
ylösttwttanut Hänen, niinkuin sen suu-
ren lammasten Paimenen, joka hengensa
andoi lammasten edestä, niin piti siinä
heilläkin.kaikki oleman, että Jumala ja
meidän Herran lesuxen Christuxen W
nyt myös oli heidän Jumalansa. Niin
oli Icsus kaikki heille hywäxi laittanut:
ja se mahtoi heille olla y,ri sielua nm-
wottawa ilo, että lesuxen omasta suusta
saada kuulla ja tietä, että Hän oli me/newä „Hänen Isänsä ja heidän Isänsä,
,/Hänen Jumalansa, ja heidän Jum-
iansa tygö.,,

Ilman sitä, niin kuko Raamattu st«
kä Wanhasa että Uudesa Tesiamentisa
todistaa, että niinkuin Christus on kuo!<
lut kaikkein edestä, niin on Hän myös
kaikille hywäxi ylösliosnut. Hän on rik-
kipolkenut sen wanhan kärmcen pään,
joka syöxi ja upotti meidän- EslwcmlM-
mat ja koko ihmisen sukukunnan sondiin
ja kuslemaan, sillä „Hän on kuoleman

„kautto
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„kautta hukuttanut sen, jolla kuoleman
„walda oli, se on perkelen,, Hebr.2:i4.
„Hän on elämän ja kuolemattomuden
„tlionnt walkeuteen./, 2 Tim. 1: 10, ei
ainoastcms Opetuslapsillensa, waan koko
ihmiset, sukukunnalle, jota Hän niinkuin
Vapahtaja on lunastanet. Sentahden
owat myös kaikki, meille lahjonetut Hä-
nen kansansa, niinkuin' me kuullet olem-
me Rom. 8:32. Hänen ylösnousemi-
sensa kautta on Jumala tullut meidän
Imnalaxennne ja rakkahan Isäxemme-
Täta lesus ei ainoastans ilmoita Opetus-
lapsillensa, waan tästee heitä myös me-
nemään kaikkeen mailmaan, „opettamaan
,Mkea Kansaa, ja kastamaan heitä,
„nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen.,, Matth. 28: 19. ja„saarnamaan
„Hanen nimeensä parannusta, ja syndein
„andexiandamusta kaikisa Kansoisa,
„ttn Jerusalemista.,, Lllk- 24: 47. Sen-
tähden niinkuin Opetuslapset saiwat kaik-
ki Christuxen kansa, niin owat myös
kaikki Kansakunnat ja ihmiset mailmasasaanet kaikki Hänen kansansa, waikka
ihminen puoleldansa epauston ja katumat»
tomuden kautta teke itsensä kelwottomaxi<äta lahjaa wastanottamaem, ja wahinosa. Jumala paratkon, tietä siitä hyötyä.
//Jumala oli Christuxesa, ja sowitti ma-
//ilman itse kansansa,, 2 Kor. 5 : 19.Eikö siis koko mailma ole saanut kaikkia
Christuxen kansa? Jos Jumala on niin
wilmaa rakastanut, että Hän andoi ai-noan Poikansa, ensin Hänen ihmisexi mlle-lansa, ja sitte ikanäns kuin wastuudestayanen ylösnousemisesansa, eikö Hänenpwats kaikkia lahjoittaman hänelle Hä-nen lkansansa? Jumalan puolclda owat"ukl.walmistetut, syndein andexi anda-«ws, elämä ja autuus. Synnit annetanandexi; niitä ei tygölueta Christuxen an-

ston, ja sen loppumattoman arwon suli-
tcn, kuin slinä on. Se iankaikkinen wan-
hurstaus on edesluotu Danielin ennu-
stuxcn jalken Lug.9. Tämä ei pidä nnt
wasta tapahtuman, waan se on jo tapah-
tunut, ja on yxi CHristuxen ylösnouse---
misesta uloswnotawa hedelmä- Se ijan-
kattttnen elämä ja kuolemattomus on nyt
totisesti meille ansaittu. Se pita ainoa-
stcms Ewangeliumin kautta tuotaman wal-
keuteen ja meille ilmoitettaman. Se jo-
ka uffoo sydamesansä, että Jumala on
kuolleista ylösherattanyt Christuxen, hän
tulee autuaxi. Rom. i»: 9. Kaikki 0-
wat nyt hänen omansa, joka sydamesän-
sä ussoo lesuxen ylösnousemisen. Sen-
tahden sanoo myös Pawali COrinchiläi-
sille. 1 Kir. 3: 21, 22. „Kaikki owat
„teidän omanne. Joko se olis Pawali eli A-
„pollo, eli Cephas, taikka mallma eli elama'
„eli kuolema, taikka nykyiset eli tulewm«
„stt: kaikki owat teidän.,, Ia niin me-
kin taidamme sanoa: Kaikki on meidän,
Moses ja kaikki Prophetat, EwcmZelistatja Apostolit, mallma itse, elämä ja kuo-
lema, nykyiset ja tulewaiset, kaikki owat
meidän: Mutta me olemme Christuxen
ja Christus on Jumalan: Fos me muu-
toin totudesä uskomme Herran lesuxen
päälle, ja että Hän on kuolluista ylös-
nosnut,' niin. owat meille kaikki annetut
Hänen kansansa.

Päätös,
pakastetut Herrasa! Niinkuin Ewan-
</«- Zeliumi Zesuxen Christuxen ylösl,ou«
semiscstc, nyt on ilmoitettu, niin se pila
myös Jumalan tahdon Men, kaikille
ihmisille saarnattaman ilman eroitusta.
Tämä Ewangeliumi taritse heille kaikil-
le Jumalan suurinda lahjaa / nimittäin,
Hänen Poikaansa ja kaikkia Hänen kan-sansa, sillä Hän tahtoo kaikkia ihmisiä

Cc

201Pääsiäinen.



autuaxi ja että he totuuden tundoon tu-
lisit, i Tim. 2:4. Christus on Wäli-
mies Jumalan ja ihmisten wälillä, joka
itsensä kaikkein edestä, ei muutamain,
Lunastuxen hinnaxi on andanut, että senkal-
taista piti ajallansa saarnattaman, w. 5,6.

Mutta tätä Ewangeliumia ilmoitet-
taisa, ei pidä sitä autuuden järjestystä mil-
län muotoa unhotettaman, josa me Ju-
malan taritusta kallista lahjasta taidam-
me osallisiri tulla. longa suhten myös
Christus, niinkuin me jo kuullet olemma,
kasti,,saarnata Hänen nimeensä paranun-
„sta ja syndeinandexi andamusta,, Luk. 24:
Niin oli myös tämä kaikkein Hänen
saarnainsa summa: „Tehkät parannus ja
~uffokat Enangeliumi.,, Okuinga paljon
te siis petätte teitänne, jos te ilman
eroitusta tahdotte ilaftuttaja lohdutta tei-
tä tästä Ewangeliumista. Minä pelkän,
että suurin osa teistä, senkaltaisen peru,
siamattoman lohduturen suhten, taitamat
olla tverrattawat niihin tyhmiin neitsyhiin,
jotka iloitsiwat tulemisesta, mutta
ei wn päälle ajatellet, että walmistaa öl-
jyä lampuhmla,ja niinmuodon ej tainnet
mennä ZMä wastanottamaan. Marth.
25. Nii >. katsotat te nyt, jotka tämän
kuulette, että sydämenne mahdolli-
set olisit, wastanottamaan Christusta,
Jumalan fuurinda lahjaa, ja kaikkia Hä-
nen kansansa. Jos te suuret syndiset 0-
lette, niin te kuitengin kelwolllsiri tulla
taidatte tätä lahjaa wastanottamaan, jos
te perarin kansa katkerasti itkette teidän
syndejänne ja sydämestä wihatte jakauhi-
stutte niitä. Jos tämän mailman Ju-
mala, oiis teitä sowaisnut ja pitänyt tei-
tä fangittuna hänen tahtonsa jälken, niin-
kuin Maria Magdalena oli riiwattu
feitsemeldä perkeleidä, niin ette sittenaän
kelwottomat ule rauhan Ewcmgeliumin

kautta pelastetta, jos te waan ilman wii-
mytystä jatänäpänä, teidän wiheliäisyden-
ne murhellisen tunnon alla, tuletta lesu-xen tygö ja rukoilette ustosa ja totlwesa,
että Hän teitä »vapahtaisi. Jos kuinga
suuret ja rastat teidän pahattewnnekin
olisit, ja te niitä nyt wilpittömästi ka-
dutte , ja itkein ja rukoillen riennätte Her-ran lesuxen tygö, min Hän kuitengin
anda itsensä teille, ja jen kansa kaiken
Hänen ylösnousemisensa woimcm ia he-
delmän, niinkuin Hän myös ensin ilmoit-
ti itsiänsä Marialle Magdalenalle, maikka
hän seitsemäldä perkeleldä oliriiwaltu ollut.

Nyt o syndiset, jotka omasa ttmno-sanne tiedätte, että teidän menonne onpa-
ha ja häijy, mitä tulee teidän tehdä? Sm
ylösnosnen leuren nimeen, julistan mi-
nä teille, että Hän on kuollut teidät
syndeinne tähden, ja ylösherätetty tei<
dän wanhurstauttamisenne tähden, ja et-
ta Hän on Jumalan tykönä kaikki tei-
dän puolestanne felwittänyt jasuorittanut,
niin että Jumala ja meidän Herran le<suren Christuren I<ä tahto tästäpuole-
sta olla teidän Jumalanne ja teidän A
sänne. Wieläkö te synneisänne pysyä ai-
wotte? Christus on ylösnosnut haudasta.
Tahdotteko te wiclä jäädä matamaan li-
hallisen ja maallisen mielen, ja jumalat-
toman elämän häpiällisesä ja haisewaist-
fa haudasa? Pois se.'riendätat ulos W<
dinne-pesästä. Andakat sen kuollen me-
non mennä, ja Ylösnostat lesuxen kan-sa uuteen elämään. Mitä anda mail-
ma? Mitä hywää on teille synnin pal«
weluxesta? Iv, YN huono hywä, M
kuolema ja kadotus on synnin palkka. Tei-
dän täyty jo täsä elämäsä syödä S»do>
man mädänneitä ja karwaita omenia se
on, jo täällä „tietä ja nähdä, kuinga
„wihelläiuen ja surkia se on, että te Hcr-
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araa teidän Jumalalanne hyljätte, ja ette
„pelkä Händä,, ler.2:i9. Niin „herä-
„ja nyt sinä, zoka makat ja nouse kuol-
leista , niin Chrisius sinua «valaisee.,,
Cph. 5: 14.

Mutta te, jotka jo oletta herätetyt
suruttomuden unesta, te jotka jo olette
tchntt, elikkä parhaldans oletta siinä toi-
mituxesa, että tehdä parannusta ja kään-
dya kuolettawaisista töistä! Teille me il-
moitamme sen ylösnosnen lesuxen niin-
kuin sen lahjan, joka ei ainoastcms ole teil-
le aiwottu, waan jota te myös olette kel-
wolliset wastanottamaan. Jos te olette
Perarin ja Marian kansa, itkulla ja le-
wottomudella teidän syndeinne ylitse, al-
kanet tämän Juhlan, niin ei se kuiten-
gcm pidä estämän teidän Pääsiaisiloan-ne. Ei, ei! Teille on itse Christus an-
neltu Hänen ylösnousemisejansa, ja Ha,
nen kansans kaikki. Uffokat Hänen pääl-
lensä! Ettekö te näe, kuinga Hän on
unhmanut kaikki Opetuslastensa synnit,
ja kutsuu nyt heitä kaikkia weljixens ja
Jumalala heidän lumalaxens ja Isäxens.
Niin on Hän myös unhottawa kaikki tei-
dängin ylitsekäymisenne, ja sitä wastanlahjoittama teille Jumalan armoa ja sen

kansa kaikki hywydet Hänen täydellisyde-
stänsa. Jos te syndiä sydämestänne wi-
hatte, ja ustotte että lesus Christus on
teidän wanhurstauttamisenne tähden herä-
tetty ylös, niin on koko Chrisius ja ynnä
Hänen kansans kaikki hywä andi ja täydel-
linen lahja teille annettu. Etfikät Hän-
dä, pysykät Hänesä. Hän on teidän
Paimenenne; ttildä ei pidä Man puut-
tuman- Karitsa, joka istuimella on, pi-
tä teitä kaitseman ja johdattaman elämäin
wesilähdetten tygö, Amen.

Rukous. .

sinulle, Sinä ylösnosnut lesuljoka nyt iW
Mojestetin oikiolla puolella kolkcuxis, olk«il

kiitos kunnia ja ylistys Gin»!! kuolcmas, ja rie«
mullisen yiösnousemises tdesiä l Niinkuin Sinä
meidän syndeimmä tähden kuollut olet, niin kaan»
nä meitä kaikkia pois synnistä. Anna meille kai»
kille usto, wastanottaxemme Sinun wanhnvstauttas,
niinkuin Sinä meidän wanhmstauttamisemme toch-
den ylöshclätctty olet. la, osota ilsiäs meidän
sieluillemme, niinkuin sitä kallihinda Jumalan lah»
jaa, jg anna meille Pyhä Hcnges ja kaiken yl»
däklilläisyden niistä armolahjoista, kuin Sinu»
yHsnousemisestas uloswuotawat. Meillä ei ole
mitan Sinulle andamisia sen edestä. Mutta me
annamme Sinulle meidän sydämemme, jota Si,
nä meildä waadit. Niin ole Sinä nyt meidän
lesuxemme, ja suo, että me Sinun oinas olisin»»
mc alati ja ijnnkaiMsesti. Amen.

Toinen Pääsiäis Päiwä.
lesus Chrisius, joka on kuollut meidän syndeimma tähden, ja jällen

vlösherätetty Raamatun jälkeen, jai on nyt Jumalan otkmlla kä-
dellä, ja rukoilee meidän edestämme, Hän olkon meidän kansam'
me tällä hetkellä. Hän selittäkön meille kirjoituret, tuin Hänestä
owat, ja tchkön meidän sydämemme palawari, että me uskoisimme
Hänen päällensä, rakastaisimme Händä ja olisimme Hänelle kuolemaan
asti uffollifct, ja niin Hänen kuuniastans osallistxi tulisimme. Amen.

Cc 2 Na-
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Herrasa! pawali kirjoit-
VM ta Lähetyskirjasansa Colossialai-

v' sten tygö: Lug. 2:12, 13.. „Te
„o!etta nosnet ylös Christuxen kansa u-
„ston kautta, jouga Jumala waikutta, jo-
„ka Hänen kuolleista herättänyt on: Ia
„on teidän Hänen kansansa eläwäxi teh-
dyt, koffft te synnisä kuollet olitta.,, Nai-
den sanain ohesa me «nerkitstmme, l) et-
tä pawali kaikella huolella ja ahkerudel-
la on edespannut ylösnouse-
misen oppia: 2) ettei hän kuitengan pi-
tänyt uloltuwaisna, tietä ja uskoa sen
toden, ertä Ehristus on ylösnosnut kuol-
luista, w,ian z siinä-siwusa, että
meidän pila m
sinrci- ylösnousuni en hedelmää ja woi-
ma><, 4' ei w.lst" wiimeisnä päiwänä,
kosta Jumalan ääni on meitä y.
lös!,erättäwä luodista, wssan 5), jo täsä,
elämäsä, za niin pian kuin meille, jotta
elemme kuollet lynnisä, Christuxen ylös-
nousemista ilmoitelcMs loka 6) pttä meitä
fchoittamcm, ettti synnisä edesryrkiä, jon-
ga päälle kuolema ja ijankalMnen kado-
tus seuraa; maan 7) wihata snndiä, jo-
ka tuotta myötänsä ijankcnMsen kuole-
man, ja uskoa, että Icfus Christus on
meidän wanhurffauttamisemme tähden he-
rätetty ylös: 8) Että Jumala itse mai-
kutta tämän uffon meisä, koffa me kuu-
lemme saaniattawan Icfuren ylösnouse-
misesta, ja emme seiso Hänen Hengeän-
sä wastan: Sillä. 9) sana Chriswxen y-
lösnoustmisefta osoita silloin, Pyhän Hen-
gen wmkumxen kautla, ft-.lkaltaiftn woi-
man m?isä,'etta Jumala, joka herätti
Christuxen kuolleista, myös Hänen tah-
densä pelastaa meitä hengellisestä synnin
kuolemasta, saatta meitä unten hengelli-
sten elämään, jota emme ennen tundenet
bie, ja niin teke meila elawäxi Chnstunn

kansa, että me niinkuin Häncn jäsenen-
sä, Hänen kansansa ylösnosta taidamme,
elämään, ja palwella Handä Hengen u«,
distuxesa, sen palleatta Hän tulis mei«
dan tygömme, olis ja asuis metsä, ja
tekis meitä ijankaikkisesti autuari.

Me noudatamme tällä erällä tämänApostolin opin affeleica, ja niinkuin hänon kaikki saanut Herran lesuxen täydel.
lisydestä, niin mekin tahdomme kiinninä
hartaudemme siihen / kuinga Herra lesusitse on saattöuut Opetuslapsiansa wah-wasti uffomaan Hänen ylssnouftmistcln,sa, ja tehnyt siellljansa osallisinHänen ylösnousemisensa woimasta, että
Metlil uffo», idutta siunatun hedelmän

nauntsisiwuis. Rukoilkam siihen Ju-malan Heltgen apua ja siunausta Her-ran rukomella: Zsa meidän, j. n. e.

Ewangclium, Luf. 24:iZ-;5.
päiwana meni ?axi heistä yhteen fylaän,

>«/ joka Jerusalemista kmidrnkmnulencn »«>

pääsä
, Eiiunis nimetda. Ia p«h»it tcstc»

nanjä mikistä mistä, kuin tapahtunut oli. Ia ta,
pahtni heidän pnhuisansa ja tntkistellcsansa lcstenämsZ, että Irsus itse heitä lähestyi, ja matkusti lMdän kansansa. Mutta heidän silmänsä pidetlin,
ettei he Handa tundenet. Riin Hän sanoi heille.-mitkä zmhet ne ywat, f»in te pidätte keffenännekäydrsanne, ja sletta mmhelliset? Niin wastais y<
xi Cleophas nimeioä,ja sanoi Hänelle: oletkos
noa muukalainen lenisalemifa, joka et tiedä >m<
tä siellä näinä »aiwinä tapahtui? Ia Hän fanm
heille: mitä ? He sanoit Hänelle: Siitä IcsMsta
Nap,rcnurcsi«, joka oli wätewa Propheta ja
sanollo, Imnalan ja kaiken Kansan cdefä. Kning»

ylimmäiset Papit ja Päämiehet ylöiwn»
noit Hallen kuoleman tadotueeen,, ja ristilinanlitsttHänen. Mutta me luulimme siri, joka
Israelin piti lunastama»: In paitsi kaikkia näitä
on jo kolmas päilva tanopauä, kuin nämät
turt. Mutta myss muutamat wau»mt meistä owat
imitä jotka warahin aamulla tulit h>u><
dalle. Ia kuin ci he löytänet Hänen ruumistansa,
tM he ja sanoit, että he Eiigeieiugw M'
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net olit, jotka sanoit Hänen elawaxi. Ia MUN'
lamat niistä, jotka meidän kansamme olit, menit
haudalle, ja löysit niinkuin wnimot olit sanonet;
Mtta ci he Händä la Hän sanoi heille:
O te tompctit ja hilat sydämestä! «stsmaan niitä
kaikkia, kuin Prophttat vnhunet owat. Eikö Chri-
silircn pita,lyt näitä kärsimän, jg Hänen kunnia»
ansa MllekayllKt? Ia Hän mpeis
ja kailkista Prophctaiffa, ja selitti heille kaikki M,
joiluttt, kuin Hänestä olit. lahe lähessyit^ylää,
j«h,naa he menit: ja Hän teetteli Hänenfä cdcm<
„iä käymään. Ia he waadeit Häudä sanodm: ole
meidän kansamme, siliä ehto joutuu, ja »uwä on
laskenut: ja Hän meni olemaan heHän kansansa.
Ia se tapahtui, koska Hän atrioitsi heidän kansan-
sa, otti Hin Iciwän, kiitti, mursi ja andoi HMe.
Niin ncidän silmänsä aukenit, ja he tunsit Hänen.
Ia Hän katois heidän edrsiä«sä. Ia he sanoit ke«
silnänsä: eikö meidän sodämelnme mcisä vaianut,
kosta Hän tiellä meirä puhutteli, ja silitti meille
Kichitnxct? In he nousit siliä ftttkeliä ja valaisit
Jerusalemiin, ja löysit ne vritoistaknmmendä
sa,ja ne jotka niiden kansa olit: Jatka sanoit:
Herra on totisesti nosnut nlös, ja ilmannui Si»
monille. Ia he juttelit heille mitä tiellä tapahtu»
nut oli, j., kuinga Hän heildä oli tuttu leiwän
murtamisesa.

Edellinen Osa.
pakastetut Herrasa! Me kuulimme ei-
</»> len, „kuinga Herra lesus ja kaikki
„Hänen kansai-.sa owat meille annetut Ha-
,/nen ylösnousemisejanfa.,, Se olis tosin
suotawa, että jokainen juurtenjarain
ymmärtais, tätä totuutta, olis Ma ma-
kuutettu Jumalan sanan kautta, ia sy-
dämestänsä iloitsisi siitä, niinkuin yhdestä
kallihista tawarasta. Mutta yn tasa on
tarpfllinen; nimittäin uffo, ej se historialli-
nen, ja kuollut uffo, jollasuurin osa ihmi-sistä pettäwät itsensä sielunsa wahingori;
waan se usto, jonga Jumala roaikurca,
niinkuin pawatt kutsuu sitä Col. 2: 12.
joka on yxi Illmalan woima, jonga ka-
utla yxi hengellisesti kuollut ihminen tule
yhden eläwäri Jumalan ihmistxi. Men-
gäme sentähden talla erällä lesuxen tygö
wisun Nitkistelemisen kautta oppimaan Hä-
neldä, kuinga Jumala waikutta yhtä sen-kaltaista ussoa sydamesä, että mekin sen
saisimme, eli jos se meillä joolis, että me sii-
nä wahwistuiummei ja menisimme uskostaussoon, yhdestä wäkewydestä min toiseen.Sinä päiManä, sanotan Ewangeliu-
misa, „meni kaxi heistä yhteen kylään,
~joka oli Jerusalemista kuudenkymmenen
„wakomitan pääsä, Emaus nimeldä.
„puhuit kcstenäns kaikista niistä, kuin ta-
„pahtunut oli. Ia tapahtui heidän pu-
„huisansa ja tutkistellcsansa kestenänsä,
„että lesus itse heitä lähestyi ja matku-
„sti heidän kansansa. Mutta heidän sil-
„mänsä pidettin, ettei he HändH tunde-
„net.„ Tästä me näemme, kuinga siihenaikan lesuxe» Opetuslasten asiat olit.
H?ioZn tilansa ei totisesti ollut senkaltai-nen, kmn se oleman piti. Siihen ei muu-

todistusta wlwita, kuin sitä että le-s,!s nuhtelee heitä epäuffotisa tähden, ja
kutsuu heitä tonMlixi ia,tMixi uss^maan.

Maunusta Ewangeliumista tahdom-me mc ede^.setta
Tutkilmoxi:

Sitä Ussoa, kuin Jumala waikuttale-suxen Christuren ylösnousemisesta.
losa me waarinotamme

«) RlunZa lunmla waikurra tämän
«ston /,

2) N7istä rämä ufto turaan.
„Herra lesu, Sinä uskollinen Wa-

„pahtaja, ole nyt itse meidän kansamme,
„N!in?mn Sinä olit Emamem waelda-
,/walsten Opetuslasten kansa, että me,
'/Niinkuin hekin, Sinua totisesti ttmdisim,„we, kaikesta sydämestä uskoisimme Si-
ilin ja tundisimme sen'>wouni,a meidän sielussamme.,,

C c 3 He
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He olit tietämättömät: ei he ymmärtä-
net Lunasturen työn oikiata luondoa, ja
täwit sentähden työlästi sen päälle, että
mielesänsä suostua Jumalan teihin ja me-
nettelemisten lesuxen kansa, ehkä Hän u-
sein ennen oli heitä siitä neuwonut. Ei
ollet kuitengan heidän sydämensä luowu-
tetut leiuxen tyköä: ei he mailman ja
hänen turhan menonsa perään pyrkinet.
Sentähden ei he joutamista asioista jaa-
ritellet keffenänsä, waan, niinkuin Tex-
tisa sanotan, puhuit niistä, kuin tapah-
tunut oli, se an: kuinga lesuxen kansa
oli näinä päiwinä meneteldy,ja mitä he
olit kuullet haudan tykönä tapahtuneen.
Että heidän tilansa niinmuodon oli pal-
jota parembi, kuin monen tuhannen sen
aikaisten ihmisten lerusalemisa, se on ke-
lviä ymmärtä.

Näistä sanoista on myös nahtäwä,
kuinga Herra lesus löysi nämat Opetus-
lapset senkaltaisixi, jotka sekä tarwitsit
että myös olit mahdolliset, tulla heräte-
tyri ja neuwoturi saamaan wahwaa ma-
kuutusta Hänen ylösnousemisestansa, iloit-semaan siitä ja ijäti sen hedelmästä ja
»voimasta hyötymään. Hän katsoi hei-
dän rarwirsewaisiri, niinmuodon kuin u-
fio ei ole meistä itsestä, waan fe on yri
Jumalan lahja, jonga suhten he ei sitä
omin woimin saada tainnet. lesus piti
heitä myös mahdoUisna, ei jongun hei-
dän oman mahdollisudensa suhten, waansen suhten, ettei he, niinkuin monda tuhat-
ta muuta, ollet niin komin kiedotut mail-
man rakkauteen, ja olit sentähden taipuwai-
semmctt totuden tundoon ja kuckiaisutsen,
kuin nämat. lesus teki siis nyt sen jäl-
len kuin Hän ennen sanonut oli: ettei
Hän tahdo ilmoitta itsiäns mailmalle,
waan niille, jotka Händä rakastamat.
loh. 14: 21, 22, 24.

Se ensi mainen asia, jota meidän nyt
tulee lesuren tykönä oppia, seisoo siinä:
että jos me Jumalan waiku.tamism ka-
utta tahdomme tulla ustoon saatetuzi, ja
wakuteturi Christuxen ylösnousemisesta,
niin pitä meidän mailman turhasta me,
nosta luopuman, ja meidän sielumme pela.
stusta halullisesti ja täydellä todella lesuxcn
tykönä etsimän. Jos sydän tällä huolella
on oikein täytetty, niin suukin puhuu nii,
stä asioista, kuin siihen kostewat. Silloin
me ahkerudella tuckistelemme Jumalansanan totuutta, ei hembeydestä eli halu-
sta, että sen kautta ylistystä eli muuta a,
jallista etua woitta, waan sitä warten
paljastaus,että me opisimme kuinga mei-
dän, oikiasa parannuxen järjestyielä, Zu-
malan armoa etsimän pitä. Tää tM
lesus meille niin totisesti awuxi, tuin
Hän lähestyi Opetuslapsia, jotkaEmau<
xeen waelstt. Sillä eikö lesus, joka on
hywä ja waka, ja! se ijankaikkinen rak-
kaus, pitais opettaman siwiöille Hänen
tiensä? Mutta niin kauwan kuin me ma-
ilman rakkaudesta juopunet olemme, min
ei sitä ole toiwomistakan-

Edespäin luemme me: „Hän sanoi
„heille: mitkä puhet ne owat, kuin le
„pidätte keffenanne käydesänne, ja oletta
„murhelliset<„ Kyllä lesus Hänen M<
kitietHwäisydensä walkeudesa tunsi hei<
dän sielunsa tilan, mutta Hän tahdolta'-
män kysymyxen kautta waatia heitä wil-
pittömästi ulospuhumaan niitä suruja ia
epailyriä, kuin he hieroit sydämesänsä,
että Hän sitte heidän tarpensa jalken»
olis tainnut heitä neuwoa, nuhedella!«
lohdutta. Samalla tawalla menettelee
Jumala wielä nytkin niiden kansa, joisa
Hän «stoa muikutta tahtoo. Heidän
ta Hänen näkymiinsä tuleman. Heidän
pitä Jumalan sanan walkeudesa ei ai!io<

astans
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<,stans tundeman sielunsa wiheliaisnttä ja
hätää, waan myös sitä Ju-
malalle tunnustaman. Niin kauwan kilin
me ummesa silmin mäellämme, emmekä
tunne eikä tahdo tuta, kuinga huonot mei-
dän asiamme öwat, niin ei meisä myös
halua awun perään ylöstulla taida, ja o-
lemme niinmuodon kelwottomat, uffon i-
käwöitsemisellä ja turmalla Icsusta lähe-stymään.

Edespäin sanotan Tertisä: ~Niin
„wastais yxi Cleophas nimeldä, ja sanoi
~Hänelle: oletkos ainoa muukalainen le-
„niftlemisa, joka et tiedä, mitä siellä„nämä päiwinä tapahtui? Ia Hän sa-
„noi heille: mitä? He sanoit Hänelle:
„Siitä lesuxesta Nazarenuxesta, joka oli
„wäkewä Propheta töi'Ä ja sanoisa, lu-
„ma!an ja kaiken Kansan edesä: Kuinga
„meidän Alimmaiset Papit ja Päämie-het ylönannoit Hänen kuoleman kado-
tut ecn ja ristinnaulitsit Hänen.,, Tätäjutteli nyt yri Opetuslapsista lesuxclle,
niinkuin ylidclle muukalaiselle, joka ei
tietää tainnut, kuinga lesuxen Nazarenu-ren kansa oli näinä päiwinä Zerusale-
misa menetelty. Tästä on sen histonalli-sen uskon laatu nähtäwä, joka usein luulee
niin perin pohjin tietämänsä kaikki sen tai-
Wallisen opin totudet, että hän niitä muillek-
fin opttta tailais, niinkuin Opetuslapset
ilmoitit matkakumpanillens sitä, kuin hemielestätts paremmin tiesit, kuin hän. Sii-nä ei he kuittnaan wääräfä ollet, ettähe parhan jälken wastaisit sen
Mmyxen päälle, kuin lesus heille teki.
Se oli myös hywck ja tarpellinen, ettäye tätä kaikkia tiesit. Meidän tulee tä-
tä oppia, ettei meidän ainoastans pidä
tlttamän Raamatun totudeica ja tunnu-ltMan ne jos niin tcmves on, waanll'Vos rukouxesa niistä Jumalalle puhu-

män, ehkä meillä ei wielä olis woimaa,
että sitä hyödytystä niistä wetä, kuin
meille niiden kautta on aiwottu.

Mutta Opetuslapset ei wielä siihen
tytynet, että he ilmoitit, mitä he tiesit le-
suxelle tapahtune», waan he annoit myös
tie.ä mitta ajatuxet kaiken tämän suhten
olit heisä ylöstullet. He sanoit: Mutta
„me luulimme Hänen sixi, joka Israe-lin piti lunastaman: Ia paitsi kaikkia
„näitä on jo kolmas päiwä tänäpänä,
„kuin nämät tapahtuit. Mutta myös
„muutamat waimot meistä owat meitä
„peljättänet, jotka warahin aamulla tu-
llit haudalle. Ia kuin ei he löytänet
z/Hanen ruumistansa, tulit he ja sanoit,
„että he Engeleingin näyn nähnet olit,
„jotka sanoit lHänm eläwän. Ia muu-
„tamat niistä, jotka meidän kansamme o-
„lit, menit haudalle, ja löysit niinkuin
„waimot olit sanonet; mutta ei he Hän-„dä nähnet.,. Tämä heidän puhens käy-
pi sen päälle ulos, että he tosin ennen
olit ollet wahwat sen päälle, että Icsus
oli se ulosluwattu Mestias, mutta että
heidän uskonsa nyt o!i ruwennut horju-
man, sitte kuin he niin monda kamalata
asiaa olit nähnet ja kuullet, jotka saatitheitä' niin pyörälle, ettei he nyt enän ti-
ennet mihingäpäin heidän ajatteleman
piti; ja tämän suhten oli myös heidän
sydämensä katkeralla lewsttom udella ja
mnrhella täytetty. He ilmoitit tätä lesu-xelle, niinkuin heidän myös tuli tehdä: niin-
muodon kuin lesus sitä heildä waati-

Tästä meidän tulee, oppia että jos
Jumalan waikutuxesta usto meisä ylös-
tuleman pitä; niin tulee meidän rukouxe,sa wuodatta sydändämme Jumalan eoe,
sä, ja ei mitan Häneldä salata, kuin ks-
ffee meidän sielumme tilaan. Jos me
awoimilla silmillä näemme meidän sysi-

207Toinen Pääsiäis Päiwä.



mn-wiheliäisydemme, jos meillä on suuri
hätä lohdutuxesta, niin me myös hartal-
Ia ikäwöitsermsellä armon perään, sanom-
me Jumalalle ne Raamatun toludet, le-suxen kärsimisestä, kuolemasta jaylöonou-
semiststa, joiden päälle me perustamme
meidän toiwomme pelastuxesta ja autude-
sia. Tätä ej se historiallinen eli kuollut
uffo woi aikaan saatta. Kyllä sekin tie-
tä, että synnin - wiheliäisys händä lasit-
ta, että opu sitä wastan on hänelle le-suxesa walmistetlu ja luwattu: Kyllä se-
kin tawallans rukoilee ja Jumalalle tar-
pensa ilmoitta, mutta ei se wielä tunne
tykönäns oikiata hätää armon perään;
tvaan sielu teke tätä ulkokullaisudcsta, la-
tvan ja nawyn tähden, jonga alla sydän
on synnin ja »nailman rakkauteen kiinni-
tetty ja niwotlu, ja on niinmuodon ha,
lutoin ja telwotoin lesusta oikein ikäwö-
itsemään, lesuxeen oikein turmanaan.
Näitäkin Herran armo pyytä tunnottomu-
destänsa ylösherättä, sielunsa tilaa wi-
summln tutkimaan, ja suuremmalla to-
della , kuin tähän asii on tapahtunut, ah-
keroitsemaan sadaxensa sitä eläwätä
että he sielunsa pelastaisit ja eläisit.

Edespäin sanotan Textisä: „Ia Hän
, »sanoi heille: O te tompelit ja hitat fy-
„demestä uffomaan niitä kaikkia, kuin
„Prophetat puhunet owat. Eikö Chri-
„stuxen pitänyt näitä kärsimän ja Hä«
„nen kunniaansa sisällekäymän? Ia Hän„rupe<s Moftxesta, ja kaikista Prophe-
„taista, ja selitti heille kaikki Kirjoituxel,
„kuin Hänestä 01it.,, Näisä sanoisa sel-
kiästi ulospannan, kuinga Jumala wai<
kutta uston ja wakuutuxen sydämesä, le-suxen Christuxen ylösnousemisesta? Tämä
tapahdui sillä tawalla, että Herra lesus
ensin nuhteli Hänen Opetuslastensa epä-
ustoa/ ja toisexi, että Hän rupeisi Mo-

'sexesta ja kaikista Prophetaisia, ja selitti
heille kaikki Kirjoituxet, kuin Hänestä o-
lit. Tämä on myös se ainoa järjestys
jota myöden se totinen ja eläwa usto tai-
ta ihmisen sydämesä tulla waikutetuxi.
Meidän pitä ensin ja ennen kaikkia tun,
deman meidän sydämemme tyhmyttä ,a
hitautta uffomaan sitä, kuin Jumalansa,
na ilmoitta meille. Meidän pilä sitäli,
kin andaman meistä poisluowutw tätä
epäustoa, tyhmyttä ja hitautta. Epäu,
sto maka sywemnMä meidän sydömisäm?
me, ja sen tyhmys ja hitaus on suurem-
pi, kuin me nffoa taidamme. Me pää,
tännue sen huokiasii Jemxen läsnäelc-
maisesta puhesta. Silla jos ne wielä o-
lit tompelit ja hitat uffomaan, jotka km-
tel'gin olit monda wuotta lesusta stu-
razmct, "nullet Hänen oppinsa Hänen
omasta ft ustansa,la ahkeroinet tehdä Hä-
nen tahnansa, ja jotka ei wielä ollet fä-
ändänet sydämiänsä lesuxen tyköä mail-
man puoleen, maikka he olit cxywäMi
tullet; kuinga suuri mahta tyhmys za!>
dämen hitaus misä olla, jotka ei likimää-
rm ole niin hywasa tilasa,kuin he? Niin
ottakon nyt jokainen itsestänsä waari ja
andakon händäns ilman pahastumista nuh-
della , suruttoman menonsa, ja cpäuston-sa tähden: älkön pehmiästi menetelkö M-
meldun sydämensä kansa, joka niin N)3«
lasti tahtoo käydä sen päälle, että katfto
ja tutkistella Mnin kauhistusta oikiO

maan ryhlykön siihen ilman
armota, Jumalan sanan ja Hengen woi«
malla. Sillä muotoa yxi snuri sen elä-
wän uffon estet tieldä poissaatetan. Tä«
mä Jumalan sana, josta maimtlin, on
se Jumalalda asetettu erinomainen wa-
likappalet, jonga kautta Hän walmistaa
Ihmistä ustoon sowelioxi. Tämän kaut-
ta saatti lesus Opetuslapsiansa wahwa-
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m ulkomaan, että Hän oli ylösnosnut.
Se joka tietä tahtoo, mitkä Raamatun
paikat Hän oli heille edestuonut, hän
lukekon tekoja ja Kirjoja, sillä
cpailemätä oma: he niisä edesasettanet,
lesuren ylösnousemisen todistuxexi, niitä
Raamatun paikkoja, joilla leius itse, pu-
huttllesansa heitä, perusti ja wahwisti tä-
tä astata. Joka ei tätä neuwoa seuraa,
ja tunne tyhmyttänsä ja sydämensä hita-
utta, ei nffo Jumalan sanaa, eikä käytä
sitä, niinkuin ainoata totisen uston «vä-
likappaletta, hywärensä, ei hän myös
taida epäuffostans autetta. Mutta se,
joka yrmkertaisesti seuraa tätä neuwoa,
han tulee totisesti autttuxi ehkäkuinga
sywälläkin hän epaustosa makais.

'

Se
on Christllxcn oma neuwö, joka ei pettä
taida. Ei pidä kuitengan rukous lainnn-
lyötämän, joka on yri wälttämättömästi
tarpellinen harjoitus sille, joka elämällä
ussolla lesusta wastanotta tahtoo. Sillä
niinkuin Opetuslapset täsä puhuttelit Chri-
siusta, ja tulit ustoon saateturi, niin pi-
la myös sielu rukouMa Christusta lähe-stymän ja hartasii pyytämän, että lesus
tahdois olla hänen Opettajansa, seliltäRaamatut, awata sydändä,ja sanan ka-
utta «vaikutta uston siinä. Nyt tulee
lneidan tutkistella

lalkimaisesä Osasa: >

se usko cucaan, jota lu»nalanaidutta. Me luenune Textisä:„Ia he lähestyit kylää, johonga he me,
~nit; ja Hän teelteli Hänensä edemmä
,Mymään. Ia he waadeit Händä, sa-
//noden: ole meidän kansamme, sillä eh-joutuu, ja päiwä on lasteuut.,, li-no oli jo Opetuslasten sydämisä, maikkan se mielä suun tunnustuxen kautta ollutusiansä ilmoittanut. EMähden se myös

koetcltin. Sillä lesus teetteli HänensH
edemmä käymään. Niinkuin Han mat?
kamiehen muodosa o!i heidän tygönsä tul-
lut, niin Han myös, niinkuin matkamies,
jolla oli kurut ja pitkä waellusedesansä,
ei ollut tahtomanansa wielä poiketa yösiaa
ottamaan: Ia juuri tämän kautta tuli
kohta ilmei, että usts oli Opetuslasten
sydämesä. Sillä ei he tahtonet päästää
sitä hywää miestä tyköänsä, jonga kaut-
ta he olit tullet niin wäkewästi wcckutetuxi,
lesuxen ylösnousemisen totudesta. He
tahdoit wielä HäneldH tulla nenwotuxi
plösraketuxi ja wahwistetuxi- He raka-
stit sydämen pohjasta tätä niin ymmär-
täwäisiä ja Miisassa matkakumpania, ehkä
he ei händä tundentt, josta nähtawä on,
että elawä ja totinen usto oli heisä ylös-
syttynyt. Uston ylössyttymifen päälle,
seuraa ainakin kohta ustou koetus ja kiu-saus. Usto pelkä kadottamansa sitä hy«
wää, kuin se on maistaa ja nautita saa-
nut, ja tämä pelko yllyttä händä, että sitä
hartahammin himoitsemaan totuden sanaa,
niinkuin yxi piskuinen lapsi halaja riestaa
äitinsä nisistä. Se «viisaus ja taito, joka
lefuren sanoisa löyty saatta yhtä usto-
maista sielua lesusta rakastamaan, jos
ei hän sydämensä halun jälkeen lesusta
marsin hywin wielä tundiskan.

Edespäin luemme me: „Ia Hän
„meni olemaan heidän kansansa. Ia se
„tapahtui, kosta Hän atrioitsi heidän kan-
ssansa, otti Hän leiwän, kiitti ia mursi
„ja andoi heille. Niin heidän silmänsä
„cmkenit, ja he tunsit Hänen. Ia Hän
„katois heidän edestänsä. „ Täsä täytti
lejus sen kuin Hän oli luwannut 10-H.
14: 23. että Hän tahtoo ilmoitta ilsen-sa niille, käin Händä rakastamat. Sil-
la nimklml Opetuslapset olit ustosa wa-

stan-
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stanottanet Hänen sanansa, ja sen kaut-
ta rumennet sydämellisesti Hcmdä rakasta-
maan, niin lesus meni olemaan heidän
kansansa, söi illallisen heidän seurasansa,
nwaisi heidän silmänsä, ja ilmoitti, ttsiän,
sä heille. He näit Hänen ainoastans pi-
kimältän tuctawilla silmillä; jakatois koh-
ta heidän edestänsä, jonga kautta taas
heidän uskonsa koetcltin. Siitä me uffon
wielä tänäkin päiwäna tuta taidamme.
SM maikka Christus sinä aikana ainoa-
stans sitä warten näkywäisesä muodosa
ilmoitti itsensä, että Opetuslapset ja A-
postolit olisit koko mailman edesä tainnet
todistaa Hänen ylösnousemisensa torutta;
niin on kuitengin meidä' kansamme jot-
ka ustomme ja emme näe, asiat saman-
kaltaiset kuin heidangin, että nimittäin,
kosta me ensimältä ilman erinomaista tun-
doa ja iloa, ainoastans rukoillen, huo-
käin ja kilwoitellen ustomme sanan, niin
anda Jumala sitte, parhaldans kuin me
sitä wähin toiwomme, kirkkamman wal-
keuden sieluun 2 Cor. 4., niin että im
„saamme jotain maistaa tulewaisen mail-
„man woimasta,, Hebr. 6: 5. ja eerä
-Herra on suloinen, 1 Pet. 2: 3. Sii-
tä me hawaita taidamme, että meillä onusso- Mutta tämä tapahtu ainoastans
pikimäldän; meidän täytyy jällen palata
endiseen rukouxeen ja kilwoituxeen. Ei
ole meille suotu että aina maistaa ja näh-
dä, mutta yhtä hywin tulee meidän ustoa-

Me luemme edespäin: Ia „he sa-
doit keskenänsä: eikö meidän svdamem-
„me meisä palanut kosta Hän tiellä mei-
„tä puhutteli ja selitti meilleKirjoituxet?,,
Täscl on yxi silmianähtäwä uston tunvo-
merkki, kosta molemmat Opetuslapset ke-
skenänsä tunnustit, että heidän sydämen-
sä Chviftuxen puhuisa olit palamat. Tä-
tä oli uston oikia tuli, jota lesus fanan-

fa kautta sytytti heidän sydamisänsä. Ri-
ta heille tapahtui, se tapahtu wielä nyt-
kin aina. Sillä kosta Jumala on ensin
andanut Chrlstuxen kirkkauden paista»
meidän sydämisämme, ja sen kautta wä-
kewasti wahwistanut Hänen sanansa to-
tuden meidän steluifamme, niin me ker-
nasti tunnustamme sen muille Jumalan
lapsille; me sanomme heille, mingä!au-
piuden Jumala meitä kohtan tehnyt on,
ja kuulemme kernasti, että he owat »im
mieldynet, kuin me.

Wiimeism sanotan Tertisa: „Ia he
„nousit sillä hetkellä ja palaisit Jerusa-
lemiin, ja löysit ne yritoistakymmeM
„koosa, ja ne, jotka niiden kansa olit,
ajotta sanoit: Herra on totisesti nosmit
„ylös, ja ilmannui Simonille. Ia he
„juttelit heille, mitä tiellä tapahtunm o«
„li, ja kuinga Han heildä oli tuttu lei,
„wän murtamisesa.,, Tasa owat kaikki
sulat todistuxet uffosia, sillä se oli uffs,
joka kehoitti Opetuslapset palajamaan ja
muita wahwistamaan, ja he tulit myös
itse wahwistetuxi toisten Opetuslasten ka-
utta. Nyt pidit he itsensä koosa: Heisa
oli yxi yhteinen rakkaus Herran H-suxen tygö. Heijä oli wanhurstaus.
rauha ja riemmu Pyhäsä Hengesä, ehkä
suuri heikkous sen myötä wiela nyt seu-
raisi, sixi kuin usto, Pyhän Hengen run-
samman uloswuodattamisen kautta, wä-
kcwämmasti piti tuleman wahwistetuxi.
Jos meisakm on eläwä usso, niin me sy«
damestä halajamme pitä meirämme nii-
den wgö, jotka tahtomat meidän kauttam-
me wahmistemri tulla ustosa, ja joilda
mekin ylösrakennuren saada taidamme»
Rakkaus Herran lesuxen tygö, ilo Hä-
nestä, y.li wiipitöin rakkaus lähimmäistä
kohtan, lohdutus Jumalan lanasta, ja
m»ta muuta hengellistä hywaä olla mal>
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ta, maka nyt sydämcsä kätkettynä, niin-
kuin sulattu knlda ahjosa. Silloin ei
ele enämmin pakko kysyä, mistä meidän
pita uston tundeman, sillä Christus on
sielulle kaikki kaikisa, ja mitä hän elää,
sen elää hän Jumalan Pojan ustosa.
Kaikki kuin Jumalan armon kautta sy-
dämcsä on waikutettu, todistaa ustosta,
«vaikka se aina taita kaswaa ja ajan pääl-

le paremmin ja paremmin Whwistetulltulla.
Rukous.

kiitetty, Rakkahin lesu! sen edestä, eltäi
olet opettanut meille, kuinga Jumala wai»

kulta »ston mcisa, ja mistä meidän sen tundcma»
vita. tätä opetusta Sinun Pyhän Hengcs
kautta kaikkein meidän sydämiin, että se meisi
waikuttais siunatun woiman ja hedelmän. Amen.

Neljäs Pääsiäis Päiwä.
Herra lesu, Sinä joka olet ylösnousemus ja elämä, anna armojas

oikein tutaxemme Sinua, ja Sinun ylösnousemises woimaa, ja kär-
simises osgllisutta, ja tuslaxemme Sinun kuolemas kaltaisexi, että
me kuolluitten vlösnousemisesa rohkiasti Sinun etees tulla taitaisim-me. Amen.

on hywä omannmnon liir-
Ä/R. Jumalan tykönä, lesuren

Christuxen ylösnousemisen kaut-
ta. Näisä sanoisa ilmoitta Perari 1
Lähetys Kir. z: 21. mikä se wahwin pe,
rustus on, yhteen hywään ja irauhalliseenomaan tundoon, nimittäin lesuren Chwsiuren ylösnouseminen.

Me taidamme lesuren ylösnousemi-sen suhten „turwMsesti ja hywällä 0-
/Malla tunnolla lähestyä Jumalala, niin-kuin me liiton Hänen kansansa tehnetolisimme. Jos Jumala waati meitä ti-
un tekoon, ja käskee meitä wastamaanmiden kysymysten päälle, kuin Han meil-le teke, ei meillä suingan silloin ole mitän
wastamista. Me tiedämme kaiken senpahuden, kuin meidän sydämemme meil-le soimaa: ja meidän täytyy usein ihmi-mngm edezä waiketa, ja tunnusta mettä

wiallissri ja rangaistuxeen syypsixi- Jos
nyt Herra tahdois riidellä meidän kan-
samme, niin emme taidais wastata Hän-
da yhtä tuhcmdeen. Job. 9: z. Täsa
mahta, se puheliaingin kieli pysähtyä ja
laffea kätensä suunsa paalle, ettei hän
Herraa rohkialla puhettansa wihaan yllyt-
täisi. Mutta kiitetty olkon kuitengin Ju-
mala! Totisesa katumuresa ja nöyräsa
luottamisesa sen ylösnosneen Vapahta-
jan päälle, joka sn meidän suumme Ju-malan edesä , niinkuin Aaron oli Mosexenpyaraon edesä, taidamme me astua sen
augarimman Wanhurssaudm eteen,
puhua rohkiasti awoimella suulla, Eph.
6: 19, ja ei peljätä, että Herra mei-
dän ylitsemme kadotuxm duomiota lan-
getta. Z)xi kunniaan korgotettu lesuswastaa meidän edestämme ja mei-
dän puolestamme» Jos me elämme yh-

D d 2 disty-

211Toinen Pääsiäis Päiwä.



ii 12 Nelias Pääsius Päiwä.
distynsä Hänen kansansa, niin on meilläse hywa omatundo Jumalan tyköiza,
että

Me taidamme kysyä -Häneldck, jasanoa: O Jumala! etkös ole sowitetlu
Chrisiuxesa? Eikö Sinun armos ole a-
woi koiktlle syndisslle, myös niille kaik-
keinsuurimmillckkin? Engö minä uffon
kautm ole Sinun lapses, ja etlö
nä armosa tahdo pitä surua minusta,
niinkuin Ila lapsesta? Etkös ole luwan-
nut »varjella, hallita, ja johdatta minua
autudcn tiellä?

Ia tätä ms lesnxen ylösnousemi-
sen suhcm tehdä taidamme. Tämä onse lähde, josta Jumalan lasten onlantun-
non lepo ja rauha uloswuota. , Heidän
lewottomudensa rupeis tosin asettumaan,
kosta Jumala lähetti Poikansa mailinaan:
Wielä enämmin wirkoist heidän ahdistet-
tu hengensä, kosta he kuulit lesuxen sa-
nat ristin päällä: Se on täytetty: Mut-
ta he nlotpuhkeistt täydelliseen iloon, ko-
sta he kuulit heidän kuollen Vapahta-
jansa ylösnosnez-i ja haudan awatu.ri.
Hän sanoo itse: „Minä olin kuollut ja
„katso, minä olen eläwa.,, Ilm. K. 1:
»7. O.' autualiinen rauhan Ewangeliumi,
jonga kautta meidän lewottomudemme
muuttu wahwaan ja iloiseen toiwoon.
lemxen ylösnousemisen kautta on meillä
myös se hywa omatundo Jumalan ty-
könä, että me niinkuin lapset isällensä,saamme uffoa Hänelle kaikki meidän lar-
pehemme hartasti rukoillen: Isä meidän,
j- n. e.

Ewangclwm. loh. 31: 1-14.
ilmoitti lesus taas itsensä Opetuslapsi!'

>«/ leTyKerian »,cren tyköni ja Hän -tmoitti
itsensä nain: Simon Petän ja Thomas, joka ka»
Zoijcxi kutsutan, »lit zznilä, j» Nalhauael, jytä ~

li Kannsin, jo Yetzedcuren pojgl, j« f<>,?i muuta Hänen Optt!:s!apsist«nsa. Sanoi O^mon Petari heille; minä menen kalaan. Ne sanoithänelle: me menemme myös kaufts. Nim hemenit ja astuit kohta wenkcsecn, ja ei lie si»,'yönä mitan ftanct. Mutta kosta jo aamu oli,niin lesus seisoi rannaila: mutta ei Opetuslapset
tiennet, etla se oli Icsns. Niin sanoi lelnslKcil,
le: lapset, ongo teillä mitan spötäwatä?
he wastaisit Hansia: E>. Hau sano, heille: laste»fat wlllko oikialle puolelle wenchtä, niin te löy,
datte. Niin he lastit, ja tul, min paljo kaloja,
ettei he wointt wetä. Niils sanoi se Opetuslapsi,
jota Icsus rakasi! Petarille.- Herra se on. 5o»
sta Simon Pet«ri sen kuuli, että se oli Herro,
wMti hän hamen ympärillensä, (silla hän oli a>
lasti), ja heitti itsensä mereen. Mutta muut O,
pctuslapset tulit wenhella, l silla ei he ollet kw
kana maalda, waan lähes kaxi sataa kyynärölä,)
ja wedit werkon kaloinensa. Kosta he siis »lit
maalle tullet, näit hc hiilet, ja kalan niiden vN
la pandim.i, ia leiwän. lesus sanoi heille: tnok«t
täi,nc niistä kaloista kuin te n,,t saitte. G'»!!»!
Petari meni ja weti werkon maalle, tännäns smnio

ja kolmcklmdettakymmenda: Ia waik'
Mainita niin oli, rikuittaan werkko w
weunyt. les«s sanoi heille: tulkat rnalle, »nlt«
ta ci yxikän -Opetusla-sisia nstaldannt Hänt>ä ky-
syä: kukas olet? silla he tiesit sen olewan Herrci'.
N>in lesus tuli, otti leiwän ja andoi heille, niin
myös kalan. Tämä on kolmas kerta, kuin JMopetuslapsillensa ilmestyi, sitte kuin Hän oli n?»
snut ylös kuolleista

Jumalan armon kautta me aimom-
me edesasetta

Vhtä bywäa omatundoa lulM
lan tykönä, lesuxen Cbrisiuren
vlösnMsemisen kautta kllolluista.

„Sinä ylösnosnut Wapaptajal M"
„na Sinun siums, jota nyt meille ilmoi»
„tat, niin käydä meitä sydämelle, että lM
„totisesti saisimme maistaa ja tuta sitä
„hynM omatundoa ja rauhaa, kuins
„meille walmistanut olet, Sinun ylös-
,/noujemistv rautta. Ameu. ZM



AlZsluetusa Pyhäsä Ewangeliumisa,
tdespannan kaikkein asianhaarainsa kansa,
yli niistä ilmoituxista, joilla Wapahtaja,
Hänen ylösnousemisensa jälken ilalmtti
Hänen Opetuslapsiansa. Heille osotta
Hän ilsenfä
huttelee ja pita heidän kansansa seuraa.
Heidän edefänsä ja heille hywäxi, teke
Hän ihmeitä. Opetuslapset tundewat
Hänen, ja ei he tarwitfe kysyä: Kukas
olet? sillä he tiesit Hänen oleman Her-
ran. Meidän Textimme sanoo myös
selkiasii, että se nyt oli kolmas kerta, jo-
na lesus ilmoitti itsiänsä Opetuslapsil-
lensa, sitte kuin Hän oli ylösnosnut kuol«
leista.Tätä me lastemme perustnxeri tut«
kindsomme meidän Pyhästä Ewangcliu-
mistamme, jonga selitys sanasta sanaan
tulis ylönlawiaxi, ja tahdomme sentäh-
den ainoastans yhdestä asi Maarasta li-
lemmin waarinotta; ja kysotän sentäh-
den: Mmgätähden tahyoi lesus niin suu-
rella huolella ylösnousemisensa totudestamakuutta Opetuslapsiansa, ja kaikki e-
pailyxet tästä asiasta tieldä poissa-
«tta? Mmgätähden p,5l Ewangelistan
meidän Tettisämme ulocpaneman, että
Herra lesus nyt kolmannen kerran ilmoi-ti itseni Opetns!npsii!en, sitte kuin Hänoli nosnut ylös kuolleista? Me »vastam-
me: Sillä lesuxen ylösnousemisen päälle'
nippu hyvä, kuin meillä on lu-malalda odstlannsta, ja meidän hywä o-
watulldomme Hänen tykönänsä on senpäälle perustettu.

Osottaxemme tätä, sanokamme, että
Kristus on kuollut, mutca ei ylösnosnut,
niin pawsli, kohti! wastaa i. Kor. 15:
!?. 18. ~Ellei Cyristus ole nosnut y-
"ws, niin on teidän uffmme turha, ja
„te olette witlä teidän syuneijänne; niin

„owat myös ne, jotka Christuxeia nuk-
kunet omat. kadotetut. „ Tämä tästä
nähtäwästi seuraa, ja me olisimme siinä
tapauzefa joutunet yhteen warsin surkia-
an epäilyxeen. Mistä me tiedämme, et-tä meidän welkamme on täydellisesti ma-
xettu Jumalalle, niin kauwan kmn mei-
dän Välimiehemme on kuoleman pimiään
fcmgihuoneseen suljettu? Kuinga me tie-
dämme, että seWanhurffas Duomari on
sowitettu, niin kauwan kuin meidän Ta-
kaus-miehemme pidetän haudasa? Kuin-
ga nu jos Jumala on hywä-
stynyt Herran lesuxen kuolemaan ja
maxoon, ja että me täydellisesti olemme
wnpahdetut synnistä, kuolemasta, ja kado-
turcsta, niinkauroan kuin kuoleman siteet
kaäriwät meidän Wapahtajamme. Mika
perustettu toiwo Jumalan armosta ja
jjankaiMscsta autudesta jäsenillä olla tai-
ta, kossa Pää on ennätetty ja kiedottll
kuoleman pcmlMa? Sentähden jos ei
CHristus olis ylösnosnut, kuinga horjuis
meidän ufomme, ja kuinga peräti keh-nolle nayttäis mieidan. asiamme?

Nyt me taidamme ymmärta, min-
gätähden Herra Zesus tahdot niin wah-wasti makuutta Opetuslapsiansa Hänen
ylösnousemisestansa, ia mmgätähden Hän
ci ainoastani kerran, waan nyt meidänTextisämme kolmannen kerran ilmoitti
itsensä heille, sitte kuin Hän oli nosnut
ylös kuollenta. Muttu että me tämän
asian wlela tarkemmin oppisimme, niinme merkitimme.

i) Että „mcidän täydellinen somin-„domme Jumalan kansa on lesuxe»,
~Chrtstuxen, ylösnousemisen kautta wah-
„wist?ttu.„ Hänen kuolemansa päiwä
on tosin meidän sowindomme päiwä;
mutta Hänen ylösnousemisensa päiwästck
olka meidän wahwa watuuluxemme luncuDdz stllm;
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stuxen täydellisydestä. Se on Jumala,
joka herärtä lesuxen ylös, Ap. T. 2:
24. ja meidän Duomarimme, joka pää-
stää meidän Takaus - miestämme ural-
lensa. Olisko Hän sen tehnyt, jos wa-
hindäkän meidän syndi-welkamme täy-
dellisestä maxosta olis takaisin seisonut?
Nyt kosta „lumala päästi Christuren
„kuoleman kiwuista,, niin Hän siis sil-
minnihtäwästi sen kautta julista, että
Hän on Wapahtajan sowmdoon ja ma-
foon tytynyt.

Niin menee nyt Herra lesus ulos
omatusta haudastansa, kädesänsä pitäin
yhtä awattua armo«kirjaa, josa sinä ka-
tumainen ja autudestas surua pitäwäinen
sielu ilolla lukea taidat, että sinulla on
yxi totinen ja sinun päälles sowitettu osa
naisä sanoisa:lumala on lepytetty,wiha ase-
tettu, welka maxettu, wiholliset lyödyt ja
ylitsewoitetut. Hän on nosnut ylös niin»
kuin Rauhan-Ruhtinas. Christus on
herärercy ylös meidän rvanhurfkautta-
,nistmme tähden, todistaa pawali Rom.
4: 25. Nyt me näemme, kuinga
me sydändamme lohdutta taidamme Ju-
malan edesä, sitte kuin Hän on ikänäns
kuin jättänyt wihansa lesuxen hautaan.
Siellä me näemme, kuinga me wapahde-
tut olemme synnin melasta ja synnin
rangaistuxesta, lain uhkauresta ja kirouxe-
sta. Siellä me rauhan sanomat kuulem-
me, jotka meille rauhaa, ilmoittamat E-
wangeliumin kautta. Siellä tulee mei-
dän ylösnosnut Wapahtajamme meitä
wastan .tällä terwetyrellä: Rauha olkon
teille Luk. 24: zf>. Siellä me taidamme
panna ylös woiton merkin ja muutta
katkerammat walituxemme woiton wirreri.
Me saamme nyt sanoa: Ilon ja autuden
öäni on wanhurstasten majoisa Ps. nz:
15-

Nyt sinä katumainen sielu, joka
työtä teet synninrastan kuorman alla, si-
nä ahdistettu, joka ottelet epäilyren kan,sa Jumalan armosta! „Muista lesulen
„Christuren päälle, joka kuolleista nosnut
„on.„ 2 Tim. 2: 8. Jos me Dawidft
sta luemme, että kaikkinaiset miehet, jot-
ka olit waimasa, ja jokainen kuin welasa
oli, ja jokainen, jolla murhellinen sydän
oli, kokoisit itsensä Hänen tygönsä; niin
mene sinäkin sinun ylösnosnen Wapahta»
jos tygö. Hän on ossttanut, että niille
«viheliäisille, Paradistn pakolaisille, nyt
annetan aldisti sisällekäydä Jumalan wal-
dakundaan, ja eitä kaikki ihmiset taita-
mat, jos he tahtomat, autuari tulla, y-
li sengin, kuin he toiwoa ja ajatella tai-
tamat. Niin hywä omatundo on meillä
Jumalan tykönä lesuren Christuxen y-
lösnousemisen kautta. Se meitä mM
wahwistcm

2) „lumalan erinomaisesta rakkau-
desta,, niitä kohtan, joilla toisesti on
osa sen ylösnosnen Wapahtajan woitosa.
Tettisä puhutan,Fitä Opetuslapsesta, jo«
„ta lesus rakasti, nimittäin enämin kuin
muita Opetuslapsiansa. Ia niinkuin
Hän itse todistaa, että Hän ja Isä Ii
omat, niin me syystä päätämme että st
on yhtä, että olla lumalalda rakastettu
kuin lesuz-eldakin. Nyt on wiha ystä-
wydexi muuttunut ja Christuren ylösnoil»
seminen on se päälleluotettawin todistus,
että meillä kaikilla se etu taita olla, kuin
Abrahamillakin, joka kutsuttin Jumalan
ystZwäxi. Zllösnowemisensa kautta tuli
Hera lesus wandurskari cehdyxi synni-
stä, Rom. 6: 7. se on wapazi sanotun'
kaikesta tygöluctusta synnin melasta !«

synnin rangaistuissa, ja tästä owat myös
ne ulkomaiset osalliset. Syy siihen, o»
se likmaillen yhdistys, joka on ChristuM
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ja Hänen jästndensä wälillä. He olbat
Christuresta osallisexi tullet, Hebr.3:i4.
He owat Christuxesa, Rom. 16: ?. He
pysywär Hänesä ja Hän heisä, 1 Joh.
4: 13. He owar yhtä Hänen kansansa
ja Hänesä, Joh- 1?: 21. hengi
Häiml kansansa, 1 Cor. 6: 17. Cyri-
stuxen kansa ristinnaulimr, Gal. 2: 19.
Nuollet Christuren kansa, Rom. 6: 8.
eläwäxi tehdyt Christuxen kansa Eph. 2:

Hänen kansansa nosnet ylös Col. 2:
12. Kuinga sydämellisesti mahta Juma-
la rakastaa niitä, jotka niin liki owat yh-
distetyt Hänen Poikansa kansa? Axi ar-
lpamacoin autusl

Autuat olette te uffowaiftt! 1 Aik.
K. 27: 33 sanotan, että ~Husai Arahi-
„ta!ainen oli Kuningan ystäwä,joka hä«
nelle suuri etu oli. Mutta teidän tilan-
ne on tuhansin kerroin etuisambi, kosta
te Herran armon kautta sen ijankaikkisen
Jumala ystäwixi tullet ollctta. Mitä
paremdata te itsellenne toiwoa taidatte,
kuin että ajasa saada heittä teitänne Ju-
malan sswattuun armo-helmaan, sixi kuin
teidän ustonne kerran muuttu katsomisten,
ja teidän toiwonne nautitftmis?en,jakuin
Herra, joka nyt on teidän osanne ja tei-
dän tawaranne, on olewa reille ijankaik-
tisesti sangen suuri palkka. O/autuat o-
lette te! Te taidatte nyt lM wällllä i-
lolla katsoa ja ylistää teidän ylösnosnut-
ta Waoahtajatanne, joka on teille siaavalmistanut Jumalan rakkaudesa. 3e
kunnioitatte fyhallä waelluxclla Händä,joka on perustmut teidän wakntuxenne
«musta ja cmtudesta. lesuxen Christuxenylösnousemisen kautta on meillä hywä' 0-
Nwundo Jumalan tykönä, joka myös

.3)- „On wahwistanut meidän lap-sen ottamissamme,, ja niinkuin pilari
puhuu: „suur«stu laupiudestansa synnyttä-

„nyt jällen, elämään toiwohon lesuxen
„Christuxen ylösnousemisen kautta kuollei-
„sta„ i Pet. i: 3. Ihmisexi tulemisens
kautta lasti lesus verustuxen meidän lap-
sexi ottenniseen Jumalan tykönä, niinmuo-
don kuin Jumalan Poika tuli meille wel«
jexl, ja sen kautta ansaitsi meille oikiuden,
että Jumalan laosixi tulla. Tämä uudi-
stetun Herran lesuxen ylösnousemisesci,
kosta Hän sen tcrwehtä tangojan-sa ja kutsuu heitä meidän Ewangeliumi-sa rakkalla lapsen nimellä- Niinkuin I-
srselin Kuningas muinen sanoi „Benha-
„dadista: Wieläkö hän elää, niin hän on
„minun wcheni. i Kuni. K. 22: 32,33.
„uiin mekin taidamme sen sanan nopiasti
„kiinniotta jakaändä itsellemme hywäxi:,,
Jos lesus wielä elää, niin on Hän
meidän weljemme. Se lesus, meidän
tangomme, joka on kuollut, Hän on myös
nosnut ylös, ja niin itsensä eläwäxi ilmoit-
tcmut/tttei ainostans,niinkuinTeNisä tiettä-
'.r sri lehdän, se Opetuslapsi, jora lesus
rakasti, tatimut sanoa: -Herra se on, lvacm
muutkin Opetuslapset tiesit Hänen ole-
wan Herran. Mutta kosta nyt se sama
lesus ylösnousee, kosta ei Hän ole ih-,
misydensä luontoa hautaan jättänyt, niin
ei Hän ole «veljellistä sydändänsäkkän
sinne jättänyt- Hän tulee niinkuin Jo-
seph fangeudesta korgotetuxi siihen korke-
imbaan kunniaan, ja sanoo weijillensä,
joiden omatundo lyöpi heitä: Minä olen
ceidan wchenne 1 Mos. K. 45: 3. Ei
Hän mene pois heidän tyköänsä, ennen
kuin Hän on makuuttanut hcitä: Minä
menen ylös minun Isäni rygo ja teidän
Isänne rygö. Joy. 20:17. Niin on se
korkia suku ja heimolaisus lesuxen Ylös-
nousemisen kautta wahwistetcu.

O mikä ilon ainet on tämä niille,
jotka „wastanoitawat lesuxen ja ustowat

/,HH-
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„Hänen nimensä päälle, sillä heille anoa
„Hän woiman Jumalan lapsin tulla,
Joh. i: 12. Ehkä Jumalan korkeus ja
heidän alahaisudensa, Jumalan pyhys ja
heidän turmelmensa näkyy estexi oleman,
niin he kuitengin saamat käydä edes sen
ijankaikkisen Jumalan tygö ja Isän ni-
mellä Hända puhutella. Hän on itse heil-
le luwan andanut, että pitä Hända I-
sänänsa ja Luojanansa. Ei he itsestänsä
olis rohjennet, lukea heitänsa senkaltai-seen kunniaan ja rakkauteen mahdollisen;
mutta lesus heidän ylösnosnut Vapah-
tajansa ei tahtonut, että he olisit ilman
lasten-oikiutta ja lasien-etua. Hända tu-
lee heidän kiittä sen edestä, että he nyt
taitamat sanoa: Minun Jumalani! Mi-
nun- Isani! Kosta minun elämä Vapah-
tajani kutsuu ne katumaiset ja ustowaiset
weljixensä, niin Sinä myös o Jumala!
et taida heitä muulla tawalla wastanottn,
kuin niinkuin lapsias. Jos he omat Si-
nun Poikas «veljet ja sisaret, niin he
mahtawat olla Sinungin Poikas ja Tyt-
täres- Mika hywa turma ja uskallus ei
ole lapsella Isänsä tygö? Samankaltaisen
ulMluxen Jumalan, niinkuin meidän I-
sämme tygö, on lesns meille suonut,
walmistanut ja wahwistanut Hänen ylös-
naustmistnsa taurca, josta myös meille
tygölangia.

4). Osallisusrunmillisisa siunauxesa.
Me hawaitsemme Textisa, kuinga seitse-
män lesuxen Opetuslasta olit ruumilli-sesa ammatisa ja uffaresa. Heille, näin
työtä tebdesä, ilmoitta nyt itsensä se ylös-
nosnut lesus, ja opetta niinmuodon, et-
tei meidän pidä Christillisyden kutsumisen
tähden poispaneman eli laiminlyömän
maalliset affaret ja elatuxen keinot, waan
että Hän hywästyy paremmin, jos me
niitä taitawasti ja wiriästi harjoitamme.
Ia mikä wielä enämbi on, niin me Tex-

tistä hawaitsemme, kuinga lesus warsinrakkasti huolda piti Opetuslastensa ruu-
miliisistä tarpeista, Hän walmistaa heil-
le atrian rannalla: „He näit hiilet, ja
„kalan niiden päällä panduna ja lciwän,
„ja lesus sanoi heille: tutkat rualle: Ia
„otti lciwän, ja andoi heille, niinmyös
„kalan.„ Mutta se ei wielä kyllä ollut,
että Hän nain rawitsee heitä, ennen kuin
he oman työnsä kautta jotain saanet olit.
Hän siunaa myös heidän kalastamisensa,
josta heillä ennen ei niitän hywää ollut, nm
suuresti ja ihmellisesti, että he, joista ennen
sanotun, ettei he„sinä yönä mitan saanet,
„nyt lastit werkkonsa, ja tuli niinpaljo ka-
lloja, ettei he woinet wetä.,,

Oppikame tästä, Rakastetut Hem«sa, että, meidän ruumillisten tarwettemme
fuhten, lesmen rakkaudella täytetty sy-
dän, ej ole muuttunut Hänen ylösnouse-
misensa kautta. Me taidamme lohdutta
meitä Hänen armollisesta ja wöimallisefia
snmamestcms, meidän laillisen ja tumalli-
sen kutsumisen työmme alla. Me tai»
damme luotta sen rakkan Jumalan pääl-
le, ja Hänen turmiinsa meitä heittä, sil<
lä wakutuMa, että Hän holhoo meitä,
ja että me Häneldä,lesuxen nimeen, sa-
ame kaikkia, kuin meille ylöspitämism o-
wat tarpeiliset. Me taidamme luotta
malan lupausten päälle, ja ei ensingän e-
päillä niiden täyttämisestä, ehkä he kam-
lalda näyttäisit lihalle ja merelle, sillä
Opetuslapsillensa hywäxi,teke se ylösno-
fnut Vapahtaja ihmeitä, ja ruokki ja ra-
witse heila tarpensa jälken ylönluonnolli'
sella tawalla. Emme saa olla tunnotto-
mat ja kiittämättömät Hänen hywiätcko<
jansa wastan. Koffa perari sen kuuli/
että se oli Herra, wyörci hän hawen
ympärillensä ja heitti itsensä mereen,
uioannsa Herran lesuxen tygö: Hä"
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katsoi siis enämmin lahjan cmdajan kuin
lahjan päälle- Niin pitä meidängin ay-
daman Jumalan hywyden ja siunauxen
kehoitta mettämme, Hänelle uhramaan
rumnihimme ja sielumme, ja suulla ja
sydämellä, sanoilla ja töillä, kiittämään
meidän Wopcchtajatamme, joka niin on
laittanut, että me ajallistengm tarwettem-
me suhten, myös ustalkixella taidamme
Jumalala lähestyä. lesuxen ylösnouse-
misen suhten on meillä wielä,

5). „Wi wahwa toiwo meidän ylös-
„nousemisestamme ijankaikkiseen elämään.,,
Että tämä seuraa lesuxen ylöslwusemi-
sesta on wastansansmatoin, ja me löy-
dämme sen, kosta me katselemme niitä
sanoja, jotka käymät edellä nnidän Tex-
tiamme loh- 20. Lugusa. Johannes pu-
huu tasa niistä merkeistä, kuin lesus te-
ki Opetuslastensa nähden, ja sanoo nii-
stä, että „ne omat kirjoitetut, että te u«
„stoisitte, että lefus on Christus luma«,/lan Poika, ja että te saisitte elämän
„uston kautta Hänen nimeensä.,, Tästäme opimme, kuinga meidän pitä hywä-
Mune käyttämän lesuxen ilmoituxia jäl-
len Hänen ylösnousemisensa; meidän pi-
tä nimittäin niiden kautta wahwistamanlmitäm ustosa meidän ylösnosnen Vapah-
tajamme päälle, joka usto on yhdistetty
'lchuttawaisen toiwon kansa ijankaikkiscsta
elämästä. lesuxen ylösnousemus ja e-
lama makuutta meitä wäkewästi siitä,
«ta yxi elämä on tämän perästä, johon
" uffowaiset niin totisesti saamat sisälle-Mä, kuin Hän siihen edeltäpäin sisäl-'kkaynyt on. Kllsa pää on, siellä pitänwos jäsenet oleman: „los nyt sen Hen-"s>, joka lesuxen kuolluista herätti asuu"nisä; niin myös se, joka Christuxen"kuolluista herätti, on teidän kuolewaisetmuuminne eläwäxi tekemä.,, Rom. 8:

n. Ia niin on Jumala meillekkin teke-
mä sen kuin Hän lesuxclle tehnyt on.
lesuxen ylösnoustnlyen kautta on mei-
dän ylösnousemisemme pyhitetty, ja se
edellinen on sen jälkimäisen esikuwa. Sil-
lä „me tulemme lesuxen kansa yhdenkal-
„taisexi ylösnousemilesa,, Rom. 6:5. Hän
on silloin pukema meidän ruuniimme niin
werrattomalla kunnialla ja «valkeudella,
kuin yhden korgotetun Wapahtajan sopi,
kosta Hän jäseniänsä tahtoo kaunistaa.
Hän on silloin kutsuma uffowaiset Ka-
ritsan häihin, ja niinkuin Han nyt Tex-
tisa sanoo Opetuslapsillensa: Tulkar ru-
alle, niin Hän silloin cmda heidän toti-
sesti tulla naulitsemaan sitä palkkaa, joka
wastaa yhtä Jumalallista ansiota: Silloin
johdatta Hän heitä Isänsä waldakundaan,
siellä Jumalankansa iloitsemaan ja alati
Herran tykönä pysymään. O mikä ilo,
että sen päälle ajatella!

Mika lohdutus on tämä lesuxen u-
stowaisille? He pitämät heitänsä Hänenlupauxeensa loh. 14: 3. Rusa minä,
olen, siellä pitä myös teidän oleman,
japoispyhkiwät sen kautta heidän kyynä-
lejtänsä. He ajattelemat: Minä wacllan
ustosa minun ylösnosnen Wapahmjani
päälle, ilolla lähemmäxi ja lähemmäxi mi-
nun hautaani, johon minä wihdoin saan
kätfta kaikki minun waiwaui suruin ja
murheni. „Vmä ikäwöitftn jokapäiwä
„saadaxeni lupaa kotia mennä, ja hala-
„jan kaukana pois olla ruumiista, jamen-
„n6 asumaan Herran lygö. „ 2 Cor. 5:
8» Jos minä alendamisesa olen seuran-
nut Herraa lesuffa, niin minä myössaan seurata Händä kunniasa: Minäsaan waihetta hapisn kunniaan, ahdistu-zcen iloon, kuoleman elämään. 3ämähy«
wa omatundo on meillä' Jumalan tpkö-
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nä, lesuxen Christuxen ylösiwusemisen
kautta.

Päätös.
sarastetut Hcrrasa! Koska Herra Ie-

slls nousee ylös kuolluista, niin Hän
walmistaa meille oikeuden senkaltaisiin siu-
nattuihin etuhi», hywän omantunnon kaut-
ta luinalan tykönä. Mutta mitä hyödyttä
meitä yxi oikius, jota emme ota wastan
ja naulitse? Mitä bywää on sairahalle
lääkityxestä, jota ei hän ota luuhunsa ja
niele? Mitä hywää on meillä Wapahta-
jasta, jos emme etsi totista osallistuta sii-
nä hywäsä, kuin Hän meille ansainnut
on? Kuinga tarpellinen on siis, että „tu«
„ta Christusta, ja Hänen ylösnousemi-
ksensa woimaa ja kärsimisensä osallistu-
ta.,, Phil. z: 10.

Kuinga tapahtu tämä sen katumat-
toman syndisen tykönä, joka ei mingän
asian päälle mailmasa niin wähän ajat-
tele, kuin parannuxen päälle? Mikä hy-
wa omatundo taita hänellä olla Juma-
lan tykönä, joka näin pidäis puhuman,
jos hänefH totuus olis: Minä onneloin ja
kadotettu ihminen! Herra Asus elää, ja
koko minun elämäni näyttä, niinkuin mi-
nä ustoisin, että Häu olis kuollut. Mi-
nä tiedän, että minä petän itseni, ja et-
tä minun täytyy tunnustaa, että lesus
elää, ja että minä se olen, joka olen
kuollut. Minä tiedän, että Herra I sus
on, wihollrsienla häpiäxi, käynyt woiton
kansa ulos haudastansa- Minä teidän
myös, mitä minulla, joka makan synnin
haudafa, on odottamista, niinmuodon kuin
Herra lesus on wanhurstas, ja ei jätä
syndiä kostamata. Ia minä waiwaneu
kuitengin huwittelen itstäni siinä, joka we«
tä Herran koston päälleni, ja waati si,
tä ylösnosnutta lesusta minun ylitseni

langettamaan kadotuxen duomion: Minä
rakasta,! sitä, jonga kautta minä lulissan
itselli lesuxen wihollisexi,ja minäentut,
tele paljo Hallen kuolcmastans ja y!ös«
nousemisestans, jos minä waan lihan hj<
moja saan täyttä, ja mailman turhia i<
loja, kunniata ja rikkautta mielinmaärin
nautita.

Nain on moni mieldynyt,joka wa«
litettawasti nahtäwä on, siitä turha-
sta, suruttomasta ja jumalattomasta me-
nosta, josa suuri osa ihmisistä wiettä elä,
mansä, silla hedelmästä puu tutan, ja
puheet ja työt ilmoittamat,mitä sydälw
sä on. Mutta te «viheliäiset ja sowaistut
sielut! ajatelkat kuitengin; ajatelkat kuin-
ga huonot teidän asianne owat, kosta te
mielisuosin ryöstätte pois itseldänne, le,suxen ylöönoujemisen kautta teille aiwotut
autualliset hedelmät, ja siihen siaan we,
dätte päällenne sen hirmuisimman koston,
kosta Herra lesus tulee siinä kunniasa
ja woimasa kuin Hän ylösnousemistsaiis
otti wastan, ja on osottawa, ettei teillä
ole ollut yxi huono, «voimatoin ja ylön,
katsottapa Wapahtaja, jonga oppia, sa-
noja ja käskyjä ilman kostota saadun y«
lönkatsoa, pilkata ja jalwoilla tallata. Ei
teillä taida olla wahilldakän totista oman
tunnon lepoa ja rauhaa, waan siihen
siaan yxi hirmuinen duomion odotus, !Z>
kuin te wihooin ikusexi onnettomudexenne
hawaitsetce nämät lesuxen sanat teidän
päällenne täytettämän: „Ne minun tvi<
„holliseni, jotka ei tahtonet minun anda
„wallita heitansä, luokat tänne jamestat<
„kat heitä minun edesäni.,, Luc. 19:27»

Niin me nyt parannusta saarnammesen ylösnosnen lesuxen nimeen, jos me
tahdomme mettämme ilahutta siitä hywä-
stä omasta tunnosta Jumalan tykönä , joka
meillä olla taita Christuxen ylösnousema
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sen kautta. Hedelmät Hänen jällenote-
tusta elämästänsä omat aiwotut meille hy-
wäxi. Ne owat niin terwelliset ja au-
tunlliset, että M marsin häijysti ttkisiin-
me meitämme wastan,jos me niitä hyljäi-
simme, ja emme elämällä uskolla niitä
wastanottais.

Mutta te ussowaistt, joilla on yxi
sowitettu Jumala korkeudesa, joka eri-
nomaisella rakkaudella holhoo, ja ylöspi-
tä teitä niinkuin lapsiansa, o! sanokatElisan kansa: „Katlo, sinä olet tehnyt
„m!nulle kaiken tämän palweluxen, mitä
„mimm pitä sinulle tekemän?,, 2 Kun.
K. 4: 13. Jo, minä tahdon muistaa,
luinga wMn se sopi elämän Vapahta-
jan Opetuslapselle, että olla synnin pal-
weluren ja kuolleitten töiden ala annettu.

Minä tahdon sentähden elää Hänelle, joka
minun edestäni ylösnosnut on, niin Hä-
nen armonsa kautta elää, että minun e-
lämärkertani aina olis Hänen pyhän esi-tumansa jälken ojettu. Mutta

Rukous.
Nsh! Sinä Uskollinen Wapahtaja? wahwistamei.
-/» tn niin terwellistä aikomusta täyttämään. M<losherätä niitä, jotka sitä' wielä ei ole käsittänet,
löydyttämään itsiänsä Sinun tykonas oikiasa pa<
rannuxeu järjestyxesä, ja «vaikuta helsä se usko, jo-
ka tcke heidän söweliaxi tätä siunattua oikomista
toimeen saattamaan. Tee niinmuodon meitä kaik<
kia osallisifi, kaikista niistä eduista ja hywydeiftä,
kuin Sinä, meidän ylösnofnnt Wapabtajamme o«
let meille ansainnut! Anna että meillä, niinkuin
ustolvaisillo ja pyhitetyillä sieluilla, ain« olis hywi
vmatundo Jumalan tykönä, lesuxen Christuxen y»
lösnousemisen kautta. Amen.

Ensimäinen Sunnuntai Pääsiäisestä.
Rauhan Jumala, joka on vlös herättänyt meidän Herran lesuxen

Christuxen kuolleista, ja osottanut woimansa niisä, jotka uffowat sen
vlösnosnen lesuxen päälle, Hän pubdistakon meidän sydamiamme e-
päustosta, ja täyttäkön niitä totisella ustou woimalla ChrWxen
kautta Amen!
ilmoittele hywä uskon kilwoitus.

K «K. Niin, Rakastetut Herrasa, kirjoina
pawali TimocheuxeUe i Kir. 6:

Lug. i2.w. Hän oli edelläkäywäisesä li.
wärsysä kässenyt hända karttamaan ah-
neutta ja maallisten etuin- totisen hnljä-
misen alla, wanhurstaut,
//ta, jumalisutta, uffoa, rakkautta, kar-
,'siwällisyttä, ja hiljaisutta,, Kossa hänsen jälken neuwoo handä hywää ussonkilwoitusta kilwoittelemaan, niin hän senkautta tieläcmda, ettei kukan näitä awu-

ja ilman kilwoitureta ia kamppaureta tai-
da «voitta, eikä niiden harjoittamisesa wah-
wistua ja loppuun asti pysywäinen olla,
ellei hän niistä murchta pidä, ja niitä
ahkeroitse. Siitä, kuin näiden edestuo-
duin ssnain päälle seuraa, on tosin ym-
märrettäwä, että pawali täsä erinomai-
sesti puhuu niistä ahdisturista ja Wäinöi-
stä, kuin meidän pitä, Jumalan tahdon
jälken, ulosseisoman jumalisuden täh-
den. Sentähden muistutta hän myös w.

3. Timochcuxclle Christuxen kärsimisen,
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ja sen hywän todistuxen, kuin Han tun-
nusti ponrius pilatuxen olla. Me tie-
dämme kuitengin, että uffon erino-
mainen kilwoitus tapahtu sisällisesti sy.
dämesä- Sillä uffo, joka on sydamesä,
ei pidä ainoastans oleman yxi wahwa u-
ffallus eli sydämen luja perustus-patsas,
joka pysyy wahwana ja liikkumatomna,
kaikkia Wllistä ja ulkonaista myrssyä ma-
fian; waan sen pitä myös rohkeudellaandaman itsensä totiseen sotaan hengelli-
sten «vihollistensa kansa, kilwoitteleman ja
murtaman itsensä läpi, sixi kuin hän ne
kaikki woitta ja saa ijankaikkisen elämän
kruunun. Me tahdomme talla erällä jo-
tain puhua tästä siMisestä uston kllwoi-
ruxesta, johon sielu saäpi tilan ja tulee
waadituxi lesurcn Christuxen ylösnouse-
misen suhten. Jumala suoton meille Py-
hän Hengensä apua stihen, kosta me ru-
koilemme: Isa meidän j. n- e.

Ewanaelium. loh. 22.-19,31.
ssis sen Sabbathin päiwän ehto oli, ja o«

»'»- wct olit suljetut, josa Opetuslapset kokondu»
net olit ludalaisseu pclwon tähden, tuli lesus ja
seisoi heidän keskellänsä, ja sanoi hcille: Rauha
olkon teille» Ia kuin Hän sen sanonut oli, osotti
Hän hcille kätensä ja kylkensä: Niin Opetuslapset
ihastuit, että he nait Herran. Ia lesus taas sa<
noi heille: Rauha olkon teille! niinkuin Isa mi-
nun laftelti, niin minä myös lähetän teidän. I«
kuin Hän nämät sanonut oli puhalsi Hän heidän
päällensä, ja sanoi heille: Ottakat Pyhä Hengi.
Joille te spmiit andexi onnattt, niille ne andexi
«unetan: ia joille te ne pidätte, niille ne swat pi<
dctyt. Mutta Thomas yli fahdAttnlstakymlliene-
siä, joka kaxoistxi kutsutan, ci ollut heidän ka,sa>,'sn , koska lesus tuli. Niin muut Opetuslapset sa,
lioit Hänelle: me naimme Herran. Mutta Hän
sanoi heille: elien minä «ne Hänen täsisänja naw
lan reikää, ja pistä sormeani naulain siaan, ja pi«
siä kättäni Hänen kylkeensä, eu usko. Ia
kahderan päiwän perästä, olit Opetuslapset taas
sisällä, ja Thomas heidän kansansa' Niin lesus
Ali, kuia owct suljetut olit, ja seisoi heidän kelket»

länsa, ja sanoi: Rauha olkon ttille! Sittej sanoiHän Thomarelle: pistä sormes tänne, ja katso ,»i>
nun knsinni: ja ojenna tänne kätcs, ja pistä ,nj.
nun sylkeeni, ja älä ole epäuskoinen? «vaan! ust>
wainen. Thomas wastait,'ja sanoi Hänelle: Ai.
nun Herrani ja minun lumaKini! lesus sanoi <hz<
nelle: Ettäs nait minun Thomas, niin sinä uskoit;
autuat owat ne, jotka ei näe, ja kuitcngin usko<
wat. Niin teki myös lesus monda muuta mnk»
kiä Opetuslastensa nähden, jotka ei täsä Kirjasa
ole kirjoitetitt. Mutta nämät owat kirjoitetut,
että te nskoisitta, että lesus on Christus Jumala»
Poika, ja että te saisitte elämänuskon kauttg Ha-
nen Nimeensä.

Rakastetut Herrala! Col. 2:1, pu-
huu Pawali siitä „kilwoituresta kuin hä«
„liM oli Colostialaisista, ja niistä, jot-
„ka Laodiceasa owat ja kaikista niistä,
„jotka ei hänen faswojansc, lihasa nähnet
„ole.„ Hän tygöpanee kohta w. 2. tt<
tä hinen kllwoituxensa heistä seisoi siinä,
että „heidän sydämensä saisit lohdutum,
„ja liitetyxi tulisit rakkaudcsa, kaikkeen
„rikkauteen,taydellisesä ymmarryxesä, Zli-
„malan ja Isan ja Christuren salaisudm
,/tundemiseen. losa kaikki miisauden ja
„taidon tawarat kätketyt owat.,, Aposto-
li oli ennengin Lug. 1: 23, 29, mai-
ninnut samasta asiasta ja sanonut, Klin-
ga hän sitä koko Apostolisesi nnrasansa
oli ahkeroinnut ja kilwoitellut. Sen iäl-
ken anda han heille nyt 2. Lugasa sen wa>
roituxen, ettei he c.ndais heitänsä wietel-
dä, kamalalla puhella ja turhain jaaritu-
sten kautta, Christuxen puhtasia opista j«
tunnosta, ja liettämän teke heille siins
siwusa kuinga heille lesu/cesa on kaikki
walmistettu, kuin aututeen tarpellinen j»
hyödyllinen olla taita, jonga suhteu hei-
dän myös piti sitä Hänen tykönänsä ai-
noastans etsimän. Niin kirjoitta Pawa-
li myös Galatalaisille Lug. 4: 19. että
„hän täytyy, wastauudesta syrnyttä hci-
„tä kiwulla, siihenasti kuin Christus tzck
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„sa jongun muodon sais;,, se on, sixi
kuin he käsittäisit yhden totisen,«zpuhtan,
tvoimallisen ja siunatun tiedon lesuxesta
ja Hänsn Ewangeliumistansa.

Rakastetut Herrasa! Niinkuin Pa-
walilla oli huoli ja suuri kilwoitus niistä
tnsimäisista ChristilliM Scurakimnista;
min tulee Opettajain wiclä tänäkinpäi-
wäna, ahkeroida ja kilwoitella sanankuu-
lioistansa, että jokainen heistä tulis saa-
tetun Christuren Ewangeliumin oikiaan
ymmärryxeeu, ja yhteen lujaan woimassi-seen ja pysywäiseen ussoon heidän Wa-
pahcajansa päälle. Sitä tarkoittamat,
ei amoastans ne rukouret ja esirukouxct,
joita he wuodattawat Sellrakundainsaedestä, waan myös Väitti yhteiset ja eri-
näiset opeturet ja neulvomlA Jumalan
sanasta, jonga kautta he hartammin ja
ja hartammin pyytämät uskon mainittua
päämäärää tarvoitta.

Niinkuin myös Herran armon kaut-
ta, minungin sydämesäni on samankaltai-
nen huoli, ja kilwoitus teista niin aut-
tM minua woittamaan tätä autu allistapäämäärää teidän sieluinne hywäxi, se-
kä teidän esirukouxeune kautta minun s-
destäni, että myös welwollisen waarinot-
tamisen kautta siitä sanasta, kuin teille
nyt Herran nimeen on ilmoitettawa, ko-sta minä aimon edespauna

Tutkmnoxi:
Uffon sisallista kilwoitusta Chri-

stuxen ylösnousemisesta, josa me
waarinstamme

1) RllinZa epäusko kilwoittelee «stoawastan
2) RuinZa usko rvoitta epäuskon.

„Ole täsä meidän kansamme Herra

„lesu,Sinä joka uffon alkanut ja päät-
„tanyt olet! Amen.,,

Edettinen Osa.
Makastetut Herrasa! Ylösluetusa Py-

häsä Ewangeliumisa edespannan meil-
le epäuston kilwoirusta uskoa wastan.Opetuslapset olit kokondunet sen saman
Sabbathin ehtona, jona lesus warahinaamulla oli ylösnosnut kuolluista. Että
he kokonmiit, se tuli ustosta, sillä he o-
lit kuullet, että Christus oli ylösnosnut;
sentähden me luemme io. w. ~ctiä Ope«
„tt,slapset taas menit yhteen; mutta että
„owet suljettm Zudalaisten pelwon täh-s,den, se oli,, yxi asianhaara, josa epckl-sso näytti itsensä. Silloin tuli lesus,
ja seisoi heidän keskellänsä, sillä suljetut
owet ei tainnet estää Hänen kirkastettuaruumistansa sisällekäymästä. Han sanoi:Rauha olkou ceille. Tämä terwetyö olispitänyt «Vaikuttaman uffsa heisä, eli wal>wistaman sitä, jos se jo ennen oli h?'>dän sydamisaus. Mutta ei se ollut nim
hywin, silla „he hämmästyit ja peljästyit ja
„luulit heligeu näkemänsä „ niinkuin Lu-
kas sanoo Lug. 24: w. 37. Eikö tämä
taas ollut epäusko, joka sodei uffoa wa-
stan, ja tahdck sitä alaspainaa? Mutta
Herra lesus lohdutti heitä, ja tahdoiystawalWen sanain kautta autta heitä pel-
wostansa ja hämmästyz-estänsä lujaan u-ssoon. Sentähden osotti Hän, heille ka«tensä ja kylkensä, kysyi jss heillä oli mi-tän syötawätä, ja söi heidän uähdensä ja
päällijexi, muistutti heille ne sanat kuinHau ennen oli puhunut, ja awais hei-dän ymmäryxensä Klrjoituria ymmärtä-
mään. Täsä mmnitse Johannes, ettäHerra lesus taas sanoi heille: Rauhaolkon tciile, ja kohta tygö: „min-,/tuin minun lähetti/M minä myös

„lähc-
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~lähetän teidän. Ia kuin Hän nämät
„sanonut oli, puhalsi Han heidän pääl-
lensä ja sanoi heille: Ottakat Pyhä Hen-
,,gi: Joille te synnit andexi annatte, niil-
„le ne anoen annetan: ja joille te ne
„pidätte, niille ne owat pidetyt.,, Nyt
näwyi niinkuin usto olis kaikkein Ope-
tuslasten tykönä täydellisesti wirwonnut,
niinkuin Johannes myös todistaa, että he
ihastuit, koska h? näit Herran- Mutta
mitä tapahtui? Z)xi kahdestatoistakymme-
neftä, Thomas ilimelda, ei ollut heidän
kansansa, kosta lesus luli, Hänelle sa-
noit ne muut Opetuslapset: Me näim-
me Herran. Tämä oli totisesti yri hywä
«ston tunnustus lesuren totisesta ylösnou,
semiststa kuolluista. Mutta katsotat kuin-
ga Thomahan epäusko rupeis kilwoitte-
maan muiden Opetuslasten uffoa wastan.
Hän sanoo: „ellen minä näe Hänen kä-
„sisänsä naulan reikää ja pistä sormeani

siaan, ja pistä kättäni Hänen
.. kylkeensä, en minä usto. „ Ennen oli
Opetuslasten uffo ainoastans waiwattu
sisällisesti heidän oman epäuskonsa kautta.
Nyt yhdistä Thomahan epä usto itsensäsen kansa, ulkonaisesti sitä ahöistamaan ja
piirittämään. Meidän ei pidä pikaisesti
tätä asianhaaraa ohitsemenemän, waan
sen sironsa mieleemme johdattaman, ettei
usto komin ota itsellensä ja hammästele,
niinkauwan kuin mailma kilwoittelee sitä
wastan: Mutta kosta ne, joilda me ei
muuta toiwo, kuin uskoa, myös rupia-
wat pitämään epäuskon puolda, niin heik-
koilstoiset huokiasti taitamat wastuudesta
tulla sisälliseen kilwoitureen ja epäilvxeen,
jos se tosi liene mitä he owat ustonet.

Sentähden katsoi nyt Herra lesus
tarpeliisexi» että niin hywin saatta Tho-
niasta uffoon, kuin wastauudesta wahwi-
siaa niitä muita Opetuslapsia ustosa. Ia

kahdexan päiwtln perästä, sanotan E<wangeDmisa, „olit Opetuslapset taas si«„sallä, ja Thomas heidän kansansa: Niin
„lesus tuli kuin owet suljetut olit, ja
„seisoi heidän kestellänsä ja sanoi: Rau-
„ha olkon teille! Sitte sanoi Hän Tho.„maxelle: Pistä sormes tänne, ja katso
„minun käsiäni: ja ojenna tänne kätes,
„ja pistä minun kylkeeni, ja älä ole cpä-
„ustoinen, waan ustowainen.,, Se jckaseuraa osotta tosin, että Herra lesus
moitti paälletarkottuxensa seka Thoniahan,
että muiden Opetuslasten tykönä. Mut-
ta mitä se merkitsee, kosta sanotan, että
lesus teki myös monoa muuta merkkiä
Opetuslastensa nähden, jotka ei täsäKm
jasa ole kirjoitetut? Jo, siitä me opim-
me, ettei epäusko Opetuslasten sydämisa
laannut kilwoittelemasta ustoa wastan,
ja että heidän heikko ustonsa sentähden
tarwitsi wahwistetta monen muun merkin
kautta. Se oli heille niin paljota tarpel-
lisembi, kuin heidän, niinkuin sen kuole-
tetun ja jällen ylösnosneen leluxen eusl-
mäiset ja ennen walitut todistajat, piti
kaikesa mailmasa ilmoittaman Christuren
ylösnousemisen, je> saattaman muita ll>
stosn. Me tutkistelemme nyt

lalkimaisejä Osasa,
Usto woicca epäuskon. Tämä

asia on niin hywin. Ewangeliumista
nähtäwä, kuin sekin, josta edellisesä O-
sasa puhuttin. Me hawaitsemme siinä,
fuinga Usto ensin Christuren ylösnouse-
misen pmwänä moitti kaikki epäuskon päal-
lekarkamiset Opetuslasten tykönä, ja slt'
te fahdexan päiwän perästä Thomahan-
gin epäuskon. Mikä waiwa oli lesuxel-
la ylösnousemisensa päiwänä, saattaisan-
sa niitä, jotka ennen olit Händä niin u-
stollisesti seurannet, lvakuutuxen kauft u-
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ffomaan Hänen ylösnousemisensa totu-
utta. Se awattu hauta ja poisO»ierittt«
ty kiwi pii siitä todistaman. Engelein
piti ilmoittaman ja muistuttaman Ope-
tuslapsia ja muita tzhristuxen ystäwiä,
sliä kuin Hän en»en oli heille sanonutylösnousemisestansa. lesus itse osotti Hä-
nenfä eläwäri Marialle Magdalenalle,
puhutteli händH, jakasti händä saattamaan
sitä suloista sanomaa Hänen ylöSnousemile»
stansa Opetuslapsillensa. EiköHeidän nyt
olis pitänyt uffoa? Totiststi, mutta ei hesitttngän uskonet. Maria Magdalena
oli se ensimäinen, joka kaikesta sydäme-
stä uskoi lesuxen ylösnosnexi, joka sydä-
mellisellä ilolla lewitti sen suloisen snno<°mn muille, että Ie su s elack, josta
heidängin epäuskonsa rupeisi masendumaan.Samalla tawalla täytyi epäuskon pae-
ta niiden muiden waimoin tyköä, sittekuin Herra lesus itstänsä heille ilmoitti:Ia että he nyt uskoit, niin he myös pu-
huit, ja julistit lesuren ylösnousemisen
Opetuslapsille: Ei tullut perarikan Ie-Welda unhotetuxi, jonga sydän oli täyn-
nä haltialla murhetta hänen rastan lan-
gemiienja suhsen lesusta Myös
hangin sai nähdä Herran sanomattomal-la lhastuxella, josta häncn epäuffonsa woi,
tettin, ja hän riensi kiiruhtain muille tiet-tawäxt tekemään, mikä armo hänelle olitapahtunut. Niin andoi myös'tsiamä matkustawaisten Ope-
tuslasten seuraan, ja saatti heitä uskoon,
n»ntuin liitä on lawiammalda puhuttu
tmsna Pääsiäis Päiwänä. Ia niin olinjw Waimoin, perarin ja niiden wiime-N Mainittuin Opetuslasten tykönä saanutwouon epäuskon yli, josta he kohta tulit
ia «moitit sen niille yhdelleto.stakymme-
nelle. Maikka nämät nyt ei olis ensin-»«n enän pitänet epäilemän lesuren

Ylösnousemisesta, niin näki kuitengin Hän,
loka hengejä koettelee, että epäusko wielä
heidän tykönänsä wäkewästi sooei uskoawastan, sentähden ilmestyi Hän ylösnou-
semisensa päiwäna wielä heille kaikilleyhteisesti, ja autti heitä niinmuodon sitätäydellisesti ylitsewoittamaan, joka siitänähtäwä on, että he ihastui?, koffa henäit Herran, ja pyysit kehoitta Thoma-
siakin uskomaan mitä he nähnet- olit, ja
tiesit toden olewan-

Mutta nimkuin hän epäuskollansa
wastanseisoi Opetuslasten uffoa, niin oli
Imifella huoli häneltäkin, ja tuli kay-
dexan päiwän perästä waftauudesta Ope-
tuslastensa tygö, toffa Thomas oli hei-dän kansansa, ja sowitti itsensä min hä-nen heikkoudensa jälken,' että Hän käski,
hänen pistää sormensa j. n. e. ja ei ollaepäuskoinen, waan ulkomainen, ja silloinei woinut hänen epäustons enämmin pi-
la wastan, waan heitti itsensä peräti woi«
teturi, ja ulospuhkeisi Thomas täydellä
uskon woimalla: „minun Herrani ja mi-
„nun Jumalani. Joilla sanoilla ei hä'iainoastans tunnussa, että hän totisesti u-
stoi lesuxeu ylösnosnexi ja tunsi HänenHerraxeusa niinkuin cnncngin, myösettä hän kaikesta sydämestä uskoi Hänenniinkuin Jumalansa päälle, jonga Ju-malallisen luonnon ja kunnian hän nyt
wahwalla wakutuxella ymmärst Hänenkaikfitietäwäisydestänsä. Epäile mätäpyysi Thomas sen jälken muidengin ty-
könä ylössytyttä ja wah ristaa uskoa,
nnnmuodoll kuin usko tuotta sen myö-
tänsä, että suoda sitä hywää muille, kuinitse nautitan. Ia niin me olemme tut-kistellet, kuinga usko ivoitta epäuskon. Metahdomme nyt

Pää-
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Päätöxesä, misesiansa. Hän on itse todistanut jaan,
danut Heidän kauttansa todistaa, M
„Ewangelium on Jumalan woima itse,
,kullekki ustowaiselle autudexi.,, Rom. n
,6. Ia on siis asia min, kuin Herralesus on sanonut: „Autuat owat m,
„jotka ei näe, ja kuitengin ussowat.,,
Kosta sentähden epauffo karkaa meidm,
päällemme, niin meidän pitä asettaman
tätä Christuren sanaa händä wastcm,
katsoman Apostolein todistusten päälle
Christuxen ylösnousemisesta, tutkisteleman
ja fowittaman ne toinen toisensa rinnalle,
hartaudella niiden päälle ajattelemanpa en,
Zen kaikkia rukoileman Jumalala,että Han
niiden kautta tahdois waikutta, wahwistaa
ja perustaa meisä uston, joka on yxi lu-
malan lahja, waikka me siis emme
näe Christusta, nii« me kuitengin tai»
vanune „llstoa Hänen päällensä ja rata»
„staa Hänbä, ja iloita sanomattomalla
„ja kunnialllstlla ilolla: ja käsittä ustom»
~me lopun, sieluin autuden.,, l Pct. i:
8, 3<Ajatelkam roisexi niiden sanain paäl<
le, kuin Ewangelista Ewangeliumin ls-
pulla tyAöpanee: Niin „tcki myös lesuj
„monda muuta merkkiä Opetuslastensa
„nähden, jotka ei tasa Kirjasa ole kirjoa
„tetut. Muta nämät owat kirjoitetut,
„että te uMsitta, että lesus on Chri-
„stus Jumalan Poika, ja että te saisit-
„te elämän usson kautta Hänen nimeen-
„sä.„ Marsin merkilliset sanat, jotka il-
moittamat ei ainoastans mikä niiden nel-
jäin Ewangelistain, waan myös koko Ra»'
matun päämäärä ja tarkoitus on. Sit»
samaa tietäanda pawali: puhuisansa näm
Thimochruxelle: „Ettas jo lapsudesta olet
Pyhän Raamatun tainnut, joka sinun
„taita autuuteen neuwoa sen uffon taut»
„ta, joka on Christuxesa lesuresa,,, 2 Tiin

ylösrakennuxeri seliltä, osit-»3V tain mitä lesus Ewangeliumisa
wiela sanoo osittain mitä
Ewangelista wielä tygöpanee.

lesus sanoi „Thomc>xelle: ettäs näit
minun Thomas, niin sinä ustoit: autuat
„owat ne, jotka ei näe, ja kuitengin u-
„stowat. Tästä me opimme, että jos
me tahdomme woitta sitä, meidän turmel«
luja luonnosa niin sywään juurtunutta
epäuffoa, niin ei meidän pidä näkemistä
ja tundemista, noudattaman, waan yxin-

kertaisudesa luottaman Jumalan sanan
todistusten päälle. Että lesus ylösnou-
semisensa jällen osotti itsensä niin usein
eläwaxi, ja ilmoitti ilsiänsä wihdoin yh-
dellä haawalla 500 weljelle i Cor- »5:
6. se oli ensimaldä ja Hänen 40 päiwän
olemisensa alla maan päällä tarpellinen,
niinmuodon kuin Raamatun ja Hänen
scmainsa totulls ja täyttämys piti sillä
tawalla päiwän Walkeuteen saatcttaman,
ja Hänen ylösnousemisensa todistettaman
niildä, jotka se» jalken nait Hänen omil-
la filmillänsä, ja myös ennengin olit Hä-
nen tundenet. Sentähden oli myös se
siihen aikaan yri erinomainen oikian A-
postolin tundomcrkki, että hän oli nähnyt
Herran. Josta lesus myös ilmoitti it-
slänsä Pawalille, kosta Hän kutsui hä-
nen Apostoliseen- Mirkaan, Ap. T. 9:
3. jonga puolesta myös tämä Apostoli
osettaisansa itsiänsä waaria Apostolei-
ta wastan sanoo: Engö minä ole Apo-
stoli? engö minä meidän Herraa lesusta
Christusta nähnyt. 1 Cor. 9: i. Mutta
nyt tahtoo Herra lesus, että me peru-
staisimme ustomme Ewcmgeliumin päMe,
kuin Hänen ensimmäiset todistajansa o-
wat meille ilmoittanet Hänen ylösnouse-

3: l5«
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z: 15. Niin mahta nyt usson heikkous
olla niin tunduwa meisä, kuin tahtonsa;
ja, epäusko mahta kaiken woimansa perä-
stä potkia uskoa wastan, niin me sittengin
taidamme olla wakutetut, että usko woi-
M pitä, eli että me tulla taidamme yh-
teen wahwaan ja woimalliseen ussoon,
jos me ainsastans niinkuin edellä mainit-

tu on, olemme alituiset rukouxesa ja Ju-
malan sanan wiriasä ja hartasa tutkimi-sesa. Mutta jos emme rukoile Jumalat'
da ustoa» ja hyljämme Hänen sanansa,
niin on st meidän oma syy, että epäu-
sko meisä wahwistuu, eli että me uskon
Mlesta haaxirikkoon tulemme, jos se meil«
lasllut on.

Mutta yfi on meille marsin tarpel-
lmm, että täsä waarinotta, jos meille jo-
ku hyödotys tästä opista oleman pitä.
Meidän pitä nimittäin mieleemme johdat-
taman nulliset ne olit, joisa usko ylitse-
woitti epäuskon. Ei he syndiä palwellet,
ei heidät, sydämensä ollut täytetty mail-
Mn rakkaudella. Ehkä Thomahan
epäusko ei ollut kiitettäwä, mutta enam-
min laitettawa, pitä meidän kuitengin
muistaman, että maikka ei hän ustonut
Chlistuml ylösnousemista, niinkuin myös
muistakin Opetuslapsista sanotan, „cttei/,he wielä Raamattua ymmärtänet, että
»Hän oli nousema kuolleista:,, niin pitä
meidän sittengin peräänajatuxella puhu-
man Thomahan epäuskosta, niinmuodonkuin hän, ehkä hänen tyhmydensä ja hi-taudensa uskomaan oli aiwan suuri, eiwtengan tullut hyljätyn, eikä taida
wttratta niihin uskottomiin Judalaisiin,

ja tämän mailman lapsiin. Meidän tuleetietä, että Jumalan neuwon tundo sii-hen aikaan oli huono ja puuttuwaineN
ussowaisten tykönä, ja että lesus oli hei-dän kansansa kärsswäinen, ehkä Hän nuh-teli heitä, ja pyysi wetä heitä pois har-hateiloä. Meidän pitä myös
että Opetuslapset yhteisesti, win myösTbH-
mas erinomaisesti, joidentykönä usso ylitse-
moitti epäuffon, olit senkaltaiset ihmiset,
jotka todella etseit Jumalala, hyljäisit

kaiken jumalattoman menon ja mailmalli-scn himon, ja ylöncumoit kaikki ja seu-
raisit Chrntusta; ci he myös Hänen kuo-
lemansa jälkm rumennet mailmata ja st»turhaa menoa rakastamaan. Jos me nyt
siitä armosta ja autudesta osallisexi tulla
tahdomme, kuin hekin, niin pitä meidän--
gin sydämestä Jumaliset oleman, ei syn-
ni>ä päällepitämän, waan todella Mndy<
män Jumalan tygö Hänen armonsa kaut-
ta. Sillä epäusko ei pakene uskon ede-stä muutoin, kuin oikiasa paranneen
järjestyxesä; ja se joka woitostans pysn-
wäisesti hyötyä tahtös, hänen pitä joka-»
päiwäsen parannuxen harjoittamisen kant-
ta, Jumalan armon ösMfudesa wahwa-na leisoman.

Rukous.
Wapahtajo! Siunanyt se san«, knilt

44 on saarnattu uskon sisälliftsta kilwoituxesta Si,
nu» ylösnouscmifts tahdon. Käännä imitä.
tenmic ustoon kelwottomat viisi. Ia kosta spauffo
meila karka usto» wasia», niin suo meille
armoja» sitä ylitsewoitta, ia lisää «stoll
woimaa meisä. siri tuin wibtzoin usto muun»
kallckmiftcn, ja me saamme nähdä Smu» tu«<nias. Amen.

Ff Toinen
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Toinen Sunnuntai Pääsiäisestä.
Jumala, joka on rikas lmipiudesta, Han lewittäkön armonsa meidän

ylitsemme Chrtstuxesa lesuxesa meidän Herralamme! Amen.
joka istuimen keskellä on,

kairsc.e heirä, ja johdatta heitä e-
lärväin wesilähd.crren tygo. Tä-

mä on, Rakastetut Herrasa, yxi ennustns,
joka luetan Ilm. K. 7: !?. Ravitsan

kansa ymmärretän Christus,-
joka täsa, niin hywin kuin m »allakin mo-nesa Raamatun paikasa, kutsutan Alku-
kielen jälken pienexi Rarirsari. Sen
kautta tietäannetan, kuinga usto suu-
rimmalla ilolla ja sydämellisillä rakkau-
della kasitta ja ympäripiirittä lesuxen,
joka sywimmasti on nöyryttänyt ja alen»
danut itsensä, ja niinkuin Karitsa, anda-
nut itsiänsä teurastaa ja uhrata meidän
edestämme, K- 5: 6. 13: 3. Ko-
sta tämä Karitsa sanotan istuimen ke-
skellä istuwan, niin sen ymmärre-
tän Hänen korgotlamisensa Jumalan oi-
kialle kädelle. Sillä sitte kuin „Han
«voittanut oli, eli oli kuollut ja ylösnos-
nut meidän edestam, „on Han istunut
,/Isänsä kansa Hänen istuimellansa,,
Ilm. K. 3: 21. näki myös
„lohanncs Hänen kestM istuinda sei-
„sowan niinkuin tapetun.,, Ilm. K. 5:
H. Tämä Christus, korgotettu Jumalan
eikialle kädelle, pitä kaitseman heitä.
lesus kaitsi tosin ia holhoi Hänen omian-sa, kosta Hän, ollefansa maan päällä ja
woideldu Pyhällä Hengellä ja woimalla,
»vaelsi ympäri, etfei ja wapahti kadon,
neita lamhaita Israelin huonesta: kosta
„Hsn ylösnousemisensa jalken, niinkuin
„<e suuri lammasten Paimen, jonga Ju-hala ijankmkkisen Testamentin weren

„kautta on jällen tuottanut kuolleista, ka-
„wi/, Opetuslastensa edellä Galileaan,
Matth. 26: 32. Mutta täsa sanotan,
että Karitsa, joka istuimen kestellaelikor,
Kotetltt on, picä kaitseman heitä.
on tosin lesuZ tckewä kaikkeintäydelli.
simmälla tawalla siinä autuaWsa ija»<
kaikkisudesa, jotaRaamattu monesa much
paikasa todistaa- Mutta näisä maimtw
sa sanoisa on yxi prophetia, Jumalan
sotiwailelle Seurakunnalle maan päällä,
lohdntuxexi annettu.' TäM lohdllturestz
saamat he „suuren waiwansa alla ilUn«„sa ilahutta, jotka owat heidän want,
„tensa pesnet ja walaisnet Karitsan M
„resa.„ w» 14. se on: jotka elaman u-
ston kautta owat sen ristmnaulitun le>suxen kansa yhdistetyt. Niinkuin muilla-
kin prophetioilla eli ennustuxtlla, on hei<
dän määrätty aikansa, jona heidän piti
täytöxceu käymän, niin tämä myös kat,
soo yhden senkaltaisen ojan määrän pää,
le; mutta ei se kuitengan estä lesum
Christuxen armoa ulottumasta
laisten uffowaisten ylitse. Myös meki»
taidamme tästä lupauxcsta osalliscxi tulla,
jos me totisesti pesemme ja walaisenmt
waattemmc Karitsan weresä. Sllläsejo-
ka uston kautta on I.'snxen oina,
taita olla wahwa sen päälle, että Kant<sa, joka istuimen kestclla on, kaitsee hän-
da, ja johdatta handä elawain wesiläh-
detten tygö. „Silla Hän on tullut, et<
„ta meillä pita elämä oleman, ja jcki>
„tahtoo, se ottakän elämän wttla lahM
/,5t.„ ZIM. K. 22: 17. Nii"
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Niin tutkat nyt stis tänäpänä sitä
„ylönpaldista Herran laupiutta ja hy-
„wt)yttä„ wastanottamaan, jota minä teil-
le tahdon Herran lesuxen sanasta ilmo-
itta ja tarjota, nimittäin, että ZesuS tah-
too kaitsea ja holhoa teitä, niinkuin lam-
battansa, jos te Händä totisella uskolla
wastanotatte, ja kuuliaisesti ja pysywäi-
ftsti senratte. H?rra suokon meille Py-
hän Hengen apua siihen, koffa me ru-
koilemme, Zsä meidän, j. n. e-

„dän Jumalamme, ja me olemme Sinun
„elatus-Kansas ja Sinun kättes lauma.
„Qpeta siis tällä hetkellä meitä, Sinua
„tundemaan niinkuin sitä hywää Pm-
„menda, joka parahitten woi meitä kait-„sea, warjella, holhota jakorjata. Amen.

Edellinen Osa.
pakastetut Herrasi Että Zesus Chri-
</«- stus on se „lumalan Karitsa,joka
kaitsee Laumaansa,, sen Hän itse teittä-
wäri teke, koska Hän sanoo:,, Minä olense hywä paimen: hywä paimen anda hen-
„gensä lammasten edestä;,, ja sixi sl»u-
remmaxi wahwudcxi kertoo Hän kahdesti
nämät sanat: Minä olen st hywä paimen.

Raamattu oli luwannut, että yxl
hywä Paimen piti tuleman. Irsa. 4<Z:
ii- Hes. Z4: 11.23. Nyt sanso lesuS:
Minä olen se hywä paimen. Ia ettei
nämät ole tyhiät sanat ilman hyödytystä,sen osotta Hän, koffa Hän niiden tygs
panee: „hywä Paimen anda hengensH
„lammasten edestä;,, ja sekin asia oli
Raamatusa ennustettu, sillä lesa. sz:Lug.
jamonesa muusa paikasa sanotan, että se
hywä- Palmen, joka tulewa oli, piti a«da-
man hengensä lammasten edestä.

Ewangelinm, loh. 10: 11-16.
siihen aikaan sanoi Icsus ludalaisille: Mini

olc» se hywä paimen: hywä paimen anda
hengensä Emmalle»'edestä. Mutta palkollinen,
j»t« ei ole painien, eikä lampat ole hänen oman»

sl>, lusta hai, näke suden tuleman, niin hän jät<
tä <>,mpal ja pakenee, ja susi raatelee ja haastaa
lampat. Mutta palkollinen pakene, silla ha» on
zMMinen, eikä tottele lampaista. Minä »len sehywä paimen, joka tunnen omani, ja minä tulan
n,yis omildani. Niinkuin Isa minun tunde, ja
minä tunnen Isän: ja panen hengeni lammasten
<!>esiä. Minulla on myös muita lampaita, jotka

ole tästä lammashuoncsta: ne pita minun luiyos
tänne saattaman: ja he saalvat kuulla minun «a»
»clii: ja pita »Icuian yxi laminashuonc ja yxi
faimcn.

Tästä ylösluetusta Textistä me saam-me tilan tällä erällä
Tntkistella: Mi paimen, joka kaitsee järjettömiä

eläimiä, eli erinomaisesti lambaita, tekis
syndiä, jos hän andais hengensä niiden
edestä. Sillä maikka hän on welkapää
kaikella uskollisudella huolda pitämään sii-
tä hänelle uskotusta laumasta, niin on
kmtengin yhden ihmisen hengi kallimbi,
kuin monen lamban hengi. Seittähden
on itsestänsä ymmärrettäwä, ettei Zesu-
xen puhet tarkoita yhtä senkaltaista pai-
menda, waan yhä, joka wertauxen muo«
dosa niin kutsutan, ja jolla on laumasta
y,ri warsm erinomainen huoli, nimittäin,

Jumalan Karitsaa, joka kaitsee
Hänen Laumaansa,

ja waarinotamme
1) Ruka täinä Jumalan Raritsa on,

nimircäin Icsus Christus.
2) Mikä se hallina on, jora -Hän

kaitsee.
„Herra! Slnä joka meitä tehnyt 0-

~ltt Kansaxes, ja laituimes lambaixi, ja
„emme itse meitämme. Sinä olet mei-

Ff' sitä
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M ulosluwattua Melasta. Hän piti
kuoleman, ja on myös „kuollut meidän
„sy»deimme tähden Raamattuin jälkeen-,,
Z Cor. 15: 3. lesa. 53: 3, 9.

Kesta Hän nyt, niinkuin täsä sano-
tan, imda hengensä laminasten edestä,
niin HHn edeöpannan niinkuill yxi tapet-
tu Karitsa, yxi „lumalan Karitsa, joka

mailman synnin.,, loh. 1: 29.
Hän on itse st hywä paimen: mutta
tulee tapetuxi nimkum yri Rarnfa;ja
Niinkuin Hänen uloswuovatettu werenfä
„on Jumalan Pojan weri,, 1 loh. 1:
7. „ftn ijankaikkisen Testamentin weri,
Hebr. 13: min Händä myös !täman
Häittn «verensä wuodattamisen juhten
kutsutan fuurexi lammasten Paime-
<,nexi.„ Hebr. 13: 3c».

Sitte kllin Hän oli hengensä anda-
imt meidän edeMume, on Hän istunut
Jumalan istuimelle „Majestettn oikialla
f,puolella kvrkiuxisa,, Hebr. 1: z. jakaitsee
Nyt lambaitansa niinkuin fe ainoa hywäsa suuri Painmt., Hän on andanut Hew
gensä kaikkein edestä; on kuollut?aik-
Vein edestä, ja tahtopi kaikkia ihmi-
sia autuaxi, jonga suhten Hän myös niin-
kuin ~WällMK's Jumalan ja ihmisten
j,wäliltä, on itsensK kaikkein edestä luna-

hmnaxi airdanut-,, l Tim. 2:
4,5, 6» Mutta ehkäkmngn suurikin ja
yhteinen Hänen rakkautensa on,, niin ei
kuitenMn ne, jvtka ei tahdo heittä itsen-
sä Hänen Ponnemn - saumansa ala, jn
sydämestä käänd-yä Hänen tygZ!'.sä, mah'
da toiwoa nautitsewansa sitä etua, että
Hänelda ttllla hochotuxi, ja Haneu kuo-
lemansa hedelmistä osMsexi tehdyxi. M
bwat Hänen oikmt lambanfa, joihin nä-
mät sanat kossewat „hywa Paimen an-
„da hengensä lammasten edestä^,,

Siina owat kaikki ihmiset yhdenkal-

täiset, Ma he kaikki waeldawat exyrM
niinkuin lambat. lesus on myös kiisi.
Im kaikkein, niinkllin kadonneitten lain.
masten edestä, niin ettei Hänen puolel-
dans mitäll puutu, maikka ei, he kaikkikäännä itseiLä tämän hywan Paimenentygö, saamaan sitck ihosta Hänheila osallisen tehdä tahtoo. Hän kaitstainoastans kadonneita lambaita Israelinhuoncsta,ollesansa maan-päällä, niinkuin
ennen mainittu on, josta syy taitais olla
ajatella, että Hän heidän edestäns aino-
astalrs on hengensä andanut. ,Mittta
meidän Textisamme sanoo Hän: Minul-
,,,la on myös muita lampaita/ jotka ei o<
„le tästä lammashuonesta: ne pitä mi»
„nun myös tänne saattaman,, ja he saa-
„wat kuulla minun ääneni: ja pitä oleman
„yxi lammashuWe ja yxi paimen,,. Tästä
me Uolla päättä taidamme, että Hän on
sekä Juvalaisten että myös Pakanain j<t
tiun koko mailman Wapah/aja. Tämi
terweinnen totuus pitä kaik,lle uffomsejii
ilmbitettaman, että jukainen tietä lnah-
dais, että lesus, niinkuin fe hywä Pai»
men, tahtoo hu'tä aututecn holhoa jakät-
keä, jos ei he katumattomuden j.a epäm
ston kautta ttft ulossulje hcitänfä tämän
edun nautitfemisesta. Jumalan sana o'
fotta lesuxen tygö kaikkia,, jotka exyrist
waellamnu. „ Jokainen, kmn Herran
„nimea auxenst» huuta, tulee autMi>
Rom. ic»: iZ< Joel. 2: 32.

Paitsi lesusta ei ole yhtän, joka miss
uffoUsesu kaitsee meidän solujamme, kuin
Hän. Tämän suhten puhuu Hsus E-
wangeliumifa palkollisesta, joka ei ole
paimen, eikä lamput ole hänen omansa f
ja ofotta kuinga huvletoin M uffotoi«
hän on lampaita warjellesa. Tämän
kautta tarkoitta lestis Pharistusten pääl'
K. Mutta M ei joku olihan senkalta!'
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nen palkollinen, kuin he olit, waan rak-
kaudesta Christuxen tygö kaitsls lambaita
ja johdattais heitä hywalle laitumelle,
niin sittengin lesuxelle ainoastans kunnia
tulee; sillä Hän on kuolemcms kautta
toimittanut lambaille elämän. Hän on
tullut, että heillä pitä elämä oleman ja
ylräkM oleman. Me olemme nyt näh-
net /,etta lesus Cbristus on se I«ma-
„lan Karitsa, joka kaitsee Haneu tall-omaansa,, Nyt me tahdomme tutkistella

maan he omat kaikki syndiset ja waelda-
wat exyxisä, niin ei Hängän tehnyt yd«
tän eroitusta Heidän Malillansa': H.ll,
tahdoi heitä kaikkia tehdä lampaizensa,
kuitengin silla ehdolla, jos he kuulemat
Hänen äänensä, niinkuin Hän sitä maa-
li sekä Textisä, että niisa seurawaisisa,
26, 27 wärsyisa, joisa Hän sanoo niil-
le epäuskoisille ludalaisille, ettei he olletHänen lampansa, niinmuodon kuin ei hekuullet Hänen -ääntänsä, eikä uskonet Hä-nen päällensä.

lälkimäiseja Osasa, Niin kutsuu lesus lampat Hänenomiz-ensa, niin kaitsee meidän tapettu Ka-
ritja heitä niinkuin laumaansa, jotka kuu-
lewat Hänen äänensä f eli kaändywat
Hä»?n sygönsä ja uffowat Hänen päällen-
sä. Namät omat ne jotka omat e maallensapesittt ja walaisnet Karitsan weresa, niin-kuin me ennen kuullet olemme Jim. K'.
7: 11. Tätä waadilan kaikella muotoa,
jos me tahdomme olla Hänen omansa
ja Hänen laumaansa lutturi lulla. Et-
tä suruttomudesa lohdutta itsensä sillä,
että Jessen weri on meidän edestämmewuodatettu: Eltä ulkokullatuilla huulissakehuu siitä, että Hän kaikki meidän puo-
lestani on selwiltänyt, se ci nchmgän kel-
paa. Meidän pitä pesemän ja »valaise-man maallemme Karitsan wereiä. Tasaei ymmärretä ulkonaisia waatteita, eikäulkonaista puhdistamisia ja pesemistä. Y«n paimen tosin heittä lampansa meteen,
että heidän Millansa tulis puhtaxi. Mut-
ta täsä on yxi hengellinen puhdistus, lo-ka tapahtu Jumalan Pojan weresä. le-sus on wuodattaisansa mertansa itsekauttansa „meidan syndeimme pubdistn-
„xen tehnyt. Hebr. 1.3. Kosia nyt y,
xi katumainen sielu, joka on mucheUmeitwndeinsa ylitse, uston turmalla luottasen päässe, niin hän pesee itsensä Juma-lan Karitsan weresä, joka on polotta-

laumaa, Ma Hän kaitsee. Niin
hywin niisä sanoisa, jotka kaywät

meidän Textimme edellä, kuin niisakin,
jotka seisomat Textisä, ja sen jälken seu-
lawat, puhuu lesus Hänen omistansa
ja kutsuu sangen merkillisesti laumat omi-
xilampaixensa, w- 4. Sen päälle kat«
sovi Hän myös, kosta Hän Ewangeliu»
mi,a sanoo palkollisesta, „etlei lambat
„ole hänen omanss.,, ja edespäin: „Mi-
/,nä tunnen omani, ja tutan myös 0-,/Mildani, niinkuin Isä minun tunde, ja
/,minä tunnen Isän-,, Mutta ettei joku
ajatella mahdais, että Hän näiden omain.sa kautta ainoastans ymmartäis Opetus-
lapsiansa jaApostoleitanfa,eli myös niitä ?oOpetuslasta, joitaHän muista eroiui, eli
kadonneita lambaita Israelin huonesta,
loita Hän lihansa päiwinä käänsi harhoil-la teildansä, ja jotka sttte Händä usso-<a seuraisit, eli niitä, jotka 'Hänen ylös-
nousemisensa jälkeen ludan Kansastakäännyit Hänen tygönsä; Niin panee
HW sangen merkillisesti tähän tygö nä-"at sanat: „Minul!a on myös muitaKampana, jotka ei ole tästä lammas-juonesta.,, Tämän kautta Hän selkiä-,että niinkuin ei yhtän e-loitllsta usesänsa ole ihmisim walilU,

Ff3
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nut hänen syndinsä, niin ettei yhtän sym
rin saastaisutta eli ryppyä hänesä näwy,
Jumalan duomion edesä. Sillä „uston
„kautta, on meillä lunastus Hänen we<
„rensä kautta, nimittäin syndein andexi»
„andamus„ Col. 1:14. Silloin on hän
walalstu ja kiildä lesuxen Christuxen wan-
hurstaudesta, joka hänelle uston kautta
lygöomistetan. Ia maikka hän wielä ym-
päriknljetta synnin ruumiin niinkuin hänen
waattensa, niin ei ole hänesä kuitengcm
yhtän kadotusta, niinmuodon kuin hän
en lesnxesa Christuxesa, jonga tähden syn-
dl ei hänelle tygölueta, ja hän ei nyt
enän waella lihan, mutta hengen jälken.

Senkaltaiset owat lesuxen oikiat
lambat: Senkaltaiset owat ne, jotka joh-
datetan cläwäin wcsilähdettcn tygö Ka-
ritsalda, joka istuimen kestcllä on. Tuhla-
ja pojan kumpanit, weljet ja sisaret, jot-
ka toista noudattamat, ja halajamat ma«
ilman rawalla täyttä watsansa, ei ole
täfä häijyjä tilasa otolliset eitä Jumalan
Kmitsalda holhotun tulla, sillä ei he ole
Hänen lampansa. Ei he myös taida pettä
ja trytta Hänen tarkkaita silmiänsä. Sil-
lä Hän todistaa tälä, että Hän tunde
emiänsä, ja ne jotka totudcsa owat Hä-
nen. Sen hywän Paimenen ja Häncn
lambainsa wälillä, jotka kuulemat Hä-
nen äänensä, on yxi suloinen osaMis.
Niiuruin Iä tunde Christuxen, ja Hän
tunde Isän, min ttmdewat Christus ja
Hänen lampansa toinen toisensa, ja niin
autuallisefa yhdisiyxesä kaitsee Christus
heitä. Sillä niinkuin kaikki, kuin I'an
owat, owat myös Christuxen, niin ty-
oölangia myös kaikki, kuin Christuxen 0-
ma on, Hänen lampailensa. Isä on
ondanut meille kaikkia Hänen kansai.sa.
Hän on istuimen kestcllä, ja me olem-
me Hänen hclmasansa. Jos me olcm-

me uston kautta Hänen omansa, niin memyös taidamme sanoa suulla jasydämel-
lä. „Herra on minun paimeneni; ei mi-„nulda mitän puutu. Hän kaitsee minua„wiheriäisesä niitusa, ja wie minua wir,
„wottawan weden tygö.. Minun sieluni„Hän wirwotta: Hän wie minun oikial-
„le tielle Hänen nimensä tähden. Niin
„me olemme katsellet, mikä se laum
„on, jota Christus kaitsee.,,

PZatös.
A>yt minun Rakkani, jotka tätä kuul<

let olette! O että te oikein tundi-
sitte lesuxen Christuxen, niinkuin Imua,
lan Karitsan, joka kaitsee teidän
ne! O että te kaikki olisitte Hänen !am<
panfa, ja Hänen laumastansa.' MM
minä tiedän totisesti, että Jumala parat»
kon! aiwan msnda, ja, se suurin osa
teistä ei wielä oikcin tunne Herraa lesu,
sta,eikä ole Hänen oikiat lampansa. M
olemme jo kuullet, kuinga Hän sanoi
Juvalaisille: „Ette usto, sillä ette ole
„minun lampaistani. Minun lampani
„kuulewat minun ääneni, ja minä tun<
„nen heidän, ja he senrawat minua.,/
loh. i«: 26, 27. Tähän aikaan ajat,
telee tuoni: Minä uston ChristuM pääl-
le; sentähden minä olen yxi Hänen lam-
baistans ja saan ijankaikkisen elämän. Mut-
ta ei hän siitä huoli, että meidän sitä
kuuleman Hänen äänensä ja seuraman
Händä, jos meidän Hänen lampansa 0/
leman pitä: ei hän sitä muissa, että le
usto on turha ja kuollut, joka ci luota
Chrisinzen jeuramista myötänsä. Kuin-
ga useiu ei sitä ole sanottu, että täm
on Jumalan järjestys: Meidän pitä
dämesiä käändämän meitömme IlimalaN
tygö, ja katumaisella sydämellä nffoman
Christuxen päälle, niinkuin Hän sanoo:
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„Tchkät parannus ja ustokat Ewangelium.
Mutta se kuollut usko on niin sywälle
juurtunut ihmisten sydämesä, oma petos
on aiwan suuri, ja he omat totuttanet
Heliänsä, keskellä surutoinda menoansa,
wäärää lehdutusta Ewangeliumista otta,
maan. Sentähden tahtoo wähin osa tu-
ta, että se kuin sanotan, koskee heihin.
O kuinga käypi minun surkiaxi tätä ha-
waitesani. Ahl kuulkat minua tänäpä-
naVHmtalan suuren ja ylönpaltisen lau-
piuden tähden, joka teille tarjotan! Hi-
kat uffoko ttsiänne,waan koetelkat teitän-
ne täydellä todella ja wilvittämydella lu'
malan sanan jalken. Seu?atkat sitä neu-
woa, jota minä min uftin teille az;da-
nut olen, että asetta teitä Jumalan sa-
nan kirkkan speilin eten ja rukoilla Her-raa, että Hän walistais teidän silmänne,
ettet te kostan kuolemaan nukkuisi. Nyt
fe hywä Paimen anda teidän kuulla ää-
nensä minun kauttani. Älkär estelkö teitä
Händä kuulemasta,jokateilä niin sydammel-
lisesti kutsuu. Minä näytän teitä pois mi-
nun tyköäni Hänen tygönsä, ftn ainoan
bywän Paimenen tygö, joka teitä ostanuton Hänen werellänsä. Riendäkät tänne
Hänen tygönsä ilman wiiwytystä sydä-
mellisellä paranuuxenrukonxella jahalullisel-la ikäwöitsemisellä Hänen armonsa perään;
niin Hän wastcmotta teitä, ja teillä rMtlamä oleman ja yltafyllä oleman.
. Mutta te ustowaiset sielut, te Fe-suren oikiat lampat, jotka tunnette synoc-
tanne ja harhatcicänne katkeralla mure-bella, ja oletta uston turmalla andanetsydämenne sille ainoalle yywalle Paime-nelle, ja nyt seuratte Karitsaa, kuhunga
Han menee! Ah kiittäkätja ylistäkät Ka-

ritsaa, joka teidän edestänne tapettu on,
ja on tehnyt teitä laitumensa lampaixi.
Hän tunde teitä, ja on teidän heikkou»
denne kansa kärsiwäinen. Te olette to,
sm heikot; mutta ettekö te tunne teidän
Paimentanne, jokalumaludensa woima-
sia anda teille kaikkia, kuin elämään ja
jumaliseen menoon sopimat. Pysytät
Hän-esä. Hän wahwistaa teitä, ja «varu-
staa teitä kaikella sillä woimalla, kuin te
tarwitfette. Hän on aina kaitsema tei-
tä ja johdattawa teitä elämäin wesilah-
dettsn tyaö: ja, Hän täyttä totisesti ja
uskollisesti, mitä Hän on luwannut. Ol-
kat hywäsä turwasa, sillä et te ainoa-
stans ole Hänen lampansa, waan te o-
lette myös se Kuningallinen Pappius. Te
olette pesnet teitänne uston kautta lesll-
xen weresä, ja walaisnet teidän waatte»
henne, niinkuin hengelliset Papit: Nyt
taidatte te pyhäsä kaumstuxesanne käydä
ulos ja sisälle Jumalan pyhydesä ja Pal-
mella Händä yötä ja päiwää, HänenTempliiansä. Niin mengät nyt, m pnl-
welkac Händä puhtalla sydämellä, hywäl-
lä omalla-tuinlolla ja wilpittömallä uskol-
la, teidän elämänne loppuun asti, ja nau-
titkat lesaxen hymyttä sixi, kuin teidän
sielunne rawttan hekumalla.

Rukous.
Mutta Sinä, o Ussollinen Vapahtaja! Kirka,

sta Itsiäs, Pyhän Hengen kautta meidän
Musamme, niinkuins nyt meille luwannut olet.
Su» että me oikiasa parannuren järjcsioresä tuli-
simme siihen tilaan saatetun, ettäs meitä omalcs
lukia taidaisst, ja kaitsea ja holhoa niinkuin l«im-
vaitas. ikänäns kättäs meistä poisottako, waan
kätke meidän sielujamme annos kautt« ijWkaiUi»
fcen elämään. Amen.

Kol-
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Kolmas Sunnuntai Paafiäiscsta.
Jumala, joka pitä Hänen hywydcnsä, kärsiwättifydcnsä ja pitkämW

sydensä tawarat lattamata meille aldisna, Hän saattako» mettä suu«ren hywydensä kautta totiseen parannuxeen, elawaan uffoon ja py.
' hään waelluxeen Hänen kaswoinfa edesa, sixi kuin me, meidän her»

ran lejuxen Christuxen armon kautta, saamme ylistystä, kunniata
ja katomatolnda menoa! Amen.

minun tygöni kaikki, jotka
työtä ree.cce ja olerce raskautetut,
ja minä tahdon teitä wirwotta.

Ottakat minun ikeni teidän päällenne,
ja oppikar minusta, että minä olen si«°
roiä ja nöyrä sydämestä, ja te löydätte
lewon teidän sieluillenne. Sillä minun
ikein on sowelias ja minun kuormani
sn kewiä. Niin puhuu Christus Match,
ii: 28, 29, 30. Ah! Rakalietut Her-rasa, kenelle meistä owat namät sanat
tietämättömät? Me olemme niitä kuullet
ja oppinet lapsudesta, ja ne owat usein
meille muistutetut saarnoisa. Mutta ei-
kö se ole ihmeteldäwä asia, kosta meidän
täytyy kuiiengin Jesajan kansa sanoa:
„Kuka ustoo meidän saarnamme? ja ke-
„nelle Herran kasiwarsi ilmoitetan?,, lesa.
,53:1. Kyllä sanat owat tietyt. Kyl-
lä suulla olatan sanoa: „Tulkac minun
„tygöni kalkki, jotka työtä teette ja 0-
„lstte raffautetut.,, Muna ajatteleko jo-
ku perään, jos hän on niiden työtä teke-
tväisten ia raffantcttuin seasa, joita Chri-
stlls kutsuu tyqönsä, ja joille Hän lupaa
wirwoturm? Ia jos sengin päälle jollain
muotoa ajateldaisin; pidctänkö huolda sii-
tä, että tultaisi» Hänen tygönsa osalli-
sutta saamaan siitä luwatusta sielun le-
wosta? KM sitä kuullan, että meidän
Mä ottaman Jessen iken meidän pääl-

lemme, ja oppiman Hänestä, jos me tch
domme lewon löytä meidän sieluillemme,
mutta kuka uffoo sydämestä että Hänen
ikensä on niin sowelias ja Hänen kuor»mansa niin kewiä? Kuka otta itse työsa
Hänen ikensä hänen päällensä, että m
totudesa löytäisimme sen lewon meidän
sieluillemme, kuin Hän on luwannut.
Totisesti, namät ainoat Raamatun sanat
tekisit epailemätä, niin paljo hyödytystä,
kuin monst tuhanet saarnat, jos ei me
niitä paljastans ulkoa.tietäV, waan myös
totudesa olisimme Vapahtajan sanoille kuu-
liaiset. Minä muistutan tätä edellciwoit-
tain läsnäolewaisesa saamasa,sita warttn,
että me kelwollisesti walmistaislmme meitäsanaa kuulemaan ja sydämeemme paina-
maan; sillä koko tämänpaiwanen Ewan-
geliumin Tcxti sulke icsesäns sen saman
asian, kuin näisä edestuoduisa sanoisa t"
despannan. Jumala andakon Häuen Hc»'
gensä kanfawaikutuxen seumta sna sanaa,
joka tälläkin hetkellä on saarnattawa- Hän
kuulkon meitä, kosta me lesuxen nimeen
rukoilemme: Isä meidän, j- n. e.

Ewangelium, 3oh. 16: 16-22.
aikaan sanoi lesus Opetuslapsinensa!

Mahan ajan perästä,.ia et te näe minua:
ja taas wähän ajan perästä, te näette iiiinun,
sillss mmä menen. Isän tpgs. Niin, mmitlwa.
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Hänen Opetuslapsistansa puhuit keskenänsä: mikä
se on, kuin Han sanoo meille: wähän ajan perä-
ssä ja et te nae minua: ja taas ivahan ajan pe,
Mä, j« te näette minun: ja että minä menen I-
s,in tygö? Niin he sanoi/: mitä se on<fmn Hän
s«noo: »vähän ajan perästä? en me tiedä, mitä
Hän puhuu-

,
Niin Ic>us ymmärsi, että he tah«

loit kysyä Hänelda, j» sanoi heille: sitä te kysyt»
te keskenänne, että minä sanoin.'»ähän ajan pc,'
IW, ja et te näe minua: ja, taas wahän ojan
perästä, ja te näette minun. Totisesti, tolisestrsanon minä teille: teidän pitä itkemän ja parku»
mn, mutta mailina iloitsee: te tuletta murhelli-
sexi, mutta teidän murhenne käätan iloxi. Kossa
mimo synnyttä, niin hänellä on ki-pu, sillä ha»
lien hetkensä tuli: mutta koska hän on lapsen svn<
««ttänyt, niinethän enä muista waiwaansa, ilon
tehden, että ihminen on syndvnyt mailinaan. Niin
teillä on nyt murhe; mutta minä tahdon
teilä jnllensä nähdä ja teidän sydämenne on iloit,
sewo, ja ei kcllengä» pidä teidän iloanne teildä ov
Man pois.

Rakastetut Herrasa! Ewangelista
Johannes päättä 16. Lugunsa, josta mei-
dän TMimme on otettu, näillä sanoilla:
„Mailmasa on teillä tusta: mutta olkat
„hywäsä turwasa,minä moitin mailman.,,
Ia yn Christillinen Opettaja (Brermus)sanoo marsin hywin tästä Raamatun sa-
nasta, että „se sulke itsefansä koko mei«
„dän Christiljisytzemme ja meidän ijan-
„kaikkisen autudemme opin.,, Naiden
sanain oikian ymmarryxen me parahin o-
fimme tundemaan ylösluetusta Ewange-
wmista, ja tahdomme sentähden

Tutkistella:
Niiden Ustowaisten tuffaa ja loh-dutusta Mailmasa.
..

„Herra Icsu ole tällä hetkellä mei-
dän kansamme ja selitä meille Siuun
Mnas, Sinun P. Henges kautta, että«me ftn oikein ymmärraisimme ja hywä-
„ttmme käyttäisimme. Amen.

Edellinen Osa.
pakastetut Herrasa! seuraten sitä jotz-

hatusta, kuin TMi anoa, tulee mei»
dckn ensin tutkistella: ustowaisten rustaa
mailmasa. Tämän kautta ei ymmärretä
ainoastansa yhtä „sffällista mielen lewot-
„tsmutta ja ahdistusta,, waan „kaikellai<
„sia niiden ustowaisten sekä sisallisia ettK

waiwoja ja wastoinkaymisiä
„mailmasa.„

lesuxen Opetuslapsisa, joita Hän
TerNsa tygöpuhuttelee, taidamme
niinkuin yhdesä speilisä, nähdä sitä tuffaa,
kuin ussowaisilla on mailmasa. lesuxet»
sanat: „Wähan ajan perästä,ja ette nae
„minua: ja taas mahan ajan perästä,
„te näette minun, silla minä menen I«,/säil tygö,, saatit Opetuslapset lewotto-
mizl jg surullisin, niinmuodon kuin ei he
niitä ymmärtänet. longa suhtm myös
„muutamat heistä sanoit Mi«
„kä fe on, kuin Hän sanoo meille: WH-
„han ajan perästä, ja et te näe minua:
„ja taas wahän ajan perästä, ja te nä-
„elte minun; ja että n?ina menen Isän
„tygö.„ Sitte kuin nyt nämät sauar o-
wat täytöxeen käynet, niin ei ole waikia
niitä käsittä, niinkuin myös lesuren
pttuslapset ilman waiwata ymmärsit nii-
tä, Hänen ylösnousemisensa ja taiwasen
astumisensa jälken, ja että lesus nyt näi-
tä puhuisa tahdoi niin paljon sanoa: „Muu-
itämain hetkein perästä tulen minä tcil-
„d'ä poisotetuzl, ylönanneturi syndisten
,Msiin, ristinnaulituxi,kuoletetuxi ja hau,
„datuxi:Mutta kolmandena paiwana nou-ssen minä ylös kuolleista, ja te saatte sil,
„loin jällen nähdä minua elämänä. Sil-
liä niinkuin minä olen Mn tyköä ulos-
„kaynvt, ja tullut mailmaan, niin minä
„taas jätän, mailman ja menen Isän ty«
„gö< Mutta ennen kuin namät sanat tu<
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lit täytetyxi, niin ne olit Opetuslasten
mielestä niinkuin yxi pimiä armaus, jon«
Za selityxeen ei he pystynet, joka heille
saatti suuren lewsttomuden.

Wielä tänäkin päiwanä on se yn
suuri osa niiden ustowaisten tuskasta ja
ahdistuz-esta mailnwsa, että he löytämät
tykönänsä paljon hengellistä sokeutta ja
tyhmyttä, ettei he moi oikein käsittä ja
ymmärtä Jumalan terwellistä sanaa. Sil-
lä niinkuin se on heille annettu „neuwo-
„maan heitä autuuteen sm uston kautta,
joka on Christuxesa lefuxesa,, 2 Tim. 3:
15, ja olemaan heidän ,jalkainsa kynt-
„tila ja walkens heidän teillänsä „ Ps.
119:115, liitu mahtawat he tulla lewot-
tamaxi, koska sen ymmärrys, on heildä
peitetty. 3?iin paljon kuin ei he siitä käsi-
tä, niin paljon he autudestansakin epäi-
lewät; warsingin kosta he siinä luulo-sa omat, että je,' kuin ei he ymmärrä,
l>n kuitcngin tarpellinen tietä, jakoskee hiedan
jjankaikkiscn menestynnsa perusturcen:

lesus tosin riensi täfcl itse Hänen
Opetuslapsillensa awuxi,. silla „koska Hän
„ymmärsi, että he tahdoit kysyä Hänel-
lä, sanoi Hän heille: sitä te kysytte
,/kcffenänne, että minä wähän azan
„perästä jaet te näe minua, ja taas wähan
„ajan perästä, ja te näette minun.,, Mut-
ta kohta sen jälkeen ilmoitta Wapahtaja
heille yhden asian, joka «vaikutti heisäsuuremman murhen, ja ahdistuxcn, kuin
heillä ennen oli, kosta ei he ymmärtänet
lesuxen sanoja, ja joka asia nyt jo hää-
lyi heidän päänsä päällä, ja oli heihinkipiämMsti koskema kuin he nyt taisit a-
jatellakkan. Hän sanoo: „Totisesti, to»
„tisesti sanon minä teille: teidän pitä it-
kemän ja parkuman, mutta mailma i-
„loitsee; te tulette murhellisexi,, Tämän
kautta teke Zesus tiettäwaxi, että suuri

waiwa ja wastoinkäyminen seiso! heidän
edesansä, joka piti repimän heidän sydä-
mensä ja täyttämän sitä murehella ja

Hän wertaa tätä waiwaa
lapsen synnyttäjän kipuun, joka on Ui
niistä kaikkein tustallisimmista waiwoista,
joihin ihminen tulla taita, sen'kautta tie»
täandain sen tustan suurutta ja rastaut-
ta, kuin Opetuslasten ulosseisoman piti.
Tästä he nyt jo tunsit jotain, niinkuin
Wapchtaja sanoo: U?un reillä on myös
nyr murhe, ja w. 9. samasa Lug. jo<
sta Ewangeliumi on otettu: „Est/. minä
„olen näitä teille puhunut, «uin murhe
„täyttä teidän sydämenne.,, Mutta hei-
dän ahdisturens nousi silloin
mässen, kosta Paimen lyötiil, eli lM
Christus otettin kiilnii yrttitachasa, ja he
kaikki ylönannoit Hänen, ja hajoittttin
ympäri niinkuin lampat. Silloin heille
annettin yxi hywä, likistetty, sullottu ja
ylitsewuotawa mitta cchdistmesta, joka
saatti heitä itkemään ja parkumaan, ja
metisenkaltaisen hammästyxen heidän
päällensä, ettei he tiennet mihingä heidän
piti käandymän: warsingin kuin wielä
päalliseri myös heidän omatundonsa herD
st heitä sen ustottomuden tähden, että he
kaikki olit Icsuxen ylöncmdanet, ja miti
erinomatlain plwriin tulee, että hän oli
lesuxen kieldänyt,jonga tähden hän myis
itki katkerasti.

Tämä tustan myrsky ei tosin kauwem-
min ulottunut, kuin kolmandeen päiwään
asti: mutta Opetuslasten tusta ja wm-
wa ei kuitengan siihen loppunut: waan
niinkuin lesus merkillisesti sanoo: Msil<
masa on teillä ruska, niin piti myös wai-
wat ja ahdistunet seuraman heitä läpi to-
ko heidän elämänsä. Heidän piti ensin
osalliset oleman siinä yhteisesä wiheliäisy-
desä, joka synnin langemuzen tähden to-
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ko ihmilen - sukukundaa rasitta, ja sitäli-
kin kärsimän niica erinomaisia ahdistumia,
kuin ustowaisten Jumalan lasien tulee u-
losseisoa, josta lesus sanoo: „He pane-
mat teitä pannaan: Ia aika tulee, että
„joka teidän tappa, se lulee tekemänsä Ju-
halalle palweluxen, loh. 16: 2. Mi-
„nä lähetän teidän, niinkuin lambat sut-
aten kestelle, Match. io: 16. Jos joku
„tahtoo minun peräsäni tulla, hän kieldä-
„fän itsensä, ja ottakan ristinsä ja seurat-
akan minua-,, Matth. 16: 24. PääUi-
seri piti heidän myös moninaisten kiusau-
sten kansa otteleman, jota ei kukan Cdri-
lMen ristin waldakunuasa wälttä taida.

Mitä lesus täss ennusti Opetuslap-
sillensa, se on kullekkin ulkomaiselle sanot-

heidän nimittäin pitä odottaman
ja heitänsä walmisiaman moninaiseen kärsi-
miseen mailmasa, ehkä Jumala ulosjaka sen

erimitasa, sen jälkeenkuin!Hän koikkitie-
täwäisydensä walkeudesa näke kullekkln tar°
tellileri. Me riennämme nyt katselemaan

Tästä meidän tulee oppia, että ko-
sta wleiä tänäpänä yhden Jumalan lap»
sen sydän on sen yli lenwwm, ettei hän
niin marsin hywin, kuin hän soisi, woi
ulostutkia Jumalan teitä ja Raamatun
totudeita, jotka kossewat hänen sielunsa
aututeen, niin tahtoo Herra lesus itse
awata hänen ymmärryzelisä silmut, itse
julistaa sanansa, niin että se »valistaa ja
anda yxikertaistlle ymmm ryr.cn. Ps< «9:
13c» Se ussowainen sielu tulee myös
Tcxtisä neuwotuxi, kninga bänen pitäsen«
kaltaisen surun alla ltsensa käyltämän.
Hänen pitä nimittäin hartalla rukourclla
pyytämän, että lesus, j»ka tietä sydä,
men ajatuxet ja mitä ihmifesä on, ilmo-
ittais hauelle Jumalan sanan oikian ym-
marrynn, niin paljo kuin hänelle opixi
ja ojenuuxeri autuden tiellä tarpellinen ol-
la taita. Tätä ei tahdo häneldH
kieloa, jos ei hän hemdeydesid, maan oi-
kiasa päälletarkoituxcsa lue Jumalan sa-
naa. Hän on wielä nytkin se, kuin Hän
ollut on, ja Hän on luwannut, että
anda kaikille niille, kuin Handa rukoile-
wat, Pyhän Hengenlä, joka on johdatta«
wa hctta kaikesa totudesa. St! täyden
Hän myös sanoo kohta meidän Texlim-
me jäleiä: „Ia sinä päiwänä et te mi-
„tän kysy minnlda.,, Niinkuin Hän tah»
dpis sanoa: Teidän ei ole sittoin pakko,
että olla niin surulliset, kosta te osaattejongun asian päälle Jumalan sanasa, jo-
ka on mielestänne pimiä; rukollkat maan
Isää minun nimeeni Pyhän Hengen y-
löswalistuxesta: ja Hän annetan teille
siihen aikaan ja siinä.mitasa ia määrä'ä,
kuin tejlle tarpellinen on. Se pila siis
teijle lohduturefi ja iloxi oleman, että to,
tuden Hengi kättä myöden johdatta tei-
tä kaikesa totudesa.

Toisesa Osasa,
hiiden ustswaisten lohdurusta mailma-sa. Me olemme kuullet, kuinga le-suren Opetuslapset ensin tulit lewottomaxi,
kvffa ei he womtt käsittä lesuxen sano-ja. Mutta me näemme myös, kuinga
Hän kohta autti heitä, lcwottomudestan-sa, wastaisi heidän kysymyxensä päälle,ennen kuin he ennätit sen cdcsjuoda, ja
sanoi asian heille niin selwästi, että helllospuhkcisit seurllwaisiin sanoihin : „Kat-
//so, nyt Sinä julkisesti puhut ja et yh-
ytän tapausta sano. Nyt me tiedämme
/,Simm kaikki tietämän, ja et Sinä tar«
„witse, että joku Slnulda kysyy: sentäh-/,dm me uffomme Sinun Jumalasta läh-tenen,, loh. 16: 29, 30. Niin olitheidän sydämensä lcwoll,sexi saatetut, mi-tä tähän asiaan tulee. <GgH
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Me olemme myös kuullet Herran Ie-suxen puhuman yhdestä suuremmastakin
tvaiwasta ja ahdistuxesta, jotaHänen O-
petuslapsensa ja muut Uffowaiset mail,
masa kärsimän pitä. Mutta Hän on
myös sen siwuun lohduturen pannut, ko-
sta Hän sanoo: „teidän murhenne käätän
„iioxi. Koffa waimo synnyttä, niin hä-
z,nellä on kipu, sillä hänen hetkensä tu-

tietäandain sen kautta sitä suurtaiuffaa, johon Opetuslasten joutuman pi-
ti; mutta mitä Hän wielä sanoo? Jo,
~mutta koffa hän on lapsin synnyttänyt,
„niin ei hän enän muista waiwaanfa,
„ilon tähden, että ihminen on syndynyt
>,mailmaan.„ Ia että he tämän lohdu-,
suren sitä paremmin käsittäisit, niin Hän
nnda heille sen suloisen lupauxen: w. 22.
„Niin teillä on myös nyt murhe, mut«
„ta minä tahdon teitä Mensa nähdä, ja
„teidän sydämenne on iloitsema, ja ei
„kenengän pidä teidän iloanne teildä ot-
„taman pois.,, Tästä me näemme, ettei
niillä uffowaisilla paljastans ole tuska ja
«vaiwa mailmasa, waan että myös ylöu-
paltincn lohdutus Herran lesuven armon
kautta on heille «valmistettu, joka on pal-
zota runsamdi, kuin heidän ahdisturensa,
j,a koska tämä jälkimäinen pian ohitseme-
nee, niin se edellinen pysyy ijäti- lesus
osotta myös, mikä perustus on uffowai-sten lohdutureen, kosta Hän sanoo: „olkat
„hywa'sä turwasa, minä moitin mailman.,,
Niinkuin Hän tahdois sanoa: Minä 0-
len kuolemani kautta täydellisen sowindo-
faarnan säätänyt ja ijankaikkisen wcmhur-
ffauden edestuonot, synnin, kuoleman ja
Perkelen, mailman Päämiehen, «voitta-
nut. Ehkä tämä minun kuolemani ci ole
wielä tapahtunut, niin <e kuitengin on
kohta tapahtuma: Ia minä taidan sen-
tähden luwata teille osaa minun woito-

fani, jonga suhten eipidä,eläisännema-
ilmasa, mitän teitä kohtaman, joka teille
wahingori olla taitais, ehkäkuinga kama.laldakin se näkyä mahdais. Minun woit<
töni tähden, ja minun woittoni woimankautta, pitä teidän, kaikkein wasioinkaymj,
sten, paulain ja waarain läpi hywin tu<
leman, saaman yhden »voiton toisen pe>
rästä, siri kuin te wihdoin autuallismkuoleman kautta, tuletta kaikesta vahastatäydellisesti pelastetun. Tämä olkon nyt
lyhykäisesti sanottu ustowaistcn lohduta
resta wailmasa, kaikkea heidän sisällista
ahdistusta ja ulkonaista waiwaa wastan.

Paatos.
Wakastetut Herrafa! Me olisimme M«c/l- hunet sangen wähän tssta kaikesta,
jos ei me siitä muuta kasittuis,?Mn wft
ta sanoilla on ulostoimitettu. Sentähden
ulosharjoittakat nyt se, kuin te Ewange-
liumin Tertisä olette Opetuslapsilda op-
pinet. Koffa nämät ei ymmärtänet Hw
ranlesuren puhetta, olit helewottomatja
tahdoit kysyä lesusta siitä. Tehkät te nwös
samalla tawalla. Sanokat Hänelle rukMxesa se sana, kuin te olette kuullet, ja et<
te, kuka tiesi, ole niin hpwin käsittänet,
kuin teillä halu olis. Jos Hän niin hy«
wastyi Opetuslasten pyytämistä, että Hän
kohta autti heitä ymmärtämään, mitä
Hän oli sanonut, niin ei Han myös teil-
däkan kiellä, mitä te rukoilette, maan
ylöswalaisee teidän ymmarryxenne kaik-
kia tarkasti käsittämään, kuin teille taft
Pelliset olla taita: Sillä Jumalan sacw
nattu sana on niinkuin siemen, joka pel;
toon fylwttan. Jos muutamat heistä
langiawat tien oheen, niin ne tulewat
matkamiehildä tallatuxi eli taiwcm
nuilda syödyri. Samalla tawalla, jos
sanan siemen langia senkaltaisiin sydämiin,

joilla
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joilla ei ole huolda, että tulla sitä oikein
ymmärtämään, waan tytywät siihen pal-
jastans, että he ruumin korwilla owat
saarnan kuullet, ej lukua pitäin, jos he sen
sitte ymmärtämät eli ei, niin ei sutii ole
mitan hcdelmätä toiwomista. Mutia ko-
sta Jumalan sana tulee senkaltaisten sa-
nankuuliain sydämiin, jotka kätkewät sen,
kuin he ymmärtäwät, ja wisusti perään,
ajattelemat sitä? kuin he ei ymmärrä,
jarukoilemat, että lesus 4tst tahdois ot-
tein setittä heille sen, niin tulee se hywä
siemen siunatuxi senkaltaisisa sieluisa, joil»
la on huoli aucudestansa, ja se saatta
paljon hedelmätä. Mailma tosin ei pidä
tätä muistutusta paljon minään, niin kau-
wan kuin ei se tunne huonoa sielunsa ti-
laa, ja on huolewm ijankaikkisesta autu-
destans: Mutta teitä, joiden tykönä Ju-
mala on tämän pyhän ja terwellisen huo-
len waikuttanut, neuwon minä halullise-sti sen perään pyrkimään, että te Hänensanastansa oppisitte Hänen tahtonsa: Ia
te, jotka pyydätte niin uskoa ja elää,
kuin Jumalalle kelpaa, oppikat niin yxi-
kettaisesti seuraa pitämään Herran le-suxen kansa, kuin Hänen Opetuslapsen-
Am, ja puhumaan Hänen kansans ruko-
Mfa kaikesta siitä, kuin te Jumalan sa-nasa lukenet ja kuullet olette. Jos te
tätä neuwoa feuratte, o mingä suuren
Dmarryxen, o mingä runsan wiisauden
tawaran pitä teidän silloin löytämän Py-
hän Hengen ylöswalistuftn kautta.

Mutta te tiedätte, ettei tämä ole tei-
dän ainoa waiwanne mailmasa. Te 0-
lMe kuullet, että Opetuslasten suru sii-tä, että he lesuxen sanoja ei ymmärtä-
net, ei ollut mitän sitä tuffaa, waiwaa
Zo ahdistusta wastan, kuin lesus heille"Mtti. Tämä kostee kaikkiin ussvwai-lnn mailmasa, jokaiselle hänen määränsä

jälkeen. Niin muistakat nyt aina, ettäHerra ItsuS on sanonut: Mailmasa on
teillä rusta. Walmistakat teitä sentäh-den, ei ainoastans kärsimään sitä yhtei-
siä waiwaa, joka synnin tähden rasittaihmisen sukukundaa, lijoitengin kuin te
myös synneillänne sen yywin ansainnet
olette, waan myös sitä erinomaista tuskaaza ahdistusta, jonga Jumala anda tullateidän, niinkuin Hänen lastensa päälle,
teidän uskonne ja Christillisydenne tähden.Rlkät sitä peljätkö. Te tiedätte «ttä
mala on ussollinen, ja ei laste suurem-baa kuormaa teidän päällenne, kuin te
woitte kanda sen woiman kautta, kuin
teisä wäkewasti waikutta. Mielehenne joy-
dattakat myös näitä lesuxen sanoja: „Tei-
„dän muchenne käätän ilon, ja ei kenen-
„gän pidä teidän iloanne teildä ottaman
,/pois. Meidän waiwamme, sanoo Pa-„wali, joka ajallinen ja kewiä on, saat-
„ta meille ijankaikkisen ja määrättömän
„kunnian: jotka emme näkywäisä katso,„waan näkymättömiä; sillä nakmväiset
„owat ajalliset, mutta näkymättömät ijan-
„kmkkiset. 2 Cor. 4: 17, iz. Ia mi-„na pidän sen sixi, ettei tämän nykyi-„sen ajan waiwat ole sen kunnian werta,
„kuin meille ilmoitetan.,, Rom. 8:Tämä lohdutus, on niin ylönpaltiscftt
suuri ja kunniallinen, että te aiwan mie-
luisesti sen aitomisen käsittä taidatte, että
Zesuxen peräsä ristiä kanda,seka sisällisenettä ulkonaisen waiwan ja ahdistuxen ka-
utta , warsingin kuin se etu siitä teille
tygölangia, että te taidatte toiwW loh-
dutuxen lumalalda, ja kaikkein Hänenkallisten armolupaustensa täyttämisen»

RltkKUs.
Ussollinex Wavabtaja.' R.iin selitz nyt

kaitein meidl?n fydämisn Sinun sanas)
ste» tustasta ja l»HdntMsia mailmafs.- Silina se

' sl?s,
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Usosknlwctty siemen meidän sicluiiamme, että se
tekis scn hedelmän , ctta me. Sinun ristin.-Va!da«
kunnasas, mieluiscsii ottaisimme Sinun ikes mei<
dW päällemme, kandaisimme sen karsiwallisesii e>

läwan usssn wniman kautta, tnndisimxic sen «Hz
Sinun lnhdutures, ja saisimme »vihdoin
da Sinun kunniaasi Nmen.

Neljäs Sunnuntai Pääsiäisestä
Armo ja Rauha lisandykon teisa Jumalan ja meidän Herran lesuren

Christuxen tundemiscn kautta, jonga,kautta ne kalltmmat ja kattein»
suurimmat lupauret annetut owat: ja suoton meille Jumala, että
me Hänen tundemisensa kautta osallistxi tulisimme Jumalan luonno-
sta Pyhän Hengen woimasa ja osallisudesa. Ameu.

sanoi Moftxelle: Mene Kan-
Z san rygö, ja pyhitä heitä rcknä-

pänä ja huomena; että he waac,
tensa pesisit, ja olisit kolmandena pcki-
wänä walmit: sillä kolmandena päirvä,
nä on astuwa alas kaiken Kan-
san ececn Sinain rvuorelie. 2 Mos. K.
ly: io, n. Näin, Rakastetut Herrasa!

käffee Jumala Israelin Kansaa malmista-
maan itsensä, kosta Hän tcchdoi anda
heille Lakinsa Sinain «vuorella, sitte kuin
Hän oli heitä Egyptistä uloswienyt. Me
tiedämme, että lesus Christus ei oie pe-
lastanut meitä ruumillisesta orjuvesta,
waan kuolemansa ja ylösnousemisensa ka-
utta wapahtanut meitä synnistä ja kuole-
masta ja perkelen wallan alda. Tämä
arwamatoin hywä työ, , johon pelastus
Egyptin orjudesta oli cnnoastans yxi ess-
kmva, on nyt taas tullut meille ilmoite-
tun Laffiais-Sunnuntaista aikain, Pää-
siäis Juhlaan saakka. Näinä lviimein e-
desmennehinä kolmella Sunnuntaina Pää-
siäisen jälken, olemma me ikänäns kuin
yden Jälki-Juhlan pitänet, ja Ewange-

liumillisten Textein johdatuxesta muistut,
tanet itsellemme sitä kallista Lunasturen
työtä. O että kaikki tämä olis mahia<
nut meildä tapahtua niin suurella halul-
la ja hartaudella, kuin Moses ja Israe-
lin lapset weisaisit Herralle kiltos-wirtew
sä, kosta Hän oli heidän pelastanut pha<
raon kädestä, ja Mirjam käwi waimm
edellä, ja sanoi: „Weisatkaf Herralle,
~sillä Hän on sangen jalon työn tehnyl;
„hewoiscn ja miehen Hän mereen syöri,,
2 Mos. K. 15: 21.

Läsnäolewaisesta Sunnuntaista alka
»valmistus Pyhälle Heluntai Juhlalle,
jona e, Laki Sinain wuorelda, E'
wangeliumZiomn wuorelda tnliulosanntt'
tuxi,, ja Pyhä Hengi »vuodatetun usfowai-
sten sydämiin, että he Herra,! suuria tekoja
julistaisi'. Nyl ei ole tosin Jumala itse mää-
rännyt, Uuden Testamentin Raammuft
jotain aikaa Heluntui Juhlan wiettamisten
eli yhteen kellvolliseen malnusturem
hen, niinmuodon kuin Jumala tahtoo,
että koko Uuden Testamennn aika olis Y-
xi alinomainen Heluntai-Juhla kaikille

ustl"
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ussowaisille läpi kaiken heidän elämänsä.
Mutta niinkuin erinomaiset päiwät wuo-
desa owat Christillisestä wapaudesta mää-
rätyt Heluntai Juhlan mieltämiseen,
Christikunnan yhteisexi ylösrakennuxexi,
niin on samasa päalletarkoituxesa myös
tahdottu aikaa, määrätä walmistuxeen,
etm Hclmldai Juhlaa wiettä. Siihen
owat ei kolme päiwäa, waan kolme wiik»
k.>a ulospaunmi tullet. Silla läsnäole-
wainen Ewangeliumin Texti ei katso ta-
kaisin Pääsiäisen, waan Heluntai Juh-
lan päälle. Samalla taivalla owat asiat
Christuten tmwaseen astunlisen Juhlan,
ja niiden kahden edefaseisowaisten Sun-
nuntai' TMein kansa, jotka myös Hel-
luntai Juhlaa tarkoittamat.

Niinkuin nyt se, joka täydellä to-
della on Christitty, pyytä kaikista asioista
hyödytystä weta, että hänen sydämensä
Jumalan armolla ja ylistyrellä täytettäi-
siin; niin pitä meidangin, jos muutoin
raskauden tuli lesuxen tygö on meisäsyttynyt, tietämän täyttä naiden kolmen
Sunnuntai-paiwäin Ewangeliumin Tex-
tejä jokapaiwäsexi walmistuxexi HeluntaiJuhlalle. Ah! että jokainen, joka Chri,
sturcsta nimiä kanda, ylennäis nyt sydä-
mensä, pyhittäis itsensä tanapänä, huo-
Mena ja sitte jokapaiwä, pesemään maat-
iensä Karitsan weresä, ja niin malmi-
nais itsiansä, wastanottamaan Pyhää Hen,
Zcä ja niitä eläwan weden mittoja, jot-
ka juoxcwat ulos Christuresta, ja wuo-
metan kaikkein Hänen ulkomaisten ja-
Imdensä päälle. Hangitkame mettämme
nyt tällä erällä senkaltaiseen pyhittämiseen,
rukoillen siihen armoa ja siunausta Iu-W!alda,ja sanoden: Isa meidän, j. n.e.

Ewangelium, Joy. 16:5-15.
aikaan sanoi lesus Hänen Opetuslap'

slllensa: mutta nyt minä menen sen tngö,

joka minun lähetti, ja ti teistä minulta kenaä»ti)jy: knngas menet? Waan -<tä minä olen näitä
leilit puhunut, niin nmrhe täyttä teidän sydämen»
ue. Kuitengin sanon minä teille totnoen: se on

tarpellinen, että minä menen pois: siliä ellenminä mene pois, niin ei Lohduttaja tule teidäntygönne: mutta jos minä menen pois, niin minä
Hänen teille lähetän. Ia kosta Hän tulee niin
Mu nuhtelee mailmaa synnin tähde», ja wanhur»stauden tähden, ja duomion tähden. Eynni» tah»
den tosin, ettei he usko minun päälleni. Multn
»vanhurskauden tähden, että minä menen Isäni to»as ja ettet te minua sille» näe. Mutta duomion
tähden, että tämän mailman päämies on duomit»
tn- Minulla on wielä paljo sanomista; mutta et-
te woi n„t kanda. Wai?n kusta se tulee, totuuden
He»gi, Hän johdatta teitä kaikkeen totuuteen: sil»
la li Hän puhu itsestänsä, waan mitä Hän kuu»
le, sitä Hän puhun, ja tulewaisia Hän teille il»
moitta. Hän on minua kunnioittawa: sillä Hän
ott« minun omastani, ja ilmoitta teille. Kaikki
mitä Isällä on, ne owat mi «un.- sentnhden minä
sanoin, että Hän otla minun »mafiani ja ilmoit»
ta teille.

Ilösluetusta Tettistä me tahdomme
Tutkistella:

Lupausta kum meillä on Pyhästä
- Hengestä,

ja waarinotamme
i) BuinFa Christus on luwannut

totisesti anda pyhän Hengenja o.
millensa

2) Kuinka Christus on luwannut Hä-
nm kauttansa runsasti palkita Hä-
nen nakywäistn läsnäolemistnsa

kaipauxen.
.„Herra lesus! Se on meidän ilome,

„etta Sinä olet luwannut ei ainoastansOpetuslapsilles Sinun Pyhää Hengeas,
waan myös meille kaikille, jotka sydäme-
„stä ustomme Sinun päalles. Opeta
„meitä tällä hetkellä oikein tundemacm
„tätä armoa, ja saattamaan pois kaikki

esteet
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jotka meidän tykönimme Sinun
„lupauxcs täyttämistä wasian olla taitaj-
at! Amcn.

Edettinen Osa.
pakastetut Herrasa! Meidän' Textim-
NK me öpetta selkiasti, „kuinga Christus
„on lumonnut anda Pähän Hengensä 0-
„miliensa. Hän sanoo: Ryt minä me-
nnen sen tyyö, joka minun lähetti, ja
„el teista minulta kengän kyly: kungas
„menet? että minä olen naita
„teille puhmmt, täyttä teidän
„sydämenne. Kuitengin sanon minä
„teille totuuden: se on teille tarpellinen,
„että minä menen pois: sillä ellen minä
„mene pois, niin ei Lohduttaja tule tei-
„dän tygönne.,, Maikka lesuxen Ope-
tuslapset ei «voinet kaikkia ymmärtä, kuin
Hän hywästijattö.puhesansa mainitsi pois-

gin niin paljo hawaitstt, eitä Han nyt tahdoi
eritä ja lähteä pois heidän tyköänsä.He pel-
käisi! kuinga heille käymän piti,kaipaisanfa
Händä, joka heitä tähän asti oli koonnut
siipemsä ala, niinkuin kanaMoo poikian-
sa: warsingin kossa he Christuxen seura-
misen tähden olit wihatut MmmaisildaPapeilda, Phariseuxilda, Kirjanoppeneil-
da ja kaikiida, jotka olit jäsenet siinäsuuresa Neuwosa Zerusalemisa. Niin 0-
li myös Christus its< sanonut heille „et-
„tä he panemat teitä pannaan: Ia aika
„tulee, että jokainen, zoka teidän tappa,
„se luule tekemänsä Jumalalle palwelu-
„xen-,7 16: 2.

Kossa nyt „heidan sydämensä tämän
„suhten oli täytetty murhclla,, t'iin Ze-sus wirwoitta heitä ei ainoastans monella
suloisella sanalla ja wäkewällä lohdmu-
xellas waan myös yhdellä erinomaisella

„lupcmxe!la Pyhän Hengen .lähettämise»„siä.„ Cttä tämä lohdutus olis heisäsi-
tä enammin waikuttanut, niin Hän wa<
kuutta heitä, että Hänen poislähdendönsa
ei ollut heille wahingoxij, niinkuin he a«
jattelit, maan paremmin hyödytyin.
Teille on rarpellinen, sanoo Hän, „eltH
„mina menen pois: sillä ellen minä mene
„pois, niin ei Lohduttaja tule teidän ty-
könne; mutta jos minä menen pois,
„niin minä Hänen teille lähetän. Tämän
kansa katsoo Hän sen lupauxen päälle,
kl'in Han oli heille jo ennen andanut Hä-
nen hyn)astijattö'puhesansa, ja joka löy-
tyy loh. 14: 16, 17, 18/ 2Q, HZ, 25,
27, 28. ja 15: 26. josta myös paikka
paikkoin mainitan 16. ja 15. Luguisa.
Niin oli se uskollinen Wapahtaja sekään»
vanut, että myös kertonut ja wahwista-
nut sen lupauxen, että Hän poismeneml«
ftnsa jälkeen, totisesti tahdoi, heille lähel-
tä Pyhän Hengensä.

Mitä Herra lefus nyt lupaisi Ope<
tuslapsillensa, sen Han myös ustollisesti
täytti: niinkuin me sitä hawaitsemme
A?. T. 2: Lugusa,josa puhutan siitä Py'
han Hengen - wuodattamisesta Opelus,la<
sten ja muiden sen aikaisten ulkomaisten
päässe, joka tapahtui Heluntaina ja M-
ga kautta he sait ei ainoastans ne tullet
kin ustowaiselle walttamättömästi tarpel/
liset lahjat, waan myös ne ihmelliset ja

, erinomaiset lahjat, joilla Jumala silloin
tahdoi warustaa heitä, niinkuin Uuden
Testamentin ensimäistä Optttaita, lesuM
Ewange limuin uloslewittämistä warten.

Tämä lesuxelda annettu ja täytet-
ty lupaus Pyhästä Hengestä ei 'koskenut
ainoastans Opetuslapsiin ja muihin B
aikaisiin Christittyihin, waan se koM
myös kaikkiin niihin, jotka wiela tana<
pänä uffowal Christmen nimen päHSitä
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Sitä Apostolit. Sillä niin
picm kuin he olit saanet sen ulos turva-
tun,Pyhän Hengen, niin sanoo Petari
~teille ja teidän lapsillenne on tämä lu-
paus annettu, ja kaikille, jotka taam-
pana olit, kutka Mnä Herra meidän

kutsuu. Ap. 3. 2: 39.
Ia niisä edellä käywäisisä 16. i?..iz.w.
mainitsee Hän Joelin ennustuxcstä Lug.
3: 1. scur. josa sama armo selkiasti ulos
luwatan kaikelle lihalle, st on jokaiselle
ihmiselle, joka ei tee itsiänsä siihen mah-
dottomani ja kelwottomaxi. Christus sa-
noo selkiasti Luo. 11: 13. „Tndän tai-
„wallinen Isänne anda Pyhän Hen-
„geu, kenelle? sitä anowatselle. „ Ia
Hän seisoi yhtenä Lehtimajan Juhlanwiimeisnä päiwanä, ja huusi, sanoden :

„jo?a janoo, se tulkan minun tyköni ja
„juokan; Joka uffoo minun päälleni,
„min kuin Raamattu sanoo, hänen kohdu-
„stanS pita wuotaman elämän weden
„wirrat. Mutta sen Han sanoi Henge-
„stä, jonga niiden piti saaman, jotka
„ustowat Hänen päällensä. Zoh. 7: 36.
37.38. Ia niin me wahwasti tiedäm-
me, että Christus on luwannut anda
Pyhän Hengensä ei ainoastans Opetus
lapsillens, waan meille kaikille, jos me
oikein uskomme Hänen päällensä. Nyt me
tahdomme katsella

lalkimaisesa Osasa.
Christus on luwannet pv-

»)V hän Hengensä kautta runsasti palki-
ta Hänen näkywäisen läsnäolennstnsaraipauxen. Siite myös puhutan mei-dän TMisämmä;

Opttlis lapset olit tainnet ajattella:
ÄenengH nyt pitä mailmaa nuhteleman,
losta Hän, meidän Herramme ja Mesta-amme lähte pois meidän tyköamme? Sii-

hen me olemme kelwottamat, ja on wie-
lä kowin warainen, että Hän jätta mei-
dän yxinanlH. Näiden ajatusten päälle,
wastaa Icsus: Sitä pitä sen Pyhän
Hengen tekemän, sillä „koffa Hän tulee,
„niin Hän nuhtelee mailmaa.,,

He taisit kuka tiesi ajatella: la,
kuka pitä nuhteleman waiimaa hänensuuren syndinsä tähden, ettei se ole
lesusta wastanottanut niinkuin sitä ulos
Kuvattua Christusta? Sen päälle wa-
staa Hän, sen on Pyhä Hengi tekemä:„Hän nuhtelee mailmaa synnin tähden,
„ettei he uj?o minun päälleni.,,

Edes päin woit he ajatella: Kenen-
gä, nyt pitä saarnaman manhurskautta,
jota Christus tähän asti on tehnyt Raa-
matun jälkeen Ps. 40: io. n? Hänwastaa: Waitta en minä sitä tee näky»
wäisesä että minä menen Isäntygö, ja et te minua sillen naa, niin mi-
nä tahdon tehdä sen kuitengin näkymät-
tömästi Pyhän Hengen kautta; silla ko-
sta Hän culce, niin Hän teidän suunne
kautta pitä saarnaman sitä lotista wan-
hurstautta, ja julistaman että Pakanatpitä toiwoman minun nimeni päälle.
Matth. 12: 21.

He taisit ajatella: Kuka nyt MJumalan duomiota ilmoittaman, kossa Se
on pois mennyt, jolle „Isä andoi kaiken
duomion?,, loh. 5: 22. Jo, se, Pyhä
Hengi, wastaa Christus. Hän on tei-
dän suunna kautta ulos huutama kalke-sa mailmasa, että rämän mailman
päliinies on duomitm mmun kuolema-m ja ylös nousemiseni kautta.

Ah! he. taisit myös nain ajatella:
Me olemme aiwan heikot ja tietämättö-
mät.' Pitäkö meidän jo kaipaman Icsu«
Nn ussollista opetusta ja neuwomlsta,
jonga me wielä olisiimme tietämättömy-

desäm-
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desämme marsin hywin tarwinues. Sen
päälle »vastaa lesus heitä: ~Minulla on
„wielä paljo sanomista, mutta et te moi
„nyt kanda. Mutta kosta se tulee, totuu-
den Hengi, Han johdatta teitä kaikkeen
„totnuteen.„ Täsä Hän selkiästi tietä
onda, että se tiedon puutos, joka heisä
oli piti palkittaman Pyhän Hengen kaut-
ta, ja että heidän piti runsasti jällen saa-
man , kosta totuuden Hengi tuli, mitä he
luulit kadottanensa Zesuxen poismenemi-
sen kautta.

Päälliset! olisit he tainet afatclla:
Me tahdomme kuitengin ennen pitä mei-
dän Herraa lesustamme, kuin että jo»
ku niju meitä pitäis neuwomam, lesus
wastaa sen pääUe. „Ei Hän puhu it-
„sestönsä, waan mitä Hän kuulee sitä
„Hän puhuu, ja tulewaisia Hän teille
„ilmoitta. Hän on minua kunnioittawa;
„sillä Hän otta minun omastani ja il-
„moitta teille. Kalkki mitä Isällä on,
„ne owat minun, Se.ntahden minä sa-
nnoin , että Hän otta minun omastani,
„ja ilmoitta teille.,, Niinkuin Hän tah-
dois sanon: Minun poismenoni kautta
ei teillä ole mitän wahingota: „Mina
„pysyn teidän tykönännä,, ehkä näkymät-
„tömasä muodosa: Minä tahdon itje
~U!?on kautta asua teidän sydämisänne,
ja Pyhän Hengen, kautta, jonga minä
olen luwcmnut teille, edespäin opetta ja
„johdatta teitä kaikkeen totuuteen.,, Mi-
nä tahdon myös Hänen kauttaus ilinoir-
ta teille tulewaisia, niinkuin minä itse
ennen tehnyt-olen. Et te myöskän mah-
da ajatella, että teidän tulis epäillä tä-
män taiwallisen Opettajan puhen totude-
sta? Sillä Pyhä Hengi, longa minä
olen teille andawa, on totuuden Hengi;
Hänen ei pidä johdattaman teitä erynin,
ivaan kaikesa totuudesa, ja„muistut:a-

„man teille kaikki, kuin minä teille sa,
„nonut 01en.,, Jota et te nyt n»oi ka'sit<
tä ja kanda, sitä pitä teidän silloin,Hä<
nen ylöswalistuxenH kautta hywin kasitta,
män ja ymmärtämän. Minä olen to,
sin nyt marsin korkiari arwattu teidän
silmisänne, jonga snhteu et te tahdo mi«
nun näkywäissä läsnäolemistani paitsi 01.
la: Mutta yxi runsambi Pyhän Hengen
»valistus tele sen, että te mielefänne pi<
tätle, minun paljo kunnialllsembana ja
jcrlombana, kuin nyt. Ia saman Py-
hän Hengen kautta on sekin tapahtuma,
että te ilmoitatte Ewangeliumin mimi,
sia kaikille luoduille wiwan alla, ja min
kirkastatte minua kaikkein kansain edefä
wiimeiseeu päiwään asti, sillä teidän op>
pinne pitä sen päälle uloskäymän, että
jokainen, joka ustoo minun nimeni pöäl«
le, pitä wanhurstazl ja autuari tule,
man.

Me olemme niinmuodon nähnet,
kuinga Christus lupaa, ' että Hänen nä,
kywmjen läsnaolemisensa kaipaus piti
Opttus-lapsille ruusastz palkittaman Py«
hän Hengen kautta. Ia maikka me o»
lemme puhunet niistä Opetus lapsista;
kuin lesurella silloin oljt, niin kuitengin
seuraa siitä, kuin sanottu on, että st
myös meihin koskee, jos me „heidän kan>
„sansa yhdenkaltaisen kallin uskon saanet
olemme.,, 2. Pet. i: i. Siihen eitar-
wita, muita todistuna edestuoda, M
koko- Raamattu, ja kaikki se hywä, kuin
siinä ulosluwatan, ei ole ainoastans
sipein oma, waan myös kaikkein mui-
den, jotka u>?on kuuliaisuden ala anne-
tut omat, niin ei ole myös lesus ainoa'
stans rukoillut Opetuslastens edestä, ma-
an myös niitten edestä, jotka Heidänsanansa kautta ustowat Hänen päällen-
sä. Zotz. 17: 20. Pg<
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Päätös.
pakastetut Herrasa.' Kuinga pitä mei-

dän nyt. oikicm hyödytyxen saaman
siitä nyt tutkittiftc, Lupauresta, kuin meil-
lä on lupauMa Pyhästä «Hengestä.
Ge Uikcrkaisin tie on se paras, ja sen
osotta Christus 'itse. Sillä kosta Hän
lupaa Pyhää Hengeä, sanoo Hän. „Ei
„mailma taida, olta Händä wastan, sil-.

ej he nää Händä, eikä tunne Hän-
tä.,, loh- 14: 17. Tästä me opimme,
että mailman rakkaus pitä sydämestä
ulosajettaman, jes me tahdomme osaa
tasa lupauxesa; Sen tähden myös pe-
tän, kosta Hän oli puhunut Pyhän
Hengen uloswuodaturesta Helumaina,
niin hän kohta panee siihen tygö tämän
kehoituxen: TclMc parannus. Ap. T.
2: zB. Ia toisesa paikafa sanoo Hän:„Teille on Jumala ensin Poikansa le-„suren herättänyt, ja ou Hänen lähet-
„tänyt teitä siunamaan, että te kukin
„teidan pahudestanne palajaisitte.,,. Ap.
T< g: 26. Täsä ei ole totisesti mitän
muuta tietä ja neuwoa. Jos me Chri-siuresta ja Hänen Hengestänsä tahdom-
me osallisen tulla, niin meidän pitä Hä-nen oikiat Opetuslapsensa oleman. Mut-
ta senkaltaiset emme oll« taida, jos ci metäydellä todella käännä mettämme «Ju-
malan lygö, ja scwita mettämme siihenparannuren järjestyneen, jonqa kautta usso
Meisä ylös tulla taita. Se on sentäh.den sula petos, että ilman totista mie-
len muutosta pitä itsensä ustowaisna. Se
tnsimäinen Pyhän Hengen «vaikutus mei-
sä, on se,, että me oikein Keramme syn-
«in unesta, ja endilestä kuollesta uskosta,
Itta me olemme ustona pitänet. Sillo-
in, silloin walkeus ylös känpi meisä,
"iin että me totuuden Hengen tunnew-

me. Jos me nyt Hänen cmamme joh-
dotta meitä, totiseen kaandymiseen, niin
Hän kohta ilmandu meille niin kuin Armon
Hengi, ja kirkastaa silloin meidän sielui-samma sen suuren autuden, jokaon syndeiu
andexi saamisesa, ja myös itse Christuxenkaiken Hänen armonsa kansa.

Ah! niin wyöttäkät nyt siis kupei<
tänne, ja hangitkat teitänne oikiasa järje-
styresä wasianottamaan sitä lupausta,
kuin teille julistettu on. ChristuS tahtos
anda teille Pyhän Hengen, ja sen kaut-
ta runsasti palkita Hänen näkywäistn
läsnäolemisensa kaipaunn- Hän on lu-
wanuut ja täyttä sen totisesti. Se on
Hänen ilonsa, jos te annatte tämän
lupauxen tulla sydämeenne, ja kehoitta
teitänne katumattomudesta luopumaan ja
liruhtain lefufen tygö tiendamään.
Hän wastanotta teitä ilolla ja anda teil-
le totuuden Hengen, atta te taidatte ero-
itta pimeyden walkeudesta walhen totllu-
desta, ja totisen kaandymisen kautta osal-
lisexi tulla pyhäin perimisestä walkeudesa.
Jo nyt lesus pnolestanja on taipunut
wuodattamaan eläwän meden wirtoja tei-
dän ylitsenne; O! kuingc, pidäis teidän-
gin walmit oleman sille saarnatulle sa-
nalle siaa cmdamaan, että te sowelia»
xi tulisitte saamaan Pyhän Hengen ylön-
paltisesti kallista lahjaa. Ajatelkcit itseperään, mikä suuri Jumalan ja meidän
Herran lesuren Christurcn armo se on,
että Hän meille corunden Hengen anda.
Sen kautta me taidamme saada päälle-
luotettawan tiedon, jos me olemme ar-
mon tilasa, eli jos me määrällä toiwol.
la täsä asiasa rawitsemme itsemme. Sil«
lä Jumalan „Hengi on se, joka todistaa
„meidän hengemmc kansa, eltä me.olem-
„we Jumalan lapset, nimittäin luma-„malan perilliset ja Christuxen kausape-
h 2 rilli-
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„rillisct.„ Rom 8: 16, 17. Eikö tä-
män pivais wäkewästi kehoittaman teitä,
tästä hetkestä asti lakkamata Herraa
rukoilemaan, että Hän tahdois anda
teille Pyhän Hengensä, jska on teidän
perindönne pantti, ja taita teitä wakutta
siitä kunniasta, kuin meille taiwaifa täh-
delle pandu on. la, perään ajatelkat
wielä edes päin, mikä suuri armo se on,
että te taidatte Pyhän Hengen saada, joka
kirkastaa lesuren teisä. Mikä on suu-
rempi, kunniallisempi ja antuallisempi,
kuin leftlS, ja mikä etu mahtais olla
kallihimpi, kuin se, että Hän meisä tu-
lee kirkastetun.' Ia katso! tämä tapah-
tu meille Pyhän Hengen lahjan kautta.
Eikö meidän pidäis sen suhten hallullise-
fti ahkeroitseman, että me oman koettele-

muren kautta tundisimme, kuinga ftsielu on mieldynyt, josa Herra lesusPyhän Hengen kautta on kirkastettu?
Pyhä Hengi painakon sitä kuin nyt sanot-
tu on, sywälle teidän sydämimne, että
te nyt ja aina siihen kiinnittäisitte ru-
kouxcnne ja huokauxenne, että te PyW
Hengin saisitte ja pitäisitte.

Rukous.
4 Uskollinen Wapahtaja.' Suo että se sana, jos,
H4> nyt on ilmoitettu Sinun lupauresias Pyl,ä«
Hengen lähettämisestä, »lis niin eläwä, wäkewä ja
woimallinen, ettei sejättgis meille yhtän lepoa, enne,
kuin me rupiamma todella etsimään osallisutta Py»
hän Hengen lahjasa. Ia jos me sen löydämme,
niin anna armojas, cltä me sen iiitorella kätli»
simme, ettei je suruttomuden kautta jällen Nilis
kadotetuxi. Ia suo rakkain lesu! jos mahdM»
nen oi,, tämä arwamaeoin etu kaikille maalle Ei»
nun nimes kunnMi! Amen.

Rukous Sunnuntai.
Isä, joka meitä niin rakastanut on, että Hän lähetti ainokaisen Pot'kansa mailinaan. Poika, joka andoi itsensä ulos meidän edestäm

Lohduttaja PM Hengi, jonga Hän lähetti IsiW. Totuuden
Hengi, olkon MH-hetkellä ja aina meidän kansamme. Amen.

Herrasa! Ei meidän pi-
/T, bcs ajattelcman, että se armo,

joka tapahdui Zesuxen Opetus
lapsille Heluntmna, tuli niin äkillisesti
ja huomaitsemata heidän päällensä, ettei
he tietänet itftns sen wastan ottamiseen
hangita. lesus oli heitä siihen walmi-
stanut, niin kauwan kuin Hän näkywäi-
sesä muodosa waelsi heidän kansansa, ja
erinomattain niins 4a päiwanä jälkeen
Hänen ylösnousemisensa. Ilman sttä tie-
tä ända Ewangelista Lucas: että koffa

Herra lesuH heistä erkani ja meni ylös
Taiwaseen, ja he olit Handä kumartanet
ja rukoilet', niin he palaisit Jerusalemiin
suurella ilolla, ja olit aina Tcmplisä, kiitit
ja kunnioitit Jumalala Luc. 24: 52,
Ia Ap. T. 1: 14. sanoo hän, että he
kaikki olit yrimielisesti pysywäistt
sa ja anomistsa. Sitä kerto» Hän taas
Lug. 2: 1. josta- meidän päättä tulee,
että he hywan ja kelwollijen walmistuxen
perästä Heluntai-Päiwäna sait Pyhän
Hengen lahjan.

Wl>
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Rakastetut Herrasa! Wiimexi edes
Mnneeä Sunnuntaina me kuulimme, ku,
iM Ewanqelimilliset Textit siitä päiwä»
stä altain Heluntahin asti omat niin so-
Metut, että me niiden kautta saisimme
lilaa welwollisesti walmistamaan meitä
Heluntai Juhlan wiettämiseen. Niinkuin
nyt lesuxen Opetus lapset, niinkuin Z.u-
cas mainitsee, olit ylimielisesti koosa, i-
loitsit Jumalan armosta, ja toinen toi-
sensa kansa rukoilit, kiitit ja ylistit Ju-
malala, ja niin pidit enämmin seuraa it-
se Jumalan kansa, kuin keskenänsä; niin
anda läsnäolewamen Texti erinomattain
meille hywäu tilan oppiaxemma, kuinga
meidän tulee ustollisesti heidän esimerkki-
änsä noudatta, pitäisä lapsellista ja iloi-
sta seuraa ja osallisutta Jumalan kansa,
lttä mekin soweliaxi tulisimme Pyhän Hen,
gen lahjaa wastanottamaan niin suuresi»
maäräsä, kuin meidän antudexemme ja
Jumalan nimen kunnioittamisen tarpelli-
nen olla taita. Jumala, jolda kaikki ar-
mo tulee, auttako» ja walmistakon mei-
tä siihen Hänen Hengensä waikuturen
lautta, ja kuulton meitä, kosta me rukoi-
lemme. Isa meidän, j. n. e.

Ewtmgelium, loh. 16: 2)-Zg.
siihen aikaan sanoi lesus Opetus lapsillensa:

Totisesti, totisesti sanon minä teille.- mitä
ilonä te anotta Isälda minun nimeen?, niin Hän
«nd« teille. Et te ole mitan minun nimeeni tä<
hän asti anonet: rukoilkat, niin te saatte, että tci»

ilonne olis täydellinen. Näitä olen minä tei>
Ie pnhunuc tapaurisa: mutta aika tulee, etten mi,
na Un, puhu teille tapaurisa , waan ilmoitan jnl<
kislsti teille minun Isästäni. Sinä päiwänä pitä
teidän rukoileman minun nimeeni: Ia en minä sa,
n° teille, että minä rukoilen Isää teidän tähtenne:lsä rakastaa itse teitä, että te minua räkä-
!"tte, ja ussmtta minun Jumalasta lähtenen. Mi>
nä larin Isästä, ja tulin mailmaan: taas minä
M«m mailman, ja menen Isan tygy. Sanoitb«lll!» Opetuslapsena Hnneile: katft, nyt Sinä

julkisesti puhut, ja et yhtän tapausta sano. Nyt
me tiedämme Sinun kaikki tietämän, ja el Si<
na tarwitse, että joku Sinulda kysyy: sentähdeil
mc nssommee Sinun, Jumalasta lähtenen. lesuswastais heitä: nyt te uskotte. Katso, aika tu!«,
ja nyt tuli, että te jokainen hajotetan omillensa,
ja minun te yxinäni jätätte. En minä kuitengan

yrinäni ole, sillä Isä on minun kansani. Näi»
tä olen minä teille puhunut, että teillä mwusa
rauha olis. Mailmasa on teillä tusta: mntt«
olkat hywasä turwasa, minä woitin mailina».

Rakastetut Herrasa! Ustowaiset epcli-
lewat usein suurella sydämen surul»
la, jos he myöskin puolestansa taita-
mat lohdutta heitänsä siitä hywKstä, kuin
lesus ou luwannut ja itse työsä andanut
Opetus.lapsillensa. Meidän tulee sen-tähden tietä, että ne erinomaiset ja il)-
melliset lahjat pitä eroitettaman niistä ta-
wallisssta armon lahjoista. Nämät jäl-
kimäiset omat ne ctuisimmat, ja seisomat
joka aika, jokaiselle aldisna, joka ustoo
lefuxen päälle: mutta ne edelliset oli Ju-
mala erinomaisesti suonut Apostoleille ja
niille enstmäisille Christityille, ja ei ole
nykyisille ussowaisille joku erinomainen lu-
paus niistä annettu. Kuitengin ej he ole
niisäkän marsin osattomat. Heillä taita
osallisus olla Isän, ja Hänen Poikan-sa lesurcn Christuxen kansa, niinkuin
Opemslapsillakin, he taitamat olla sano-
mattomalla ilolla täytetyt, niinkuin he.

sanoi: „Mitä me nähnet jll
olemme, sen me teille ilmoitam-

„m?, että teilläkin meidän kansamme o-
„sa!lisus olis, ja meidän ofassisudcmme
„on Isän ja Hänen Poikansa Icsuren
„Christien kansa. Ia näitä me teille
„kirjoitamme, että.teidän ilonna täydel-
„!inen 01i5.,, i Joh. 1:3,4- Jos nyt
niin muodon se hywä, jota lesus Terti«
fä lusaa opetus-lapsillensa, toffee myös
meihin, cch! niin opettlkam ahkerasti Chri-
h 3 siUM
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fiuxen sanoista että niinkuin Opetuslap-
setkin siitä ofallisexi tulemaan. Textisa
andg lesus yhden erinomaisen neuwon,
kuinga meidän pita Hänen nimeensä, lap-
sellisella ilolla ja turmalla Jumalan, niin-
kuin meidän rakkan Isämme kansa, seu-
raa, pitämän, joka anoa meille tilan täl-
lä erällä

Tutkistella-.
Niiden nffowaisten lapsellista, tur<

Wallista ja iloista seuraa ja o-
sallisutta Jumalan niinkuin hei-
dän rakkan Isänsä kansa,

josa me katselemme
l) v?iirä ustorvaisia, jotka senkaltai-seen armoon owat sorveliar.
2) Sitä seuraa, kuin heillä on Ju-

malan kansa.
„Ussollinen Vapahtaja, anna, että

„me Sinun Henges walistuxen kautta oi»
„kein ymmarraisimme Sinun sanas, ja
„sen meille hywari käyttäisimme, saada-
„renime osaa siinä hywäsä, kuins meille
„olet luwannut, ja nautitaxsmme sitä
„ensin täällä ustosa ja sittä iloifesa katse-
„lemisesa ijankaikkisudesa! Amen.

Edellinm Osa.
NZkkasietut Herrasa! että me tulisimmetietämän', kutka ne uffowaiset>owat,
jotka lapsellisella turmalla ja ilolla taita-
wat seuraa pita Jumalan kansa, niin
pitä meidän wisusti waarinottaman, ketä
lesus .puhuttelee meidän Tertisämma,
nimittäin ei kaikkia ihmistä yhteisesti, waan
Hänen Opetuslapsiansa erinomaisesti- Hä-
nen sanansa owat merkilliset: „Totisesti,
„totisesti sanon minä teille; mitä ikänä
„te anotte Isälda minun nimeeni - , -

„ja uffoitta minun Jumalasta lähtenen.,,

Tästä näkyy selkiästi, että Herra lesus
ei tahdo, että kaikki ihmiset ilman eroitu-
sia, misa sielun tilafa he olla mahtawat,
vita heidän päällensä sowittaman tätä pu-
hetta, waan että Hän hywän perään a-
jatuxen jälkeen sen kansa tarkoitta Ope-
tus lastensa päälle. Näitä me taidam-
me kahdella tawalla tutkistella, ensin, niin
muodon kuin he olit kutsutut Apostoliseen
wirkaan, ja toistui, niin muodon kuin
he ustoit CHMurm päälle ja sydämelli-
sesti rakastit Hända. Edcllisesä päälle fnt-sannosa olit he erottelut ei ainoastans mail-
man lapsista, waan myös kaikista mui-
sta ussowaisista, josta Pawali kysyy: „O-
„watko he kaikki Apostolit? i Cor. 12:
„2y.„ sen kautta tietä andcnn, että ne
jotka lesus oli Apostolein asettanut, olit
myös sen suhten muista Chrisiuren uD
maisista jäsenistä erottelut. Mutta jes
me Opetuslapsia jälkimäisellä tawalla kat-
selemme, niin owat kaikki ne hywydet,kuin
lesus ansainnut ja ulosluwannut on, heil-
le ja kaikille muille uffowaisille yhteiset.
Textisa tygöpuhuttelee lesus heitä, ei
niinkuin Apostoleita, waan niinkuin sen-
kaltaista,, jotka ustoit Hänen päällensä',
ja jotka sen todistit uston hedelmillä/ ja
erinomaisesti sydämellisellä rakkaudellaHW
da kohtan. Sen Hän seckiästi näyttä,
kosta Hän sanoo: „Isa rakastaa itse tei»
„tä.„ Mingätähden? SengK tähden,
että he olit Christuren Apostolein wa>>>
tut?O ei: waan sentähden, että he ~M
„kastit Hända ja ustoit Hänen Jumala-
ista lähtenen.,,. Se on'myös nähtäw»
edtllakäywäisista 14 ja 14 w. Joh.
Lug, josa lesus puhejansa selkiästi eroit-
ta Opetuslapsiansa, ei niinkuin Arosta
leita muista ussowaisista, waan muikuin,
ustowaisia mailman lapsista.
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Tästä pitä teidän Rakastetut Herra-
sa! ensin oppiman, ettei jokainen ole kcl-
wollinen pitämään sttä lapsellista turwal-
lista ja iloista seuraa Jumalan kansa,
josta me nyt aimomme puhua- Ei ole
jokainen otollinen senkaltaiseen suureen ar-
moon. Tämä, tämä on syy, mingä-
tähden lesus niin usein ja niin silmin-
nahtäwästi ulosmerkitsee niitä Tettisä, joi-
ta Hän tygöpuhuttelee, nimittäin ei ma-
ilman lapsia, waan Hänen rakkaita O«
petuslapsiansa. Niin suuri eroitus kuin
silloin oli näiden wälillä, niin pitä mei-
dänqin peräti toisenkaltaiset oleman, kuin
Milman lapset, jos me tahdomme pääl-
lemme somitta Christuxen puheen, ja u-
stoa että se kostee meihin, mitä Hän O-
petnslapsillensa sanoi. Ia koffa me pu-
humme yhdestä totisesta osallifudesta Ju-malan kansa, niin pitä meidän edeskaik-
kia wisusti perään ajatteleman, jos me mah-dolliset olla taidamme senkaltaista osalli-sutta pitämään Jumalan kansa.Ei meidän pidä ajatteleman, ettei
mahdollinen olis, että me kaikki tästä ar-
mosta ja autudesta osallisen tulla taidam-
me. Sitä ainoastans tällä erällä kysytän, jos
te siinä tilasa oletta, että te nyt taidatte
!e» itsellenne tygöomistaa: ja sen suhtentäytyy minun suulla julkialla tunnustaa,
että suuri osa teistä ci ole wielä senkaltai-set, niin muodon kuin heidän menonsa ja
elämänsä osotta sen, ettei he lesusta ra-lasta sydämestä, waan mailmata ja mi-tä mmlmasa on. Sillä jos he Händä ra-kastaisit ja ei mailmata, niin" he myös
sturaisit Christusta ja niin waeldaisst, kuinHan waelsi. Multa niinkuin ei tämä
tapahdu, ja kukin, joka waan silmänsäawaa, »M, mä asiat owat toisin, niinye myös pettäwät itsensä hirmuisesti, kd>-
lta he ajattelemat ustowansa lesuxen sääl-

le, maikka heidän uskonsa ei ole totinenja elawä, waan yzi kuollut historiallinenusko. O kuinga tarpellinen on siis, että
te wisusti koettelette itsenne ja kuuliaisestiseuratte sitä tcrwellisiä neuwoa, kuin te,
illc sielunne pelastuxexi annetan. Jos tetämän teette, niin te kelwollistxi tulettaJumalan kansa seuraa pitämään, niinkuinlapset rattan Isänsä kansa. Muutoinei se ikänäns menesty.

Mutta te, jotka wilpittömästi hyl-
lZttc mailmalliset himot, ja elämän ustonwoimasa olette lesuxen oikiat Opetuslap-
set ja seurajat! Teille minä julistan, että
te niin taidatte päällenne sowitta lesuxensanat, niinkuin ne olisit.juuri teille sano-tut- Teitä tygöpuhuttelee lesus niin-
kuin Opetuslapsiansakin: „Totisesti, to-„tisesti sanon minä teille: Mitä ikänä te
„anotte Isaldä minun nimeeni, niin Hän„anda teille. Ei te ole mitän tähän asti„minun nimeeni anonet: rukoilkat niin teosaatte, että teidän ilonne olis täydelli-,
//ncn. „

Te sanotte: Me löydämme meidäntykönämme wielä monda wikaa za puu-
tosta, jonga suhten emme uffalla omistaaitsellemme naita Icsuxcn sanoja. Minä
wastan: Opetuslapsisa olit myös wielä
monda ja suurta heikkoutta, kuitenqin hesekä laisi t, että myös olit welkapät so-wittamaan päälleniä Christuxen puhen,
niin muodon kuin he wilpittömän kään-
dyniisen jäiken totisesti lefufta rakastit,
ja ustott Hänen Jumalasta lähtenen. Sa-'
mäti on se myös tclsseMn wahwa peru-
stus , että te olette laar.net wäärydestH
ja hyljännet kaiken jumalattoman menon
ja mailmallistn himon, ja nyt todella ah-keroitsette elää puhtasti, hurstasti ja lumall.
sesti tasa mailmasa. Teidän fyndiNne owatteille Chnstuxen tähden annetut,

loka
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joka myös tahtoo joka päiwä puhdistaa
teitä enämmin ja enämmin teidän rikori--
stcmna ja puutoxistanna. Sillä wälillä
teke usto teitä kelwollisixi mastanottamaan
kaikkia sitä hywää, kuin Christus on tä-
sa luwannut, ja te taidatte lapsellisella
turmalla ja ilolla seuraa pitä Jumalan ,

niinkuin rakkan Isänne kansa: ja tätä
me nyt tahdomme lupauren jälkeen likem-
min tutkistella.

. Toisesa Osasa,
iX)nn tulkat nyt ja oppikama lesuren

omasta suusta, kuinga ussowaisten
tulee lapsellisella turmalla Jumalan kan-
sa seuraa pitä. Hän sanoo: „Mitä
„ikänä te anotte Isäldä minun nimeeni,
„niin Hän anda teille; Ia taas: En mi-
„nä sano teille, että minä rukoilen Isää
„tcidän tähtenne, sillä Isä rakastaa itse
„teita>, Ei Hän sano: Kaikki mitä te
rukoilette Jumalala; eikä myös: Juma-
la itse rakastaa teitä; waan Hän kutsuu
HändH merkillisesti Ilari, että me siilä
oppisimme tundemaan Jumalala meidän
oikiaN Isäri, ja että me olemme Hänen
oikiat lapsensa, jos me ainoastans Hänenainoan'Poikansa nimen päälle uffsmme.
Niinkuin nyt rakkat lapset elämät rcckkan
Isänsä kansa lapsellistsa yxikertaisudesa,
ilman orjallista pelwota; niinkuill myös
yri rakas Isä menettelee ilsens isälltsesti
lastensa kansa, rakastaa heitä ja teke heil-
le hywää: niin tahtoo myös Christus,
että me Hänen sanastansa tietästmme, ku-
inga ustowaiset taitamat samankaltaisella
lapsellisella nstollisudella seuraa pitä Tm,
mallisen Isänsä kansa, ja kuinga Hän
puoleldcmsa, Poikansa lesuxen tähden
mielistyy heihin, rakastaa heitä, teke heil-
le hywää, ja ei tiellä heildä heidän ru-

kouxensa, kosta ei he rukoile sitä kuinheille «vahingollinen on waan paremmin
anda heille enämmängin, kuin he pyytä
ymmärtämät. Ah! nämät owat maisinlohdulliset sanat: „En minä sam, teille,
„että minä rukoilen Isää teidän tähttn-
?,ne, silla Isä rakastaa itse teitä.,, To-
tisesti Herra lesus rukoilee Isäänsä mei,
dän, edestämme; mutta ei Hän nyt lä-
jä tahdo puhua siitä. Mingätähden? Sm-
tähden, että Hän niin paljotc» paremmin
opettais meitä tundemaan Jumalan Isäl-
listä sydända, ja kuinga se on rakkaus
sta täytetty ustowaisia lapsiansa wostm,
joka pitä heitä keffowaista lapsiansa »va-
stan, joka pitä heitä kchoittaman, M
lapsellisella turmalla ja ilman pelwota Hä»<
da lähestymään. Niinkuin lapset maan
päällä ottamat kaikesa hädäsä ja tarpesa
heidän pakonsa rakasten wanhemoain-sa tygö niin tahtoo lesus, että nii-
den uffowaisten myös pitä tailvallisen I<
sänsä lygö llman orjallista pelwota rw
dämän, ja niinkuin lapset kaikkea hywää
Häneldä toiwoman, ollen wahwat seg
päälle, että Jumala hywästyy yhtä sen
kaltaista lapsellista rohkeutta. la, jos
kuinga palamakin keskinäinen rakkaus olis
luonnollisten wanhemvain ja lasten malil»
lä, niin ei se kuttengan mara mitän sen
ylönpaltisesti suloisen osallisuden suhten,
joka on Jumalan ja Hänen lastensa lvi-
lillä. Se edespannan ja ulos maolatan
Rcmmatusa monella suloisella puhen
rella. Jumala anda lapsensa imiä ja «<

wituxi tulla Hänen lohduturensa nisistä»
Hän kanda heitä syliiänsä,ja he saawat
Hänen polweinsa päällä ihannetta.
kuin äiti poikaansa lohduttaa, niin uuM
Jumala heitä lohdutta lesa. 66: n»
t«, 15.

Edt^
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Edespäin opetta Herra lesus, että
niiden ussowaistcn seura ja osallisus, Ju-
malan niinkuin heidän rakkan Isänsä kan-
sa, on turvallinen, ia yhdistetty sydä-
mellisen ustalluren kansa. Että Opetus-
lapsikla olis ollut sitä suurempi turwa Ju-
malaan, anoa lesus heille tämän suloi-sen lupauxen: „Totiscsti, totisesti sanon
„miua teille; Mltä ikänä te anotte Ifäl-
„da minun nimeeni, niin Hän anda teil-
„le. „ Kuinga olis Han tainnut kehoit-
ta heitä suurempan ufkallureen Jumalaan
tuin yhden niin jalon lnpauxen kautta,
jooga Hän päällisen wahwistaa kahdesti
kerrotulla Totisesti. Tämän'simusa ke-
hsitta Hän heitä myös rukouxcen, sano-
den: „Ette ole mitän minun nimeeni ta»
„hän asti anonet: rukoilkat, niin te saat-
te, että teidän ilonne olis täydellinen.,,
Hän tietä anda'heille myös edeltäpäin,
että heidän piti mm tuttawixi tuleman
Jumalan kansa , että he taisit kaiketta roh-
keudella ja ustalluxella lesuxen nimeen
rukoilla Händä. Näitä, sano Han „mi«
~nä olen teille puhunut tapauxisa: mut-
kia aika tulee, etten minä sillen puhu
Mle tapaurisa, maan ilmoitan julkisesti
„teille minun Isästäni. Siliä päiwanä
„pitä teidän rukoileman minun nimeeni.,,
Niin se myöskin tapahdut, ja on yri e-
simerkki sen päälle nahtäwä Ap. D 4:
24-31. Uston Hengi saatta erinomaise-
sti ien, niinkuin yhden pää osan elämä-
stä uffosta myötänsä, että- sielu lapselli-
sella turmalla lepää lumalasa, niinkuin
Me siitä lukea taidamme, Hebr. io: 19-25.

Wiimeri opetta Herra lesus, että
Wowaisten seura ja osallisuö Jumalan»ansa on iloinen, silla Han sanoo: „Et-,,w teidän ilonne olis täydellinen.,, Ko-ssa ustowmset hcnvaitsewat, että Juma-la niin armollisesti kuulee heidän ntkou-

rensa, ja että he kaikesa hadäsä ja tar-
pesä löytämät awun ja lohdutuxen Hä-nen tykönänsä, niin he iloitsemat siitä,
että heillä on Hänesa niinkuin Ambro-
sius sanoo, yxi niin hywä Herra.
he maistamat Herran suloisutta, niinkuin
Petari sano i Kir. 2 : 3. „los te muu-
„win maistanet olette, että Herra on
„sulojnen.„ Ei he ainoastans iloitse Ju-
malan hywydesta, kiittäin ja ylistäin Hän-
da sen edestä, maan he suomat myös sy-
dämessänsä, että muutkin saisit sitä koe-
tella, niinkuin Daww sanoo: „Maistakal
„ja katsokat, kuinga Herra on suloinen;
„autuas on se, joka Häneen turmaa.,,
Ps. 34:9. Herra lesus ja Hänen Ope-
tuslapsensa omat yxi elawä esiknwa niidett
ustowaisten lapselliseen, turwalliseen ja iloi-seen seuraan ja osallisnteen Jumalan kansa.
Herra lesus piti senkaltaisen kansakaymi»
sen Isänsä kansa, ja Hänen Opetuslap,
sensa elit myös »iin Hänen kansansa; Ia
niinkuin Hau heitä isällisellä rakkaudella
syleili, niin myös heidängin rakkaudensa
ja lapsellinen uskollisudensa Handa wastcm
alati lisaysi ja tygöotci. longa suhten
myös, kossa lesus sanoo: „Minä läxin
//Isästä ja tulin mailmaan, taas minä jä-
„tän mailman ja menen Isan tygö.,, Niin
he annoit Hänelle tämän rakkan lapsella
sen wastauxen: „Katso nyt sinä julkisesti
„puhut, ia et yhtän tapausta sano- Nyt
„me tiedämme Sinun kaikki tietämän, jss
„et Sinä tarwitse, että joku Sinulda
„kysyy. Sentähden me ustomme Sinu»
„lumalasta lähtenen.,,

Ah! kuulkat tätä, te mailman lap-
set! Senkaltaista kansakäymistä Jumalan
kansa, josta nyt on puhuttu, ette ole tun-
denet, cttäka taida tuta, sillä se on mah-
dotoin että st, joka sondia ja mcnlmata
rakastaa, o!is senkaltaiseen armoon ja au-

Ii

249Rukous Sunnuntai.



luteen kelwollinen. Ah! että te tyhmyde»
stännä wiisastuisitte ja alkaisitte tästä het-
kestä asti kääntä teitänne Jumalan tygö,
eikä nyt enämmin pytä autta teitä yh-
dellä paljahalla ulkonaisella Christillisy-
den muodolla, wan noudatta jumalisu-
den totista woimaa. Te taidatte hywin
kyllä ymmärtä, mikä taiwas se mahta
olla maan päällä, että pitä yhtä senkal-
taista lapsellista ja iloista seuraa Juma-
lan niinkuin rakkahan Isan kansa. Äl-
lät nyt enämmin olko sitä. wastaa. Te
hawaitsttta itse, että minä kernasti tah-
don Jumalan sanan kautta saatta teitä
parempaan ja oikein autualliseen tilaan.
Niin andakat minun siis kerran löytä
teidän tykönannä sen hedelmän, kuin mi-
nä kauwcm olen loimottanut, ja sowitta-
tat teitänne siihen järjestyxeen, josa Ju-
mala tahto teitä osallisen tehdä siitä kaik-
kein suurimmasta autudesta.

Mutta Te, arat ja hellat sydämet,
jotka tosin tunnette, ettei se ole juuri niin
helppo asia, että tulla Jumalan kansa
pitämään sitä mainittua lapsellista, tur-
wallista ja iloista osallisutta. Minä tie-
dän kyllä, mikä puutos teitä waiwaa:
Mä se on minulle käynyt ja wielä yh-
dexi osari kaypi niinkuin teillekkin. Se
sn mielestänne komin paljo, että' yri ih-
minen taitais niin iloisesti ja turmallisestsseuraa pttä Jumalan kansa, kuin rakkat
lapset heidän rakkan Isänsä kansa. Mi-
nä olen jo sanonut, että ne putoxet ja
heikkoudet, joita te joka paiwa huomait-
setta owat teille suurexi estexi.
Mutta minä sanon teille myös: Meidän
täyty hawata, että myös heikkouden syn-
nit wahentäwät meidän turmamme Ju-
malan tygö, että me oppisimme ka mah-
tamaan mettämme niistä, ja ei ainoastans

julkisista ja ehdollisesta synneistä, jotka ti
Millan muotoa uskon kansa sowi yhteen
Jos me nyt hawaitsemme, että meidK,
turmamme Jumalan tygö, ei tahdo mar-
sin menestyä, kosta me josa kusa asiasi,
erehtymme, niin se tehkön meitä sitä walp.
pahammaxi. Ia jota enämmin me silloin
tunnemme, että rauha Jumalan kansa jä
yxi lapsellinen turwallinen ja iloinen osal-
lisus Hänen kansansa on yxi kallis ja fuu<
ri etu, sitä halussi ullijemmasti tuleemeidän
tätä rauha noudatta ja lätkiä surulla mm«
kuin silmäterää. Mutta minä tMon
myös teille mieleenjohdatta mitä Pawalisanoo, Rom. 8: i» „Niin ei ole nyt
„yhtän kadotusta niisä, jotka lesuresa
„Christuxesa omat, ja ei waella lihan
„waan hengen jälken.,, Niin olkat nyt
wahwat sen päälle, että teidän putorM
ne ei teille tygolueta Christuxen tähden.
Sillä Hän on puhdistanut teitä synnti,
stänne »verellänsä ja walcnsnut teitä puh«
taxi. Olkat sentähden hywäsä turwasa,
ja koffa te huomailfette tcisä Mikoja ja
putoxia , niin puhdistakat teitä usson kaut-
ta lesuxen weresä: Rukoilkat Jumalala
syndein andexi saamisesta Christuxen m»
meen: Heittäkat teitä wastudesta Juma-
lan armo - hallituxen crlle: PällepitcM
sttte teidä» juoxunne turwallisesti: Älka't
andako mitän mailmala häirittä eli estää
teitä pitämästä yhtä lapsellista, turwalli-
sta ja iloista osallisutta Jumalan kansa»
waan ahkeroitkat enämmin siinä tygöot<
ta za lisändyä, sixi kuin yxi suuri ranha
ja jalo lepo käypi ylös teidän sieluisau-
ne, ja teidän sydämenne tulemat Juma-
lan oikioiri rauhan majoixi. Silla H"
nen rauhansa ja laupiudensa on olewa
heidän päällänsä, jotka tämän ojennus
nuoran jällen waeldawat, ja Jumalan
Israelin päällä.
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Rukous.

Hisen ja iloisen osattiin kautta Gi.nm kansai?
dcmme anden: l« suoletta kalkki ,e, kui» n»t

olis meisa elamari ja woimaxi, elta nnkin fit«

f'""" "/ " <°f""".. .7
CdriNuicsa A,en

Ehristuxen Taiwaseen-astumisen Juhla
Jumala, joka on ylösottanut meidän Vapahtajamme lesuren Chri-stmen ja asettanut Hänen Mmestetin oiktalle puolelle korkeuxis. Hänsuokon meille armojans, että tänä pänä oikein wiettä meidän Her-ramme Taiwasenastumisen Juhlaa, ja koko meidän sielumme jamie-

lemme kansa pitä meidän menomme taiwasa ja sinne waelda, Hä-nm kunniallisen arlnonsa yltstyxexi ja klitoxm l Alnen.
Herrasa! Niinkuin Ewan-

gelistat ensin ilmoittamat meille,
mitä Herra lesus on tehnyt ja

ilmoittanut, sittä, kuinga Hän on.kärsi-
nyt ja kuollut; niinkuin he sen jälken
mainitsemat Hänen ylösnousemisestansa ja
«moitulistansa Opetuslastens edesä ja koh-ta sen päästä puhumat Hänen Taiwasm-Humisestans; niin Pyhät Apostolit osot-awac meille, kninqa meidän pitä somis-taman nämät tlnndct itse päällemme ja
Ma niistä hyötymään oikiafa jarjestyre-
ala Jumalan mielen jälken< Että tal-
« erällä ainoastans puhua siitä, johonga

lusnäulewainen päiwä anda tilaa, niinApostolit Kirjoisansa jokapaikas neuwo-
meitä, kuinga meidän tulee meille'

ylosrafennuMi ja ijankaittisexi autuderi
yhdistää ja yhlensitoa toinen toisensa kcm-

sa ei ainoastans Christuxen kuolemata ja ylös-
nousemista, maan myös Hänen ylösnousemi-
stansa ja Taiwasen-astumistansa; kumga mei-
dän pitä ne meille tygöomistaman; kuinga
meidän pita niinmuodon etsimän Jumalanerinomaista päämärääja päällekatsandota ei
paljasa ulkonaisten tapausten tiedosa, waan
niiden oikiasa sowittamisesa meidän päällem-
me, pawali sanooEph- 2:4,5,6. „Mutta
„lumala, jokarikas oniaupiudesta, Hänen„suuren rattaudensa tähden, jolla Han
„on meitä rakastanut, ja kosta me wicla
„synnisa kuollet olimma., on Hän meilH
„Christureu kansa elawäxi tehdyt; f sillä„Armosta otetta te autuaxi tullet) Ia
„on meidän ynnä Hänen kansansa ylös-
„herättanyt,ja istltttanut taiwallistin me»-
„noihin Christuxem lesuxesa-,, Kuka ei
nae, että Apostoli tasa ei paljastansa mai-

li2 nitse
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Nitse lesuxen ylösnousemisesta ja taiwa-seen astumisesta, waan liettämän teke
myös, kuinga meidän pitä ne itsellemme
tygöomistaman? Ia kuka ei näe, kuinga
«visusti hän yhtensttoo ylösnousemisen ja
taiwaseen astumisen siinä tygöomistamise-
sa, kuin meidän pitä siitä tekemän? Sil«
la siinä edellakaywaisesa Lug. i: w. 20.
oli hän sanonut Christuxesta, että Juma-
la Hänen herätti kuolluista, ja pani istu-
maan oikialle kädellensä Taiwaisa. Ta-sa sanoo hän meistä, että Jumala on
meitä ynnä Christuxen kansa ylösherät-
tänyt, ja istuttanut taiwallisiin menoihin
Christunsa lesuxesa. Nyt me tiedämme,
ettei tämä ole ulkonaisefa muodosa tapah-
tunut, waan että jotain senkaltaista taita
niinkuin me toiwomme wiela nytkin uston
kautta tapahtua: Seurawaisesti tahto A-
psftoli tämän kautta opetta meitä, kuin-
ga meidän pitä usson kautta oikein tygö-
omistaman meille sekä Christien ylös-
nousemisen että taiwaseen astumisen woi-
man ja hcdetman. Samalla muotoa p!l-
-huu han ColoZ. 3: ?, H- „los te siis
„Christuxen kansa ylösnosnet olette, niin
„etsikät niitä kuin ylhällä owat, kusa Chri-

istuu Jumalan oikialla kädellä. Pyr-
„kikät niiden perään, kuin ylhällä owat,
„ja ei niiden, kuin maan päällä-owat.,,
Koska me ylösnousimme Christuxen kan-
sa? Ulkonaisesti se ei ole ikäns tapahtu-
nut; Multa Apostoli opetta' edelläkäywai-
sesä 2 Lug. 12: 13. w. kosta ja kenestä
tämä ylösnouseminen taitan sanoa: „Te
„oletta myös Christuxen kansa ylösnosnet
„uston kautta, jonqa Jumala waikutta,
s,joka Hänen kuolleista herättänyt on: Ia
„on teidän Hänen kcmscms eläwäxi teh-
„nZt. „ Niin on tämä ylösnousemus
tapahtunut uston kautta,'ia se, jolla on
«sto, jonga Jumala waikutta/ ft ja ei

kukan mun on ylösnosnut Christuxen kan,sa- Mutta se, joka usson kautta on y,
lösnosnut Christuxen kania, hänen,
myös sen jälken oikein hyödytystä etsimän
lesuxen taiwaseenastumiftsta, niinkuin
ylösnousemineil on usson kautta hancldä
omistettu.

Rakastetut Herrasa! Emme lue ta»
pellisexi että wahwista tätä «siata ujeim-
millä Namatun sanoilla yhdenkaliaiststa
sisällcpidosta. Me riennämme ennemmin
Ewangeliumin Textin jälken tutkimaan
Christuxen Taiwaseenastumista, noudat,
tain sitä wastamainittua Arostolillista o-
petuxen-muotoa, niin, ettemme paljastani
uudista meidän tykönämmä Christine»
Taiwaseenastunlisen muistoa, waan,
kuin me jo aikaa olemme kuullet ja tie<
dämme sen Jumalan sanasta tapahtnnexi,
niin pitä meidän nyt ahkeroiman sitä
niin kayttä, että me uston kautta scurch
simme meidän taiwaisten ylösmennyttä
Wapahtajata, tulisimme ynnä Hänen
kansansa istutetun taiwallisiin menoihin,
ja niinmuodon toinen toisemme kansa o>
sallisen Christuxen ylösnousemisen ja tai«
maiseen-astumisen hedelmässä. Jokainen,
joka täydellä todella halaja sielunsa au»
luutta, rukoilko» minun kansani Jumalala
Hänen Pyhän Hengensä kcmsawaikutu-
xesta ja runsahasta simmuxesta Jumalansanan kautta. Kuulkon meitä Isa mei-
dän, joka j. n. e.

Ewangelium, Marc. 16:14-20.
aikaan , koska! 'ne

atrioitsit, ilmestyi Icsus heille, ja soima''
heidän epäuffoailsa ja hcioan sydaliunse kangilittli:
ettei he ussonet niitä, jotka Hänen nähnet olit
ylösnosnexi. Ia sanoi heille: mcnM k«ikln»
mailmaan, ja, saHrnatkat Ewangcliumia; ikaiku'
le luodnille. Joka usko ja kastttan, se tnie au»
luori.: mnlca joka ei se kadoteta». Wn^."
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UZmZt lowat ne merkit, jotka nilti seurawat,
tuin ustowst: Minun ninieni kautta pitä heidän
Verlelet ulos ajoman uusilla kielillä puhmnaan:
ssärmet poisajaman: he jotakin myrkya
jxowat, niin ei »vahingoita: Saira»
stcn päälle pitä heidän käte»sa panema», ja ne
Wranewat. Ia Herra sitte kuin Hän oli heille
fulMltt, otellin ylss Tnilvafceu, ja istui I>,!!na<
II», oikialle kädelle. Mutta h? menit ja saarnai-
sit joka p«ikasa, ja Herra waikutti heidän ka»,
sans, ja wahwisii sanan seurawaisten merkkein
loutta.

Rakastetut Herrasa! Minun tarkoi-
lurem on tällä erällä, että ylösluetun E-
wangeliumin myödenannon jälken, mie-
leheune johdatta ja edes asetta.

Tutkinnoxi.
Meidan kutsumustamma Taiwa-seen Chrismxen Taiwasem-astumlsen

kautta.
„Herra lesu! Korgota Sinuas Si-

Mn woimasas, ja suo, ettei ainoastans
„meidän kutsumisemme taiwaseen, joka
„on meille annettu Sinun Taiwaseen-
„astumises kautta, nyt tulis oikein edes-
„ksetttnxi, waan paina myös jokaisen Sie-
„lun tykönä hänen kutsumisensa taiwai-
„sten, jonga han tällä erällä saa Sinun
~taiwaseen - astumises kauna, niin sy-
„wasti sydämeen, että hän tästä hetke-„stä asti wedetaistu Sinun jälkces, ja

itsensä istutetun Sinun kansas
„ja Siuusa niihin taiwallisiin menoihin!„Amen.„
Dosta ne yxitoistakymmendä atri-

Hjtsic,. ilmestyi heille lesus, ja
soimaisi heidän epäussoansa ja hei-dän sydämensä kangimca: ettei he n-stonec niicä, jotka -Hänen nähner o,
lir ylösnosneri. Niin kuulu meidän E-
wangcliumimme alku, ja tosin ei siinäwielä Mitgn kirjoittta taiwa-

Zi

seen-astumisesta, maan mainitan
stans Harmoilla sanoilla, Mitä me lawi"
ammalda kuulimma ensimmäisnä
nuntaina jällen Pästäifen loh. 22: 19»
31. ja toffee siihen, kuin tapahtui Pä-
siäis paiwänä, jona lesuS nousi ylös
kuslluista. Mutta mingätähden muistut-
ta Ewangelista Marcus tasa, että Her»
ra lesus foimais Opetuslapsiansa heidHll
epäuskonsa ja sydämensä kangiuden täh-
den? Mingätähden mainitse Hän, että
Herra sen saman heidän epäuskonsa tahi
den wielä kerran ilmoitti itstns heille,
kosta kaikki yxitoistakymmendä olit koosa?
Se ei ollut sen päälle tehty, että Her»
ra lesus nyt Hänen ylösnousemisensa
jälken piti tcmscngin olla heidän tykönän-
sä näkywäistsä muobosa, niinkuin Hän
oli ollut heidän kansansa ennen Hänenkärsimistänsä ja kuolematansa, waan et-
tä Hanm piti menemän ylös taiwaseen
ja asettaman itsensä Majestetin oikialle
puolelle korkiuzls. Mutta Hän tahdoiedelläwoittain saatta Opetuslapsiansa ju-
uri wahwasti ussomaan Hänen ylösnou-
semisensa. Niinkuin he nyt ei tahtonetuskoa niitä, jotka näit Hänen ylösno-
snexi, niin Hän tasa wastalkusesa ilmoi«
tuxesans' soimaisi heitä heidän epäuston-
sa tähden. Heidän sydämensä rippui
wielä siinä, wääräsä luulosa, joka heillä
kauwan aika oli ollut, yhden - maallisen
Israelin waldakunnan ylösrakendamist-
sta maan päällä, niinkuin me näemme
Ap. Teg. 1: 6. Sentähden tahdoi Hänpäästä heitä irti maasta, että kosta Hän
oli ylösmenewä taiwaseen, he myöskin
oikiasa uffosa, tundisit heidän klttsumi-
stnsa taiwsseeit ja lesu.ren ijankaikkiften
waldakundaan.

Te kaikki läsnäolewaiset! Kuulkat
ja waarmottakat tätä- soi»

MMlö
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muuö kostee myös teihin. Silla meidän
sydämemme owat hamasta nuorudesta ai-
wan paljon pitänet itsensä maasa kiinni,
ja ehkä me olemme kerskannet ustosta,
niin owat kuitengin Jumalan kmkkinäke-
wäiset silmät hämännet suuren ustotto-
muden meisä. Ia mitä näkemät he wielä
nytkin ? Ah Jumala parcuton niin totta !

oikicm epäuskoa. Jos me ar-
moakin seurannet olemme jarumennet wil>
pittömästi Christusta etsimän, niin on
kuitengin meidän sydämemme kangiuden
tähden, usson kipinä wielä huono meisä,
josta on peljättäwä että meidän Wapah,
taja löytä tuhansin kerroin suuremmansyyn soimamiseen meitä kuin Opetuslapsia
epäuskon tähden. Mingätähden pitä mei-
dän peittämän ja kaunisteleman meidän
putoxemme? Tundekama sitä ennen nöy-
rydcllä ja tunnustakama kernasti, että me
okmme ansainnet soimauxia Häneldä.
Jos me niin nöyrytämme itsemme niin
Hänen nuhtens on olewa meille yxi kut«

taiwaseen, niinkuin Hän itsiänsä
sinne joudutti. Sen tähden rewäistämä
itsemme irti mailmssta ja niistä, kuin
mailmasa owat: irti maasta ja kaikesta
kmn sen päällä on? Pois epäuskon kan-sa ! Christus on täsä ja sanoo meille:
Ustokat minun ylösnousemiseni, ja että
minä olen ylösmennyt minun ja
teidän Isänne tygö. Nyt te tiedätte,
misä teidän asumisenne ja kotonne on
olewa- Pyrkikät minun perähäni sydä-
mellä ja mielellä, kaikkein ttidäu sielunne
ja hengei-lne woimain kansa, kaikkein
himoinne ja halninue kansa! Jos te tä-
män ktttsumisen wastanotattc sieluisanne,
niin pitä teidän aina ja ijankoikkisesti py-
symän minun tykönäni niiden autualli-
sten taiwasa.

„Hän sanoi heille: Mensat kaikkeen

„mailmaan ja faarnatkat Ewangeliumia
„kaikille luoduille. Joka usto ja kaste,
„tan, se tule autuaxi: mutta joka ei u,
„sto, se kadotetun.,, Näillä sanoillameidän TMisamma heitä Herra leftzApostolisenwiran Opetuslastensa halduun,
ja ilmoitta ijankaikkisen autuden kaikille
niille, jotka ustowctt ja kastetan, mutta
niille jotkaei usto, ijankaikkisen fadoturemSiinä siwusa opimme me myös näisa
sanoisa tulldemaan meidän kutumustam-
me taiwaseen Christuxen taiwaseen-astu-
misen kautta. Sillä sen kautta että Hänjättä Apostolisen wiran Opetuslapsillenz,
anda Hän heille tietä, ettei Hän pitä-
nyt oleman mailmasa, waan tahdoi ylös»
mennä taiwaseen. Kosta Hän lupaa
uffowmsille ijankaikkisen autuden, osotia
Hän heille, ettei heidän myöskän pitä-
nyt pysymän mailmasa, waan taiwaseen
tuleman Hänen tygönsä. Kosta Hänuhkaa epäuskoisia kadotuxen kansa, opci-
ta Han, että se joka ei anna uston kaut»
ta weta itsensä Hiuen perahänsä taiwai-
seen ja taiwslliseen menoon/ hänellä ei ole
myös jotain osa Hänesä , waan pitä huk-
kuman la ijcmkaiktisesti kadotetuxi tule*
man.mallman kansa.

Ottakat waari, Te, jotkatätä kuu-
lette ! Eikö Opetuslapset ole tätä Aoosto-
lista wirka toimittanet, niinkuin Hena
lesus heitä kasti? Eiki Ewangelium
ole heidän valweluxens kautta tullut mei-
dän tygömme? Emmakö me ole autu-
den sanan kautta, kutsutut ammeen?
Mingätähden me siis ripumme niin koivill
kiinni maasa? O nostakat kuitengin tei-
dän sydämiänne taiwaseen! Siellä, st'
ella „<e katomatoin, saastuttamatoin >a
„turmelematoin perilldö on: Siellä, tai-
„waisa, se meitä warten tähdelle psudu
„on, jotta Jumalan wäellä uston kaul<
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„ta autnteen kätketyn:„ 1 Pet-1: 4, 5.
Te mahdatte sanoa, mitä tahdotte, niin
<i teidän nskonne kelpa mihingän, jos ei
teidän sydämenne totudesa wedetä, nii-
hin taiwallisiin, kusa Christus on, joka
on liimannut teille autuden.

Nyt, nyt tulette Te wastuudesta
lutsutuxi Taiwaseen. Kuulkat Te kaikki!
„Icsuxen nimeen, joka on
~ylösmennyt taiwaseen ja nyt istuu,lu-
„malan oikialla kädellä, kutsun minä leitä
„f<ukkia yhteffesti ja erityisesti taiwaseen,
„ja lasten Hänen nimeensä tämän kutsu,
„misen teidän sydämenne, sielunne ja 0-
„mcmtunnonne päälle. Jollei te ennen
„o!e sitä tundenet, niin ttmoekat nyt, ja
„pitäkat tettä tästä hetkestä asti senkal-
taisina , jotka olette kutsutut mailmasta,
„llitsutut taiwaiseen ja aututeen. Mutta
Miistakat myös, että teidän tästälähin
„loppuunasti pitä uskollisesti seuraman lä-
„tä kutsumusta kaikesta teidän sydämestän-
ne, kaikesta teidän sielustanne ja kaikista
~teidän monnistanne, joita Jumala teille
„ke>'nasti on suopa.

„ Mutta nämät owat nt merkit,
„jotka niitä seurawat, kuin ustowat:
,/Minun nimeni kautta pitä heidän Per-„kelet ulosajaman: uusilla kielillä puhu,
Man: Kärmet poisajaman: Ia jos he
»,jotakin myrkkyä juomat, niin ei heille
/Man wahinZoita: Sairasten päälle pi-
„ta heidän kätensä paneman ja ne para-
nemat :„ Luemme me edespäin Ewan-
gelmmisa. Että se, mitä Herra lelustasa lupaa Opetuslapsillens ja Apostoleil-
>e»s, ja myös muille uffowaisille, on
totisesti tullut täytetyxi, sen todistaa ei
woastans Ewangelista seur. w. kostah«n sanoo; „Herra waikutti heidän kan»"sans ja wahwisti sanan seurawaisten"Mntkein kautta;„ waan myös Aposto'

lein Tegot, Lug. 2:4, 11. Lug, 10,46.
Lug. 16: 13. Lug. 28: 5. ja muija
paikoisa. Tämä »li Apostolein Naku-
tus-Kirja, jonga Herra heille sndoi woi-
mallisexi tooistuxexi, että he totisesti olit
Haneldä uloslähetetyt. Siitä, että Hän
niin waikutti heidän kansansa, ja teki
ihmeitä ja tunnustähteja heidän kättensä
kautta, piti joka miehen päättä, että sesana, jota he joka paikasa saarnaisit,
oli totnus, niinmuodon kuin Jumalasen itse ihmeitten kautta wahwisti. Mut-
ta juuri sima maka myös meidän kutsu»
misemme taiwaseen, jonga me olenme
saanet I?suxen taiwaiscen-astumisen kaut'
ta ; S,llä niinkuin Hän Opetuswirasansa
maan päällä on meitä taiwaseen kutsu»
nut, ja ennen kuin Hän taiwaseen ylös-
meni, ilmoittanut ne samat tunnustäh-
det, kuin sitten itse työsä tapahduit, niin
on Han sen kautta tahtonut saatta mei-
tä nstoon ja wetä meitä peräsänsa tai-waseen. „Kuingasta me, kysyy Apo-
stoli Hebr. 2: 3,4. ~Kuingasta me walt«

jos me senkaltaisen mttuden
„ylönkatfomme? Joka sitte, kuin se en-
„sin Herraida saarnattu oli, meisä wah«
„wistetuxi tuli, niiden kautta, jötka sen
„kuullet olit: Ia Jumala on siihen to-
„distnrens andanut stkä ihmeillä ettätnn»
„nustähd?illä, niin myös moninaisilla
„woimallisilla töillä, ja Pyhän Hengen

Hänen tahtonsa jälken.,, Ta-
sa me näemme, kuingc, meidän oikein ka»
yttä tule Apostolein ihmeitä ja tunnus-
tähtejä.

Ottakat waari, te jotka tätä kuu-
lette ! Ettäkö te myös ole ne samat, joi-
den päälle tämä autuus, joka ensin on
saarnattu Herralda, tullut on niiden ka-
utta, jotka sen kuullet owctt, nimittäin
lesuxen Apostolein kautta, joiden sanat

liuma-
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Jumala on wahwistanut tunnustähdellla
ja moninaisilla woimallisilla töillä ja Py-
hän Hengen jakamisella Hänen tahoonsa
jällen? Jos te nyt ussotta lesuxen pä-
slle heidän sanansa kautta, joiden edestä
Han myös on rukoillut loh. l?: 2».

o! niin älkät myös lukeko stta antuutta
halwaxi, joka teille on ilmoitettu. Ette
löydä sitä tämän mailman menosa. Se
on taiwasa, Sen päälle pitä teidän a-
jatuxianne asettaman: Siellä pitä teidän
menonne oleman. Siellä pira teidän a-
suman sydämenne, sielunne ja mielennä
kansa, „siliä sieldä te Lunastajata Herra
,/Zesusta odotatte, joka teidän heikon ruu-
„minne kirkasta, että se Hänen kirckkan
„ruuminsa kaltainen olis silla woimalla,
„jolla Han myös woi kaikki ltsellms
„c!emnlaisexi tehdä, „ niinkuin Pawali
puhuu Phil. 3: 20. Mailma pitä sy-
dämestä luowutettaman, mutta taiwas
siime sisälle käymän. Sentähden pitä
teidän lakkamattomalla rukouxella Juma-
la! da lesuxen Christnren nimeen pytä°
wän, että st tapahduis tällä armon ajalla-
Jos ei teillä täällä »le taiwas sieluisan-
na; niin totisesti ette ikänäns tule taman
elämän jaiken taiwaiseen.

„Ia Herra sitte knin Hän oli heille
„puyunut ottettin ylöZ Tslwasten ja i-
„stui Jumalan oilialle kädelle.,, Kuinga
lyhykäisesti edespannan täsä Christuxcn
Taiwaseen°astumista? Ewangelista mainit»
se tussin kolmella sanalla siitä. Han sa-
noo amoastans : lesus orerrm ylös Tai-
waseen. Harmoilla sanoilla typoponee
hän yhden toisen korkeimmasa mitasa tar-
peMn Uston.kappalen, nimittäin: Ia
istui Jumalan oikialle kädelle. Täsa
puhutan asioista, joihin meidän näkö ei
ulotu, ja joita me silloin wasta saamme
katsella, kosta me tulemme Christien ty-

gö taiwasa. Apostolit näit Hänen sinneylösmenewän, josta mainitan täsH ja mu-
älla, erinomattain Ap. T. 1:9, 10, n.
Srephanus näki myös lesuxen seisowan
Jumalan oikialla kädellä. T. ?i
55. Mutta kaikki tämä on tapahtunut
ja meille ilmoitettu, että n« uskoisimme
ja uston kautta autuan tulisimme-

Jos me totudesa ustomme, M
„Christus neljäntenä kymmenentenä päi-
„wnna jälken Häneil ylösnousemisensa
„on totisesti ja näkywäisesä muodosa ylös<
„mennyt taiwaseen/ stsällekaynyt Hänen
„kunniaansa ja astunut Hänen Walda-
„kundaansa , josa Hän ynnä Taiwallisen
„Isänsä kansa hallitse yli taiwan ja
„maan, mutta erinomattain hallitse, ylös-
„pitä ja warjele Hänen uffollisen Seura-
„kundansa ja on aina hanefä lasnäole,
„wainen„ (sillä siinä seisoo Hänen istumi,
sensa Jumalan oikialla kädellä); jos me
nyt sanon minä, tätä ustomme, ah niin
pitä meidän myös lukea itsemme fulsli»
tuxi taiwaseen, ja lesuren Christmn,
meidän siunatun Päämichen kuunil-an.
Mutta jos ei me huoli tästä kutsumisen
sta; jos me annamme Christuxcn BZ<
mennä taiwaseen ja istua Jumalan oiki-
alla ladella, ja pysymme maallisesti,
mutta ei taiwallisesti mieltyneinä, niin
emme suingan taida todella sanoa että
mc olemme käsittänet Christuxcn taiwa«
sten-astumisen ja Hänen istumisensa
malan oikialla kädellä totisen ja clämn
uston kansa, ehkä kuinga me niimä mie«
hinä olla tahdomme. Tulkat kuitcngin jl>
katsotat, kuinga yxi Herran Apostoli pu-
huu asiasta. Pawali sanoo: „ Meidän
„H?rran lesuxen Chlistuxen Jumala.
„funnian Isä, anda teille wiisaudcn M
„ilmoiwxen Hengen Hänen tundenuuen-
„sa. Ia myös teidän, kosta te knM

slittl
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,Mte ylitsekäymisten ja syndein tähden:
„loisa te muinen waelsitta, tämän mail-
„man juoxun jällen; ja sen Pääruhti-
„nan, jslla tuulesa walda sn, nimittäin,
„sen Hengen jälken, joka nyt epäustoisi'
„sa lapsifa waikutta. Joiden seasa me
„myös kaikki muinen meidän lihamma
„himoisa waelsimme, ja teimme lihan ja
„Tolmen tahdon jälken: Ia me olimma

wihan niinkuin mu«
„utkin. Mutta Jumala joka rikas on
„Kl!piudesta, Hsnen suuren rakkaudsnsa
„tätzden, jolla Hän on meitä rakastanut,
„Ia kosta me wielä synnisa kuollet olim-
ma, on Hän meitä Christuxen kaina e«
„läwäri tehnyt; (sillä armosta oletta te
„kaikki autuaxi tullet) Ia on meidän
«ynnä Hänen kansans yiösherättänyt, ja
astuttanut taiwallisiin menoihin Chrisiu-
„fcsa lesuxesa. Että Hän tulcwaisillaHänen ylönpaldisen armonsa rik-
»kauden, Hänen hywydestänsä meidän
«lohtamme Christuxefa lesuxesa osotcns.,,
Eph. 1: 17. 2: 1-7.

O että aika mnödenandais, että näi-
stä sanoista oikein etenasetta teille, mikä
korkia, kunniallinen woimallinen ja läpit-
setungewamen kutsumus se on, jonga Ju-
mala o» meille andanut taiwaftcn Chri-stien taiwaseen-astumisen kautta! Knin-
Zc> helposti te sen kautta ylitsewoitetuxi
tulisitta, että wielä puuttu paljo meisä
kaikisa, ennen kuin sanoa taitan, että me
olemme niin kutsumisemme noudattanet,.
kuin sm arwo waati, ja siinä waeldanet,

sowelias on! Ia mingätähdcn
Anä puhun kutsumisesta! Eikö pawalisano selwäsU että ms ynnä Christuxen«nsg olemme istutetut taiwallisiin menoi-
M Christuxefa lesuxesa? Niin sulkeMo itsesänsa Christuxen Taiwaseen-astu-Niin wäkewästi hän sen saman

itsellensä tygo omista, että niinkuin mei-dän Päämme on taiwasa, niin me sen
niin pidämme, että me myös niinkuinHänen jäsenensä olemma Hänen kansansistutetut taiwallisiin menoihin. Mailma-
sta emme sillen tottele. Emme ole maib
masta; Se on meille ristinnaulittu ja
me hänelle. Taiwas on nyt meidän.
Me etsimme niitä kuin ylhällä owat,
kusa Christus istuu Jumalan oikialla
kädellä: Veliä on nyt meidän asumisem-ma ijankaikkiststi. Meidän ruumihimmemaallinen huone pian purjetan: Se estä
meitä wiela silmillä katselemasta; Me
käsitämme ainoastans uffolla- Mutta ker-
ran me saamme katftllakkin, mitä me
nyt estomme. Ia Amen! Tapahtuko»
niin!

Mutta kusa ei tämä usso ole, kuja
yxi senkaltainen taiwallinen mieli puuttu,
ja ihminen sitä wastan on maallisestimieldynyt ja rakasta tämän maiiman me-
noa; siinä on st toiwo perustamatoin,
jolla hän itsensä rawitsee, että hänen
pidäis saada katsella Christusta Hänentaiwallisesa kunniasansa ia istua Hänenkansans Hänen istuimellani. „loka
woirca, sanoo Hän; „loka woitta, scn
/,mina annan istua minun kansani minun
istuimellani, niinkuin minäkin woitin,
„ja olen minun Isäni kansa Hänen istu-„imellans istunut.,,.llm. K. z: 31. Ne
sanat, „I»ka woitta: Joka woitta!
„loka woitta!„ kerto Hän 2: ja 3: 3ug.
seitsemän kerta, että se wäkewästi mah-
dais kaikkua ja soida kaikkein meidän kor-
wisamme. Riendäkat siisl Kilwoifelkat
yri hywä parannuxcn ja uffon kilwot-
tus, että te woittaa mahdaisitte. Te
tiedätte mitä Apostoli sanoo 2 Tim. 2:5.,/Hs joku kilwoittele, niin ci hän kruu-
„nata, ellei hän toimellisesti kilwoittele.,,
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„He menit ja saarnaisit joka paika-
„sa, ja Herra waikutti heidän kansansa,
„ja wahwisti sanan semawaisten merkkein
„?ansa.„ Niin kuulumat wiimeiset sa-
nat mewän Ewangeliumisa. Ne olem»
me jo kuullet, että Ewangelista tahto
naiden sanain kautta todista sen lupau-
ren täyttämistä, kuin Christus oli anda-
nut Opetuslapsillensa. Mutta meidän
pita myös tasakin oppia tundemaan mei-
dän kutsumisemme taiwafeen Christuxen
taiwaseen-astumisen kautta. Sillä Her-
ra ei mennyt näkywäisesa.muodosa il-
moittamaan sanaa, waan andoi heidän,
kuin Hckn siihen oli asettanut, saarnata
Ewangeliuminsa; waikutti heidän kansan-sa näkymättömällä tawalla, ja wahwisti
heidän sanansa seurawaisten merkkein kan-
sa, että me uffoisimme Hänen päällen-
sä, joka on Jumalasta lähtenyt ja tul-
lut mailmcmn, mutta taas jätti mailman
ja meni Isan tygö, sillä tämän uffon
kautta me woitamme ijankaikkisen autu-
ben.

Koffa taiwas on meille atvattu Chri-
stuxen taiwaseen-astumisen kautta, ja se
tie on meille ofotettu sanan kautta, jota
myöden me tulla saatamme Hänen ty-
Zönsä» nähdä Jumalan kunnian ja tulla
jjäti siitä mitä muuta tulee
meidän silloin tehdä, kuin että kiitollisen
sydämen kansa wastanstta meidän kutsu-
mistamma taiwafeen, jonga me saamt
olemma Hänen taiwaseen-astumisens kaut-
ta, awufihuuta Handa nöyrästi armosta
ja woimasta, että Hänen Pyhän Hen-
genfä waikutuxen kautta uffoa Hänensanansa, ja täällä ajasa todella alotta

Yhtä Jumalista jja taiwallista elamäta
armon kautta, että me sitten siellä ijan«
kaikkiftstl mahdaisimme katselemisesa saa-
da nautita sitä Jumalista ja taiwallista
elimata, kuin täällä uffosa aljettu on.
Senkaltainen neuwo on meille annettn
Catechismuxesa sen toisen Rukounn seli-
tyxela.

Katsotat! Tama on nyt meidän
kutsumisemme taiwafeen, jonga minä o-
lcn edesasettanut teille niinkuin yhden
seurauxen Christuxen taiwafeen-astumisesta.
Jollei te kuuliaisudella wastanota tätä
kutsumista, niin olen minä kuitengin sie<
luni pelastanut. Siitä pitä teidän wil»
meisnä paiwäni minun todistajani ole»
man. Mutta duomio teidän ylitsenne
tule silloin min paljota raffammaxi. Si-
tä wastan, jos te wastanotatte sen j»
hangitsette teitänne niinkuin Jumalan
kutsutut, wftlitut ja ustowaiset, niin l>
tä Karitsa, joka tapettu on, ja on tei-
dät ostanut maasta werellansa, mutta
nyt on Jumalan istuimen keskellä, le,
sus Christus lahjoittaman teille sen ijan-
kackkisen perinnön ju andaman teille osan
Hänen sanomattomasu kunniasansa.

RukvUs.
Hsh tee se, Uskollinen Vapahtaja ! Tee, «M

me alnsa rukoilimme. Paina itselnngin sy'
dämeen fywästi hauen kutsumisensa taiwafeen, >»«'

ga Sinä andanut olet Sinun taiwaseen-astmnW
kanttaa Tee se, j« auta meitä soweliasti M>'
damaan meidän kutsumiscsamma ja pitämän
meidän menomme taiwaisa , josa Si-nä >ol<t, ft>
kuin me saamme katsella Sinu» kHswsista !>>>»

kaswoihin l .Amen. - '

KM'
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Kuudes Sunnuntai Pafiaisesta.
lesus Christus joka on lähtenyt Jumalasta ja mennyt taas Mn ty-

gö, Joka myös M luwcmnut ja lähettänyt Pyhän Hengen Ope-
tuslapsillensa, Hän lähettäkön Hänen myös meidän sydammihim-
me, ettH me Handä Heugesa ja totudesa palwella mahdatsimmei
Amen.

sinä tahdot Jumalala palwel-
U la, niin tee se wilpittömästi et-

ces Vjusaisi lumalata. Rakaste-
tut Herrasa! Nämät sanat löydammä
me Syrakin Kirjan 13 Lugusa 24 wär»
fysä. Ne owat sangen merkilliset, sillasen asian, jota Raamattu kaikisa pmkon
waati, eteenasettawat ne meille niin selki-äsi» ia puhtahasti, että itsekukin taitaa sen
käsittää ja hywaxensä käyttää. Meille,
jotka katsomma itse sisällepidon päälle,
on se fentähden yhtä kaikki, kuinga ne
kuulumat Syrakin omalla kielellä. Me
tahdomme mielmsemmasti kuunnella mitä
Apostoli sano Hebrerein 12 Lugusa 23
ja 29 wärsysä. Hän sano: „Scntäh«
„den saamma me sen waldakunnan joka
„ei järijtä taida, meillä on Armo, jon-
„ga kautta me Jumalala palwelemme,
>,Hänen mielensä! nouteexi, siweydellä
»,ja pelwolla. Sillä meidän Jumalamme„on kuluttawajnen tuli.,, Ia Jakob t«ugusa 26 ja 27 wärsysä: „los joku
heistä näkyn Jumalinen oleman ja ei„suista kielbänsa waan »viettelee sydäm-„mensa sen Jumalan pallwellus on tur-
„ha. Se on Isälle ja Jumalalle puh-
«das ja faastcnoin Jumalan palwellus;
„Orvia Orwoja ja leskejä heidän mur-„hesansa ja itsensä sastatoinna mailmasa

Tähän kuuluu myös mitä Hän
22 wärsysä sano: „Olkat myös sanan

„tekiät ja ei ainoastansa tuuliat pettain
„teilänne. Näisä ja aiwan monisa mui«sa paikoisa opetta meitä Raamattb, että
meidän ei aitiostansa ulkona mettämme
ja muiden tykönä, waan myös meidänomasa lumalisudemme harjoituxesa pitä
tekemään tarkan eroituren wilpittömän
ja wilpillisen Jumalan palwelluxen wä»
lillä, ja »varomaan meitamme siitä aja«
tuxesta ja luulosta, että me palwelemme
Jumalala, silloin kuin me kuitengin pe-
tämme itsemme sillä, wiettelemme mei-
dän sydämmemme ja meidän Jumalan
palwelluxemme on turha. Tata> silmä-
määrää pitää meidän käsillä olewa saar-
namme päälletarkottamaan, sen jälkeen
kuin Jumala on lainaama Armonsa. A-
wuxihuutakaat fentähden Händä että Hänsekä opettaisi» että kuunnellesa olis mei-
dän luonamme Pyhän Hengensä kansa»
waikuttawaistlla woimalla- Sitä me ru-
koilemme Herran rukouxella: Isä mei«
dän:c.

Ewangeliumiloh. 15:26,2-7.16:1.4.
aikaan sanoi lesus Opetuslapsillensa:

>»> Mutta kolla lohduttaja tulee, jonqa minä
teille Isaldö lähetän totuuden Hengi joka Isasi,
ulotkayvi, se on minusta todiftawa. 27. Ia tei<
dän Mä myös todistamaan, sillä te oletta alusta
minun kansani. 16: 1. Näitä olen minä puhu<
nut teille ettettä te pahenisi. 2. He panewat tci<
ta pannaan; Ia aika tulee / etla jokainen jofa
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tcid«u tappaa, se lnlee lekcwansä lumalallee pal>
wcllM!,. g. I« näitä he tckcwät teille, ctx, he
tunne Isää eikä minua 4. Waan minä puhuin
naita teille, että kosta se aika tulee, te niisiä mui-
siaisilta että minä teille sanonut olen: M«tta en
Nlinä ole näitä tcillen alusta ssuonnt, sillä mi--
nä o<in teidän kansanne.

Meidän ylösluetun Ewangeliumi-
Textimme johdatuxen jälkeen, on mei-
dän aikomisemme että lyhnkäisesti ja yk»
sinkertaisesti edespanna tutkisteldawaxl:

Ewitusia totisen ja luuldun Ju-
malan pallvclluxen walillä.

„Me rukoilemme wiclä edespäin Her-
jaa Jumalala, että Han tahdöis laina-
„ta Armoansa tähän» että itsekukin mei»
„stä mahdais oppia tundem«an itsensä,
z,ja hawaitsemaan jos hän on wilpitöin
„lumalansa palwellunsa eli jos hän ai«
z,noasiansa luule palwelewansa Jumala-
lta , mutta itse työsä pettää itsensä;
„Senpäälle että me kaikin, tarkemman
„itsemme koettelemisen ja meidän menom»
„me tutkistelemisen jälkeen Jumalan ede-
ssä, mahdaistmme tulla saatetuitti toti-
,/seen ja perustettuun parannuxeen-. A-
„men.„

Tutkindo.
pakastetut H«rrasa! Helposti näkee it-

ftkukiil ilman muistuttamista, kutka
Tertin sanat andawat mnnulle tilan että
tdespanna „Eroitusta totisen ja luuldun
„lumalan palwelluxen mällillä.,, Mei-
dän Vapahtajamme sano Ewangeliumi«sa 16 Lugusa 2 wärsysä: „Aika tulee
„että jokainen joka teidän tappaa, se luule

Jumalalle palwelluxen. „ Tä«sa on se luuldu Jumalan Tä»
hän kuuluu myös se seuraawainen wär-
sy: Näitä he tekemät teille ettei he tun-
ne Isaa eikä minua. Ia edellisesä 15 Lu-gusa 21 wärsysä: //Kaikkia näitä ttke-

„wät he teille minun nimeni tähden, sil.
„lä ei he tunne sitä joka minun lähetti.,,
Tämän luuldun ja totisesti lvilrillisenJumalan valwelluxen asetta meidän Va-
pahtajamme niin hywin mualla kuin eri-
nomattain meidän tertisämme wasien
totista Jumalan palwellusta jolla ei ainoa-
stansa ole lelumallinen totuus perustus,
sa, waan myös waikutetaan itse luma«
lalda, ja niinmuodoin myös on totuui
sydammesä.

Seurawaisesti on Ensistä se eroltuö
lunldun ja totisen Jumalan palwellulen
wälillä „että se edellinen on ilman PyW
„Hengiä,se jälkimmäinen on Pyhaldä Hm»
„geldä ja Hänen kauttansa ylösrakettu.,,
Tähän kuulumat ne ensimmäiset sanat mei<
dan Tettisamme: „Kossa Lohduttaja tu,
„lee, jonga minä teille Ifäldä lähetän,
„totuden Hengi, joka Isästä ulos käyxi,
„se on minusta todistama.,, Kyllä ci
saateta sitä kjeldää, että Christus, näisH
sanoisa on luwannut OpetuslapsilleO
myös Pyhän Hengen erinomaista, ylita<
mallisia ja ihmeitattkewäisiä
ka lupaus HelKmdaina tuli täytetyfi.
Mutta sen siwusa on usein muistutettu,
että ne yhteiset lahjat, jotta tulit kansa-
jaetuiz-i ei nijden uskottomain, waan itse
uffowaisten tähden, myös sisällekäsMH-
an näisä sanoisa. Täsä paikasa puhmt
meidän Vapahtajamme erinomattain sii"
ta kuin piti tulemaan yhteisexi kaikille
ussowaisille,.joka ylönkyllä nähdclän Hä-
nen puheensa seurannosta. Silla Hau
oli edelläkäywaisisä lohduttanut
lapsiansa sitä murhetta «vastaan joka tM
la ja kaikilla ustowaisilla edesaseisoi-
olit tulemat wihatuixi mailmalda, ftn/
tähden että he ustoit lesuxen päälle »a
ustollisesti seuraisit Händä jälisä- H"
däu sanansa ej olleet tulemat niinkuin to-
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tuus wastaanotetuin waan ulostzuutuin
walheen ja wiekastelemijen. Sen siwu-
sa olisit he taitaneet ajatella: Kumga. tah-
domme me pitaa itsemme ainoina wiisa-
hma, kosta kuitengin joka mies sano mei-
tä wastaan, hyljäa meidän menomme ja
wihaa meitä sen tähden? Kaikkia tätawas,
taan asettaa Chrijms heidän etehensä en-
sin, Hänen oman esimerkkinsä, kuwga he
hywin kyllä tiesiwät että se on käynyt
myöZ Hänelle samalla tawalla, että Raa-
mattu edellawoitlain on sanonut että Hä-
nelle oli niin käypä, sillä Hänestä kuuluu
Salmisa 35 w. 19. „He wihawat mi-
„>ma ilman syytä.,, Sitten lupaa Hänheille Pyhän Hengen, joka ulottuwaisesii
oli ylösojendawa ja lohduttama heitä hei-
dän surujansa; Hänen kutsuu lesus sensyyn tähden Toru den -Hengen, niinmuo-
doin kuin Hän oli wahwistawa heitä sn-'
nä tutusa totudesa, jonga Hän, Herralesus, oli heille julistanut; niin wahwis-
tawa, ettei he totelleet, ei wastaansano-misia, ei myös wainoja,waan pitkittiwät
totudesa, palwelit siinä Jumalala, ja
tunnustiwat sen rohkeudella ja mielihy-
wällä kaiken mailman edesa. Sen kuin
Christus tasä lupaa Hänen Opetuslapsil-
lensa, tuli hcisä kaiketikkin täytetyn,
psta erinomattain Apc»stolitten Teot mo-»esa paikasa todistamat: Esimerkixi, ne
pnhanslsuiset Ylimmäiset Papit, Phari-sc«M ja Kirjanoppeneet kieldawät was-tm parembata tietoa ja omaatundoa Her-man lesuxen ylösnousemisen: He wihaa-wat stntähden, he uhkawat, he häwäi-ttwät Christuxen Opetuslapsia. Mutta»en kautta ei antzaneet nämät exytettäa
"nansä nstosa; waan, kosta he olit saa-met Totuuden Hengen, „todistit he suu-"rella woimalla Herran lesuxen Ylös-

ja suuri armo oli kaikkein

„heidan päässänsä.,, Apostol. Tekoin 4:
LuZ. 33. w. Nyt niinkuin Christuxcnlupaus tuli" täytetyn Uuden Testame»'
tin Uutisisa, niin tulee st myös mailman
loppuhan saakka täytetyn kaikisa niiss
jotka pysyivät lesuxen sanoisa ja myödit;
tawat niiden totuden. Niille andaa ja
lahjoittaa ChristuS Pyhän Hengen, To-
tuden Hengen, ensimmalda totuden ensim-
mäisen' ticdoxi ja sitten sitä suuremman
»varustamisen ja wahwiftukseN totudesa.
Se joka sillätawalta on Christunlda saa-
nut Totuden Hengen , jota mailma ei tun-
ne, hänen Jumalan palwillunnsa on to-
tinen ja oikialuondonen- Mutta se jolla
ei ole totuden He«giä, waan johdatetaan
wielä mailman Hengeldä; joka ej wielH
ole u-udestasyndynyt, waan elää lihan
jälkeen, luondonsa ja sen wanhan syndy-
misen taipumisten jälkeen, senkaltainen ih-
minen mahtaa luuloa itsensä olewan niin
wiisaan, niin taitaman ja niin oppeneen
kuin ikääs hywänsä; Hänen Jumalan
palwelluxensa ei ole kuitengaan muuta
kuin luultu, mutta ei suingaan totinen
Jumalan palwellus. Sillä „jo!la ej ole
„Christuxen Hengi, ei se ole Hänen 0-
„mal,sa. „ Rouial. 8: Lug. 9w- Jos
ej Hän ole Christuxen oma, kuingas tai-
taa hän siis palwella Jumalala, niinmuo-
doin kuin „ei kengaän taida tulla Isän
„tygö waan Christuxen kautta, joka yn«
„nänsä on tie, totuus ja elämä.,, loh.
14: Lug. 6 w.

Sowittakamme tämä nyt heti itse-hemme. Kuingas owat asiat itsekungin
teidän kansanne jotka tätä kuulette? Ei
ole kyllä yhtäkään läsnä olewata joka ej
luule palwelewansa Jumalala- Sentäh-
den tuletta Te Kirkkohon: Te kmmdeletta
Saarnaa, ja oletta saapuilla kaikisa mui»sa toimitunsa kuin Jumalan H«on??sak3
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tapahtumat. Koska sitten Jumalan pal-
wellus on siellä lopetettu, nijn wcisaatta
Te töitten toisenne kansa: „Niin on Ki-r-
---„kon menomme, talla hetket hywin täy-
„tett', Sanan kuulo, weisumme, Her-
man Nimeen kaunist' päätetl':,, War-
siugoon Te myös perään ajatteletta kuin-
ga hywin kaiki on täytetty ja päätetty?
Te weisaatta edeskäsin: „Nyt me kotia
„menemme, Herran hywist' lahjoisi' ri-
„kaat, lewon löysi sielumme, jotahartaast'
„halais alat:,, Täfä nyt mahdetaan kysyä
jos tämä mitä Te weisaatta on tosi? Te
weisaatta: „Herra meit' niin aina johdat,
„ett' Sinullen taidam kelwatl,, On-
kohon Teidän toiwotuxenne ja rukouxen-
ne rehellinen ja käypiköön se sydammestä?
Ylönannattakoon Te teitännä Jumalan
talltttawaiftlle Armolle? Totisesti ne joillaej
slc Jumalan Hengiä, waan mailman Hen»
gi, "ja tallella pitämät heidän muuttu-
mattoman sydammensä, ue tekemät ai-
noastansa pilkkaa Jumalasta, maikka ei
he sitä ajattele waan luulemat palwele-
wansa Händä.Perään ajatelkaat tätä hywin. Ka-
ikki mitä Te Jumalan palwellureri kut-
sutta on turha ja ej kelpaa Jumalalle,
niin kauwan kuin Te että käännä teitän-
ne Hänen tygönsä kaikesta sydammestä ja
totisen ja perustetun parannuren jarjesiyre-
sä saa teillenne Totuden Hengiä, loka
teille ilmoittaa oikian eroituxen walkeu-
den ja pimeyden wälillä, totisen sydäm-
men Jumalan palwellnren ja ulkonaisen
niin kutsutun Jumalan palwellnren wä-
lillä, jonga siwusa sydän on käa»dämatoin.

Minä tahdon sanoa Teille mikä oi-
kia Jumalan palwellus on- Ottakaat
waarihin! Niinkauwan kuin ihminen ej
ole sydämmcn pohjasta fäändynyt Juma-
lan tygö, niin ei hän myös palwele Iu-

malata, walkka hän rukoilee, weisaa, kuu-
lee Jumalan sanaa ja tekee kaikki mitäms Jumalan palwellukseri kutsumme.
Mutta niin piiaan tuin käändymys onedelläkäynyt niin hän rupea palwelemaan
Jumalala totuudesa. Niinkuin se jola
ennen ei ole ketäkään palwellut, mutta
andaa itsensä kuitengin wihdoin palwel-
luxeen jongun ihmisen tygö jonga hän
sitten seurawaisesti pitää Herranansa, niin-
kuin, sanon minä, se, siitä hetkestä ai-
kain, ei tee mitä hän itse tahtoo, maan
mitä hänen Herransa tahtoo ja halajaa,
niin se myös tapahtuu kosta ihminen, jo-
ka on elänyt lihan jälkeen ja hänen itseo-
tetusa wapaudefansa puhunutja tehnyt
mitä hän on tahtonut ja hälle on hywäl-
tä näkynyt, kuitengin sitten sydammH
käändää itsensä Jumalan tygö. Silloin
herkiäa hän elämästä lihan jälkeen, eli ajat»
telemassa, puhumasta ja tekemästä sitä M
hänen lihalliselle mielellensä kelpaa: Hän
alkaa elämään Hengen jälkeen; hänen ha-
luillansa ja huolellansa tarkoitan hän sitä
että.hän mahdais tehdä Jumalan, hä<
nen Herransa tahdon jälkeen, ja ettei hän
yhdefakaän asiasa, sisällisesti eli ulkonaise-
sti, tieten ja tahtoin mahdais elää D<
malan mielisuosiota ivastaan. Ia mi»'
muodoin kuin sydän silloin on täynä Z»'
malan armoa ja Hänen Hengiänsä, M
hän rukoilee ja weisaa nyt ei siinä M
luxesa juuri kuin hän ulkonaisella työl-
länsä tekis Jumalalle jongun erinomai-
sen palwellnren; Hän tekee kaitti tyyni
ftn wlwxi että Jumalan tahto,
Jumalan H ngi on hänen sydämm.hen-
sä kirjottanut, sen wuatii; ja niinmuo-
doin tapahtuu kaikki maalimatta, irMN!'
melliesti ja mieluisesti, lziin ettei ha» »''

dä sitä jonchan työnä, samalla tawmi
tuill ei kcngaan pwa minäkään työnä h«'

„cn
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nen llionnollista kulkemistansa eli seisomi-
stansa. Sillä niinkuin luondo itse mat-
kahan scmtta tämän että terwet ihminen
kulkee eli sfisoo, niin myös Armo mat-
tahan saatta että se, joka on terwehexi
tehty ustosa, rukoilee, ylistää ja kiittää,
Zumalatansa ja ei ensingään ajattele lu-
tiajcensa sitä joxikuxi erinomaisexi tyo-
M. Se ej ole joku itseldä tehty työ,
wacm totuus sydämmesä niinmuuodoin kuin
P>)ha Hengi, joka hallitsee ihmistä, asuu
siinä. Senkaltainen ihminen kuuntelee saar-
naa, eikä ajattele tekemänsä Jumalalle
mnomaistapalwellusia sillä että hän mal-
taa jongun hetken eli wähän kauwemmin
kuunnella mitä Pappi saarnaaja selittää:
Ei; ej hän sitä ajattele; Hän päalletar-
lotta sitä että oxpia, jota kauwemmin sitä
paremmin, kuinga hänen pitää oikein te-
kemään Jumalan, hänen Herransa tah-
toa. Hän myödittää sentähden, että Ju-
mala enämmin palwelee ihmistä, niin-
muodoin kuin Hän andaa neuwoa ihmi-selle Hänen tahtoansa, kuin ihminen pal-
welee Jumalata M että hän kuuntelee
neuwomista. Hän hawaitsee itse sen, että
waikka hän kuulis tuhansia saarnoja, min
ei hän sillä kuitengacm olis tehnyt Juma-lalle jotaan palwellusta, jose! hän sen si-nwsa olis yxiwakaisesti ahkeroinut oikeeu
ulosharjoittaa Jumalan waadintoa joka
yatle on tullut eteenasetetuxi ja että ojen-na itsensä sen jälkeen. Tämän jälkeen tai:
°atta Te helposti koetella itsiänna, ja jos
Te niin tekisittä, o kuinga moni silloin tu-l's ylitsewoitetuxi siitä että hän tähäna-ln on harjoittanut ei totista waan luul-
la Jumalan palwellusta. Näille on setarpeellinen että rukoilla Jumalalta Hä-"en Pyhää Hengiänsä, että Hän ylös-
fakendais heisä totisen Jumalan palwel-l""n, eli heidän sydämmifänsä, sielui-
'«"!« ja mielisänsä tekis heidät Jumalan

palwelioixi ja palkapiikoixi hengesä ji to<
tudesa. O Jumala! Tee se Christumltähden! Amcn.

Minä olen jotaan kauwan wiiwytel-
lyt tasä asiasa, ja aika ei myöden anna
että tällä erällä niin lawialda selittäämeidän päälletarkotuxexemme sitä mitä
Textisa wielä on jälilla. Mutta se oli
tarpeellinen että selkiasti osottaa pääasia-
ta ja perustusta. Kosta nyt meidän Va-
pahtajamme edespäin sanoo meidän Ewan-
geliumisamme: „Teidan pitää myös to-
distamaan sillä Te oletta alusta minun
,/kansani „ niin opettaa Hän Loisexi ettäse totinen Jumalan palwellus on yhdis-
tetty Hänen uffollisen lälkeenseuraami-
stnsa kansa, niinkuin Hänen Opetuslap,
senja iotka olit Hänen kansansa alusta,
olit Hänen jälkeenseuraajansa. Niinmuo-
doin tulee tämä „toisexi eroituksexi luul-
„dun ja totisen Jumalan palwelluxen
„wälille että se edellinen ei tiedä mitään
„Chrisiuxen totisesta jälkeensturaamisesta,
„mutta se jälkimmäinen seisoo parahasta
„päasiä totisesa, perinvohjaisesa, sifällise-„sä ja ulkonaisesa, ussollisesa ja wakinai-„sesa, Jefuxen Christuxen jälkeen seuraa-
„misesa.„ Tästä on Christus kaikisa vai-
koisa todistanut, niinkuin Matth. 16. Lug.
24. w. Luk. 9. Lug. 23. w. 14. Lug.
26 ja s? w. Joh. 12. Lug. 26 w. ja
usiammasa paikasa. Niin sanoo myös
Pawali 1 Corin. 11. Lug. 1 w. „Ol-
„kat minun jälkeenseuraajani, niinkuin
„minäkin Christuxen,, ja Pietari 1 Lä-
hetys Kirjansa 2 Lug. 21 w. „Christus„jätti meille esikuwan että teidän pitää
„Hänen asteleitansa noudattamaan.,, Tä-
mä seuraa myös itsestänsä siitä en.sin mai-
nitusta. Sillä kuinga saataa se muutoiy
olla kuin että me seuraamme Christuxenjälisa kosta me olemma tulleet ofallisixi

Hä-
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Hänen HenZestänll? Eikö mahda kukin,
joka ei jalkeenseuraa Christusta, itse siitä
päättää, ettei hallä mahda olla Christu-
xen Hengia? Ia kuinga saatta yxikään
waeldaa Christuxen totuudesa, joka ei ole
Häneldä wastaanottanut totuuden Hengiä.

Hyödyttäkää! nyt itsiänna tästä Te
kaikki jotka tätä kuuletta. Minä muistu-
tan teille ainoastansa lohannexen sanat
l Lähetyskirjan 2 Lug. 3 ja 4 w. „Sii-
„tä me ymmärrämme että me Hänen tnn«
„nemma, jos me Hänen käskynsä pidam,
,Mä. Joka sanoo: Minä tunnen Hänen„ja ej pidä Hänen käffyjänsä, han on
„walehtelia ja ej hänesä ole totuus. Ia
„6 w. Joka sanoo itsensä Hänesä py-

hänen pitää niin waeldamaan,
„kuin Hängin waelsi.,, Senjälkeen mah-
datra Te nyt koetella koko teidän Juma-
lan palwellustanna ja kaikkia kuin Te Ju-
malan palwelluxexi kutsutta- Se on su-
la petturimuoto jos se ei kestä tasä koe-
luxeja : Silloin mainitaan Te kyllä Chri-
stityixi ihmisildä: Mutta jos Te että an-
na sen olla teidän erinomaisen, ja sen kuin
enambi on, teidän ainoan huolemma, että
sydämmenne kansa aina olla Christuxen
kansa, ja että uffollisesti seurata Handa
Hänen asteleisansa, niin on Christus ker-
ran wakuutlawa ettei Hän ikääs tunde-
nut teitä omixensa. Peräänajatelkaat tä-
tä, että teidän Jumalan palwclluxenna
Mälähw ei mahdais olla paljas luuldu-
waan totinen ja Jumalalle otollinen Juma-
lan palwellus. Sillä jos Te nyt „palwe-
„lttta Christusta wanhurstaudesa,ja rau-
„hasa jailosa PyhäfH Hengesä,, niin Te
tuletta „lumalalle otollisixi ja ihmisille
„kelwollisni„ Pawalin todistuxen jälkeen.
slom- 14. sug. 17, 18. w.

Edeskäsin sanoo Christus Textisa:
„Näitä olen minä puhunut teille ettet te
„pahenis. He panemat ttita pannaan: Ia

„aika tulee että jokainen joka teidän tappaa,„se luule tekemänsä Jumalalle paiwtl-
„luxen. Ia naita he tekemät teille ettli
„he tunne Isää eikä minua. Waan mi-
„nä puhuin näitä teille, että koska se aika
„tulee, te niistä muistaisitta että mini
„teille sanonut olen: Mutta en minä ole
„näitä tejlle alusta sanonut, sillä mini
„olin teidän kansanne.,, Näisa sanG
löydämma me. „Kotmannen
„luuldun ja totisen Jumalan paiwel!ll<
„xen wälillä.,, Christuxen ja Hänen O-
pctuslapsensa waiuojat luuliwat palwe!e->
wansa Jumalata,,. ehkä he sangen kowin
exywat, niinmuodoin suin ei he tunde-
neet eikä Christusta eikä Sitä joldaHän
oli lähetetty. Ei kuitengaan sitä wähm,
min olleet he niin pyndyneet luulosinsz
heidän oikiasta Jumalan palwellmesiM
sa, että he myös luulit tekemänsä Ju-
malalle palwelluxen silla, että he ensin
murhaisit Christuxen, ja sitten satuttMt
heidän murha kätensä Hänen Apostoli
hinsa. Me husmaitsemma helposti kuin-
Za hirwiästi he pettiwät itsensä. Mutta
tätä wastaan niillä wainotuilla , Christii-
xella ja Hänen Opctuslapsillanfa, «li!e
totinen Jumalan palwellus. Tästä opim-
me me sen croituxen että „st lttuldu lu-
„malan palwellus ei tunne ChristuM n-
„siiä, eikä myös kanna sitä ChristuM
~jälisä, mutta se totinen Jumalan pal-
„wellus sn yhdistetty Christuxen ristin ka»-
„sa.„ Ehkä ihmistllä ei ole muu km
paljas ulkonainen ja luuldu Jumalan M
wellus, niin täytyy hänen kyllä mG
tuta kaikellaista hätää, kuin maan paM
on, ja seisoo Salmisa 82: io w.
„malattomalla on monda «vitsausta.,, Mm-
ta ei namät ole Christuxen risti.
taas, joka cdellämai'.utulle tawalla raM'
lee oikein Jumpata, „Hän kieldaä
„ottaa ristinsä päällensä ja seuraa Eyn

,M
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„ssusta.„ Matth. iö. Lug. 24. w. Kaik-
ki'mikä senkaltaista ihmistä kohtaa, se
mahtaa sitten olla taikka sitä yhteistä ih-
Misia surkeutta eMä myös jsku erino-
mainen mmhet, joka tule pannuxi hänen
niinkuin ustomaijen päälle Christuxen jäl-
keenseuraamiftn tähden, kaiken sen ottaa hän
faillensä „ sydämmellifestä rakkaudesta
„Christusta kohtaan,, ahkeroitsee „rakkau-
„desta Händä kohtaan,, Ma kärfiwäl-
linen sen alla, ja Hänen woimansa kaut-
ta vlitsewoittaa kaiM Pdammelliulla ru-
ksurilla ja awuxihuutamilllla. Tämä on
sitten oikia Christuxm risti, jonga kansa,
Niinkuin sanottu on, se tstinen Jumalan
Mwellus on yhdistetty. Tästä totuude-
lla todistaa Christus ja Hänen Aposto-
linsa; niin HYwiN kuin Prophetat. Wan-
hasa Testamentisä kaikisa paikon, niinkuin
me jo yh)exi olemwa huwainneet
niistä Raamatun palkoista jotka puhumat
Christuxen jälkeenseuramisesta; ja ilman
<N olemma me site usem siitta puhuneet.

Te jotkatätä kuuletka, pyytäkää! myös
tästä tehdä teillennä hyödytystä. Minä
tiedän tarkkaan että mone teistä luulemat
blewan itsellänsä sen oihan Jumalan pal-
lvelluxen sen wuoxi että he käymät kir-
kosa, owat faapuilla siinä yhteisssä Ju-
malan valwelluxesa, pitämät aamu-ja il-
tä«rukouxia, ja sen siwusa, niinkuin he
itse sanomat, Varomat heitänsä törkiöistä
synneistä. Ehkä se Usso jozlga Te lun-
Nstatta suullanna, on oikia; ehkä se yh-
teinen Jumalan palwellus jonqa tygK Te
teininnä pidättä mahtaa myös kutsuttaa
vikisi, sanan ulkonaisen saarnan ja niiden
Muiden asianhaarain suhteen kuin siihenkuu-lumat; Niin ei ole kuitengaan ttiVän lu-
malan palwelluxenne oikia, niin kauwanlnmH että tuzme Chr,siuxen lisijä,ett'

ota sitä päällensä, että kanna sitä Chri-
stien jälifä, että kiellä itsiännä. Tämän
pitä Teidän erinomaisesti hywin
mään, niinmuodoin kuin tämä on se eri-
nomainen koems josta nähdään jos ihmi'
nen on itse tyosä CHWitty ja palweles
Jumalala elikkä ei. Muni luulee palwe-
lewansa Händs: Mutta koffa heidän täy-
ty jotakin karsia Christuxen tähden, elik«
kä täyty andaa ilsensä tulla ainoastansa
wahäisen ylönkatsotuixi Hänen tähtenft,
niin He wetawät heitansä lakasin ja pake-
nemat ristin eoesä. Silloin tulee ilmi,
että he ei wiclä ole ja peru-
stetut Christmefa, ettei heillä ole mehua
M woimaa, ja sturawaisesti että koko hei»
dan ulkonainen menonsa, jonga he omat
Jumalan palwellureua pitäneet ei ok pe-
rustettu sydämmefä, eitä myös ansaitse
että Jumalan palwessuxexi kutsuttaa.

Mutta Te joillasu päälleluottttawm-
semdi perustus ja oletta tulleet osallisixi To-
tuden Hengestä,, sekä ustoaxenna Chri«,
siunn päässe että myös elämäkerrasa seu-
rataxenna Hänftä ja kernahasti kärsiaxennä,
Hänen tähtensä! Olkat iloiset ja Yywil-
lä mielin. Ehkä Te teidän jokapäiwäM
Jumalanpalwelluxesanna hawaitsetta wir«
hejä ja puutoxia, niin katsoo kuitengm
Christus teidän sydämmennä puoleen, ja
tietää että Te Hänen Hengensä kautta,
joka teisä asuu, oletta uhranneet itftnne
sielun ia ruumiin kansa Hänen palwellu-nrenscs, ja että tahdo elää itsellenne waan
Hänelle ftn jonga te wiclä lihasa elättää
Hän on pesPt teiiä Hänen «verellänsäja tehnyt teidän wacmeenna walkioixiHänen weresänsa, että Te sästäedes niin-
kuin Hänen Pappinsa mahlaisitta yötH
ja päiwaä painella Hända Hänen Tem-
plifänsa, siihen saakka kuin Te niinkuin
Hänen pMeltalsa iaiilta, Hänen oma,
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luvauxensa jälkeen, olla Hänen kansansa
suokoon ftän teilleNankalMse,t. NWWON Nllle

Nimensä tähden: Amen.

I fstollisin Vapahtaja! Niin on nyt Ginun Sa.
nas tullut julistctuxi. Niinj mataa nyt Sa«

nan siemen ky wcttonä naiden yeiiolle,n>n)cl« <y>
dammelle. lotka sen owat kuullet ln .panneet se,

Att! siunn t.nun ia am>«
st„ hedelmää, että mc>dä»i Jumalan vai.
wellnremme ei enää mahdais olla turha, wa,>,
totuus Einun silmäis ja laswoii edesa,!

Helluntai Paiwä.
Jumala wuodattakoon wedet janowaisen päälle, ja wirrat kuiwan B

alle, niinkuin Hän luwannut on kaickein Pnhäin Prophetainsa sunn
kautta. Han täyttäköön sen lejuren Chrtsmxen meidän Wapahw
jamme kautta, josa kaikki Jumalan lupauxet owat Ia ja Amen.

Herrasa! Me luemma
"/V Matth. 3. Lug. 16 w. että Ie-susta Kastettaisa aukenit taiwaat
Hänelle, ja että Pyhä Hengi tuli alas
Kyhkyisen muodosa, niin että Hän tuli
kastcturi ei ainoastansa wedellä waan
myös Pyhällä Hengellä. Sillä merkit-
tiin, että Pyhä Hengi oli uloswuovattt-
tawa myös kaikkein niiden ylitse jotka ka-
stetaan lesuren Christuren Nimeen, at
että meidän Wapahtajamme itse oli ka-
stama pyhällä Hengellä. Meidän sea-samme ei ole yhtäkään joka lapsudesansa
ei ole tullut kasteturi Isän, Pojan ja Py-
hän Hengen Nimeen. Sentähden pidäis
tämän kasteen wonnan osottamaan jtsens
meidän kaikkein tykönä, niin että me ösot-
taisimme itsemme oleman Pyhän Hengen
tempelit ia asumassat, ja niinmuodoin em-
mä waellais tihan waan hengen jälkeen.
Rom. 8: Lug. 1 w. Silloin, taidaisim-
ma me oikein wiettää Hellundai Juhlaa:
ja se kuin enämbi on niin olisit silloin kaik-
ki meidän elämämme päiwat sulat Hellun-dai-pälwät. Me emmä tydyis syhen että

kerran wuodesa' kylmäkiffoisilla sydämmil,
lä kuulla Pyhän Hengen uloswuodatla-
miststa. Ei. Me rukoilisimma myöslu-
malata että Hän uloswuodattais tämän
armollisen sateen meidängin ylitsemme,
ja sillä tekis meidät kaikesa hywäsä tM
toimellisixi. Me iloitsisimma, että PM
Hengi ja Hänen kansansa Jumala» rak-
kaus, on «vuodatettu meidän sydämme-
emme: Me vidWmmä meidän suumna
kunnianamme ja onnellisuutenamme, että
Jumala tahto tehdä meidät Hänen Py<
han HenqensH tempeleixi ja asumasW,
meidät, jotta luonnostamme olemma
staisten Hengein olendo paikka. Jumala
tahtoo että meidän „pitää Handä Hen-
„gesä ja tottfudesa rukoilemaan,,
Lug. 23 ,24 w. Teemmakö me niin,
niin me oikein wietämme meidän Hellun<
dai Juhlamme. Mutta nyt löytään ih<
miset kokonansa toisenlaatuifina. Ne owat
Harmat jotka osottawat todistuxia sen pä-
älle että he owat kastetut ja silloin M-
neet Pyhän Hengen. Suurin osa seW
Jumalan Hengiä wastaan, mutta sen l"
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jaan palwelee ja tottelee kaikkein sielun-
sa woimain, ja ruumiinsa jäsenden kan-
sa sitä pahaa ja sastaista hengiä. Heidän
Hslllindai-paiwänsä tulemat erinomaisixi
syndi-päiwixi, joina he enimmästi wihoitta-
wat Jumalan, murhellilexi saattamat Hä-
nen Hengeusä, estäwät Hänen työnsä jaan-
dawat lihalle ja merelle täyden wapauden
että tehdä ja täyttää niitä kaikkein ilkembiä
tLitä. Jumalalla olis totisesti syy että
heittää heille wasten silmiä heidän niin
kutsut!uin luhla-päiwämsä loan ja lian.
Öi josta wiimeiligään tähdottaisiii! perään»
ajatella tätä! Oi jossa huolda kannettai-
siin siitä kumaa Herralle mahdettaisiinwiettää pyhää Hellundai-luhlaa! Oi jos-
ta Pyhälle Hengelle, joka rähänasti on
synnillä pois luota karkotettu, nyt annet-
taisiin awaus ja sija sydämmesä, että
saada siellä waikuttaa oikialuondosta pa-
rannusta ja pyhitystä! Niin me tulisim-
m Jumalan hengelllsixi afumasioixi ja
pyhäxi tempelixi Hcrrasa. Meidän Py-
hä Ewangeliumimme andaa meille tilan
että lawiammalda puhua tästä asiasta.
Nöyryttäkämme meitäm edelläkäsin Her,
ran Asmoin edefä, ja pyytäkämme Hä«
mldä Hänen hywän Hengensä apua seu-
ttwttistlla Wirrtllä ja rukouxella, lc.

Ewanqeliumi, loh. 14:23-31.
/siihen aikaan sanoi lesus Opetuslapsillensa:

Joka minua rakastaa, sepitä» minun sana»
»>, jo minnn rakastaa handä, ja me tulem-
l»<! hänen tygönsä ja «summa hänen tykönänsä.
24. Joka ej minua rakasta, ej se minun sano»
Mi kalke :Ia se sana kuin te lunletta, ej ole
min»!,; waan Isän joka minun lähetti. 2s. Nai-
tä »lc» minä teille puhunut ollesani teidän kansan»
ne. ?6. Mutta lohduttaja se Pyhä Henni, jon»
s« Isä on läktttäwä minun nimeeni, Hän opet,taa teillr kaikki, ja muistuttaa teille kaikki kuinminä teille sanonut plcn. 27. Rauhan minä jätän
teille, minun eaunam minä annan teille: sn mi»
n» «mia Kitlc niinkuin mailina andaa,. Mään

tcidän sydämmenne murhelline« olko, älkaät myöi
peljätkö. 28. Te tuulitta minnn sanow«u: mini
menen pois, ja tulen jällens teidä» tygönne. Joi
te min»g rakastaisitta, niin Te tosin iloitsisitta el»
tä minä sanoin: Minä menen Isan tygö: Sillä
Isa on suurembi minua. 29. Ia nyt minä' sanon
Teille ennen kuin se tapahtuu j että. Te ustoisitta
kosta se tapahtunut on. 30. En minä tästäedes
puhu paljo Teidän kansanne i Sillä tämän ma»
ilman päämies tulee, Ma ei ole mitään minusa.
31. Mutta että moilma minun Isaalakastuvan, ja uiiukxin Isä minulle kasti , nii»
minä myös teen.

Minä, sanoo Johannes Ilmest. Kir.
li: Lug. 2 ja fem- w- „Minä näin
„pyhän Kaupungin, Uuden Jerusalemin,
„astuwanalas taiwaasta.lumalalda wal-
„mistetun, niinkuin Morsiamen kauniste-
„t«n hänen miehellensä. Ia kuulin suu-
„len äänen taiwaasta sanoman: Katso
„lumalan Majaa ihmisten seasa, ja Hän
„on asuwa heidän kansansa, ja he tule-
„wat Hänen Kansasensa, ja ilse Juma-
la on olewa heidän kansansa, ja heidän
„lumalansa<„ Täsä Johannes seka nä-
kee yhden ihanan näyn, mi myös kuu-
lee sen selityxen. Jumala itse opettaa
hänelle että „se pyhä Kaupungi, se uusi
„lerusalemi, joka astui alas taiwaasta
„walmistettuna niinkuin Morsian joka on
„kaunistettu miehellensä,, ei muuta mer-
kitse kuin Pyhää Hengiä Hänen monelaisi»sa lahjoisansa, sen suhteen kuin ne
waldakunnasa kaunistamat ne 'älosmalitlltja osottawat itsensä Mutta se mitä
nyt sanotaan teellisesti tapahtuman sii-nä taiwaan waldakunnasa,se alkaa täällä armon waldakunnasa. Ta-
alla aikain owat ne uffowaiset Jumalan
jaHänen Hengensä tempelit ja asumasijat.
Sana, niin puhu Johannes Ewcmg. Kir.
»: Lug. 14 w. „Sana tuli' lihari ja
„asiu meidän seasamme,, eli alku kielen jäl-

teen:
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3em: „Rak?nti ylös Majansa mejsä. „
Mitäs taittaistinsellvemmäst! sanottaa kuin
Le sanottu on jonga me luemma 1 Cor
Z: Lug. 16 w. , Ettäkö te tiedä Mtan-
„nä Jumalan Tempeliri, ja että luma-
,,lan Heuqi asuu teifä?,, Ia 6: Lna 19
Av. „Cttäko te tiM että ruumi-
„inne on Pyhän Hengen joka
„teisä on, jonqa te lumalalda suitta,

te ole teidän omcmna? Että-
kö te tiedä,, sano Apostoli: PidäMs
siis oppi Illmutan Wllaasumisesta meisä
olemaan tnndematoin ja outo meidän sea-
samme? Eikö meidän, jotka Christityiri
kutsutaan, olis pitänyt oppia se omasta
koettelemisesta? Mutta nyt pidetään fe
uutena ja epäluuloin aluissa. ia enimmät
ihmiset ei ymmärrä mitä ftlitttäan Ju-
malan majasta meidän seulamme eli HH?
nm armorikkahasta nhdistyxestänsa uffo-
waisten kunfu. Sltu wähemmin owZt He
itse luinalan tempeli ja asumu-siia uston
kaittta lesuxen päälle. SeMhden on
tarpehellinen että etemasettua teiNe tämän
lumalassism totuuden ikäskuin enssmmäi-
siä sanoja. Ia niinkuin meidän Pyhä
Ewangeliumimme siihen andaa tilan, niin
whdomma me eteenasettaa tutktsteldawaxi:

Jumalan Majaa ihmisten stasa;
1:0) Ruka heidFn seasansa asuu:
2:0) Nenengä tykönä Hän asuu:
3:0) Buinya Hän asuu f
4:0) Tämäl! stsälläasumiftn hysdy-

rystä:
5:0) Ruka meille sm on toi-

nnrranuc.
„Sinä ijankaikklnen, eläwä fa pyhä

»Jumala, jossa on halu että asua ihmi-nen lasten feasa, ja todistuxen fty pa-
dalle olet lähettänyt Sinun ainokaisen

syndisen lihan hagmufa jg Htl-

„lundaina uloswuodatl,, t Pyhän Hen-„ges Apostolein päälle! ikf tule myöi
„meidan tyqömme tällH hetkM: Tul»„meidan Sinun taiwahaVisillaLähetä lUeMs Pyh.i Henges
„korkeudcsta, että me YlZswalajstuilla ynv-
„marryxen silmillä mahdaisimma hawaiti,
„Ullden Testainenfin ihanaisuuden meidän„sieluimme armollisen yhdistpxen kautta
„SlMm kansas. Malmista meitä sillä„tawalla Sinun Tempeiixes, Sinun m«
„joixes la astlmasioixes! Tee tämä le-„suzen ChnMen tähden! Amen.„

Tutkmds.
Ensimmäinen Osa.

pakastetut Herrala. TutkistellesammtlKlmalan Majaaihmisten stasa.wM
riinotamma me Ensin: Kuka heidän ty-
könäni asuu. Me puhumms Jumala,,
Majasta. SeMhden se mahtaa olla it<se Jumala joka asuu ihmisten tykönä,
Metdän Wapahtajamine sanoo meidän
Tertisamme: ~loka minua rakastaa, st
„pnä minun sanani; ja minun Isani w
„kastau handä, ja me tulemma ham~tygönsa ja asumma hänen tykönänsä. ,<

TäsH vuhuu Lhristus julkisesti itsestänsä
ja IsästHusä. Mutta että myös Juma-
la Pyhä Hengi ej pidä nlossuljettanMN,seuraa wastaansanomattomasti seka siltäettä Personat owat eroittamattomastidistetyt lumaluudesa, kuin myöskin 26
w. Ttttisa: „Lohduttaja se Pyhä Hen-
„gi, tonga Isä on lähettämä minun
„meeni,Hän opettaa teille kaikki ja «M
„stuttaa teille kaikki kuin minä teille sa«
„nonut 01en.,, Mihingäväs lähettää Ist
Pyhän Hengen, jos ei ihmisen sydämmeen?
Misäpis opettaa Pyhä Hengi, jss <<

sydämmesä? Niinmuodoin pitck meidän ls-
?H PyWä Kolmeyhtepdesta pmmält^
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mäan Jessen sanat: „Me tulennna ha-
„nen tpa/nsä ia chumma hänen tykönän-
,,sg'.„ Stntähden kutsutaan myös uffo-
waiset yhteisesti Jumalan Asunmsiaxi:

erino maltain luemma me että „Chri-
„stus uston kautta asuu heidän sydam-
„mesansä„ Ephes. 3 Lug. !? w. ja että
heidän „ruuminsa on Pyhän Hengen Tem-
„p<li.„ 1 Cor. 6: Lug. 19 w. Mutta
mitäs lohdulliftmbsta taittasiin meille il-
moittaa , kuin että „lumala tahtoo tulla
„meidän ty wmme ja ama meidän tykö-
„nzmme?Han tahtoo tulla meidän tygöm-
me niinkuin M lastensa tygö, niinkuin
weti mczjeitnä tygZ, niinkuin Lohdurra-
ja ja Läkeri kehnoin ja sairasten tygö.
Kuingas pidäis meidän siis peljästymään
kosta me kuulemma että use Jumala tah-
too lulla meidän tvHömme, että itse hu-
mala tahtoo asua mewän luonam? Sil-lä ei Hän tule niinkuin angara dnoma-
ri, wami niinkuin leppiä ihmisten raka-staja. Han tulee meidän tygömme Ju-malallisella lohdutuxellanfa ja wirwotu-
tellanfa, elämällä medellä joka kuohuu,
iMkaikkifcxi ja autuaxi elamäxi.

Mutta tämä pitää myös ylöskehoit-
tamaan meitä ottamaan sitä parembata
waaria meidän sydäntmestälnme ettei semchdais olla suljettu nain korkian Her-
tan edestä, näin rakkahan Isan, näinkallihin Weljen ja Pyhän Lohduttajan e-Mä, silloin kuin Hän tahtoo sinne sisällekäydä. Katsokaat, minun rakkaani! Josloku teista tiedäis, että joku suuri Ruhtinassahdois nämä Pyhinä tulla hauen tygonsä

josakusa hänen huonensansa; eikösYan walmistais huonettansa', eikös hanowais oweia, eikös hän pidais kaikkia sii-w".,a ja siistisa? Milläs huoliwaisuudella
" lus meidän pidais sowittamaan ja walmi-ltaUaan meitämme, kosta me kuulemma.

että itse Humala, se Kaikkein korkein Mai-
jcsteti tahtoo tulla meidän tygömme ja a-sua meidän tykönämme? Tämän suhteenmahdan minä totisesti tygspuhutella teitäDawidin sanoilla Salmisa 24: 7,3, 9,
:o w. „Tehkäät portit awararj jn 0-
„wct mailmasa korkiaxi Kunnian Ku-
„ningaan sisälle» Kuka on se„Kunnian Kuningas? Se on Hsrra wä-„kewä sa woimoAinen, se Herra woimal-
ylinen fodasa. Tehkäät portit awaraksi„ja owat mailinasa korkiaxi, Kunnian
~Knningan mennä sisälle. Kuka on se

Kuningas? Se on Herra Se-
„baoch, Hän on se Kunnian Kuningas,
„Sela.„ Katseitamme nyt

ToiM OsaO)enengZ tpkönä Jumala asim. Wa-°3v pahtaja sanoo: „loka Mlnna raka-
„staa, se Vitaa minun sanani.,, Hän fanw„myös tätä wastaan: „Zoka ei minua
rasta ci se minun sanojani kätke:' Ia se„scma kuin te tuuletta ei ole minun„nsaan Isän joka minuil lähetti.. Näitä
„olen minä teille puhunut ollcsani teidät,
„kavsanne.„ 'Nämat sanat katsomat ftnedellMywaisen päälle, ja tahtog Her-ra lesus tkta andaa minga- tMden
„Hän ei tahdo ilmoittaa itseänsä j ma it-
ämälle maan niille jotka Handä rakasta-
,/wat.„ 21 w. Syy sinen on se, ettH
mailma ei rakasta Isää, ei myöskään le-susta. SsuraawaisM ei rakasta Isä "ei-
ke lesus händä 'niin että he imlewat ia
asumat hänen lykönänlä. Mailman la-
sten tykönä 'ei Jumala rakenna ylösmmaansa. Jumala on kyllä kaMa pKi"
kon lasnäolewainen; „Hänesa me
„.lnkumma ja olemma.,, Apost. Tek. 173Lug. 28. w. Mutta nyt ei puhuta
malan. .olsnnMsasta Msnäolemifesta <,LlI KMN
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«vaan Hänen armollisesta, rakkaalliststa,
pyhästä ja autuMesta yhdistyxestänsä
ja sisällä asumisestansa ihmiksä. Se ou
tämä joka ei tapahdu mailmalle, silla
ei hän rakasta Christusta. Ia niinmuo-
doin kuin ei mailma rakasta HHndH, niin
ei mailma myös pidä Hänen sanojansa.
Niistä sanoo maailma: kuka nittä saataa
pitää? , Hän ej tahdo ojendaa itsiänsa
niiden jälkeen, waan elää juuri niitä
wastaan. Niinkuin nyt lesuxen sanat
ei ole ihmisen sanat, waan I!än joka Hä-
nen on lähettänyt, niin ei taida myösse rakkautoin za tottelematoin mailma
tulla rakastetuxi Isäldä. Sentähden ei
tule Hän, ei myöskän Pyhä Henge hä-
nen tygönsä armorikkahalla läsnaolemisel-
lansa. Mailma ei taida saada Juma-
lan Hengiä; „Sillä el hän asu siinä
„ruumiisa joka synnin ala annettu on„
Wijsaud. Kir. 1: Lug. 4. w- Mutta
niiden uffowaisten tykönä ottaa Jumalaasuarensa. Mingätähden? Sillä he ra-
kastamat händä ja pitäwäät hänen sanan-sa- Molemmat nämät asianhaarat pitää
olemaan Yhdesä, ja vfi näistä ei pidä
eroietettaa toisesta.

Sen, joka tahtoo pitää Jumalan
sanat, pitää edeltäkäsin andaa sisälle is-
tuttaa sieluhunsa sydämmellisen rakkau,
den Jumalaa ja Christusta kohtaan.
„Sillä tämä on rakkaus Jumalaa koh-
„taan että me Hänen käskynsä pidämme,
„ja Hänen käskynsä ei ole rastaat.,,
1 Joy. 5: Lug. Z. w. Hallitseeko lu-
malan rakkaus sydämmcsä, niin on se
silloin ihmisen ruoka että tehdä Hänen
tahtonsa jälkeen. Sitä wastaan on se
lvilpillinen, luuldu rakkaus, itfekungin
tykönä, joka sanoo rakastamansa Juma-
lala ja elää knitengin tottelemattomuube-sa wasten Hänen tahtoansa. Kuwailem-

msko me itsellemmä että me jo kyllän
rakastamma Händä; stemmako me laimilyöwäiset lisääkaswamaan meidän rakka,
udesamme, niin me tietännnamma sillä,
ettemmä me wielä ole alkaneetkaan rata»
stamaem Jumalala: Sillä se jolla on
wilpitöln rakkaus Hända' kohtaan, ei ty<
dy itseensä; Hän tahtoo käydä am
korkiammalle ja korkiammalle rakkaude<sansa ja HHpee sen puuttuwaisuuden ylit-
se; kosta hän näkee kuinga sanomatta
mafti korkiasti hän on tullut rakastetun
Jumalalda ja Christuxelda. Vliwan niin
käypi myös kuuliaisuuden kansa Junia»
lata kohtaan- Jota enämmin uffowai.-
nen sielu rakastaa Hända, sitä kuulin,,
simmazi hän tulee. Jota puhtaamdi,
jota mieluiscmbi, jota täydellisembi rak>
kaus, sitä puhtaambi, sitä mieluistmbi,
sitä täydellisembi kuuliaisuus ; sitä wä<
hembi rakkaus mailmaa kohtaan, sitä
wähembi yhdcnkallaisuus mailman syndi»
senmenon tausa. Katsokaat, senkallaiftt
ownt ne joiden tygö Jumala tahtoo tul-
la , Pisa Hän tahtoo asua. Slllä »iin
me luemma: paerkaar heidän seasta»»sa, synnin ja mailman palweliain seasta,
„ja eroitlakaat teitännä, sanoo Herra,
„ja älkäät saastaiseen ruwetko, ja nilu
„minä tahdon teisti asua ja teiiä wael/
„daa, ja tahdon olla teidän Isänue ja
~teidän pitää olemaan minun poikani jo

2Cor. 6. 3ug. 16, 17, 18 w.
Akk.' niin koetelkant teitännä,

sietut Herrasa, jos Te rakastatta ja tot-
telettä Jumalala ja lesusta. Siitä tu-
letta Te tietämään jos Te olctta taikka
salanan olendopaikka eli Jumalan Tem»
peli. Kyllä sanottu Te rakastawanna
Christusta. T< ttejkelettä ni,n
jotka kalkkina elämänsä päiwinä owat
Händä rakastanttt. Mutta minä tiedän

N!yis
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myös että tämä teeskeldy rakkaus usiam-
Kain tykönä on »rstallinen porron-rak-
kaiw eli senkallainen kmn sen waimon
rakkaus on, joka sanoo rakastamansa mie-
stänsä , ja kmttngin pitä salaista yhteyt-
tä muiden miesten kansa. Suu tunnu-
staa, elämä kjeltää. Tämä näyttää et'
tei rakkaus Christusta kohtaan ole wilpi-
tiin. Katsoainoastansa meidän Juhlam-
me mieltämistä. Itse luhlapäiwinä elä-
wät ennnmät ihmisia jumalattomuudcsa ja
maailmallisssa haluisa Silloin on kyl-
läri mielestä wietmy Hellundaita, kosta
yhden eli toisen kerran on käyty Kirkosa
ja sormilla kuunneltu saarnaa. Ia wie-
läpä saattaa ininkuin tapahtua ettei arwel-
la fäydesänsa Kirkkoon rasitettuina wä-
tewildä juotawilda, wiina päällä ja ju,
opuiunudella häiritetyllä peräänajatuxel-
la> Sitten kulutetaan päiwä ylpeydesa,
laiskuudeja, ylönsyömisesä ja ylönjuomi-
sesa, röyhäillemisesä ja teiwastuxesa, ja
muisa lihan haluisa. Eikö se ole käsillä-
pideltäwä että nämät ei rakasta lesusta,
waan hallitaan kokonansa synnin ja ma-
ilman rakkaudelda? Mitäs tulee meidän
siis päättää tästä Tmin johdatuxen jäl-
keen ? Mitä muuta kuin että Te että o!e
tviela' elämän Jumalan tempeli ja asu-
Masia waan että satanas asuu, hallitsee
jatekee töitänsä teisä ? O onneloin tila! Te
ttoitatta itsennä siitä korkiasta armosta
josa Jumala tahdois teitä pitää, ihanat,
»uudesta ja autuudesta. Te palwelctta
handä, jonqa teidän pidäis tallaamaan
ialkainna alla ja ylitsewoittamaan le-men kautta. Etläkö Te mahda häm-
mästyä tästä puhuttaisa! Atk.' rukoi-l-.
kaat Jumalala , että Hän karkottais ma-
llman raskauden teidän sydämmestännä
la taiwullais sen pnolehensa. Andakaat
t°k> Jumalan Hengelle tilaa ja siiaa tti-

sanne ja alkäat wastustako Häildä kosta
Han tahtoo repiä teitä irrallenna maail-
masta ja weM teitä Christurm tygZ.
Te saatta sitten tuta leijanne sen suuren
autuuden josta lesus sanoo, „Me tu-
„lemma Hänen tygönsä jaasumma hänen
„tykönänsä.„ Me tahdomma nyt katsella

Kolmcmnesa Osasa,
luinalan sisälläasu-

mmen on. Itse asia mainitaan
meille lesuxen nykyisesti edestuoduisa sa-
noija, mutta muoro ja tapa ej ole käsi-
ttttäwa. Sielu tundee itsesänsä parem-
mill kuin fjeli saatta ulospuhua, kuinga
Jumala asuu ustowaisisa. Täsä tule-
mat Pawalin sanat todexi iCor. 13:
Lug. 12. w. „Nyt minä tunuen puolit-
„tain, waan silloin, „ kosta wajawaisuus
lakkaa, „minä tunnen niinkuin minäkin
„tuttu olen-,, Mailma on kokonansa so«
matoin käsittämään sekä itse asictta että
myös sen muotoa, sillä hän tule siti
mwatuxi että Jumala asuis hanesä.
„Hän pitää tämän asian Hulluutena ja
„ei taida sitä käsittää.,, 1 Cor. 2: Lug.
14. w. Kuitengin että me mahdaisimmasanoa jotaan, niin johdatamma me mie-
lehemmä, että tämä Jumalan armolli-
nen läsnaslendo ei ole joku tyhiä kumaus
chaturisa; ja että se ei myös ole wer-
lauxen taivalla puhuttu kosta lesus sa-
noo : „Me tulemma hänen tygönsä ja a-„sunma hänen tykönänsä.,, Sekä usioin,
nmt Raamatun paikat että myös usto-
waisten iloinen tundeminen heisänsä, to-
distamat että Jumalan sisällä asuminen
ei ole joku kumaus ajatuxisa waan itse
työsäolewa roruus.

Toisexi pitä tämä Jumalan sisälläasummen ustowaisisa ymmärrettävään ei
ainoastansa Jumalan armolahjoissa, joita

Hän
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Han jakaa, waan myös että Hän ttfeasuu, waikuttaa ja waeldaa heifa niin-
kuin Hänen ttmpeMnsa. Tämä jZlkim,
tnäistmbi on paljota ihanambi kuin se
edellinen. Sielu ei olis niin lewollinen
jos hänen autuudensa seisos ainoastansasiinä että hän saapi arluolahjoja<> Han
rakastaa paljota enämmin andajara kuin
lahjoja. Han olis ennemmin ilman niitä
knin „Sitä jsldo» kaikkinainen täydellinen
lahja tulee.,, lak. »: Lug. 17 w. Hänsanoo Assawin Salmista 73:25, 26.
w. „Kuin sins ainoastansa minulla olisit,
„niin en minä enssngäan sitte taiwaasta eli
„maasta tottelisi. Waikkawiela minun sielu»
„ni jaruumiini waipuis, niin sinä kuitengin

minun sydämmeni uffallus ja mi-
,,nun osani.,, Gdeskasin asun Jumala
sillä tawalla Hsnen Astowaistensa tykönä,
kttä Hän ilmoittaa itsensä heille fisälli,
sesti sieluja, niinkuin lesus sanoo 2 l. w.
TeNin edällä: „loka minua rakastaa,
~hän rakastetaan minun Isäldani, ja mi-
,,na tahdon hända rakastaa ja ilmoitan
„itseni hänelle.,, Asettakamme täsä rinna-
tusten kmnga lesus Hänen näkywäisen
waelluxensa aikana piti kansakäymistä ma-
ilmankansa; se näki Hanm, se kuuli Hä-
nen, se. puhutteli Hända ja ei kuitengaan
tundenut Händä; Ia kuinga lesus piti
kansakäymistä Opetuslastensa kansa, jotka
myös nakiwät ja kuuliwat Hänen, mut«
ta „niinkuin ainoan Pojan Isästä täytt-
önä armoa ja .totuutta.,, Joh- 1: Lug.
14. w. Niin se käypi wielä tänäkin päi-
tvänä- Mailma tundee Christurm Kir-
jan jälkeen; ja Hän on kuitengiu mail-
mallc cundrmatoin Chnstus. Mutta u-
stowaistllcnsa ilmoitta lesus itsensä niin-
kuin heidän „ivijlaudensa, wanhurstau-
„densa, pyhttyrensa ja lunasturensa.
k Csr. 1: Lug. Zo w. „He maistamat

„ia katsomat kmnga Herra on suloinen.,,
Salm. 34' 9 w. Hänen suhteensa lw
kewac he kaiken ajallisen woiton, kaikkj
lihslliset edut, kaiken mailmasa nakywäi,sen hywyden, „wahingoxi ja m raiffa»
na pitämät. .Philipp, 3: Lug. 8 w.

Wihdoin opettaa meiNe Tmi että
Jumalan asunsia ihmisten tykönä o«
pysywämen. Me, sanoo lesus, asuiW
ina, me tahdomma tehdä /,pysi)wä,sen
„asumisen hänen tykönänsä. Herra o»
„Sionin walinnut ja tahwo sitä asunsi<„axens«: Tämä on minun leponi ija!„
„kaikkisestii tää mmä tahdon mua; sil-
liä st minulle kelpaa.,, Salm. 1321 iz,
14 w. Kosta semahoen Jumala tulee
ihmisen tygs, asumaan hänen tykönänsä,
niin ei Hän tule niinkuin malkamjes yö
majahan johon hän yhtenä päiwäna ja»
ävi ja aamulla jälkeenpoislähtee: Wm
niinkuin Hänen omaan huoneeseensa jch
Hän pysyy ja asuu. Samccka tawall«
Pidäis meidän Kristillisydemmä olomna»
mäkinaisen. Luuletkos sinä että ft käypi
warteen, että tänä päiwänä olla hurskas
ja että sinä huomena saat elää mailman

kaldaisesti? Silloin sinä.ilmoitat itsts et-
tei Jumala asu sinun wkönäs. Ljenet
sinä tuudenut kuinga Hän koMmaal
Mutta ett sinä ole awannnr owia -Hä-
nelle että Hän olis sisälle käynyt ja r"
kendanut Ylös majansa sinun tykönas»
Semähoenpä Han andaa meille Hengen-
sä että „Hän meidän kansamme ol,j
ijkankaikkifesti. „ Joh. 14: 16. EM
Hänen sijs myös pidäis lakkamatta luo-
ottamaan lihan töitä meisö, ja taYM
mään meitä wanhurskauden hedelmillä?
Josta seuraa että ft Jumalisuus jota m

harjolamma mutta
lin cmnamma itsemme palwelemman ft"
Pia, ei joku Klistjllispys waan l««
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petos. Ei ole kuitengaan <e meidin aja,
tuxemma, että se joka kerran on tullut
Jumalan tempelixi ei ikääs taida lange-
ta pois armon tilasta. Akkei! Raamat-
tu puhuu „niista jotka turmelemat lu<
„malan tempelin/, 1 Cor. 3: Lug. 17 w.
/a jotka „murhellisexi saattamat Pyhän
„Hengen.„ Ephes. 4: sug. zo w. Me
puhumme ainoastansa siitä kuin Jumalan
tahdon, paälletarkoturen ja aiwoituxen
jälkeen pitää tapahtumaan. Siinä päalle-

katsannosa tahtoo Jumala aina japysy-
waiststi asua niiden tnkönä joiden luoxi
Hau tulee. Nyt seuraa tutkiöteldaman

NeljZnnesä Osasa
hyödyrys, jonga Jumalan sisäl-

lä-asuminen tuopi myötänsä. le-sus mainitsee sen meiden Textisämme:
„Näita olen minä teille puhunut, olle-
„sani teidän kansanne. Mutta lohdutta-
ja se Pyhä Hengi, jonga Isä on lä-
„htttäwä minun nimeeni, Hän opettaa
//teille kaikki ja muistutta teille kaikki kuin
Minä teille sanonut 01en.,, Hän tahtoosanoa: Se on suuri salaisuus jonga mi-
nä olen teille sanonut. Mutta Pyhä
Hengi on sen selittäwä teidän sydämme-
sänne: Hän on andawa teidän tuta it-
stsänne enammin kuin sanoilla laitaan e-
despanna, ja teidän pitää löytämään et-
tä minun lupauxeni owat totuus, owat
Hengi ja elämä. Sama hyödytys lu-
>nalan sisällaasumisesta on itstkullakin
wielä nyt, nimittäin että ,/Cyristuxen
,/sanat tulemat seliteryxi ja tosin hawci-„tuin.„ Jos ihminen on uskollinen Ju-
malan sanan wastaanottamisesa, niin„hänelle pitä anncttamaan ja hänelläMää fylla olemaan; .Match. 25: Lug.
«9 w. „los hän sanasta waarinottaa,

„niin paiwä walkenee ja kointähti koittaa
„sydämmesä. 2 Piet. i: Lug. iy. w.
Silla sanan kansa annetaan Jumalan
Hengi, ijonga walkeudesa se ulkomainen
sielu ikaästuin näkee Jumalan sydämmen
sisälle ja wirwottaa itsiänsä Hänen rakka<
udensa tahdosta Christuxesa lesuzesa.Tämä on 3?xi ihana hedelmä JumalanWlläasumisesta:

„Toinen on Jumalan rauha. Rau-
lan sanoo lesus Tertifa, „rauhan mi«
„na jätän teille, minun rauhani mini an«
„nan teille; En minä anna teille niinkuin
„mailma emdaa.,. Oi! jos tämä kallis
kalu oikein tultaisiin! Oi josta peräänajo
teldaisiin, kuinga tämä rauha sn ijan»
kalkkisen elämän esimaku! Tosin herjet-
täisiin silloin sulkeinasta sydändä luma«
lan edestä, kuin Hän tahtoo tulla jawoit,
taa sitä asilmasiaxensa. Takatkamm, siitätyhiästä luulosta että me saamma sulan
lewottomuuden ja rauhattomuuden pal«
karemma jos me awaamme sydämmem-ms Jumalalle. Tosi on kyllä, että mei-
dän täytyy ensimmäldä, kuin me awa-
amma sydammemma Jumalan armowai-
kuturille, tuta jongun lewottomuuden.
Mutta se.lewottomuus on paljota varem-
bi, ei ole niin määrällinen, kuin seluul-
du rauha, joka ihmisellä on ilman lu-
malata, ilman Christusta ja Hänen ar-
morikasta sisallaasumistansa sielusa. Sen
kaltainen rauha ei ole muuta kuin lihat'
linen suruttomuus josa tehdään itsellensä
perustamatoinda toiwoa autuudesta. Mut-
ta jos Jumala saa tehdä meidän sydäm»
memmä Hänen asumasiaMsa, mm Hän
tulee sinne Jumalan rauhan kansa „jo-
„ka kaiken ymmärryxen ylitse kaypi, „
Philipp. 4: Lug. ? w.; sm raudan kan-sa , jonga Christus kärsimisellänsä ja
Kuolemallani on meille toimittanut. IH-
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minen tulee wapautetuxi pahasta oma-
statunnosta. Hän odottaa itsellensä kaik-
kia hywää Jumalalda, niinkuin lapsi i-
säldänsä. Hän on makuutettu mielesän-
sä, että Jumalalla on rauhan ajatuxet
händä kohtaan Christuxesa, että Hän
andexi andaa hänelle kaikki synnit, että
Hän on päättänyt tehdä hänelle kaikkia
hywää sielun ja ruumiin puolesta. Sil-
loin elää Sielu tytywäisnä. Hällä on sil-
loin tawara jota ei hän tahdois wcuhet-
taa kaiken mailman tawaroihin. Hänel-
lä on kyllä siinä että Jumala on hauen
Isänsä ja hän Jumalan lapsi: longa-
tähden hän myös eij enää tuke kuljetetu-
xi niildä tyhmildä haluilda jotka ennen
lekiwät hänen lewottomaxi. O! kuinga
iloifua hän nyt elää! „los Jumala on
~minun edestäni kuka woipi silloin olla
„minua wastaan,,, kysyy chän Pawalin
kansa, Rom. 3: Lug. zi w< ja sanoo
Dawidin kansa Salm- 46: 2 ja seur. w.
„lumala on meidän turmamme ja wä-
„kewydemme, joka on sangen soweiias
„apu tustisa. Sentähden emmä me pel-
kkää, maikka wielä mailma hukkuis, ja
„wuoret keffelle merta wajoisit. Waik-
„ka wielä meri pauhais ja lainehtis, niin
„että siitä pauhinasta mäet kukistuisit.
„Kuitengin on Jumalan Kaupungi iha-
„na wirtoinensa. Mingä tähden? Sillä
„siinä owat Korkeimmau pyhät asumiset.
„lumala on hänen keskellänsä, sentähden„se kyllä pysyn.,, Jonga tähden myös
meidän Vapahtajamme tygöpanee: „Al-
„kään teidän sydämmenne murhellinen
„olko, älkät myös peljätkö.,,

Rolmas hyodycys Jumalan sisäl-
läasumisesta on riemu pyhästi Hengesä.
lesus sanoo Textisä : „Te kuulitta mi-
„uun sanoman: Minä menen pois ja tu-
„len Meus teidän tygönne. Jos te

„minua rakastaisitta, niin te tosin iloitsi.„sitta että minä sanoin: Minä menen„Isäni tygö, sillä Isä on suurembi mi.
„nua. Ia nyt sanon minä ennenkuinse„tapahtu, että te ulkoisitta kosta sttapahtunut on.„ lesuren Opetuslasten
piti iloitsemaan, kosta he saiwat lumn.-
lan sisällä asumisen kautta nautita Chn-stuxen ansion hedelmiä. Me näemmä
tästä, että kusa Jumala on ja asuu,
siellä on Hänen myötänsä koko Hänen
waldakundansa, joka on „wanhurstaus,
„ja rauha ja ilo Pyhäsä Hmgesä.,,
Rom. 14: Lug. 17 w. Mutta me rjen-
nämmä meitän

Widenteen Osaan
CDawitsemaan ,/Kuka meille on toi,
«"»- mittanut Jumalan armorikkaan si<
„sälläasumisen. Tästä kuuluu Tettisa':
„En minä, lesus, täsiäedes puhu pnl<
„jo teidän kansanna; silla tämän mil<
„man päämies tulee, jolla ei ole mitään
„minusa. Mutta että mailma ym>M«
„räis miilun Isää rakastaman, ja niin-
„kuin Isä minulle kasti niin minä myös
„teen.„ Täsä puhuu Christus Hänen
edestaseisowaisesta kärsimisestänsä jo tuo»
lemastcmsa, jonga alle Hän. oli wcilims
käymään kuuliaisuudesta Haneu Isäänsä
kohtaan. Tämä Icsuren kuuliaismis,
,sekä Hänen tckcmisesänsä että kärsimie-sänsä, oli syy eli wälikappalet, Mg»
kautta Hän on toimittanut meille Junw
lan armorikkaan sisälläasumisen. Sill>>
sen kautta poisotti Hän pärkeleeldä H"
nen waldansa ja oikeudensa, lakalM
Jumalan wihan, ja niin taiwutti lun'l!-
lan sydämmen meidän puolehcmmc, eM
Hänellä on halu asua meidän tykönäni
me. Kuitengin kaikki järjessy.resäi'sä. Si'
la jos meidän pitää tulemaan JumM

274 Helluntai Paiwä.



Hn. Sitä samaa mahdetaan myös päät-
tää siitä että heillä on niin „wähäinen
„halu Jumalan ja hengellisten asiain pe-
nään.,, Sen ylitse pidäls iloittamaan
että „meidän osallisuudemme saata olla
z,lsän ja Hänen Poikansa lesuxen
„Christuxen kansa,, IIOH. iLug. 3w.
Mutta mitäs tietämät enimmät ihmiset
siitä? „Heidän sydämmensä ajatus on,
„että lheidän nimensä pitää kuuluisan
„tulemaan maan päällä,, Salm. 49:12, w»
ja että heidän pitää rikkaaxi tulemaan.
Tämä on heidän niin rakas ilonsa, ett«
he pitämät katkerana ristinä ja wastusnasen että oleskella Jumalan kansa, puhu-
tella Händä ja waeldaa Hänen edesänsä.

Tätälikin käännän minä itseni erit-
täin Teidän puoleenne jotka tätä tuulet-
ta. AM että minä moisin liikuttaa tei-
dän sydämmmnä ja ylitsewoittaa teitä
siitä että te oletta surkiasa tilasa niinmuo-
doin kuin te oletta laimilyöueet yhdis-
tyxen Jumalan kanja ja aiwcm wähän pi-
dettä siitä huolda. Totisesti! Minä mu»
rehdin, kosta minä ajattelen sen päälle.
Jumala tahtoo kernaasti asua tiedän ty«
könännä. Mutta te sysäättä Hänen poi-
jes luotanna ja „!uetta itsennä mahdot-
„tomiz'ii, ijankaikkiseen elämään.,, Apost.
Tek. 13. Lug. 46. w. Te hywastyisittä
jos el teitä milloingaan nuhdellais tei-
dän pahankurinna ja ynseydännH tähden.
Kosta Jumala tcnitsee teille armoansa,
niin mahdetan syystä sanoa: Muna errä
Te rahroneec- Matth. 23: Lug. 37 w.
Mingäs lopun tämä wiiemeingin saapi?
Teidän tilanna on surkia: Ia että te
kuitengaan tahdo andaa teitännä johda»
tettaa Jumalan ja lesuxen tygö. Akk!
rukoilkaat Jumalaa, että Hän awais tei-
dän silmännä ja te mahdaisitta nähdä
kuinga teidän kansunna on asiat. Tosin

le otollisin, niin meidän pitää, ustolla
omistamaan Christus itsellemme: Silloin
saamma me myös woimia ylitscwoitta-
femme tämän mailman päämjestä: Ia sen
jälkeen tulemma me Jumalan asumastani.

Sowitus.
Minä käännän itseni ensistä niiden

puoleen jotka waeldawat heidän li-
hallisisa himoisansa, ja niisä palwelewat
saatanata enammin, kuin he osottawat
halun että saada Jumalaa asumaan ty-
könänsä. Senkaltaisia löytyy kyllä mei-
dän seasamma. Ia walitettawin on et-
tä he kuitengin pitämät niitä luuloia että
Jumala asuu heisä, eltä heillä on le-
jus sydämmesä. Oi! mikä sokeus että
ajatella „Christuren ja Belialin sopiman
„Mhen, Jumalan tempelin,, sopiman
„cpäiumalten kansa, ja Isänrakkauden,,
taitawan olla yhdesä „mailman rakkau-
den kansa./, 2Cor. 6: Lug. 15, 16 m.
i Iol)> 2: Lug. 15- m. Jos ei nyt olla
Jumalan asumasta niinkauwan kuin ma-
ilmaa ja synnin himoja Palmellaan, mikäs
siNn siis muu saatetaan olla kuin sen
saastaisen Hengen olendopaikka, sen „Hen-
,M, joka «vaikuttaa epäuskon lapstsa?„
Ephes. 2>3ug. 2, w.

Kuiirga perustamatoin heidän luu-
lonsa on, jotka omat wajonneet ja huk-kuneet mailman rakkauteen mutta ajatte-
lemat kuitengin että lesus asuu heidänsydämmesänsä, se nähdään kyllä siitäeltä Jumalan rakkaus on heille niin outo,
"Mei he likimäärihingäan pidä Jumala-la min ustottawana kuin siiwotapaisen
Mailman-ihmisen.,, Se nähdään kyllä
Mä että he rasitetaan elatureu murheel-l>a; He turmelemat Sunnundai-ja Juh-'Aiwät ilkian woiten tähden; he pel-
knäwät että he muutoin kuolemat nälkä-
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hawaitsisitta te silloin mikä syy meillä on
että Jumalan edesä walittaa teidän ylit-
sennä. Akt niin älkäät enää eroittako
teitännä siitä suuresta autuudesta jota le-
fuxen Ewangeliumi teille taritsee. Kllm-
bika mahtaa olla parembi, taikka että
olla satancm olendopaikka eli Jumalan
tempeli? Kumbika parembi, sekö että olla
pimeyden wallituren taikka myös lesu-
len siwijän hallituxen alla? Kumbika pa-
rembi, ettäkö lesus asuu sydämmesä ja
tekee siitä itsellensä Paradisin, eli myös
että satanas asuu siellä ja pitää sen mur-
haluolanansa? Duomitkaat itse. Wa-
litkaat se kuin parembi on. Makaat se
js tänä päiwänä. Siiwotkaat ensin pois
tieldä ne törtiämmät esteet, jotka maat-
taan saatawat ettei Jumalan sana saa
tandaa hedelmatä. Heittäkäät pois tei-
dän syndi tapanna» Käyttäkäät nämät
Juhlapaiwät sielun hywari, ei lihan mie-
lisuosiori, ei maalisixi huwituxi. Tut-
kistelkaat kotona teidän huoneesanna mitä
te Jumalan Huoneesa kuulleet oletta.
Kuingas se muutoin on mahdollinen ettäse totinen parannus saattaa tulla toime-
hen sydämmesä? Kuingas muutoin mah«
dollinen että usko lesuren päälle siinä
laitaa tulla sisälleistutetmi? Kuingas
muutsin mahdollinen että Jumala taidaisosua siellä, ja täyttää sielun Hänen woi-
mallanfa, walolla ja elämällä.

Mlltta Te uffowaiset jotka totuude<sa taidatte sanoa: „Siitä me tiedämmä
„että Hän meisä pysyy, siitä Hengestä
,<jonga Hän meille , loh. z.

Lug. 24 w. MilMäät Jumalaa sel<Zsanoilla että myös koko teidän elämHlw
eallanna ftnkallaisen armon edestä. Te
oletta korkiasti ylötyt sen kautta että lu-mala on rakendanut ylös majansa tei-
dän tykönännä. Nyt pitää teidän pitä-
mään itsenne ylön hywinä olemaan ylön.
katsottawat mailman, ja hänen syndi me,nonsa kansa. Muutoin te kayttättä it-senne sopimattomasti teidän armoanne ja
kunniatanne kohtaan, sillä Jumala on
kunnioittanut teitä Hänen Mllä-asumi-
sellansa; Muutoin te murhellisezi saatai<
sitta ja poijeskarkottaisitta Jumalan tei»
dän sydemmestännä, ja sitä wastaan te»
kisittä sen että satanas „palajais takasin„hänen suoneeseensa josta hän ulos läli,,
Luk. n: Lug. 24 w. Warokaat itsen-
nä tarkasti tästä, ja sitä wastaan ollaat
huoliwaiset että te, jota kauwemmm sitä
enämmin mahdaisitta rakastaa ja Palmel-
la Jumalala. Sitten on myös Jumala
ilmoittama itsensä sitä ihanaisemmari tei-
dän sydämmesännä ja suojelema tuta Ha»
nen armojansa loppuun esti.

Rukous.
lesu! Sinunhan se on tyos että sirlil

*>l perkeleen loitä ja ylösrakendaa Jumalan
Waldakunda meidän tykönämme. Niin alinaM
siis Sinuas niiden ylitse jotka makaawat sntaM
wallan alla. Alitse makuuta heitä heidän wiheliai»
sydessänsä. Siunaa niin Sinun sauas heisä, et'
ta he peekelee» pauloista luopuisit ja nyt mnödit,
taisit sydammensa Sinulle asumasiari. Mult»
waell« myös alati Sinun templleisäs ja tayta
heitl kaikkinaisella Jumalan täydellisyydellä «yt
ja iankaikkisesti. Tee tämä Sinu» ijanlsiMse»
kunnias tähden! Amen.

565-MM^
Toi"
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Toinen Helluntai Paiwä.
lesus Chrifws joka on ulosandanut itsensä meidän edestämme, joka

sn ylösnossut kuolluista meidän wanhurffaudemme tähden ja joka
on lähettänyt Pyhän Hengen uffowaistm svdämmiin, Hän ylöshe-
rättaköön meitä kaikkia tänä päiwänä sydammelljsesti ustomaan Hä«
nen päällensä ja saman uffon kautta autuixi tulemaan: Hau kuul-
koon tämän rukouxen, ijankaittiseu rakkaudensa tähden! Amen.

Herrasa! Meillä on, niin-
V«A kuin tiedätte, tä«äpäiwänä Ter-

tina ne sanat loh. z: 3ug.
„Niin rakasti Jumala maailmaa,, ja ne-
kuin sitten seuraa. Se mainittu ensim-
mäinen wärsy meidän Ewangeliumisam-
me on senkaltainen että minä saataisi»
ainoastansa lukia sen teidän edesännä ja
sitten mennä tieheni. Sillä niin wähän
luin muut, niin wähän myös minä tai-
dan minun selityrelläm tehdä sen asianjoka siinä seisoo selkiammäri ja jelwem-
mari kuin se on lesuxen omisa sanoisa.
Se on tawallinen että kutsua 15 wärsyä
! Mos. Kirjan z Lugusa „Ensimmäisexi,
Ewangeliumiri,, sentahden että sama Raa-
matunpaikka sisällänsä käsitbää sen enssm.lvaisen lupauren Christuresta. Samalla
tawalla saatettaisiin 16 wärsy lohanne-
Nn Ewangeliumi Kirjan 3 Lugusa en-
simmäisen Ewangeliumiri kutsuttaa,
ei ajan suhteen, waan niinkuin se erino-
maisin, joja Herra lesus on julistanut
Ewangeliumin selwimmilla ja yrinkertai-
slmmilla sanoilla. TchdMo jotu kysyä
Mikä Ewangeliumi on, niin saatettaisiin
»vastata: „N<in rakasti Jumala mailmaa,/lttä Hän ulosannoi ainoan Poikansa,'
»/kttä zofainen kuin' uffoo Hänen pääl-
"lenjä, ei pidä hukkumaan, multa ijan-

„kaikkisen elämän saamaan.,, Se o»
Ewangeliumi. Ei kengään taidais se»
kysymyren päälle ändaa selwembätä wa-
stausta kuin tämä on, joka on lähtenyt
elämän Ruhtman suusta ja tekee itsensä
kirkkahari walkeudexi sielusa.

Mutta niinmuodoin kuin ihmisen sy-
vämme» sokeus ja wastahakoisuus on kui-
tengin niin suuri, ettei mitäkään saateta
sanotta niin selkiästi, ettei se tarwitse
lawiammalda teroitettaa ja selitettää; niin
on Herra itse tahtonut säälle panna ja
kästeä Hänen Palwelioitansa eteenaset-
tamaan ihmisille sitä kuin Hän selkiästi
kyllä on julistanut/ muistuttamaan heila
siitti, selittämään sitä heidän edesänsa, ja
ikkäästuin tungemaan sitä heidän sydän»-
mehensä, jos se niin saattais tapahtua, että
heidän kowa mielensä tulis lijkuteturi, wa-
staanottamaan sitä suurta autuutta jonga
Hän on toimittanut ja jota Hän tarit-
ste. Tämä on myös minun welwolli-
suudeni, ja en rohkene minä että ainoa-
stansa lukia Textiä teidän edesänne ja sit<
ten mennä tieheni. Minun tulee paljo
enämmin ojendaa itseni ihmillisen heikkou-
den jälkeen ja kokia johdattaa teille mie-
lehen mitä itsefänsä selkiöitä Tcxtln sano-
ja tänapäiwäna, että Te oikein perään
ajatteletta niitä, ja tuletta woittlutzi käyt-
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lämään lesuxen koko puhetta teidän sie-
luinna totisexi hyödytyxexi.

O Jumala! Ala kiellä armoas me-
ildä meidän edesottamisesamme! Lainaa
Armos, että meidän työmme mahdais toi«
mitettaa Sinun Pyhän Henges wounan
kautta, ia että kaikki kuin nyt tulee eteen
asetetuxi, mahdais tulla elämän sanan
niille jotka sen kuulemat, ja Jumalan
woimaxi, jonga kautta me temmataan
ulos turmellnxcsta ja ylöswalaistacm elä-
män walkeudella!' Akk! anna see tulla
siunatun wälikappaleeri, jonga kautta
armon Hengi saa tungeuta meidän sisil-
wäiseemme, saa panna, sisällesulkia ja
ikkääs kuin kääriä meitä Jumalan armon
ja rakkauden helmaan, joka meille arvat-
tu on lesuxesa Christuxesa meidän Her-
ralamme! Rukoilkaat Te Jumalaa minun
edestäni, että minä niin mahdaisin etecn-
astttaa autuuden sanan että teillä siitä
olis suuri hyödytys. Minä tahdon ru-
koilla Jumalaa, että Hän mahdais ei
ainoastansa awata teidän Korwemna waan
myös Sydämmenne oikein kuulemaan ja
«vastaan ottamaan sanaa. Peräänajatel-
kaat myös itse, että Te nyt kokoaisttta
ylitsenne Jumalan wihaa, jos yri teistä
nukkuis, toinen puhuis, kolmas mallmal-
lista ajattelis lesuren sanan saarnan alla.
Kuinga tahdoisttta Te silloin wälttää
Duomarin koston? Sillä Hän joka on
tullut mailinaan tekemään teitä autuixi,
on totisesti wihdoin taas tulema duomit-
semaan eläwitä ja kuolleita. Ia tiedäm-
mäpä me sen, „että meidän kaikkein pi-
„tää ilmestymään Christuxen Duomio is-
„tuimen eteen, että jokainen sais sen jäl,
„keen kuin hän ruumjisansa tehnyt on,
„olkoon se hywä eli paha. „ 2 Cor. 5.
Lug. 10. En minä tyhiän wuoxi mie-
leen johdata tätä edelda käsin.' Sillä

niin käypi usiasti siinä Yhteisesä Jumalanpalwelluxesa kuin minä nykyisesti sanoin.
Saarnamies, jokasydämmestä etsi sitä kuin
Christuxen on, mahtaa nosta ylös Saarna-
stolihin ja saarnata; Hän mahtaa jumalli-
sesta kiiwaudesta saarnata sydämmensä irti,
että minä niin mahdan sanoa; Hänsaa kui»
tengin sanankuuliain käytöxistä hawai-
ta, että he ainoastansa tawan ja muo-
don wuoxi owat tulleet Kirkkoon, wähin-
däkin ei welwollisesa päälletarkoturesa,
waan estmerkixi, ajamaan maalisia asioi-
tansa, mutta ei huomaitsemaan heidän
hengellista wiheliäisyyttänsä ei kuulemaan
Jumalan Sanaa sitä warten että he
mahdaisiwal pelastettaa pimeyden malla-
sta ja saatettaa Christuxen tygö. Jostämä asia olis heidän paälletarkoturen-
sa, niin he totisesti andastt huomaittaa
tarkemman perää nafatuxen ja suuremman
huolen Saarnan alla. Tätä minä olen
tahtonut edeltäkäsin täsä Saarnasa mai»
nita waroituxexi- A?k! niin sowittakaat
ja walmistakaat nyt teidän syd ammenna
yriwakäiscen rukouxeen. Pyytäkämme
toinen toisemme kansa nöyrästi Jumalat-
da Hänen Pyhän Heugensä apua hiljai,
sella ja hartahalla Isa meidän Rukou«
xellc,, Isä meidän joka olet taiwaisa «.

Ewangelium, loh. 3: 1621.
aikaan sanoi lesus Nikodemuxelle: Niin

>«/ on Jumala nailm«ä rakastanut cttä H«n
andoi Hänen ainoan Poikansa, «itä jokainen
suin uskoo Hauen päällensä ei pitzä
mutta ijankaikkisci, elämän saamaan. 17. EM
ei Jumala lähettänyt Poikaansa mailmaan, duo»
mitsemaan mailmaa ; mutta cttä mailina piti Ha<
ne» kauttansa wapahdcttamaan. 18»' Joka Hänen
päällensä ustoo, ei handä duomita; mutta jola «

usso, se on jo suomittu, sillä ei hnn ustsnut lu<
malan ainoan Pojan Nimen päälle. 19. Multa
tämä o» Duomio : että walkcus tuli muilmaan 1«
ihmiset rakastit enammin pimeyttä kuin »valkeutta,
M heidän tponsä olit pahat. 20. Sillä jokainen
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jeka pahaa tekee se wihaa walkeuttai, eikä tlilelwal-
leuteen hänen töitänsä pidms laitetlamaan.
2i. Mutta joka totuuden tekee, se tulee walke,
»teen, eitä hänen työnsä uähdailim; sillä ne owat
lumalasa tehdyt.

„lumala oli Christuxesa ja sowitti
„mailman itse kansansa, ja ei lukenut he-
ville heidän syndejänsä, ja on meisä so-„windo-saarnan säännyt., Niin olemma
„me Christuxen puolesta kästylaiftt, sillä
„lumala neuwoo meidän kauttamme.
„Niin me rukoilemma siis Christuxen puo-
„lcsta, että Te Jumalan kansa somitta.,,
Rakastetut Herrasa! Nämät sanat lue-
taan 2 Cor. 5. Lug. 19 ja 20. w. Ne
sisällänsakäsittäwät lyhykäisesä sisällepido-sa kaikki Apostolein saarnat. Sillä niin
kuului heidän saarnainsa sisälle pito: „Me

Christuxen puolesta että te
/Jumalan kansa somitta.,, Se kuin pi-
ti ylöskehoittamaan ihmisiä sopimaan Ju-
malan kansa, oli se että Jumala oli e-
deldakäsin kohdannut meitä Hänen rakka-
udellansa, käändänyt itsensä Christuxesameidän puolehemme kosta me wielä olim-
ma syndiset ja Hänen wihollisensa, so--
wittcmut mailman itsekansansa, ja ei lu-
k«nut heille heidän syndejänsä. Jos Häntämän olis tahtonut tehdä, min Hän 0-
lis lähettänyt Poikans dusmitftmaan ja

maailmaa syndein tähden.Mutta nyt tuli Jumalan .ainoa PoikaKäffyläifexi, joka tiettäwäxi teki ihmisil,
le Jumalan ijankaikkisen rakkauden-neu-won; ja päälistxi Itse wapautti heidätwlhasta ja toimitti heille Jumalan ar-
mon ja ystäwyyden. Ia sitten kuiu Hän
o!> tehnyt mitä Hänen Isänsä oli Hä-
nelle käffenyt, meni Hän taas Isän ty-so joka Hänen oli lähettänyt, ja sääti
M wiran jonga piti saarnaamaan si-tä sowindoa jonga Hän uloZwuodatettm
wtrmsa kauna oli matkaan saattanut: La-

hetti Pyhän Hengensä Opetuslastensa sy-
dämmiin za asetti Itse heidät ja heidänkauttansa taas toiset, Opettaixi, joiden
piti kaikesa mailmasa ja mailman loppuun
asti saarnaamaan ja julkisestihuutamaan:
„Me rukoilemma Christuxen puolesta et-
„:ä Te Jumalan kansa somitta.,, Chri-stuxen puolesta piti heidän sanomaan ih-
misille että he olistt sopineet Jumalan
kansa, ja ihmisten piti wastaanottamaan
tämän heidän sanansa, juuri kuin Chri-
stus omasa Personasansa olis sen sano-
nut, eli juurikuin Hän itse, sitten kuin
Hän oli täyttänyt sen suuren Lunastu-
xcn työn, olis ylösherättänyt ja waroit-
tanut hcitä,että myös h? nyt puoleldan-
sa mahdaislt cmdaa itsensä löyttää, kosta
Julnala eoeldäkäsin on kohdannut heitärakkaudellansa ja lähettänyt ainokaisen
Poikansa heidän , sen-päälle että Jumalan ulossanomattoman
armon ja laupeuden päälletarkoitus heisä
itsetyösä wöitettaisiin, ja he tulisit osal-
lisin intä kalliisti hankitusta autuudesta.
Nyt ei heidän tokikaan kauwemmin pi-
däis pitkittää heidän synneisänsä ja wihasi-susansa Jumalan jakaikkia hywää wastaan,
waan andaa johdatcttaa heitänsä heidän
ylitsekäymistensH jaansattuin rangastustcn-
sci sydämmelliseen tundoou: Nyt pidäis
heidän kiitoxella wastaan ottamaan sensuuren armon kuin Jumala heille taritsee,
ja sydämmestH kääntämään itseni Hä,
nm puoleensa, että'Hänellä mahdais lil-
la se ilo, ettei Hän hukkaan ole ulosau-
danut heidän edestänsä Hänen ainoata ja
rattasta Poikaalisa. Mutta tämän sanan
piti ihmisten myös andaa käydä niin sy-
dämmellensä, erä he olisit tulleet oikein
yhdistetyin Jumalan kansa, tulleet yh-
dexi sydOwmexi ja sieluxi, eli niinkuin
RaamaM puhllu yhdeM HenZexi Hck-
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«en kansans, i Cor. 6. Lug. i?. w. ko-
konansa ylitftwoitetut niin ylitsewuotawal-
t»a armolda, joka sitä warten on tullut
ilmoitetuxi, että ihminen Christuren kaut-
ta mabdais jälteensä tulla likeiseen ja au-
tualliseen osallisuuteen ja yhteyteen Juma»
lan kansa. Sentähden piti ne edestuodut
sanat saarnattamaan ei ainoastansa niille
käändymättömille waan myöskin kääty-
ille; niinkuin me täsä näemmä pawalin
puhuman Corinthereille: „Me rukoilem-
„ma Christuren puolesta että te Jumalan

somitta.,, Hän tahtoo sanoa:
Niinmuodoin kuin Te, kosta te otetta
kuulet ja ustoneet Ewangeliumin, oletta
sopineet Il«nalan kansa, niin osottakaat
itsennä myös jenkallaissxi jotka kiitollisu-
udella tunnetta sen saadun armon ja pi-
dättä itsennä sentähden sielun ja ruumiin
puolesta Jumalalle welwitettuina, ei elä»
mään enää itsellennä waan Jumalalle
Christuresa lesuxesa. Mutta millä yrsi-
wakaisuuftella Apostoli on „rukoillut Chri-
„stuxen puolesta että ihmiset Jumalan
~kansa sopisit,, sen näemmä me seka sii-
tä kuin näiden Hänen sanainsa edelläkäo-
pi että myös paälleseuraa. Edellä mai-
nitulta Hänen sanojansa, tietäandaa A-
postoli kuinga Christuxen rakkaus waatii
händä, ettei mingään muun kuin sen pä-
älle katsoa, kuinga Hän mahdais woit-
taa sieluja ChristureUa, ettei sen siwuia
etsiä omaa parastansa waan tehdä kaikki
Christuren tähden; muut mahdoit sitten
ajatella että Hän teki mahan eli paljon.
Sillä niinmuodoin kuin lesus oli kuol-
lut Hänen edestänsä, niin Hän piti it-
sensä kuolleena lesuren kansa, ja sen
kuin Hän nyt eli, sen hän eli Sille joka
hänen edestänsä kuollut ja ylösnosnut oli.
Nyt ei ollut hänellä enää yhtään mail«
mallista paälletarkotusta/ waan pitkitti nyt

Herran työfä niinkuin se joka oli kuollut
mailmalle ja eli Jumalalle: Nyt tchdoi
Hän sen ylösnosneen lesuxen woimasa,
niin osottaa itsensä totuuden sanalla hei-
dän sydämmisäns, ettei hänen puoleldanl
pitänyt mitään puuttumaan woittaarensa
sitä suurta Lunastuxen työn päälle tar«
kotusta. Mutta jälistä mainitulta Sano-
jansa luettelee Apostoli Hänen monella,,
sia kärsimistänsä ja työtänsä, joka kolo
Hänen elinkauteaansa Händä rasitti, aino-
astansa sentähden että saada matkaan sa<
attaa hedelmätä ihmisten seasa Ewange,
liuimin saarnan kautta. Täsä totisesti
Apostoli häpiäxi asti käypi edeile meitä
kaikkia joille Saarnawirka uffottu on. Ia
täytyy minun sydämmtstä tunnustaa puo<
leldani, etten minä ikääs, ilman suutta
häpeemistä ylitseni, taida lukea ja peraan-
ajatella Apostolin wireyttö, uutteruutta
ja koko Hänen Chsistillistä elämäkertaan,
sa, niin, kuin Hän totuudesa puhuu sii<
tä Hänen Lähetys-kirjoisansa. Silla mi<
xikäs se kaikki kuin meildä tähän aikaan
tehdään, on luettawa sen kiimauden ja
huolen suhteen kuin Apostoli osotti
nen wirasansa? Akk! että Herra lainais
minulle ja kaikille minun Kal.sapalwe,
lioilleni enämmin Hengea ja woimaa,
että luemmilla askeleilla jälkeenseuwta
walin siunatusta asteleita! Akt! että me
kaikin pidäisimmä itsemme kuollehina syn-
nille ja eläminä Jumalan Pojan ussosa;
Akk! että me «vilpittömästä rakkaudesta
uhraisimma itsemme sielun jaruumin kan-
sa Hänen palwellureensa, woittaremma
ainoastansa ihmisten sydämmiä ja ybdlstää,
lemmä niitä Christuren kansa joka niin
kallihisti on ostanut heidät meressä' sa!
Mutta mingä tähden sanon minä tätac
Sentähden että Te mahoaisitta ajatella
ittexenng: Tämä KltvotuMkottaa m"'
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dän ijankaikkists menestystämme ja autu-
uttamme : Jos nyt muilla on senkaltai-
nen hmli meidän parhaastamme; jos nyt
muut tahtomat näin kernchasti takasin
wetää meitä turmelluxesta, ettei hs herkiä
warottamasta, ja rukoilemasta ja huuta-
masta että me Jumalankansa sopifinnna;
Ds ei he nyt wielä tähängään tydy,
waan toiwottawat heisscnsä wielä mäm-
min woimia että suuremmalla kiiwaudel»
la saattaa etsiä meidän sielujamme; AM
kmnga meidän siis on welwollisuudemme,
M wastaanottsa elämän sanaa ja harta-
asti hsslmta että andaa itsemme heilda
heidän sydämmensä toiwotuxen jälkeen woi-
tettaa meidän omaxi hywäxemme ja ijan-
kaikkisexi autuudexemme. Jos Te nyt o-
letw niin peräänajattelewaiset että Te ta-
infallaisia ajatuxia kannatta ttsesänne, niin
olkaat myös tällähaawaa waannottawai-
stt kuunnellesanne minun suustani sitä i>
naa kuin minä Christuren siasa ftisoisaniteidän silmäinne edesä julistan: Minä mie-
lin niin suurella wireydellä ja huolelletuin joffus yhdefä saarnasa tapahtua tai-
taa, Jumalan armon kautta eteenasettaa
teille tutkisteldawaxi:

Jumalan warotusta, ja meidän
Rukoustamme Christmen siasa:
että Te Jumalan kansa sopi-
sitta.

Tutkindo.
Wiin rukoilen gis minä -nyt että Te

Jumalan kansa sowicta, sillä „niin
Mkasti Jumala mailmaa että Hän u-"los annoi Hänen ainoan Poikans että

kuin uskoo Hänen päällens ei
"pwa hukkumaan, mutta ijankaiMsen elä-
'MW wmqqn.,, Tämästämä, että Iu-

mala niin rakasti maailmaa että Hän
ulos annoi ainoan PoikanS:c..tämä pi-
tää Yiöskchoittamcläu teitä ettH te Iu«malan kansa somitta. Nämät lesuxensanat sidon minä teidän sielunne ja o-
mantundonna päälle. Ns owat felkiätkyttä. Ajatelkaat ainoastansa itse niiden
päälle. Tutkistelkaa! Jumalan ulossano-
matoinda rakkautta joka ei ikääs olis sa-
attanut olla suurembi ja korkiambi: Pe-räänajatalkaat sen siwusa Jumalan rak-
kauden päälletarkoitusta joka samati ei
olis saattanut olla ihanambi. Sillä Ju-mala on sentähden käsittämättömästä raL-
kaudesta ulosandanut poikansa että mei-
dän, jotka „Hänen päällensä ustommaz
„si pidä hukkumaan,, merkit käästä hy-
win, että waikka me kuolemma, niin ei
meidän kuitengan „pidä hukkumaan waan
„ijankaikkisen elämän saamaan. „ Kuka
on nyt teidän seasanna joka palwelee syn-
diä? Kuka on se teidän seasanne, joka
kuulee nämät sanat, nämät Christuxmsanat minun suustani ja an.daa ne wajo-
ta sieluhun ja sydämmecn, mutta jossa
on se todistus omaldatunnoldansa että hän
wielä on kiini siinä eli siinä mielisuosisl/lisesa ja tiettäwssä synnisä ja sillä niin-
kuin Jumalan wihamies teke sitä jM
hän tiettä wihottawansa Jumalan? Ku-
ka on se joka elää lihan töisä,joista Raa-
mattu sanoo, että „se joka stnkallaisia„tekee ei pidä Jumalan waldakundaa pe-
„nmään?„ Itsekullengin senkallaiftlle jo-
ka ei saata salata itstänsä omaldatunnol-
dansa, huudan minä nyt: Kuules o ih-
minen ! niin on Jumala rakastanut sinua,
että Hän uloscmnoi aino,an Poikansa,
että jos sinä ussot Hänen päättens, si'
nun ei pidä hukkumaan, niinkuin sinusse
muutoin totisesti käypl sinun sielus tilan
jälkeen, waml ijankMisen elämän saa-

maan.
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maan. AM niin mahdat siis sopia lu-
malan kansa. Älä pitkitä siinä surkiasa
ja kadottawaisefa tilasa josa sinä nyt ai-
kaa wietät. Sinä wajoot jota kauwem»
min sitä sywemmälle turmelluxeen jos si-
nä herkiämättä kiirehdit syndi juoxusas
edespäin. Mutta nyt taritsee sinulle Chri-
stus Hänen kätensä minun kauttani ja
minun sydämmellisen rukouxeni kautta:
Hän sano sinulle minun kauttani: So-
wi Jumalan kansa. Alä ajattele että si-
nä tapaturmasta olet tullut tänne: Juma-
la näki sinun ja tunsi sinun syndisen me-
nes ennengö sinä lähdit- tänne: Hänen
rakkaudestansa, jolla Hän on mailmaa ra-
kastanut ja päättännt andaa Poikansa sil-
le Lunastaiaxi, tästä Hänen rakkaudestan-sa on se tapahtunut että Hän ohjais ja
talutti sinun tänne, ja annoi sinulle sa-
nottaa tämän lanan ja pandaa se sinun
sydämmes päälle. Kyllä sinä olet enne-
gin tienyt sen Raamatun paikan: Niin
rakasti Jumala mailmaa: Mutta sinä
ett ole ajatellut itse asiata. Kosta sinäsitä wastaan nyt olet tullut ylöskerätetyxi
yhdeldä puolen näkemään Jumalan »ian-
kaikkista rakkautta jolla Hän on rakasta,
mtt ihmisiä mailmasa, ja nii» muodon
myös sinua, niin korkiasti ilmall ainoata-
kaan heidän ansiotansa ja mahdollisuut-
tansa, että Hän ulosannoi ainokaisen Poi»
kansa; Kosta sinä toiseldapuolen huoma-
itset sen ijankaikkisen elämän ja Jumalan
»yanaisuuden jonga Hän tahtoo andaa si-
nulle Christuxen kautta, mutta näet itses
oleman keffiwälillä näitä kahta niinkuin
Jumalan wihamiehen sinun lihallisen mie-
les ja ehdollisten syndeis kautta, ja seu-
raawaisesti niinkuin kadotetun lapsen: Ko-
fia Herra ei kuitengan sitä «vähemmin
huuda sinulle: Jumala kansa;
Akk eikös sinun sils pidäis kuunnella pe-

rään ja ottaa wari Hänen sanoistansa:

Wielä sinä nyt saatat tulla autetuzi: Tun,
ne ainoastansa sinun pahattekos: Anna
niiden käydä hywin fydämmelles ja mi,
haa niitä : Ota «vastaan se armo joka si-
nulle taritaan: Ota se wastaan nöyrällä
ja katumaisella sydammella: Ia kuin si-
nä hawcntstt jongun halun sen perään j«
tainkallaisen ylösnouseman sy-
dämmefäs: Oi jossa minä waiwainen syn-
dinen tulisin wapahdetuxi.minun tmmel.
luxestani ja. osallisen Jumalani rakkaude-
sta minun ijankaikkisexi autuudez-eni! niin
anna senkaltaiselle halulle sijaa sydamme,
fas; Jumala se on joka sen «vaikuttaa;
Älä sisä tukahuta wacm sano patiota c-
nämmin: O Herra! Minä tahdojsin ktt<
naasti sopia Sinun kansas: Mutta Mk!
kuinga mahdotoin minä olen seiMlaisee!,suureen armoon: Niin on Herra w«sw
wa siluille Christuxen falloilla: Jokainen
kuin uiko -Hänen, Christuxen päällcns,
ei pidä hukkumaan. Möö! Anna nyt
ensimmäisen uskon säkeen olla sytytetyn
ssnuhus sen halun kautta sowinnon perään
Jumalan kansa kuin sinä tunnet tykönis,
ja sano: Herra! Sinun sanas päälle mi»
nä yritän: Ia ehkä minä wielä huomaitsen
itseni oleman surkiasa tilasa,niin kuitengin
tämä Sinun sanas niin rohwaisee minun,
että minä ikääs kuin pitkän matkan päähän
käsitän siltä sen lohdullisen toiwon, että
Sinun ijankaikkinen rakkaudts myös mi-
nun, tämän surkian madon, pelastaa tw
melluxesta ja tekee autuaxi. Tunnetko si<
nä tämän sielunliikutuxen tykönäs, «iin
älä sitä päästä, «vaan pysy siinä käsinä
ja käy tätä jälkiä aina edemmäxi: niin
sinä olet itscsäs hawaitsewa mingä la«/
peuden Herra on sinun kansas teketva.

Mutta niinkuin enimmät ihmiltt
ulewat itsensä jo uffowaisixi Christitnifi;
niinmuodoin tuin he myös löytämät HM
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sii jotaan kuin pimittää heildä silmät, ja
ylipuhuttelee heitä ettei he nyt wasta tar«
witse käändä itsiänsä Jumalan tygö; niin
saatttaa myös nyt kuka tien tapahtua tei-
dän seasanne. Moni kuka tiesi ei ota itse-
hensa sitä sanaa jolla miick teitä tygopn»
huitelen: Sopikaar Jumalan kansa. He<
ilda minä kysyn: Mikä mäkinainen peru-
sius teillä on teidän luulohonna ja turwa-
hanne? Te waftaatta: Me uffomma; sen-
tähdcn ei meidän pidä hukkumaan waan
saamaan ijankaiMneu elamZ. Minä ky-
syn teildä edespäin: Mistäs Te tiebattä
että teidän ustonna on Jumalan työ teifa
ja ei teidän oma ihmillmen luulonna jotta
tt teetta itsennä niin suruttomin ja huo-
lettomia? Juuri tämä teidän suruttomuu-
dmna on todistus siihen, ettei teidän kan-
samia ole hywin asiat. Sillä kum se
wilpitöin usso on, siinä laitetaan pelwol-
la ja wapistuxella että cwtucm tuldaisiin.
Ia maikka Jumalan kansa on sorsittukin,
niin ei sydän kuitengaan min helposti hyv-
pä niiden sanain ohitse: Gopikaac Immalan kansa, waan laffeupi aina sywem-
mallc sowinnon sanan sisälle jakulsuu he-
ti oman-tunnon edes tilintekohon, jos it-
siinfä käytetään sillatawalla kuin hän tu-
lee käyttää itsensä, joka on Jumalan kan,sa sopinut: jos allaan ussollinen siinä saa«dusa armosa ja tallella pidetään luma-lan rauha.sielusa Christuxen sisättaasuwai-sen woiman kautta. Sillä, ustokaat mi»
">a, silloin ei se tuk sen paalle, että
Christuxen sanat: niin rakasti JumalaMaailmaa, owat muistoja; asia ei olesillä tehty että ymmärryzesa tehdään it«
seuensä tämä ajatus ja sanotaan: Minä
Mon; sentähden minä olen Jumalan lap»
u' Silla minä takaan, ctta monella joka
astä asiasta tekee itscllensa wohwan luu-
°n, ja ussoo istumansa Herran I'lm«-w helmasa, ja, M Hän kuolis sillä sil-

män räpayxclla, ainakin tulemansa toilvaa-seen, että monetta semmoisella, sanon mi-
nuä, ei ole wtista uskoa ja oikiata me-
noa sydämmesä-

Minä tahdon nyt ailwastansa nimit-
tää kaxi Mikaa, joita harjottaisa ihminen
usein luule olemansa hywasä tilasa. Inniistä wioista on 3?lpeys. Kuingas mon-
da niitä ei ole waimon puolista, minä
mahdan nyt ainoastansa puhua heisiä,
silla muutoin niin tämä nuhdellus koskee
myös niin hywin miehenpuollhin. Mutta
kuingas monda sanon minä niitä ei ole
waimon puolista jotka owat niin peräti
waipuneet cahän syndihin että sielutta ja
mielellä piia«n sanoin ei ola mingaän
muun kansa tekemista kuin sen kansa, ku-
inga he millsin yhdellä ja milloin toisella
tawalla mahdaisiwat kukkia ja koristaa
heidän ruunustansa- Se nähdään para-
hiren luhlapäiwinä, niinkuin csimerkiri,
tönapäiwäna. Se näyttää silta juuri kuin
he heidän karstilla waatteillansa, tahdoi-
siwat sanoa: täfä synnim ruumiita, täsä
synnin pesasa asuu ylpiäs sydän- Kuka-
pa mahdais saattaa ajatella, että meidän
Herran lesuren Chrisiuxen nöyrä mielen-
laatu olis kätkettynä senkallaisen suuren
waatteen parren hulluuden ja turhuuden
alla kuin tähäu aikaan nähdään? Jos
sydän olis itsetyösä alettu ja nöyrytetty
niin se totisesti kammois senkaltaista tur-
haa menoa, ja ulkonaisestikkin, min pal-
jon kuin tapahtua taidaiZ, ahkeroitsis pi-
tää itsiansä halpain kallaisna. Eikuiten-
gaan sitä wähemmin ajattele ja luule mo-
ni olemansa hywän Christityn ehkä hän
on pijndynyt tähän tyhmään
Jos sanotaan : Ei tämän kansa Christilli-syys yhteensowi: Christityn pitää olemaan
nöyrän, niin ei puutu heildäi estehiä ja
kaunisttlemisia: En minä käl) yli säätyni
koreana, sanomat he; Mutta eikös itse-

kun-
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kungin pidäis kaunistamaan säätyänsä
kunniMsella menolla ja ei turhalla ylpey-
dellä ? Käymät muutkin niin koreana kujn
minäkin, sanomat he edespäin eiketäkään
pidä duomia ulkonaisen muodon jälkeen;
ei se sen päälle tule, Jumala katsoo sy«
dämmen puoleen: Senkaltaista eoeswas-
tuxia ja kaunistelemisia on heillä kyllä.
Niillä he lohdutt.iwat itsiansa. Ia kosta
me huudamme heille: Sopikaat Jumalan
kansa, niin ajattelemat he salaa, että he
lohduttamat heilansa heidän Herrasta le-
surestansa, ja sittä ei pidä heitä heidän
korstat waalteensa estämään. Mutta tä-
mä määrä lohdutus ei pysy kauwemmin
waan siihen asti kuin heidän epäuskonsa
perkeleellinen peitet tulee poiswedetyri hei-
dän silmildänsä, omatundo heräjää ja sy-
dän tulee tundemaan hänen sisällisen kan-
lMurensa. Silloin nähdään kumbaaka
Isändää sillä karstalla «vaatteen parrella
on palweldu, totisesti ei miteuqään sitä
nöyrää lesusta, waan sitä ylpiäta hengiä
joka myös langeis hänen ylveydensä ka-
utta- Oikaat toki niin peräänajattelewai-
set että Te koetteletta ilsianne tämen jäl-
keen. Jos Te oletta itsetyösä nöyrät,
mihingäs siis kelpaa teidän hyödytöin kors-
keilemisenna. Kenelle te sillä ahkeroitstt-
ta kelwata? Ei suingacm Christuxelle,
waan mailmallc. Mitäs se siis on muu-
ta , kuin mailman rakkaus, syndinen tur-
huus, ylpiäs meno, joka ei koffaan taida
Jumalalle kelwata. Te että pane sitä mie-
lehenuä että nämät owat ehdolliset ja mie-
lisuosioliset synnit, joita harjottaisa se on
mahdotoin että Te laidalta olla Christi-
tyt koste, kuitengin joka wereripisara teisä
on ikääs kuin myrkytetty haifewalda Yl-
peydeldä, niin että teidän sisällinen laa-
tunne sn kauhistus Jumalan edesä: Sil-
la „kaitti kuin ihmisille eli ihmisisä on

„korkia, se on Zumalan edesä kauhistus.,,
Luk. i6; Lug. 15 w. Tämä sn yrj to«
l lsius sen päälle kumga me hallitiewai«sia wikoja harjottaisa taidamma pettää
itsemme sillä luulolla «ttä me j,o olmmasopineet Jumalan kansa ja olemma chl<liset Hänen armostansa.

Ahneer jättämät meille toisen esimer,
?in sen päälle että ihmisttpattäwät itsen-
sä silla määrällä luulolla että he owatarmosa Jumalan tykönä, ehkä he ei ole
wielä tottsefa varannuxesa ja uffosa Va-staanottaneet sowindoa Hsnez? kanscllch.
Eikös moni rakasta ajallista etujansa mäm-
min kum lumalata? mom palwelce mmn«
manalansa ja pyrkii saman mmlman rik-
kauden perään; Mutta ajattele kmteiM
että hän on erinomainen Jumalan sanan
rakastaja; kuka tiest Hsn myös ltfttyösä
kernahasti kuultelee kswia Lain saarnoja:
Mutta kosta niitä nuhdellaan jotka elä-
mät mieksuosiollistsa ja wapachtoiW syn-
neisa, niin ei hän sitä ota enstngään.it-
sehenfa, waan pikemmin siitä wastaan,
katsoo ymbärillensä jos joku mahtaa olla
saapuilla jollanga senkallainen nuhdet so-
pis: Mutta itsensä ei hän luule tarwit-sewan mitään parannusta. Ia kuitenM
on ahneus yxi niistä kauheimmista ja hir-
muisimmista synneistä, niin että Raamat-
tu kutsuu sen epäjumalanpalwellurm.
Colos. 3. Lug. 5. w. Kuingas kowi» eise ahnet siis petä itsiänsä kosta Hän lu-
ulee ettei händä silloin tygöpuhutella ko-
sta syndisMe sanotaan: Gopikaar Juma-
lan kansa?

Rämät kari wikaa olen minä aitio»
asiansa tahtonut edestuoda esimerkizi, M
sta itsekukin taitaa löytä, että, mmieftmuusa käypi samalla lamalla. Tep
dän pitää tietä, että sydän, sielu ja nnt«
li saattaa aitvan hywin olia MndyM-
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töin wackka ei myöskään titttäis itsiän-
sä wikupaäxi niihin niin kutsuttuin syn-
dehm, niinkuin huoruus, Warkaus, mur-
ha, ja niin edeskasin; Päalistxi ei pidä
fengään kutsuttaa Christityxi sentahden
<t!ä hän kaikkia häpiä-töitä ja
hcirjottaa ulkonaisia hywiä owuja; sillä
»iin kunmantapaistt pakanatkin owat teh-
neet. Ia se kuiu wiela enämbi on: Te
Matta elää siiwolla ja tunnustaa teitän-
nä uffohon Christuxsn päälle, ja että kui-
tenkaan ole Christityt. Silla jos Te
tämän tähden luuletta itsenne Chrisiityi-
ri, niin on teidän petoxenna jolla te it-senne petättä, niin palMa suurembi ja
Wyingollisimbi. Kuka saatta käändää
hänen , jolla se ajatus jo on että hau on
«vanhurskas kyllä ja uffso Christuxen pääl-
le? Mitäs minun pitää wielä tekemään,
kyyy senkallainen ihminen, ja minä
siaan: Eikä sinun tetteldy ustos, eikäsmun luuldu wanhurstaudes, ei kundi-
kaan kelpaa. Mmgatahden niin? Sen-
tahden että sinun sydämmes ei wieiä ole
käandynyt; sentahden että sinä oikiasa
parannuxen järjestyxesä et wiela ole saa-
lmt snä uskoa josta sinä pcamaat; sen-tahden ettet sinä siitä woimasta joka uu-
desta syndymisestu wuottaa tee howää ja
wälta pahaa; In lyhyeldä sanoin, sen-tahden ettet sinä wielä siinä järjestyresa
»onga Jumala on asettanut, ole tullut
olalisexi suwinnosta kansansa. Sen-lnhden sanotaan sinussa kerran: Astäwänluingas tänne tulit ja sinulla ei ole oiki-
oita Hää waatteita? Katso niin on mo-nen teidän kanscmna asiat. Perustus eiole oikein laskettu. Sillä ulkonaisella me-
nolla jota te harjotatta ja josta te tei-
tännä lohdutatta että te oletta Chnstityt,
»llla, sanon minä, on niin wähan waki»naisuutta kuin jos joku rakennais huoneen

illnan perustusta. Te vidattä teidän
wanhan waatteenna ja paikkaataa sen ai-
noastansa uusilla paikoilla, jasillä tawalla
Te että suwgaan saa uutta waatetta.Hengen uudistusta Rom. 7: Lug. 6 w.
jonga Christus midaa Katumaisille, Joste tahdotta sen saada, niin teidän pitää
andaa sen käydä teillenne paljo sywem-
mälla sydämmclle koska minä nyt „Chri-
„stuxen puolesta rukoilen että Te Zuma-
„lan k.u,fa lomitta.,,

O! ihminen! Jumala seisoo sinun
sydämmes owella ja sanoo: Niin olen
minä rakastanut sinua että minä olm
ulosandanut ainokaisen Poikani sinulle
Lunastajaxi: Mutta sinun lihallinen mie-
les jsta sinä kannat, sinun rakkaudes
mailmaa ja mailman kappaleita kobtaan
on wiha minua mahaan. Rom. 8: Lug.
7. w. Akk! niin sowi siis minun kansa-ni/ ja tunne sentahden kaikkein ensistä
että sinun sydämmes tarwitfte muutttcaa
ja saatettaa parannuxeen.

Jos nyt tämä Jumalan sana saa
tungeuta sinun sydämmes sisälle, niin on
oika että sinä wastaat ittcxes: O Ju-mala! armahda Sinuas minun päallkni,
ja opeta minua ainoastansa oikein tunde-
maan minun pahaa ja turmeltua sydän,
däni. Osota minulle k.iikki se kaulustllskuin minusa asuu, että minä mahdaismsen nähdä ja murektia sen ylitse M mur«
heella joka on Sinuu mieles jälkeen-
Minä tahdoisin kernaasti sopia Sinun
kanfas, minun Jumalani. Muuta Si-lH
ainoastansa minun sydämmem,ja waiku-
ta minusa totinen parannus ja usso, et-
ten minä edespäin mahdais pettää itsia-
'»'i, waan tullisiu wapatzdetuxi ja ijanka-
ikkisesti autuas.

Sitten kuin tämä enssn on tapahtu-
nut ttisä, ja myös on niin seifowainen

tttsn 5
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että te pysytta siinä, sillon se tapahtuu
että te somitta Jumalan kansa. Silloin
te helposti hawaitsetta että Kristillisyys
ja kaändymys on kokonansa toisellsinen
osia, kuin te tähän asti oletta luulleet.
Se, joka, esimerkin, Hänen waate-yl»
peydensä alla on ajatellut, että hän yh-
tahywin on hywa Kristitty, häpee hänen
enoista turhuuttansa nyt kuin hän on kä.
fittänyt sen oikian perustuxen: Ei han
nyt enää pitkitä tmhuudesa. Se joka
ennen mailmata ja mmalisia kappaleita
rakastaisa, on luullut olemansa hywän
Christityn löytää nyt ja myödittaä että
„joka ei luowu kaikista kuin hänellä on
„ei se taida olla lesuxen Opetuslapsi,,,
niin kuin Christus itse todistaa Luk, ,4:
Lug. F3. w. Katsokaat, niin se Raama-
tun-paikka : „Niin rakasti Jumala maail,
„maa„ )c. pitää lastettamaan perustuxe-
xi: Niin pitää ihmisen se sowittamaan
itsthensa, ja sen lpalosa tutkistelemaan ti-
laansa, sen päälle, ettei han mahdais
slitä tehdä itsellensä määrää lohdutusta',
maan wc!mollisesa jarjestyresä ottaa se it-
sehensa, niin että hän siitä ottaa tilan
eteenasettarensa itsellensä Christuxen E-
wangeliumia warojtuxen kansa: Sopikaac
Jumalan kansa.

Me kaymmä edemmä niihin seura-
waisiin sanohin TMisä: „Ei Jumala
„lähettanyt Poikaansa maailmaan Duo-
„mitsemaan mailmata; mutta että mail-
„mu piti Hänen kauttansa wapahdetta-
„maan.„ Minä panen myös namat sa-
nat, jotka itsesansä omat selkiät, perustu-
xexi, ja warotan ainoassansa, että Te
niitä tarkasti peraänajatteletta. Sen jäl-

keen huudan minä Teille: Sopikaac Ju-
malan kansa. Juuri sentahden että Te
tuuletta, kuinga Jumala ei ole lahtt'
tauyt Poikaansa maailmaan duonsitse-

maan maailmaa, juuri sentahden rukoilen
minä „Christuxen puolesta että Te Iu«„malan kansa sowicta.,, Peraanajaiel-
kaat kuitengin itse: Eiköhön lumala ha<masta teidän nuorudestanna ole löytänyt
kyllä syndistä menoa teidän sanoisanna j>,
toisanna ja teidän käytöxisännä, jonga
tähden Hän olis taitanut duomita ja sy-
ystä kadottaa Teidät? Ia kuitengin ti
Hän sitä ole tehnyt, waan säästänyt
teitä hamaan tähän hetkehen asti- Te
oletta nyt täfä suurela jsukosa kokoudu»
neet: Mutta kaikin olettg te elämät to-
distajat sen paull? kuinqa Jumala on o«
sottanut kärsiwällisyytta ja pitkämielisyyt,
tä itsekutakin teitä kohtaan. Akk niin!
Hän olis totisesti jo aikaa sitten sacncmut
poistemmata meitä meidän synneisömme
ja meidän ansiomme jälkeen wihascmsa
alassyöstä meitä siihen ijankaittiseen kado-
tmeen. Eikös Pawali sano: „Murhet
„ja waiwä kungin ihmisen sielun päälle,
„joka pahaa tekee, Rom. 2< „ 3ug. y.
w. ? Emmäköön me jo aikaa sitten olis
saaneet tuta tätä meidän sielumme suh<
teen, jos Jumala olis tahlonut rangasta
meitä meidän ansiomme jälkeen? Eikös
ne jotka pahaa tekemät, jotka laimilyöwät
että tehdä hywäa jota heidän tehdä tulis,
eikös ne saa afumapsikkaa siinä Ajanko-
„ikkistsa tulesa siinä ijaukaikkisesa waim-
sa?„ Lue Matth. 25. Luku 41 ja seura-
awaiset wärsyt- Emmakö me ole oppe'
neet meidän Wapahtajamme suusta, että
rikas mies niin piacm kuin hän licent
kuollut, tuli helwecmnla waiwst siaan,
ja että niinmuodoin duomio ja kadotus
tulee sielun ylilse, heti syudisen luonnos
liscn kuoleman jälkeen? Totisesti me ai<
faa jo olisimma maanneet helwetiu liekin
sa, jos Jumala olis andanut kuolema»
tatvala meidät meidän syuneisämme. M"
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ta Jumala ei ole sallinut sitä, waan pi-
tänyt meidät hengisä tähän hetkeen saak-
ka jona Hän meille huutaa: Sopikaat
Jumalan kansa. Katsotat, Teillä itsellä
on käsisä armollinen waikutus näistä sa-
noista : ~.Ei Jumala lähettänyt Poikaans

Duomitftmaan maailmaa,
„nuttta että mailnm piti Hänen kauttan-
sa wapahoettamaan-,, ,los Jumala sen-
tähden olis lähettänyt Hänen Poikansa
ntä Han Duomita mailmaa syn-
dein tähden, niin ei yxikään meistä täsä
olis: Eli myös nwkaisimma me niinkuin
wihan astiat, kadotuxen ja hirmuisen duo-
mion odotuxen alla. Mutta nyt me olem-
ma kaikki täsä, ja olemma taikka jo ka»
sitelyt Jumalan armolda ja saatetut pa-
rnnnnreen ja uskoon, jssa me Jumalan
woiman kautta kätketään autuuteen, eli
myös olemma me Jumalan ja meidän
Vapahtajamme kärsiwällisyyden ja pitkä-
mielisyyden alla Hänen herkän rakkauden-sy alla ihmisiä kohtaan, josa Hän suu-
ttlla halulla odottaa itsekungin meidän
paranmustcunme kossa se meildä wielä on
tekemättä- Sen syyn tähden »varottaa
Hän nyt minun kauttani ja minä rukoi-
len Christuxen puolesta- Mitäs tekisittä
Te jos Jumala aikaa sitten olis kadotta-
nut teidät «iankaikkiseen turmessuxeen?Mutta nyt Te kuuletta ja ymmärrättä,
wingätähden Jumala teitä on säästänyt,
nimittäin sentähden ettei Hän tahdo että
teidän vidäis hukkumaan waan autuixi tu-umaan: „Akk niin Nis sopikaat Juma-„lan kansa.,, Ettäkö te jo kauwan kyllä
°>e eläneet synneisä ? Mutta että Te tie-
dä kuinga kauwan te wielä saata elää,
luinga kauwan Jumala läpi sormen kat-»oo tiedän syndistä menoanna. Kauwan
»Yllä te oletta wäärin käyttäneet Juma-lan kärsiwällisyyttä. Mutta että Te tie-

dä jos Jumala wielä edespäin andaa tei-
dän sitä wäörinkäyttä. Sillä senkaltai-sen wäärin käytöxen kautta kokootta Tepäiwä päiwäldä Jumalan wihaa ylitsen-
nä. Kuolema-päiwä taitaa äkkiä ja tei,
dän tiettämättännä tulla teiden ylitsennä.
Elämänlanka leikataan poikki yhdeltä tä-
nspäiwanä toiselda huomena. Siinä sa»masa loppuu armon aika, jos ei ennen
ole tuldu muutetuxi ja uudesta synnyte-
tyxi: Sitä yhdistys sidettä, joka armon
ajalla on Jumalan ja ihmisen mällillä,
ei ole sitten enää kuin ihminen kuolee
kaändymättömyydesänsä; Silloin alkaa
murhe ja waiwa itsekungin sielun päällä
loka on pahaa tehnyt, ja se huomaitsee
että suuri juopa on walmistettu hänen ja
niiden autuudesa olewaistcn Hengein wä-
lille. Niinmuodoin kuin hän ei ole tah-
tonut sopia Jumalan kansa että hän olis
autuari tullut, niin tulee hän nyt myös
kadotttuxi m duomituxi Jumalan Pojal-
da, ja odottaa wapistnxen kansa sitä
Minneistä päiwää, jona ihmisen Poika on
tulema Duomitsemaan eläwitä ja kuollei-
ta. Kuingas pijaan, Kuingas nopiasti,
kuingas äkkiä tämä ei saata tawata tei-
tä? Sentähden panen minä myös nyt,
ennengö se on tapahtunut, tämän sanan
teidän sielunna. teidän sydämmcnnä, tei-
dän omantundonna päälle: 3°llkäät enää
wäärin käyttäkö Jumalan Hywyyden,
kärsiwällisyyden ja pitkämielisyyden rikka-
utta, waan sopikaat Jumalan kansa.
Akk minun rakkaani jotka tätä kuuletta!
Sanokaat tekikin ittexenne: No koetaan
päälle! Ei se pidä olemaan hukkaan että
st Lembiäs ja laupias Jumala ei wielH
ole sallinut minun kuolla minun synnei-
fäni, waan että minä wielä olen täällä
ja kuulen Hänen Sanansa jolla Han niin
ystäwällisesti haukuttelee swsii, huutaa
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ja waroittaa minua surkiata syndistä et-
tä minä Hänen kansansa sopisin. Kuin-
ga saatan minä kyllä kiitää Handä sen
edestä etten minä wielä ole joutunut du-
cmittuin seuraan? Minä tahdon sentsh-
den tastapuoleen elää kokonansa toisella-
lamalla kuin tähän asti, ja sydämmestä
käändyä Jumalan puoleen. AM Hän
ondakoon minlllle armoansa siihen! Mi-
täs lyuletta Te? Kosta teidän kuolema
hetkemmä sisallelangiaa, ja te silloin mui-
siatta n sanat joita te nyt tuuletta mi-
nun suustani, eiköön silloin jos te nyt
lyöttäne tuuleen, teidän omatundonna ole
soimaama teitä ja sanoma: Katso! silloin
ja silloin huutiin minulle: Sowi Jumalan
kansa; minä tunsin myös niiden sanain
woiman, joka tungeusi minun sydämmeni
sisälle: Mutta en minä huolinut siitä sit-
ten enää; minä pysyin yhtä hywin mi-
nun muuttumattomasa tilasani; Mitäs
luuletta ? Eikös yxi cmgara sielun ahdi-
stus ja waiwa sen yli, mahda silloin lan-
geta teidän päsllennä? Sentshden sanon
Minä nyt teille minnn Sanankuuliani:
s,Tänäpäiwänä, Tänäpäiwänä, Sopikaat
„lumalan kansa.,, Älkäät lykätkö sitä
osiata huomisten, paljo wähemmin kau-
«vemmaxi. Pangaat mielehennä että Iu-
Wala on lähettänyt Poikansa maailmaan
sitä warten että ihmiset jotka wielä ma-
jlmasa elämät, mahdaisiwat tulla autuixi
Hänen kauttansa. Kuulkaat sitä. Wielä
te nyt oletta mailmasa. Taidattako te-
siis lesuxcn sanoista muuta päättä, tu-
in sitä, että Jumala on lähettänyt Poi-
kansa mailmaan että te myöskin, Hänen
kauttansa mahdaisitta autuixi tulla. Niin
ölkäät siis nyt paaduttako sndändänne
synnin petoxen ja epäuskon kantta; waan
wasiaanottakaat uston kuuliaisuudesa tä-
mä sana: Sopikaar Jumalan kansa.

Andakaat teitannä wielä autettaa. Kostate hawaitsttta että teidän autuudenna al-
ku on tapahtunut, niin pitäkaat lokikinsielunna niin rakkaana ettettä te sen
na pysyä onnettomasa tilasa, waan pa,
rembaan tilaan saatettaa sen sanan kautta
kuin Christus niin hywin teidän km
Nikodemuxen tähden on puhunut. Se
on yhtäkaikki kuin jos Hän sanois itse-kullengin teille: Kuules O ihminen! En
minä ole tullut duomizsemaan ja kadot,
lamaan Sinua, waan wapahtamaan si«nua. Niin siis, niin kanwan kuin ar<
msa sinulle taritaan, Gowt Jumalan
kansa. Ia minä todistan tänapäinM
teille, että niin totisesti kuin Christus on
tullut maailmaan syndisiä wapahtamaan.
niin totisesti Hän myös ryt tahtoo tehdä
teidät autuizi. Mutta minä todistan teil-
le myös, että niin totisesti kuin Hai, on
tullut teitä «vapahtamaan ja tahtoo nyt
tehdä teidät autuixi, niin totisesti että te
taida tulla osallisin Hänensa, jos ei teidän sydämmennä ja mielän-
nä tule ylösherätetyxi parannuxeen ja te
tule Jumalasta uudesta syndyneixi. Tä<
män on Christus edellä meidän Ewange-
Uumiamme sanonut RikodemuMe j«
wahwistanut taxin fertaiftlla coristjA.

Kulllkaat nyt niitä sanoja jotka scu>
paawat meidän TMisämm: Joka Hänen
päällensä uffoo, nimitäin Jumalan
jcm päälle, „ei Handä duomita: Mutta
„joka ei usko, se on jo duomittu; sillä ci
„han uffonut Jumalan ainoan Pojan
„nimen päälle.,, Myös nämat itstsänlä
selkiat sanat panen minä perustuxcxi sl>"
hen että minä „CH<istllxen puolesta rukoi-
„ltn että te Jumalan kapsa somitta.,,
Ettäkö te kuule mitä Jumalan Korkiast''
ylistetty Poika itse sanoo? Hän puhuu
itsestänsä ja sanoo: „loka Hänen p^
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„lens ussoo, eihandä duomita.,, 3uu-
lcttako te että joku taitaa walttäa Hän-
da niinkuin Duomaria? Me luemma loh-
-5. Lug. 22 ja 23 w. „Ei Isä ketään
„duomitse, waan andoi kaiken Duomi-
„on Pojalle: Että kaikki Poikaa kunni-
oittaisit niinkuin he Isää kunnioitsewat.,,
Za Pawali sanoo: „Me asetetaan kaik-
ki Christuren duomioistuimen etten. Sil-
„lä kirjoitettu sn, niin totta kuin minä
„clän, sanoo Herra, Minua pitää kaikki
„polwet kumartamaan,, Rmn- 14: Lug.
10.11. w. Niin ei taida siis kengään
päästä asetcttamatta tämän yhteisen Dus-
nwrin eteen. Se ioka ei täällä tahdonotkistaa kangioita rolwejansa Hänen ede-
sänsä, sen täytyy kuitengin notkistaa nii-
tä, kosta sen ijankaikkisen kadotuxen
>mo hänelle tulee julistetuxi. Täällä käypi
kyllä myös ilmeisesti Jumalallinen Duomio
monen ylitse synnin tähden, ?niin että
syndinen kyllä tundee hädän ja täyty
tmmustaa: O Herra! Wanhurstaat 0-
wat Sinun Duomios. Atk! niin kuul-
kaa! siis tätä sanaa, josa kaiken mailman
Demari osottaa teille sen ainoan tien,
jolla te tuletta säilytetyfi Jumalan seka
«jallisesta että myös ijankaikkisesta Duo-
miosta. Te kuuletta nyt Hänen omastasuustansa että joka Hänen päällensä ustooei sila duomita. Eikös sen pidäis y!ös-
kehomzmaan teitä wastaanottamaan sa-naa joka nyt painetaan teidän sydäm-
Meenilä kosta Jumala neuwoo minun
mittani, ja minä „rukoilen Christuxen~'iasa ecta te Jumalan kansa somitta.,,Wteia oletta te sisällcsulietut teidän kuo-
»waiscn majaanna sungeuteen josa teilläteioän wiimeinen Du» nionna on odotet-tawana. Ajattelesta i jos joku sanois jol-«ngm lpahantekiälle sangihuoneesa, että

Wielä saattais päästä ansaitusta ras-

kaasta rangaistmesta: Hänen pidäiS ai<
noastansa kirjoittamaan KuningsaLe nöy-
rän Rukous kirjan ja silla langcamaan
Hänen jalkainsa juureen, niin Kuningas
andeexi andais hänelle hänen rikoxensaja päästäs Hänen irrallensa eikä andais
rangaisiu.ren käydä hänen ylitsensä. Miten-
gäs warotta? warsingoon se pahantekia
wliwytttlls ja ci seurais sitä neuwoa?
Mutta stnkallaiset otetta Te kaikki jotka
että wielä ole käändyneet Jumalan tygs
totlsesa, yxiwakaisesa ja wilpittömäsä pa-rannuxosa- Te säilytetään wielä teidän
ruumiisanna niinkuin ftngeudesa. Se sa-attaa tapahtua ennengö te tuulettakaan,
että te siitä edeswiedaän ja asetetaan Duo-
mion eteen. Mutta te kunletta nyt jo ta-sa teidän ruumiinne sangeudesc» JumalanPojan äänen, joka sanoo: „loka usto»„Hänen päällens, ei hända Duomita.,,
Hywapä se on, wastaatta te: ustomma-pa me Hänen päällens, ja se on meidän
ainoa loydutuxemma ja meidän toiwom-
ma, että me «viimeistä väiwänä emmä
tulejouomituixi»eli kädotetuixi, niinmuodoin
kuin me ustomma Hänen päallens. Niin,
rakkaat ihmiset.' Jos se olis mahdollinen
että olla uffowainen ja sen siwusa myös
yytähywin korskeilla ja ylpeillä, palwella
syndistä himojansa, olla iloisssa kansakäy-
misisä, rasittaa sydändänsä hekumalla ja
juopumuudella eli myös tämän elämän
murheella, ja päälisexi olla niin mieldy-
nyt. ja niin elää kuin meidän turmeloulle
luonnollemme kelpaa, jos tämä kaikki ka-
wis warteen, niin Te, mielestänne, kel-
polailla ulkoisitta Herran Zesuxen päälle.
Jos se niin olis, ettei tarwitsis kieloa'
pois itsiänsä, jos siitä paasiaisinsa että
haukata siitä katkerasta omenasta, minK
ajattelen, jos ei tarwitsis tehdä totistaparannusta ja koko sndämmestä käändyä

Junia?
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Jumalan tygö, niin sais kyllä olla huo-
letoinna autulldesta, elää iloitza, ja kuol-
la ilman että tarwitsis peljätä duomiota.
Niin se on enimbäin ihmisten kansa. He
ottamat kernaasti mafiaan sen sanan: „Io-
„ka uffoo Pojan päälle, ei Hän tule
„duomituxi.„ Sen päälle sanomat he:
Minä uffon Hänen päällensä, sentahden
en minä tule duomituxi. Mutta heillä
on senkaltainen usto jolla ei ole parannu-
sta ja käändymystä perustusna, ja joka ei
myös ole yhdistetty maailman menon hyl-
jäämisen kansa, eikä totisen wihan kansa
syndiä wastaan, ei myöskään totisen
halun kansa uuden elämän perään. To-
tisesti he wiimein löytämät että he owat
pettäneet itsensä tällä heidän uskollansa,
juuri kuin se waras pettää itsensä joka
fangeudesansa alati lohduttaa itsiänsä
Kuningaansa armolla, mutta kuin ei luu-
lekkaan, tulee kuitengin wiedyxi mestaus
paikalle ja hirtetyxi. Ia Te jotka niin
petättä itsennä l Kuingas te panetta mie»
lehennä lesuxen sanat Matth. 7: Lug.
21 w. „Ei jokainen tuin sanoo minulle
„Herra Herra pidä tulemaan täiwaan
„waldakundaan, waan joka tekee minun
„Isani tahdon joka on taiwaas.,, Miten-
Zäs te sitä peräänajatteletta, että Hän
sinä suurena Duomiopäiwänä wastaa jo-
tattsette joka ei ole tehnyt Hänen Isän-
sä tahtoa- „En minä teitä ikääs tun-
„denut, mengäät pois minun tyköäni te
„wäärin tekiät, 23 w.l Ettäkö te mui»
sia, että „sokainen kuin Christuxen ni-
miä mainitse, se on, toiwoo Hänen kaut»
tansa tulla autuaxi, „pitäa lakata waä-
„ryydestä,„ Pawalin opetuxen jälkeen
2Tim. 2 Lug. 19 ro.? Ettäkö te tiedä
„että Christnxesa lesuxefa ei mikään muu
„kelpaa kuin uusi luoudokappale?,, Gal.
6: Lug. 1; w. Ettäkö te tiedä että jos
joku'on, ej ajatuxisansa ainoastansa, wam

itsetyösa, „Christuxefa lesuxesa, niin hän„on uusi luundokappale; wcinhat owat„kqdomieet, kaikki owat uudexi tulleet?
2Cor. 5: Lug. w. Mikäs se nyt on
jonga te tndiftstä elnmästännä otetta pois
panneet? Mikäs se on jonga te sacuatta
näyttää olcwan teisa uuden? misäs onse uusi meno Hengcsa, josta te saatattanähdä että teidän uffonna on oikiastn
laadusta? Zohdattakaat mielehennä,minä
olen sanonut että on kahdellainen usso
Hlstoriaklinen eli kuollut, ja Elawä usso.
Se edellinen teillä saatta olla: Mutta se
jälkimäinen, joka on Jumalan HengM
waikutettu usto, ei ole joka miehen. Se
on wähin osa Christityifi kutsutiusta joi-
den tykönä löytywät eläwän ja totisen
uston tunnusmerkit. Suurin osa ei saa-
ta osottaa ja edestuoda muita merkkiä
kuin niitä jotka tietaandawat yhden kuol-
leen suu-uffon joka heillä on ainoastansa
paäsä ja aiwosa, mutta sydämmesä ei he
tunne eikä sen woimaa eikä sen mehua;
eikä he osota heidän uskoansa Jumali-
sella ja Christillisella waelluxella. Te
tuuletta, että te uskotta Christuxen paa'l<
le. Ia kuitengin owat teidän sydam-
mennä niin täynä maailman rakkautta,
kuin teidän suonenna owat täynä werta.
Te riputta Christuxen ansiosa kiini; Mut<
ta että te siitä ajattele että sydämnien
turmeldunut perustus pitä ylösrewittä-
mäan ja muutettamaan. Te pramaatta
siitä että teillä on parembi tieto Chlistil'
lisyyden opisa kuin monelta muulla, niin«
muodin kuin teille niin paljon saarnataan:
Mutta wiekkaus japetos asuu kuitengin lvi'
elä teidän syoämmesänne, niin että te kerna-
hasti tahdoisttta kelwaia Jumalalle mutta
että te myöskään tahdois tulla maitmM
hyljätyixi waan tchdoisitta palwellaluma-
lan ja maailmaa yhtähaawaa. Wars""
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yoon täntä on se usko josta Jumalan
Poika sanoo että jolla se on ei hän tule
duomitun? Teidän pitää wähäu tästä
edes, hawaitsemaan ettei se niin ole, sil-
lä Christus sanoo: „Tämä on duomio,
„wMus tuli maailmaan, ja ihmiset„rakastit enämmin pimeyttä kuin wal-
„keutta.„ Katso, niin on teidängin kan-
sanna asiat- Ia niinmuodoin kuin tämä
on duomio teidän ylitsenne, niin minä
mrotan ja neuwon teitä, teitä jotkakuol-
leella juustolla petättä itsennä; Sopi-
kaar luinalan kansa. Kuulettahän te
kuinga kowan sanan Wapahtaja on sa-
nonut niille jotka ei sowi Jumalan kan-
sa? Hän sanoo: „loka ei uffo se on jo
„duomittu, ettei hän uffonut Jumalan„ainoan Pojan Niinen päälle.,, Näitä
simoja ei kukaan tahdo tähän aikaan aja-
tella. Sillä niinmuodon kuin jokainen
pitää kuolleen uffonsa elämänä uffona,
ja ei ainoastansa moni ulkokullattu, maan
myös julki syndinen hänen luuldulla uskol-
lansa lohduttaa itsiänsä Christuxen an-
siosta, niin ei johdu kenellengään miele-
he>, että Hän on yxi niistä, joista Chri-stus sanoo että he „jo omat duomitut,
esillä he ei uffo Jumalan ainokaisen Po-hjan Nimen päälle.,, Eli myös ajattele-
wat he että tämä koskee ainoastama nii-
hin jotka ei elä siinä Christillisesä seura-kunnasa, niinkuin Turkkilaisiin, Pakanoi'hin ja epäuskoisiin Juvalaisiin. lesus on
sanonut, että „se joka ei uffo on jo duomit-
»,tu? „Tämä on epäilemättä totuuden sa-na: Mitta itse Jumalan duomio ei ole niin
owoi ja niin ilmci meidän edesämme, et-
tä me taidaisimme sitä ikäästuin käsilläpldellä, ja ihmiset ei kärsi sitä wielä niin

He ei tiedä että he itse-
Mä makaamat Jumalan wihanja lain
"rouxen alla, sillä heidän silmilläns on

O o

peite ja heidän omatundonsa nukkuu-
Sentähden he pikaisesti käymät Dlitse nai-
den lesuxen sanain, koffa he niitä luke-
mat eli kuulemat. Se petollinen lohdu-
tus, jolla kuollut uffo on täyttänyt hei-
dän sydämmensä tekee, ettei he ota niitä
määriin, eikä myös sowita niitä itsehen-
sä. Että Te sentähden ne paremmin mer-
kitsisittä, niin minä sanon teille: Nämät
Christuzen sanat kostemat aiwan moneen
teidän seasanna. Minä sanon: Moni
teista on jo duomittu, M ci he usto
Jumalan ainoan Pojan nimeen päälle»
Heidän' työnsä osottawat ettei he uffo,
ei totisesti uffo, ehkä he itse luulemat u«
stowansa: Ia minä olen jo kylläxi osot-
tanut teille, mikä eroitus on määrän,
kuollen llffon ja totisen, elämän uskon
wälillä. Mutta minä sanon myös, että
ehkä he omat duomitut epäuskonsa täh-
den, niin he kuitengin wielä elämät ar-
mon ajaja. Sentähden neuwoo heitä
myös Jumala meidän kauttamma ja me
rukoilemina heitä Ctzristuxen puolesta,
niinkuin minä myös nyt warotan ja ru-
koilen teitä jotka läsnä olelta, „että Te
„lumalan kansa somitta-,, Wielä saatat-
ta te tulla pelastetuin siitä salaisesta,
mutta kuitengin itsetyösä olemasta Jumalan
huomiosta, jonga alla te makaattä; Te
saatotta tulla siirtyixi armon tilaan, jos
te somitta Jumalan kansa.

„Mutta tämä on duomio: että »valkeus
„tuli maailmaan ja ihmiset rakastit enäm-
„min pimeyttä kuin walkeutta; sillä häi-
„dän työnsä olit pahat.,, Niin sanoo
meidän Vapahtajamme edes päin Ewan-
geliumisa. Nämät sanat omat myös niin
selkiät, ettei ne tarwitse jotaan selitystä.
Minä otan sentähden ne siltansa kuin ne
omat ja sowitan teihin. Sillä juuriniin-
kuin Wapichtaia täsä puhuu, on teidänsea-
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seasamia asiat. Tämä on duomio, että
walkeus on tullut maailmaan, ja niin-
muodoin myös teidän tygönnä, ja emm»
mät teidän seasanna rakastamat enämmin
pimeyttä kuin »valkeutta, sillä heidän ty-
önsä owat pahat. Walkeus on Juma-
lan sana, silla st ilMottaa teidän syndin-
nä ja syndiwiheliäisydennä. Erinomat-
tain ymmärretään Valkeudella Ewange-
liumin sana, kuinga te laidatta tulla wa-
pahdetuixi ja ijankaikkisen autuuden lapsin.
lesuS on myös mailmail walkeus, silläsitäwarten Hän ilmestyi että „joka Han-„dä seuraa, sen ei pidä pimeydesä wael-
z,damaan maan se saa elämän walkeuden.,,
Zoh. Lug. 12 w. Että Te taida kiel-
dää että hamasta teidän Lapsuudestanna,
Jumalan sana teille on loistanut niinku-
in kyntilä, niin että teidän olis toki pi-
tänyt tulla tundemaan- teidän syndejännä
ja turmellustanna. Te että taida kieldää
että Ewangeliumi Zesuxesta ja autuuden
tiestä lesuren kautta, on tullut teille il-
moitetun ja julistetuxi. Ia edespäin, et-
tä te saata sanoa että lesus Christus, se
totinen walkeus, on teidän edestännä tul-
lut pannuxi ikääs kuin wakan alle, ja
kätketyxi teidän silmäinnä edestä. Akk ei
suingaan. Teidän täytyy paljota enäm-
min tunnustaa että se on pandu kyntilä
jalkaan,Matth. 5: Lug? 15: w., niin että
itsekukin olis mahtanut saada totisen ja pe-
rustetun tiedon siitä kuinga lesus on hänel«
le „lumalalda tehty wiisaudexi, wanhur-
stauxeri „pyhityxexi jalunastuxexi.,, Mut-
ta kuingas yhtä hywin tapahtuu teidän sea-sauna, maikka teillä on näin walkeus?
Niinkuin Ewangeliumisa seisoo: „ihmiset
„rakastawat enämmin pimeyttä kuin wal-
„keutta.„ Teidän Opettajanna mahta-
wat asetta walkeuden teidän etehenne pii-
rWmman jälkeen kuin he saattawat/ niin

enimmät ihmiset kuittngm ei pidä walke-
utta niin hyw.mä kuin synnin, joka onse suurin pimeys. H? kuulemat kyllä hei'dän jumalattomuuttansa »uchdeltawan:
Mutta ei he tahdo kuitengaan
taa heidän pahasta kuristansa, waan en-
nemmin tekemät itsellellsä syoämmesänsj
monellaisia wäaria lohdutuxia: Pappi on
heille kyllä ankara hänen Lain saarnoillan-sa. Jos Ewangeliumia ettenasetaan,niin
he sen wäärinkäyttäwät pysyäxensä sen
kautta siitä enämmiy häiritsemättä heidän
suruttomuudensa unesa, waikka heille kä-
destä pitäin opetetaan „että Jumalan ar-
„mo, kaikille ihmisille terweellinen, opettaa
„meidän kaiken jumalattoman menon hyi-
„jäämään,ja mailmalliset himot, ja täsä ma-
„ilmasa sswiästi, jahurssaasti, Jumalisesti„elämään.„ Tit- 2: Lug. 12. w. Lyhyelda
sanoin: Ehkä kuinga saarnattaisiin, ehkä
kuinga koettaisiin oikein ulosjakaa totuuden
sanaa, niin enimmät ihmiset kuitengin omt
juopuneen miehen kallcnset. Jos Hänen
asettaa hewosen selkään oikialle puolelle
istumaan, niin hän kallistuu wasemmalle,
ja jos hän pannaan »vasemmalle puolel-
le, niin hän kallistuu oikialle. Han kal-
listuu aina ja ei pysy kohdallansa. Sa-
malla tawalla enimmät täistä pysywät
heidän endisillä teillänsä. Ia kosta myZs
luulis että he selkiain totuuden opetusten
kautta owat tulleet johdatetuxi oikialle
retkelle, niin nähdään kuitengin kuinga he
piiaan lcmgeawar takasin heidän endiseen
pahuuteensa. Oi.' josta myös ne oikein
ylösheränneet, andasiwat käydä sydäm-
mellensä sen mitä aina teroitetaan, että
ihmijen itse pitää koettelemaan
ja töitänsä., kaikkia edesottamisiansa, pa-
älletarkotuxiansa ja halujansa Jumalansanan ojennus nuoran jälkeen, jos ne so-
pimat sen kansa yhteen, ja erinomattai".

292 Toinen Helluntai Päiviä.



jos oikianlacnumen mielen muutos hänesä
on tapahtunut. Tä nmöinen työ on mo-,
„en mielestä ylön waikia. He kuundele-
wat Jumalan sanaa Juhla ja Pyhä-pai--
wmä, ja juuri sentahden ajattelemat he,
että he owat alwan suuret Jumalan sa-
na» rakastajat. Mutta niinmuodoin ku-
in omatund» ei saa oikein ylösherätä,
niin ei hamata että pimeyttä rakastetaan
enää kuin walkeutta: Ia niin pidetään
aina kiini siinä endisesä menojansa: Saar-
na kuultaan sarnan perästä. ja Yhden
saarnan niin wähän kuin toisen, anneta-
an irtikistoa fydändä wanhoista syndita-
woissa. Paitsi niitä jotka julkisesti o-
wat kadoltawaijet, on myöskin muita
synditapoja, jotka ei kyllä näkys oleman
fowin määrälliset; mutta tekemät kmten,
gin ihmisen sopimaltomaxi welwollisesti kä-
sittämään sitä saarnattua sanaa ja sen
kautta tulemaan ylösraketuxi japaratuxi-
Minä tahdon muistuttaa teille yhden cli
toisen niistä-

Muutamat omat nuoruudesta piläin
totuttaneet itsensä jollengin wäkewätte
juotawalle, jota he namitsewat myös en-
nen kuin he Kirkkohon menewät. Ehkä
nyt tämä ei itsesänsä näytä paljon nuh-
dcltawaxi, niin tulee kuitengin tämän ka-
utta Pää raffaaxi ja uneliaxi. Kuingas
taitaa fenkallainen ihminen sitten saadasuotua hyödytystä Saarnasta ja käsittääJumalansanaa sydämmehensä, johon wält«
tämättömasii waaditaan että hänen pitää
olemaan aiwan raittiin walppaan ja unesta
wapcian, kuulemaan kaikkia Jumalan sa-
naa ja sitten itseluonansa sitä tutkistele-maan ja perään ajattelemaan? Niinkau-wan kuin nyt ei poijesoanna tätä mainit-
tua tapaa joka kyllä näkyy oleman hal-pa, mutta estää kuitengin Jumalan sa,
nan hedelmän, sen wuon että ihminen

tulee sen kautta sspimattoman Jumalansanaa kuulemaan, niinkauwan on se mah«
dotoin, että me sen ihmisen tykönä taidam-.
ma jotaan meidän Mirallamme matkaan-'
saattaa. Moni peraänajattelewainen ja
han-as Kuulia ajattelee usein ilsercnsä:
Katso! Jumalan sana lastetaan kniten-
gin niin kijni ihmisten sydämmen päälle;
Kuingas se siis niin käypi ettei he pyydä
ojendaa heidän elämätälisä sen jälkeen ja
laffe Jumalan sanaa heidän sieluhunsa
sisälle? Minun Ystäwäni! Tämä ei saa-
ta tapahtua, niin kauwan kuin he Ju-
malan sanaa kuulemat puolinukkuneina ja
perään ajattelemattomina, ja chellämaini-
tun pahan tawan kantta omat sopimatto-
mat tutkistelemaan welwollisesti sitä mitä
heidän etehensä Jumalan sanasta asete-
taan. Minulla on IYY että mainita tätä
erinomattain, niinmuodoin kuin monet wa-
littawat että heidän täytyy istua Kirkusa
senkaltaisien wieresa jotka wäkewällä wijna
löyhkällänsä waiwaawat heitä ja owat sillä
tawalla heille esteeni heidän perään ajaluxe-
jansa,mutta itse istumat ja nukkumat- Eikö,
ön senkallaiset ihmiset saattais tulla Juma-
lan sanalda käätyni parannuxeeu jos he
jättäisiwät poijes mainitun syndistn tawan?
Sitten saattaisiwat he kuunnella ja pc-
räänajatella sitä kuin heille hyödyllinen
ja tarpeellinen on. Tämä on yxi esimerk-

ki. Monda muuta ja lukemattomia ien«
kallaisia esimerkkejä, taittaisiin edestuoda;
Mutta en tahdo minä tällä erällä wij-
pyä niiden kansa. Itsekukin oppikoon ym-
märryxellä katsomaan sen elämäparren pä-
älle jota hän harjottaa / niin hän on pi«
jaan hawaNsewa, mitä siinä löytyy sem-
moista, kuin esiää sen saarnatun sanan
kandamasta hedelmätä hänesä. Sitten a-
jatelkoon hän Christuren sanoja: „Ihmi-
„sct raastamat enämmin pimeyttä kuin

,/tMI-
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„walkeutta.„ Tästä andakoon hän itsiän-
sä warotettaa ettei hän enää mahdms
rakastaa syndistä elämäparttansa, enää
synditapojansa / kuin walkeutta, wacm
mahdais andaa niiden mielellä hywällä
jäädä, että hän tnlis ylöswalaistuxi ijan-
kaikk-sten elämään. Katsokaa! täsä on
päaestet ja erinomainen syy jonga täh-
den niin Harmat ihmiset käändäwät itsen-
sä maikka kaikki armowälikappaleet heille
sitä warten taritaan. Ei he kyllä saata
moittia sitä walkeutta, eli sitä totuutta
joka loistaa heidän sydammehensä ja o-
maanttmdoonsa: Ia niinmuodoin kuin he
myöditläwät että walkeus on hywä, niin
tahdoisiwat he myös mielellänsä tulla sil-
dä walaistuiri: Mutta he rakastamat kui-
tengiil pimeyttä paljo enambi kuin wal-
keutta, ja rippuwat niin heidän sydäm-
mensä, sielunsa ja mielensä kansa kiini
siinä pahasa menosa, johonga luondo ja
synnin tapa on heidät taiwuttcmut, ettei
he todella rupia sitä wastaan yrittämään-
gäan, sitä wähemmin ylönandawat sen
ilolla. Tämä on, Wapahtajan sanain
jälkeen, duomio, jonga alla enimmät ih-
miset makaamat, ja jonga he itse wetä-
wät päällensä: He ansaitsemat kaikkein
enimmiten Inmalan angaran duomion
sillä, että heidän työnsä ei ainoastansa
ole endisestansä pahat ja heidän menonsa
sopimatoin, waan myös että he nyt, ko-
sta he kuulemat kuinga he heidän meno-
sansa ei taida olla Jumalalle otolliset/
kosta se hywä ja oikia tie ftlkiästi aseet-
taan heidän silmainsä etehen, ja kosta
lesus Chrisius kaiken armonsa ja autuu-
densa kansa Mstetaan heille, eikä tunne
knitengaan Jumalan suurta armoa, eikä
myös tottele totuutta, waan kernaamma-
sti tahtomat pysyä senkaltaisina kuin he
ennen omat olleet. Niinmuodoin kuin
nyt nämät Christmn sanat niin trino-

maltain sopimat teihin ja teidän tilaanna,
niin on minulla sitä suurembi syy, että
eteenasettaa ne teille, mieleen johdattaxeni
teille sitä Jumalan duomiota jonga alla
aiwan moni teista itsetyösä, Christurensanain jälkeen, makaa, ja senpaälle ker-
toa taas teille tätä warotusta ja sydäm,
mellistä rukousta; Sopikaar Jumalan
kansa. Ältaät pitkittäkö rakastamasa pi-
meyttä enää kuin walkeutta: Silla te te-
että itsenne kelwottomixi Jumalan wal-
dakundaan: Sillä te kokoatta ylitsenne
Jumalan wihaa ja duomiota. Rakasta-
kaa! sentähden walkeutta enää kuin pi«
meyttä: niin teista tulee walkeuden lap<
set: Niin lähiöttä a Jumala teille armon-sa Christuresa lesuxesa.

Wihdoin tygöpcmee Wapahtaja mei>
dän Textisämme: „lokainen joka pahaa
„tekee, se wihaa walkeutta, eikä tule wal>
,/keuteen ettei Hänen töitänsä pidäis lai<
olettamaan. Mutta joka totuuden tekee,
„se tulee walkeuteen/ että hänen työnsä
„nähdäisiin; sillä ne owat lumalasa Uh-
„dyt. „ Naiden sanain päälle perustan
minä myös ilman Välipuheita minun wa-
rotuxeni Christuren puolesta, ja minun
rukoureni ja toiwotuz-eni: Sopikaar In-
malan kansa. Perään ajatelkaa! itse mitä
lesus sanoo: „lokainen wka pahaa tekee,
„se wihaa walkeutta, etkä tule walkeuteen
„ettei hänen töitänsä pidäis laittttamaan./,
Jos että te wacm tahdo itsewallaisesii
sulkia silmiännä, niin teidän täytyy pijaan
ha.vatta, nähdä ja tuta teidän sydämme-
sänne, eltä tämä Christuxen pnhet mar-
sin koffee teihin. Kuingus ustln ei saar-
nat ryhdy teidän oma«mtundo2nna?; Te
huomaitfetta kuka tiesi että niisä tarkotetaan
teitä ja että teidän tilanna niisä tulee i<
kääs kuin etehenkuwaturi somahilla maa<
leilla. PaäliftN tunnetta Te myös sen

M"

294 Toinm Helluntai Päiwä.



kuin Te sydämmesannH kannatta, niin
ettei sekään ole salattu. Mutta että Te
tahdo tulla edes sen kansa. Te ajattelet-
ta salaisesti, että jos te ajatustennu kan-
sa talvisitta fywemmältä tutkimaan sielun-
na asioita, mm te, kuka tiesi, tulisitta le-
lvottomiri, jouduisitta huoleen, ja koko-nansa epäilyxeen. Te suljetta sentähden
pijaan jätteensä teidän sydämmennä- Ne
hywät ajatuxet kllin Jumala sen kuullun
sanan kautta on, teisä waikuttanut, että
te anna juurtua teifännä, ja tulla woi-
malllW, niinmuodoin kuin teillä ei ole
halua että joutua ilmi Jumalan ja tei-
dän omanttmdonna edesä, ja saada elämää
tietoa teidän sielunna tilasta. Eikös tei-
dän kuitengin pidäis ajattelemaan ilmen-
nä: Pitäspä minun toki kerran tulemaan
tlltuxi itse kansani, pitäs minun toki pyy-
tää tietoa siitä jos minä olen elikkä en
ole Jumalan Lapsi- Jos te mieleenjoh-
dattaisttta ettettä te täsä asiasa taida tul-
la itte.renna aikaan, niin te saman neu-
won ottaisitta etehennä kuin Nikodemus,
sitä warten että te tulisitta walkeuteen.
Te puhusitta sielunna tilasta niiden kan-
ia joista te tiedäisittä että he pitämät hu-olda heidän omista sieluistansa. Teidän
pidäis toiwoa ettei he liekaroitsi teidän
kansanna, maan ilmoittaisit ftlwällensämingakallaisixi he huomailsisit teidän ti-lanna. Nikodemus sai tietä koko mielen-
sä laadun kosta hän meni Jefuxen, niin,
kuin sen malkeuden tygö, joka oli tullut
maailmaan. G hän ennen ajatellut että
han wielä oli undesta syndymätöm. Hän°li wanha mies, oli jo kauwan edesseiso-nut opetus-wirkaa;.Paälisexi hän, niin-
iin Judalaisten Dlimmäinen ja jäsen sii-nä suuresa Jerusaalemin Raadi!a, oli ol-
lut muiden Päämies ja mietti siiwollistaelamätä ihmisten edcsä. Tämä kaikki estiM«K ajattelemasta ettei hän wielä ollut

siins tilasa josa hän taisi nähdä Jumalan
waldakundaa. Mutta nyt hän kuuli Her«raloa lesuxeZda että hänen piti kokonan-sa uudestasyndyä jos hän tahdot sisälle-käyvä lumalän waldakundaan: Hänluu«li itsensä Mestarin Israelisä ja cj ollut
wielä oppenut el-simmäisiä sanoja niisäasioisa kuin kostiwat Jumalan waldakun-
daan: Hänen piti wielä alkaa käändymi-sen kansa Jumalan tygo. Katsos tämä
kaikki tuli hänelle selwästi asetetun silmäin
eteen kuin hän tuli edes »valkeuteen. Sa«
malla tawalla sanottaisiin teille kaikella
'yxinkertaisuudella ja rohkeudella mingäkal-
laistri teidän tilanna löyttäisiin, jos te
waan tahdoisttta tulla sen kansa edes wal-
keutcen eli puhua rehellisesti siitä teldän
Opettajainnc, kansa. Kyllä se tapahtuu
että teidän sydammefännä ylöstulee epäi-
lys siitä jos te oletta totisesti käändyneet
elikkä ei. Mutta te pyydättä heti edes»
tuoda kaikkia mitä te laidatta jaticdättchtukahuttaaxenna niillä senkaltaisia epäilyxen
ajamxia- Akk! ajatteletta te, eikös mi-
nun pidäis lohduttaa itsiäni Herralla le,
suxella? Siihen te sitten annatta jäädä
huolen teidän sielustanne, jonga Jumala
kuitengin on teisä waikuttanut Hänen sa-nansa kautta., Pidäis teidän toki ajatel-
la ettei sitä tarwitse kysyä jos lesustaja Hänen Ansiotansa on, waan sitä, kum-
moinen teidän sielunna tila on, jos seon semmoinen että te todella samatta ma-
kuuttaa itsiännä siitä että teillä on osasiwä ylitsewuotawaisesa lohdutuxesa joka
uloswuotaa Christuxesta ja Hänen An-
siostansa. Kosta Jumala sen saarnatunsanan kautta saattaa teidät perään ajatte-
lemaan jos myös teidän kansanna on hy-
win asiat, niin sillä Hän psälletarkottaa
sitä, että te ilmanduisitta itsellennä ja
tulisitta nim edes »valkeuteen? että koko
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teidän sielunna tila tulis oikein koetellun
ja tittyri Jumalan sanan jälkeen. Mut»
ta silloin te teettä niinkuin tssä seisoo:
„lokainen joka pahaa tekee, se wihaa
„walkeutta. Te tahdotta ennemmin tei-
dän tietämättömyydesännä olla tundemat-
tomat itsellcnnä, kuin te soisitta että tei-
dän menonna tulis käsitetyn, nuhdellut
ja paratuxi. Te ajatteletta silloin, että
te kerran, kuin kuolema tapaa, pääsettä
hywin kaikki lävitse ja että Jumala sil-
loin ylös ottaa teidät armohinsa. Sen
päälle te pitkitättä sitten teidän endifesämenosanna, ja se oli hukkaan että
la liikutti ja ylös herätti teidän omcmtun-
donna. O minun rakkaani! Kuulkaat

Eikös se olis paljota parembi, kuin
tämä ajaM teidän tykönännä ylöstulce:
„En minä taida wielä olla oikein kään-
„dynyt„ että te sen sydämmesännä pi-
daisitta ja että laffis sitä pois ennengö te
tulisitta oikein tietämään kuinga teidän
ficlunna asiat owal? Silloin pidäis tei-
dän ensin Jumalalle osottaa teidän mie-
leentullut ajatuxenne: Teidän pidäis men-
nä teidän kammijshonna, sulkia owi jäl-
lehennä, ja rukoilla Jumalaa salaisnude-sa, että Hän tahdois awata teidän sil-
männä näkemään kuinga sielun kansa o«
wat asiat. Teidän pidäis myös yölläkin,
koffa te heräjättä, uudistamaan tämä a-
jatus teidän tykönännä ja ikääskuin no-
jaamaan itkein ja rukoillen lesuxen rin-
doja wasten, ja rukoilemaan Händä ar-
mahtamaan teidän päälleiinä ja tekemään
teitä Jumalan uffowaisixi jakuuliaifi lap-
sin. Jos te niin tekisittä niin te tulisit-
ta »valkeuteen. Herra lesus tekis totise-ni sen laupeuden teille, että Hän osot-
tais kuinga koko teidän tilanna pidäis tul-
la muuteturi ja paratuxi. Hän ei jät-
täis teitä ilman Hänen armoansa, ainoastan-sa te tulisitta ilman wilppiä Hänen tygönss

ja sanositta: O Herra lesu! se on to.
tisesti totinen sana, ja kaiketi mahdollinenwastaanotettaa että Sinä olet maailmaan
tullut wapahtamaan syndistä. Minä olen
waiwainen syntinen: Minä olen ylitseni
kuutettu siitä etten minä wielä ole teh-
nyt totista parannusta. Akk l niin pidä
sanas, Sinun omat sanas, sillä Sinä
sanot: että Sinä olet tullut etsimään ja
«vapahtamaan sitä kuin kadonnut on. Mi-
nä olen yxi surkia poijeskadonnut lam»
mas: Etsi siis Sinä Herra lesu mnM
Minä olen yxisyndisistä: Herra, Vapah-
da minua! Katlokaat tämä on tie, tällä
tawalla Sopikaar Jumalan kansa. Jos
te nain, yxinkertaiscsti, wilvittömäsä to-
tuudesa ja rehellisellä sydämmellä etsisitta
sopia Jumalan kansa, niin se
dotoin että Se laupias Jumala ja Wa-
pahmja ikääs kuin kiellais itsensä ja faat-
tais olla armahtamata teidän pMemiä.
Hänen sydämmensä iloitsis teidän ylitsen-
nä, ja te huomaitsisitta pijaan Hänen
Armonsa ja Jumalallisen wsimansa tei»
dan wilpittömäxi käändymisexennä- Te
tulisitta wakuutetuixi siitä että Hän on
ylösottanut teidät Hänen larsixensa.

Kuulkaat mitä Hän edespäin sanoo
TeMä: „loka totuuden tekee, se tulee
„waikeutecn, että Hänen työnsä nähdä!--
„sim; silla ne owat Jumalala tehdyt.,,
TuckiMaat näitä janoja, ja
ne ylipuhuzella ttttännä sopimaan
lan kansa. Se oikia Jumalan järjestys,
josa te laidatta autemixi tullq,on nDm
sanain jMen ?'e, ettettä te lohduta ilsuw
nä waävällä iohdutur-lla, kl>ssa te tulel,
ta lijkntetuin Jumalan sanalds; wZan
seuraatta totuuden jaiisä,
ta sydäm nennä Jumalan edesä, ia rxko'
iletta Händä, että Hän rahdois andaa
ne tapahtuneet sielun liikuMet tulla /."ke<n
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kein woimMsixi, ja wakinaisixi ja oikiaxi
wenon teisännä. Tämä lumalasa olis
tehty, jos le näin Jumalan Hengelle jät-
täisitta siiail teisännä. Ia niinmuodoin
kuin Hän on totuuden Hengi, niin te
Hänen johdatuxensa kautta, epäilemättä
puisitta edes walkemesn sen kansa, kuin-
Jumala sanansa kautta on teisä »vaikut-
tanut, että parannuxen työ, jota Hän
edesauttaa, mahdais tulla ilmi. Mutta
niiukanwan kuin te ihmisten edesä tahdot-
ta tulla senkaltaisina pidetyin, jotka jo
lauman omat olleet käattyinä ja ei tar-
witse tehdä parannusta, niin että te to-
tuutta tee. Tasä teidän, tulee sukkelasti
tungeuta lävitse, niin ettettä Te häpee
tunnustaa ettettä Te tähän asti ole olleet
senkallnistt Christilyt, kuin teidän Juma-
lan edesä olis olla pitänyt Hänen sanan-sa jälkeen. Muutoin te että ikääs tule
senkallM','. Mutta jos että te tähän
osti ole olleet omanlaatuiset ja sen ttm«
»listatta Jumalan, edesä ettaka kiellä ih«
wistcn edesä;. Jos teillä tästäpuoleen on
Wwakaincn psätos että tulla Christityixi,
niin siiloin te teettä totuuden ja tuletta
edes »valkeuteen. Te annatta silloin tei-
dän hywän edes ottamilenna, että wil-
Pitlöinasti ja sydämmestä käätyä Juma-lan tygö, kernahasti tulla ilmi, niinmuo-
doin kuin se on lumalasa tähty ja teillä
ti ole syytä että häwetä sen ylitse.

Atk! kosta te nyt oletta kaiken ta-
An kuulleet, niin andakaat wihdoin mi-
nun ja toiwotuxeni käydä teil-
lelma sywasti sydammelle Foff<l minä huu-
dan ja sanon: Sopikaac Jumalan kan-sa. Enpä minä sillä muuta »vaadi teil,
da kuin sitä, että te tulisitta Jumalan-pa Ystäwixi ja yhdistettäisiin Hänen kan-
iansa, ja ettettä te pyytäs auttaa teitän-
sä teidän ulkonaisella Jumalan palwel-

luxellanna, sillä wiimein te oletta ktliten-
gin haivaitsewat ettei se autta teitä, maan
että te, Herran lesuxen ajatt:xen ja ai--
wotuxen jälkeen, tulisitta Jumalanlisien lasten wakaiseen ja "autualliseen ti-
laan. O! kuinga kernaasti minä soism
että te tulisitta niin tutuin Herran mei-
dän Jumalamme kansa, kuin yftäwä ys-
täwänsä kansa, weli wcljensa kansa, lap-
si hänen rakkaan Isänsä eli äitinsä kan«
sa! O! kuinga sydämmellisesti minä suo-
on, että te taidaisitta iloita ja lohduttaa
teitannZ Herran lesuxen rakkaudella, ar-
molla ja lemdeydellä! Minun fydämmeni
halu on, että te mahdaisitta tulla siihen
autualliseen tilaan joja Jumalan Hengi
todistaa teidän hengennä kansa että te o-
letta Jumalan lapset., ja seuraawaisesti
myös Jumalan perilliset ja lesuxen Chri,
stuxen kansaperillistt. Minun silmämää-
rani on, että osottaa teille, kuinga tei-
dän pitä semmoisixi tulemaan, ja saamaan
makuutusta siitä että te oletta Christuxen
omat. Kuingas saatan minä makuuttaa
teitä siitä, niinkauwan kuin te että saa»
ta osottaa sitä tunnusmerkkiä kuin Raa-
mattu Gal. 5. Lug. 24. w. eteeuasattaa:
„Ne jotka Christuxen omat owat, ue o«
„wat ristinnaulinneet lihansa, himoin ja
„haluin kansa?,, Kuingas te oletta HH-
nen omansa koska te ainoastansa etsitta
ulkonnaista lohdutusta Christuxen tykö-
nä? Ei Pawali sanoo: Joka ei ulkonai-
sesti lohduta itstänsä ChristuMa, ei se
ole Hauen omansa. Waan näin Hänsanoo Rom. 8. Lug. 9. w. „lolla ei ole
„Christuxen Hengi, ei se ole Hänen 0-„mansa.„ Jos te ainoastansa tuletta ja
kuunteletta saarnaa ja pääliscxi, luulon-
na jälkeen, elättä siwiästi, (maikka moni
ei niinkään elä) niin että te suingaan ole
sillä autetut: Silloin tulee teidän rommi'
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nen petollisuudenna pahemmaxi kuit) se en-
simmäinen , niinmuodoin kuin te' oletta
wahwistaneet itsennä siinä ajatnxesa että
teidän menonna kyllä kelpaa Jumalalle,
kosta kuitengin ei totinen muutos ole ta-
pahtunut sydammesä. Sitä wostaan jos
te niin annatta itsennä sowitettaa Ju-
malan kansa että te panetta pois synnin
palwelluren ja kaiken sen kuin on Juma-
lata wastaan, käännettä sydämmennä
kokonansa poijes synnistä Herran lesuxen
armoi tygo, niinkuin ttille tie sinne nyt
du osotettu; niin te oletta wapaat itsen-nätettamilcstä, ja silloin taidatta te to-
luiidesa iloita ja 'lohduttaa teitänne Her-
ralla lesuxella, että te Hä"en armonsa
kautta oletta tulleet wanhurskairi ja ijan-
kaikkifen elämän perillissri. Silloin myös.
Hänen armonsa tekee teisä iokapäiwä he-
telmää, ei ainoastansa. näkymiä hywia
töitä, waan myös siinä uudesa menosa
Hengen jälkeen, niin että te osotatta itsen-
nä elämän liimalan Lapsin. Tämä onse jota teisä pyytään, nimittäin fe
tulisitta nmi samoixi Jumalan rafkahiri
lapsixi ioidenga waelluxesa ja koko elä-
msparresa ei muuta löytä kuin sitä joka
rhteensopi Herran lesuxen siunatun jäl-
keen seuraamisen Jos te annai-
sltta teitännä siihen ylösherättää, min te
„<lmottaisstta että te Christuxen lähetys-
„tirja oletta, meidän palwclluxemma kant-
ata «valmistettu,'ei pläkillä kirioitettu,
„waan elämän Jumalan Hengellä, ei ki-
rvisiin tauluhin waan lihallisiin
„men tauluhin,, niin kuin Pawali puhuu
2 Cor. z. Lua. w. Ei Jumalan e->
dcsä kelpaa ulkonainen Jumalisuuden muo-
to, ei ulkonainen kerskaus oikiasta uffo-
sta ja kaikesta kuin Christillisyydexi kut-
sutaan. Täsä waadftaan totuutta ja woi-
mac». Jumalan läpitsttultgcuwaiset silmät

ei saata tulla petttyixi joldaan nlfonaifts,
da petos työldä. Ei, ei. TM p,M
olonaan oirian ja totisen woiman. Ej,
kös armo ole ylitstwuotawaisesti suur,
niinkuin lesns tänäpäiwänä tietäondaakossa Hän sa!'0o: „Niin rakasti
„maailmaa että Hän ulos cnnoi Hä„fn
„ainoan Poikans, että jokainen kuin us<
„koo Hänen päällens eipidää hiikkllMaE

ijankaikkistn c'ämän saamaan,/,
Jumala tahtoo kernaasti että te tästä ar,
mosta kaikin olisitta osalliset. Mutta im,,,
kuin Haiussa oli koko tosi, silloin f'M
Hsn ulosanno! Hänen ainoan Poikansa
ttidän edestännä, niin ei Hän myös w
na itsiänsa pilkata, maan jokaitsello,
ka tahtoo hywärensä saada sitä suutta
armoa, pitää olemaan miwakainen tl'ss-,
että hakia sstä welwolliscsa
Minä surkuttelen, teidän si>'suianna,
muodoin kuin aika. ojon päälle nune ohit-se ilman että sana saa nMyä Min.
Niinmuodoin kuin minä tiedän että Sw
rawnda on enimmästi koslia toisna
paiwänä, niin olen minä tahtonut Ml!
tilasta waarin, ja kokonansa uloswM
dottaa fndämmcni ttidän edesännä silloii!
kuin enin em koosa, ia kokia päälle
jos te wiimeinaäan tahdoisitta andaa
lipuhutessa teitännä, ia mennä
koffa Sana aiwan yxinkertoiftili on tul-
lnt teille etcenasetetuxi ja lassttnri teitä,!
sndämmennä päälle, siinä päälletarlotip
xesa, että te mahdaisitta tnlla sille cilial>
le pernsturelle, koetella teidän menoko
Jumalan edesä ia pyytä parata teito>ml
Halien Armonsa kautta. Teidän pitää
wiimeissä räiwänä olemaan minun todi/
stajani että minä olen' huutanut teille!
Sopikaar Jumalan kansa. Teidän pitää
olemaan minun todistajani, että minä o>
len teille eteenasettanut meidän Her""CIM

298 Toinen Hellnntai Päiwä.



Chnsturen sanat, taiwuttaaxeni teitä so-
pimaali Jumalan kansa. Teidän pitää
Mkliuttamaan minun puolestani, että tä-
mä kaikki on tapahtunut minulda ei mi-
nun waan Christuxen nimeen, teidän ja
WMM tuleman Duomarin Nimeen. Sen-
tähden ottakaat nyt tämä sana teidän sy-.
dammehennä, ja andakaat sen läpitse tun-
geta teidän sielunna. Eli hawaitsettako-
t<, että teidän sydammennä on niin ki-
wtkowa, että se eikä taida tulla liikutetun'
M läpitse tungetun; Akk! min hämmäs-
tykaät siis senkaltaista kowuutta. Men-
gäät ja langetkaat teidän polwillenna:
Huutakaat Jumalan tygö taiwaasten ja
rukoilkaat sttä.kaickin Korkeinda että Hän
ktrran ikääs kuin pcymittäis teitä, käsit-
tämään sanaa joka teidän sieluinna au-
wimi julistetaan, ettettä te ehdollisesti
jn mielisuoslolllsesti mahdais hukkua maan
«vapahdetuin tulla. Ia nyt sa wn minä
Wtönn teille kaikella rohkeudella/ne
mahtawat olla monet eli Harmat, jotka
wstaanottawat minun puheeni ja uffonkuuliaisuudesa seuraamat sitä annettua
Ml>woa,eli ne mahtawat olla ainoast.in-.sa yn eli toinen; Minä sanon teille: Se
joka tottelee tätä sanaa ja andaa sille siiansydämmesänsä; Se joka andaa itsellensäkelwata sen neuwon joka nyt on selkiästitteenasetettu, sen pitää löytämään armon
Jumalan edesä. Ia niinkuill minä myös
tämän sanon Jumalan Nimeen, niin eiole myös Jumala tekemä minua waleh-teliari; waan Hän ylösottaa armohin senMisen, armahtaa hänen päällensä, ja
la minun rukoureni ja huokauxeni, joka
tulee Herran kaswoin eteen, tuopi siuna:
Mn sen ihmisen sielun ylitse, fentähden,
että hän on andanut sanalle siian ja ci
°>e andanut sen' hukkaan langeta hänenMmmensä päälle- SM wastaan Te,

niinmonda kuin teitä on, jotka kaiken tä-
män siwusa olctta ynsiät, ylönkalsotta
tämän saarnatun sanan ja lyöttä sen tuu-
leen, eli myös korwilla kmmdelatta sitZ,
mutta ylönkatseesta että peräänajattele ja
tutkistele te joilla mailma on wielä
niin sydämmesä että sanan täytyy paetasen edestä, ja jotka paadutatte» itsennä,sanaa wastaan; Teidän pitää tietämään
että Jumalan Duomio ia kosto on sm-
tähden tulema teidän ylitscnnä. Ustokaatse wakaisesti sillä ei Jumala jätä Hänensanansa ylönkatsttta rangaisemata. Mut-
ta jos että te duomiola ja rangaistusta
tahdo, jos se on ylön kowa asia teidän
mielestännä ottä sen alle ioutna, Akk!
nii,, wastaanottakaat sana wielä nyt, ja
awatkaat sielunna sen woimalle. Minä
lopetan nyt, mutta warotcm wielä kerran
Jumalan kautta ja ~rukoi!en Christuxen
„puolesta että te Jumalan kansa somitta.,,

Rukous.
lesu! Sinä olet ostanut ja hankkinut nä-«nät kaikki, ei kullilla eikä hopealla, waan

Sinun pyhällä ja kalliilla werelläs. Sinä olet
myös andannt julistaa n'ille kaikille Sinnn saiias
että be Jumalan kansa sovisst: Sinä olet andanut,
niin siunaa nyt myös. Akk! anna itftkunssin sa»
nan kuin nyt o» ruhutlm tullut, olla yh!'?n ras«
kaan painon naiden sydänimesä että se itsekungia
sydammehen sais sisälle waipua, Akki Sinun los-
pumattoman Armos tähde", ala i-hdengään saxail
anna olla hyödyttZmän. Jos joku on niin kowa,
että hän sen snsää pois tukoänlä, niin anna sehauen lähimmäisellensä, joka scn w>isiaanolta mie,
luisella ja fiilollisella sydämmcllä ja menettelee sel,
kansa ussollisemm«!n ja paremmin. Armahda Si-nuas, O Herra, Kaiken tämän Joukon päälle,
sekä lasnä.tttä poisa-ollwMcn. Jaa Hsrra! M>-
mahda Sinuas koko »zeidän Seurakundamme pä'
ä!!e, ja älä nnna se» Sanan, joka Sinun Ni<mees julistetaan,'enää nii» pitkään waikuttua, waan
tuugnita rare-nmin' läpille, meidän sielummc pe-

kääudymislxija farannyxexi..
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Mk niin se on Herra! Eikös Sinun palwc,
Ms kammo sitä pensiatä menoa jouga he hawait»
sewat eniinbäi!' tykönä. Milengäs se siis inahtaa
»lla Ginnn kirkasten silmäis edcsä ia Sinun py<
häsä sydämmesäs? Herra! Me häpeemmä, että
Sinun sanat sua waikutla niin wähän näkywätä
hedelmää. Gentahden hnudamma me nyt Sinun
tygös kaikesta woimasta, ja salaisuudesa kilwotte,
lemma tämän Seurakunnan edestä, että Sinä tah<
doisit wäkcwammasti ryhtyä hänehen, ctta hän mah-
dais tulla oikein käsitclyxi Sinun sanas kautta,
eikä enää mahdais sysätä sitä pois tyköänsä, waan
olla kunliainen. Eikös Sinun pidais katsomaansen puoleen, Sinä Pyhä Jumala?

3ttk! Sinun loppumattwnan armos tähden
osota Sinun ihanaisuudes tästapuoleen runsaham-
inasa mitasa, niinmuodoin kuin pimeyden walda
«n suuri meidän seasamma. Akk! anna siis Si<
nun woimas olla sitä suurcmmau. Eli pitääkö
pimeyden woimc.i saada sen knnnian että hän olis
Hlitse walkeuden ? Pois se! O Sinä mailman wal«
keus! Anna Sinun wnlkcudes walaista kirkkahasii
ja loistaa wäkewästi meidän sydammisämme, että
,nyös ne, jotka tähän saakka ei ole olleet Ginnn
»vaan pahuuden hengen omat, ja enämmin raka<
Oanect pimeyttä kuin ivalkeutta, mahdaisiwat tu!«
la wedetyiri Sinun tygös ja walasiuixi autuuden
»valolla: Niin he sitten palwelewat Sinua, Sinä
Eläwa Jumala, kymmenen kertaa enämmin ja
tvirjemmästi kuin he ennen owat palwelleet syndiä

Uhan himoja, ja niin on joka mies hawaitse<
wa hcisä Sinun sanas woiman.

Mutta suo myös, o Sinä Mollinen Lnna»
jiaja, ettemmä me wäsy, jotka olemma
Halwelias ja näemmä senkaltaisen ihmisten kowuu-
ben ja kuinga pitkälle se käopi heidän käändymi»
fensa kansa. Anna meille alituisten uudet woimat,
jotka meille owat tarpeelliset ruumiin ja sielun
puotesta, ja tee se että, ne owat sowitetuc ihmisten
sydänden kowuuden jälkeen, että he ainakin ww

mei» mahdaisiwat w,)iteltaa ja totuuden s«n,i,
kautta ylösrakettaa heidän oma?! aulnndercnsa.
ticdammä o Herra, ctta kaikki makaa Giinn!
siunauxcs päälle Nkk niin nouse siis nyt MSinun woimasas ja siunaa Ginim palwelins s»,
nat ja työ, että muutamat täällä, ja
siellä käatyri tulisit, ja koko Scnraknnda !)u»W.
ilsis ettet Sinä tydy paljaaseen ulkonaisien ,„«,,

toon; ja niin itsekukin rupiais Sinun armollai
työtä tekemään omaa sydanoänjä warten, ja <Zi<
nun woimasas rohkeudella annais itsens paraliin,,
xcn ja uskon korkiaarwoiseen kilwotuxeen. Hen,
lesu! Ilmoita Sinun ja Sinun Isas rakkaus Py,
hän Henqen kautta näidc>l sieluin suhteen, ctt>i hlsiitä mabdaisit tulla liikutetuixi ja tulla senkalloiss'
xi jotka ci herkiä enliengö he owat sowitctut Si-
nun kansas ja wakuutctnt Sinun armosta, ci
ennen, tuin he owat tulleet ohderi sieluei ja sy<
dammexi Sinun kansas.

Mutta kohtaa myös niitä Sinun Isällisensydämmes lembiällä jotka owat Sml-
Ie ussolliset. Mk jiwxe heM wastaan ftloisetli
rakkaudella, juuri kuin se M joka juon IMU»
pois kadonnutta mutta takasi» tullulta pM.uch
wastaan: Syleille heitä kaulasta: anna heille mx
han suunantzamisella suuta: Sano heille: >Ole
siunattu sinä minun Poikani, minun tyttäreni,
ettäs olet käändänyt sinus maailmasta jotas täh»li
asti olet rakastanut, ja tullut minun tygöni. E«!<
je heitä Sinun armo syliis: Älä sali! heidänenää joutua maailmalle saalihiri ja lcuraaxi, !W»
anna heille wsimaa, että päällepitaä hywäsä, et»
ta he ei mahdais muuta nautita Sinulda kB
sulaa hywyyttä, armoa ja laupeutta. O Hena
kuule tämä sulasta armosta, ja pane lisäni <Mi
sitä hywää kuin Sinun rakkaudellas on anM
meille paitsi sitä josta me olemma rukoilleet. K<u>'
nista meidän Hellundai luhlamma Sinun armo!'
lss ja Sinun Ganas runsaalla siunaamisella!. 2l<
men, O Herra lesu! Amen.

Neljäs Helluntai Paiwa.
Jumala, jolda kaikki armo tulee, foka meitä kaikkia on kutsunut Hä-

nen iiankaikkiseen kunniaansa Christuxesa lesuxesa, Hän tehköön
meitä armon kautta osallisixi saman kutsumisen toiwosta j-a johdetta
koon meidän jalkamme rauhan tielle, Christuxm tähden! Amen.
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olen ijankaikkiftlla Mkkau-
W della sinua rakastanut; stncäh-

den olen minä wäränyc sinua
puoleheni sulasta armosta. Rakastetut
Herralda!, Nämät owat Jumalan omat
sanat Hänen Kansallensa, lersm.Zi. Lug.
3. w. Hän osattaa nailN sanoilla heille
sen lähteen josta kaikki se hywä, jota he
olit saaneet nautita, oli uloswuotanut.
Minä, sanoo Herra, „o!en ijankaiMA-
„!a rakkaudella sinua rakastanut. Minä
olen walinnnr sinun ja ett sinä minua;
minä olen ylösottauut sinun ja tehnyt
sinun minun Kansareni, minun perindö-
ni Kansan. Sinun EsiisäZ Abrahamin,
ja sen usson jakuuliaisuuden tähden kuin
Hän osotti minua kohtaan, on minulla
ollut erinomainen Mttlihywä siinä että teh-
dä sinulle hyroaä. Minun rakkauden! rik-
kaudet owat olleet sinulle awatut, ja ne
owat perustus siihen että „minä olen we-
„tänyt sinun puoleheni sulasta armosta.

sansa kansa sulat rakkauden jalaupeuden ti-
et. Itse he, kuka tiesi, ei heti ja aina ymmär-
täneet tätä Jumalan armollista paalle-
tarkotusta, he, kuka tiesi, ajatteliwat nyt
heidän waiwaloistsa fcmgeuZesansa
lisä, että Herra oli ylsnandanut heidän.
Ottaaxensa pois'heildä senkallaista peru-
stamatoinda ajatusta, lähettää Herra
Pcophetanla stlklästi sanomaan: „Minz
„olen iankaikkisella rakkaudella sinua ra«
„kastanut, sentähden olen minä wetanyt
„sinua puoleheni sulasta armosta,,

Niin kuin Jadan Kansa, niin owat ih«
miftt kaikkina aikona kilwotelleet Jumalan-
kansa: Jumala on kokenut tehdä ihmiselleyywää; Ihminen on kokenut kohdata Ju-
malan armoa synnillä ja uppiniskaisuudella.
Ei löydyHmisesä muuta kuin sitä joka tekee
hänen Jumalan, kostawaisen «vanhurskau-
den alle heitettäwäxi. Syndi ja turmel-
lus on Hänen omaisuudensa. Ia kui»
tengin makuuttaa Jumala ja sanoo: „Mi«
nä olen ijankaikkiftlla rakkaudella sinua
„rakastanut.„ Ei ole se niin Hmmärret-
tämä juurikuin Jumala mielistyis syn«
diin, eli syndiseen niinkuin syndisten.
Herra! „Sinun silmäs owat puhtaat
,/Niin ettes woi pahaa nähdä.,, Hah.
n Lug. 13 w. Waan se on ihminen,
Jumalan kätten teko, ihminen, jow on
niin kalliisti lunastettu, Hän on se jota
Jumala rakastaa ja jota Hän tahtoo we-
tää puolehensa rakkaudesta ja sulasta ar-
mahtelemisesta. KuinZa tämä tapahtuu,
sitä cmdaa läsnäolewa Ewangelwmi-Texti
tilan että selittää. Jumala lainatkoon
siihen meille Hänen armonsa jota me ru-
koilemina koffa me hartaudesa sanomma:
Isä meidän, joka «,

Israel ja luda oli syndinen kansa,
ja heidän wastahcckoisuudensa ja pahaku-

nnsa oli niin suuri että sen ylitse on syy
ihmehdellä, ja kuitengin kohtaa heitä Her-ra wielä ihmehteldäwämmällä armolla.
He tekemät itsensä kelwottomixi tähän
armoon heidän «sioilla luopumisillansa Ju-
malasta, ja Jumala andaa heidän sen-tähden joutua hätähän ja
nälkähän, fangeuteen ja wihollisten käsiin.
Mutta Jumalan aiwotuskaiken tämän kan-sa, oli armoa täynans ja tarkotti sitä että
sulasta laupeudesta ja armosta saada heitätygönsä wedetym, wastusten kautta saa-
da heitä tundemcmn syndejänsä ~ sittensaada heitä totisten ja sydämmelliseen kä-
andymisen, ja käändymisen kautta saa-da heitä siihen kaikkein suunmbaan autuu«
teen. Niin oliwat Herran tiet Hänen kam

PPZ ElvWs
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Ewangclwmi, loh. 6:44-51.
ai.kaan sano! lesus Juvalaisilla: Ei tai»

da kemiaan minun tngoin tull«, <!!,'i Isa/,
joka,uinnin lähetti wedä händä, ja minä i>rä<
tan ballcn wiimeissä paiwänä. 4;. Se on P>'»>
phctaisa kirioiteitn: Heidän pitää kaikki Inmalal»
da opettctnir, tulemaan. Sentähden jokame» kuinsen on Isäldä kuullut ja oppenut ha» tulee minun
tygöni. 46. Ei »iin että jok» o» Isän nähnyt;
waan joka on Jumalassa, se on Isan nähnnt. 47.
Totisesti, sanon minä teille: Joka uskoo «muni
päälleni, Hauella on ijankaifklncn clämn. .48. Mi-
nä olen elämän- leipä. 49. Teidän Isänne söit
mannaa korwesa ja kuolit. 50. Tämä on se lci>
pä joka taiwasia alas tuli, ja joka siitä syö, ei
hänen pidä kuolemaan, si. Minä olen se eläwä
lei^a, joka taiwaasta alas tulin ,se joka tästä lei'
'lvastä syö, hän elää »iankaikkisesti: Ia se leipä
jonga minä annan, on minun lihani, jonga mi'
nnn pitää andamaan Mailmau elämäll edestä.

Meidän Pyhän Ewangeliumimme
johdatuzen jälkeen tahdomma me ttcena-
ftttaa tutkisteldawan:

Jumalan wetäwaä Armoa, niln
kuin apua meidän heikkomtt-
tamme ja turmellustanune wa-
ftaan.

Me waarihin otamma tasä
iro Meidän-Heikkouurrannne ja Tur-

mellustamme
2:0. Rninga Jumalan n>eräwä armosen parandaa»

„Herra lesu!' Sinä- joka olet wa-
„funttanut meitä Sinun Iläs rakkaudessa
„ja wetäwastä armosta, waikula nyt itse
„Sinnn Sanas kansa, että se tulee hen-
„gexi ja elämän meidän sydämmisämme,
„j.a niin että me kaikin tulemma eläwixi
„wdistuxixi sen päälle, että Isa wetäa
„meidat S'n.ln tygös ja me Sinusa löy-
„dämmä awun kaikkia meidän pnutoxiam-
„me ja talfeitalnme wastaan: Atk! we-

meitä perääs niin me juoxemma'
„Ame».

Tntwldo.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa! Meidän omastaheikkoudestamme ja woimattomuude-
siamme kaikkeen hywään ja meidän tur-
melluxestamme kaikesa pahasa todistaa
meidän Textimmz yldakyssaisessi monella
lamalla. Herra lesus puhuttelee siiliä Ju-
valaisia. Silla Hän ulosmerkttse ihmisiäheidän luonnollisesti tilasansa ja kansasyn-
dyneesä mielensä laadilsa semmoisina, ku<
in he owat itsestänsä kossa heitä tutkissel-
laan uskolla arnwn osallisuutta. Mitäs
Hän siis sanoo heille: Hän sanoo: „Ei
„taida kengäan miilun rygöni tulla, ellei
„Isä, joka mitwn lähetti wedä händä.,,
Eikös Hän tällä selkiä sti tittäanna ihlM<en wihelläisyytta hänen luonnollisesa ti-
lasansa ? Hänellä itsellä ei ole ollengaan
woimia että. tulla lesuxcn tygö. Seu-
raawaisesti on Hän myös luonnostansa
eroitettu Hänestä. Hänm' pahundensa
eroittaa Hänen Jumalasta. Hän on Ju-
malan wihamies, joka wihaa ja kanumo
pyyhytta joka on Jumalan olennollmen
Omaisuus. Sillä niinkuin hän itse on
pyhyytöin, niin ei taida myös Jumalan
wanhurssaat fästyt ja laki olla hänelle
mielehen. „Hän ei ole, ei myös taida
„olia Jumalan. Laille kuuliainen, todistaa
„Pawal,„ Rom. 8- Lug. 7. w. Kmngas
siis hänesä löydyis jotaan woimaa että
tulla Christuxen lygö, koffa hän on CIM
sinxen wihamjes? Sentähden luemma me
myös 1 Cor. 12: 3ug. 3. w. eltei „ken-
„gään taida kutua Jelnsta Herraf'/
„waan Pyhän Hengen kaulta.,, Ia me
tunnustamina koluamien llston
leen Silityttfä: ,>Mina uston elttn m^
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„nä omasta ymmärryxestäni «voima-
astani taida meidän Herran lefuren
„Cbristuren' päälle ustoa eli Haneu ty-
„gö!!sä tulla,,,

huonossansa on meidän ymmärry-
Mime niin sokia ja pimitetty, että kaik-
kein siihän tahtomat mada Henges,
lisen walkeuden, pitää wä'ttämattsmästi
„mlla Jumalalda ooet?fuixi,,, ja Herra
Dsus meidän Ewangeliumisnmme wah-Ivistaa sen Prophstain todistnnn kautta,
je>l?a kaikki siinä Yhtäpitäwät ettei ken-
oaäi saattama tuta ja wastaa.lottaa
Melasta, kuin Hän oli tulema, ilman
ImnolaMa jota Jomala
ei fnitmqmin ke>''ldafaän ollut kieltämä
ji rilvittamä- Tasta me näemmä kuinga

'a°ö'°en ja kokonansa sokia meidän
nmmirryxemme on

sä. ll'?on salaisuudet, ehkä ne- omat
wälttämättomat meidän autuudemme op-
piin, peitttyt ja salatut raikelda jär-
j?lda- Me emmä tunne Jumalalakaan
Min, emma myöskään tietä Hauen ar-
moillensa. Me emmä tiedä kuinga Hän
taidais tulla sowlteturi ja lepytetyn'mei<
dan syndeimme tänden.- Me emma tie-
dä Jumaluuden Personista, ja niinmuo-
doin emmä Wapahtajassa emmaka Py-
hittäjästä. Autuuden järjestys on meille
kokonansa tundematoin. Kaikila näi''ä a-
sioisa täydymmä me tnlla lumalalda
opetetuin, sille ilse tunnemma me sitä
wähemmin nämät mainitut u<?on salai-
suudet kuin meillä ej ole selmaä, oikiaa

ulottuwaista ymmärrystä Jumalanaisakaan ja meidän welwollimudesammehumalaa, meidän Lähimmäistämme ja
ltsiämme kohtaan. Sillä maikka „lain
,'työt omat kirjoitetut meidän sydämme-
„hemme, „ R.nn. 2: Luq. 15W. niin me
olmnna kuitengm sekä,taipuneet etta wal-

miit niin nlostaamittemaan niitä fieldä,
että me unhodamme mitä meidän tulee
tehdä ja Jumalan tahto waatii, muttg
sitä wastaan eteen kirjoitamme itsellemme
Lain joka sotii Jumpan Lakia ivastaan.
Meidän syittistcn taipumistamme kautta
tukahutamma me sen wahan ti dou hy-
wäin tapaiin Luisia, ja sammutamma
senwähän walon, joka meiA luonnostam-me on- „Ihmiset rakastamat enämmin pi-
„meyttä kuin roalkeutta, „ Joh. 3,iq.
19. w. ja etlä he mahdaisswat saataa
waeldaa heidän rakastetusa
rakastamat he mnös heidän tyhmyyttän-
sä ja erhetniransä joita ei he tahdo Yls-
- Eikös siis koettelemus toMa
todeN Pawalin sanoja i Cor. 2: 14. „53?
//luonnollinen ihminen ei ymmärrä
„kum Jumalan Hengen owat, sillä ne
„owat hänelle hulluus ja ei taida niilä

„ Se M; tahtoo nähdä ih-
misen ymmärrmen heikkouden ja turmele
luxen kuwan, lukekoon Rom. 1: Luaun,
ja nähkoon siitä hullutuixin se it-
texensa joutuu, ja inihinga tyhmyyteen st
saatta ne jotka ei anna itsemä tulla lu-
malalda opetetuin'.

Mutta ei siinä ole kyllä että Ym-märrys o.n »imitetty. Meidän'tahtomme
ja meidän sydämmemme vn myss peNn-
pohiin turmeldu. Herra lesns puhuu
Textisä monela poikon, „elämastä, maa-
ilman elämästä, ijankaiMsesta eläluästä,,
ja tietäandaa knssä lelkiasti että ilman ar-
mon osallisuutta Hänen kansansa me, o>
lemma ~miera.iduneet siitä elämästä kuin
„lumalasta on, N)!unynden kautta kuin
„meisä on, ja meidän sydämmemme ko-
„wuuden kautta.,, 4. Luq. ,F w.
Jelus oli ,mlosandawa lihansa maailman
„tlamän edestä, ja joka siitä syö, hänen
„ei pidä kuolemaan waan elämään ijan-

' /M-
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„faikkiftsii.,/ Mitäs! tästä muuta seuraa
kuin st että Hän yxinänsä on meidän
Hengellisen ja »iankaikkisen elämämme pe-
rustus, jaettä me niinmuodoinolemma ilman
Hända kuolleet ylirMymisisä ja ftnnei-
sä? Ephes. 2: Lug. 1. w. Käymmakö me
itsehenlme; tntkimmako me meidän sydän-
dämme, niin m? tulemma kyllä ylitstwa-
kuutenuzl tästä asiasta. Kumgas taipu-
mattomat, haluttomat, kylmäkiskoiset em-
mä me ole hywahän? Hamasta lapsuude-
sta meillä ei ole halua ja taipumusta sii-
hen/ ja se käypi uftimbain manausten/
«varoitusten ja ylöskehoitusten siwusa mei-
dän kansamma niin, kuin me luemma sii-
tä kuolleesta pojasta jota 'Gehasi hukkaan
pyyti Ylösherättää: Siinä ei ollm ääu-
dä eikä mndoa. 2 Kuning. Kir- 4: Lug.
31. w. Meidän korwamme ja sydäm-
memme owat suljetut ja ponnistamat Iu«
malan herätyxiä wastaan; Sitä wähem-
niintaidamma me siis itse repiä itsemme
irti siitä hengellisestä kuolemasta josa me
luonnostamme makaamma / ja jonga pä-
älle me jatämmä ne silminähtäwimmät
todistuxet niillä kuolewaisilla töillä jot-
ka meitä noudattamat. Jota kauwemmin
aikaa me pitkitämmä meidän luonnollise-sa tilasamme, sitä kowemma?ci,taipumat-
tomammaxi ja liikuttamattomanimazi me
lulemma; me paadutamme itsemme synnin
petoxeu. kautta ja synditawan kautta, joka
liekaroitsee meidän kansamme, tulemma
ine aina enämmin sopimattomixi ja kelwot-
tomixi kaikiin hywiin töihin. Sitä enäm-
min tulemat sitten Wapahtajan sanat E-
wcmgcliumisa todexi: lLi kengään raida
tulla/ Hän ei ainoastansa ei tule, waan
hän ei myös taida tulla ,>minun tygöni,
„tllei Isä joka minun lähetti lvedä hän-

longatähden me nyt

.Mkimaisesss Osasa.
selittää: „Kuinga Jumalan„wetäwä Armo paranbaa meidän

„Luonnoilisen heikkoudemnie ja turmel-
„luxemme<„ Jos meidän pitää tulemaan
Christien tygö, niin täytyy Isän werää
meicck. Jumala, ja ei kengäan muu,
taitaa miedä ja johdattaa meitä syndiU
meidän Vapahtajamme tygo, Hänen ty-
könänsä ja Hänen kauttansa saamaan li-
pua meidän kaikkia sielumme wiheliäisy-
yttä mastaan. Tällä Isän wetämistllä
ei ymmärretä muuta kuin sitä Jumalan
armon työntekoa, jolla Hän taiwuttaa
ihmisen tahdon Christuxen tygö ja ylös-
walaifte eli ylitsewakuutta ymmärrystä
siitä kuinga st on tarpehcllinen että tulla
Herran lesuxen tygö jos waau autuut-
ta odotetaan. Täfa ei ole stntähden jo«
takuta wakinäjstä kurittamista ja «vaati-
misia jota ihminen ei taida wastaanseisoa.
Ei hän tule wedetnxi wasten tahtoansa,
waan sielun luonnon ja wapauden jäl-
keen ojeudaa Jumala itsensä Hänen moi-
Mallisisa armowaikuMisansa, jotka ikääsi
kuin panemat uuden walon ymmärryxeen
ja uuden elämän tahtohon. Jonga täh-
den me myös näemmä/ että Herra le-sus Heli niiden edestuoduin sanain jälkeen
Tertisä, tygöpanee senkaltaisen ylöskehoi-
tuxen, jonga ptdais ylöske-
hottamaan, .ja taiwuttawaail itstkutakin
tulemaan Hänen tygönsä, ja cmdamaan
itfenst tulla Isäldä wedetyri Chnsturen
tygö. Minä, sanoo lesus, herärän
nen wiiineissa päiwänä. lesus ajatte»
näillä sanoilla niin paljo: Joka anoaa
itsensä saatettaa ja johdcttettaa minun ty-
göni, en minä hända armollani ylönaift
na/ maan teen hänen soweliajci kaikkilM
hywchin töihin, siihen saakka että mu"
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lviimeissa pä.wäna ylöeherätan hänen kun-
niallisten ia autualliseen ylösnouftmifcen,
asetan hänen pyhänä, nuhdettomana ja
Melomina millun Isäni kaswmn eteen,
ja min annan hänen aina olla Herran ty-

könä. SenkMcnnen autuus tosin mah-
taa olla mahdollinen etsittää, ja ei suin-
gan pidä ytönkatfottamaan ja byljätta-
mään. Ia niinkuin ei kengän muu sitä
saa, maan se joka tulee minun tygöni,
niin st on se sunrin tyhmyys ja kadot-
tawainen wiha itsiänsä ja omaa menes-
tystänsä wastaan, ettei jättää Isän we-
täwalle armolle siiaa tykönänsä. Katso,
nain Herra lesus tahtoo opettaa ja tai-
lvuttaa meidän sieluamme wastaanotta-
nmn sitä armoa, jonga kautta me yh-
tä haawaa ylsskehoitetaan ja wahwiste-
taan tulemaan Hänen lygönsä.

„Se on Pwphetaisa kirjonettu: Hci-„dän pitää kaikki opetetuixi
Sentahden jokainenkuin sen

,M lumalalda kuullut ja opvenut, hän
„tulee minun tygöni. Ei min mä joku
»,on I-An nähnyt, waan joka on lu-
„ma!asta, se on Isän nähnyt. Totisesti,
Misesti sanon minä teille? Joka uskoo
Minun päälleni hänellä on ijankaikkinen
„elämä.„ Tällä tahtoo Herra lesusnäyttää millä tawalla Isä meltä wetää
ja «en kautta parandaa heikkouden ja tur-
melluren joka meidän ymmärryresämme
on. Se tulee ylöswalaistuxi Jumalansanalda, ja ihminen tulee opetetuxi luma-lalda, ei ainoastansa sillä tawalla «tlä
M Luonnollisilla korwilla kuulee sen sa-
«Mun sanan ja muistaa sen, waan myös
Mä tawalla että hän ottaa sen wastaansydammehensä ja käsittää sen oikian ym-warryren. Jumala opettaa hänelle Tah-tonsa ftkä Laisa että Ewangeliumisa; Ju-hala neuwoo hända hänen luonnollisesta

tilastansa ja eteenasettaa hänelle kuingcr
mahdowin se on «ttä hän taita autuaxi
tulla senkallaissa kuin hän lusnuostanfa on.
Sen jälkeen asettaa Jumala sen lembian
ja armorikkaan Wapahtajan hänen sil-
mäinsa eteen, ja käskee hänen uskoa tä-
män Wapahtajan päälle ja lupaa että
hänellä sitten pitää olemaan ijankaikkineu
«lämä. Jumala selittää hänen eteensä,
kuinga hänen pitää tulemaan ustowaisexi,
nimittäin perinpohjaisen kaändymisen, wil«
pittömän synnin tunnon ja rehellisen syn«
nin-murheen kautta, murheen kautta joka
on Jumalan mielen jälkeen. Jumala sa-
noo hänelle millisen uston olemaan pitää,
nimittäin että sydämmesH pitää ylöstule,
maan hartaan halun armon perään Chri-stuxesa, elikkä myös wahwan luottami-sen Herran lesuren Kalliin ansion pääl-
le , ja että tämän kaiken pitää olemaan
niin elämän että se osotta wäkewasti woi-mausa sydämmesä, niin että sydän luot-
taa lesuxen päälle ja lewäjäpi lesuxesasillä wakuutuxeöa että Hän sekä tahtoo<ttä myös taitaa tehdä syndiset autuixi.
Kaiken tämän ja paljon muuta oppii se
sielu lumalalda joka andaa Jumalan we-
tää haliensä Christuxen tygö. Mutta tä-
sä pitää tarkasti merkittämään, että tä-
mä tieto ei ole joku paljas kirjallinen tie-
to, ei kuollut ja woimatoin tieto, ei ty-
hjä muiston työ ja ajatusten leikitys ai«wosa- Ei suingaan. Jumalan Ilöswa-
laisewainen armo on elawä, woimallinen
ja waikuttawainen, ja känpi sydämmclle

felkeimmallä ymmärryxella uiisa asioisa,
joista sielu saa tiedon- Niinmuodoin ma-
kaa koko synnin welka niin näkymänä hä-
nen edesänsa, juuri kuin hän luonnolli-
silla simillä kirjasta lukis kaikki pahatte-
khnsa. Hänen wiheliäisyydensH on hänen
eteensä niin edeskuwattu, juuri kuin hän
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seisois äärimmäisellä syrjällä syöstettää
helwetin pohjaan. Hänen Wapahtajan-
sa tulee hänelle niin sangen tarpelliftri
mielestä, niin rakkalMi ja kallihiri, niin
ikäwöittäwäxi, että hänen täytyy koko-nansa epäillä jos ei hän tule Christuresa
löylyn. Koffa nyt Jumala näin awaa
hänen ymmärrmensä silmät, silloin hän
näkee Isän; han tundee Isän wetämisen;
hän tulee Christuren tygö; Silloin on
jo pimeys poissuistettu ja tulee aiua e-
nämmin jaenämmim poissuistetuxi, ja nyt
sanotaan: „Ennen te olitta pimeys, mut-
„ta nyt te oletta walkeus Herrasa, ja
„kointähti koittaa teidän sydämmesännä.,,
Ephes. 5. Lug. 8 w. 2Petar> l. Lug. 19 w.

Edespäin sanoo lesus Tertisä: „Mi-
„nä olen elämän leipä. Teidän Isänne
„söit mannaa korwesa ja kuolit. Tämä
„on se leipä joka taiwaasta alas tuli, ja
z,joka siitä syö ei hänen pidä kuolemaan»
„Minä olen se elämä leipä joka taitvcm-
„sta alasmlin, se kuin tästä leiwästä syö,
„hän elää ijankaikkisesii. Ia se leipä jon,
„ga minä annan, on minun lihani, jonga
~minun pitää andamaan mailman elämän
„edestä.<, Täsä panee Wapahtaja rinna-
tusten itsensä ja Israelin Lasten mannan
korwesa, joka, manna, edeskuwais Hän-
dä. Niin angaran hywä kuin tämä tai-
toaan leipä oli, niin ei se kuitengacm saat,
tanut estää niitä kuolemasta jotka siitä
föiwät. Herra lesus sitä wastaan andaa
sille woimattomalle ja llälkäyneelle sielul-
le sanomattomasti jalomman rawinnon jol-
la on se waikutus että joka siitä syöpi,
hän ei kuole, waan elää ijankaikkisesti.
Me opimme sentähden näistä Christuren
sanoista kuinga ja mingä kautta Jumala
tekee ne hengellisesti kuolleet fyndiftt, hen-
gellisesti eläwixi, wahwistaa heitä heidän
heittoudesansa ja wirkostuttaa heidän sy-

dämmensä. lesus on se clckwä leipä,se sielun ruoka joka rawitsee nälkäyneen
sielun, se ainoa apuwälikappale sitä hen-gellistä kuolemaa wastaan, joka suojelet
myös siitä ijankaiMsesta kilolemasta. Sen<
tällaisen »voimallisen rawinnon ja wchwisturen osallisuuteen, kutsuu nyt ja we,
tää Jumala sitä heikkoa sielua, ja Ichiz
itsekkin huuta: „Syökäat minun arnw<
„ni ja juokaat minun ystäwäni. „ Kork.
Weis. 5: Lug. 1 w. ja tämä tapahtu o>
sittain Hengellisella, osittain myös Sa-
kramentillisellä tawalla.

Hengellisellä rawalla syöpi sielu elä»
män leipää, sila elämää lcipäal joka on
alastullut taiwaasta, sitä lihaa jonga Dsus on andanut mailman elämän edestä,
koffa hän uskon kautta tule yhdistetyn
hänen Vapahtajansa kansa niin likeistlii
kuin ruoka ihmisen ruumiin kansa, ja ko,
sta Jumala ylitsewakuutta hänoH siitä
että hänellä on osa kaikesa siinä hynM
knin Herra lesus on toimittanut.
masa määräsi kuin uffo lisäyy, niin li<
sääkaswaa myös se Hengellinen elämä, ia
ihmisen luonnollinen woimattomuus, liik-
kumattomuus, kylmäkiskoisuus jasydämmen
kowuus käypi takasin. Mutta uffo tulee
wahwemmaxi, tulee ylöspidetyri ja eM
tyri, jota enämmin ja likenimin ihminen
«vedetään Christuren tygö, HänesH ck<
wästi katselemaan sitä ylönpaldisuutta ia
kaikkea, kuin hän antuuderensa tarwito
taita. Ihminen „maistaa ja näkee luin<
„ga Herra on suloinen, ja kuinga antuaal
„ne owat jotka Hänen turwaawät.,, Salm>
34: 9w. Ei vhtäkään puutosta ei P"
täkään sielun hätää taita mainita jota
wastaan hän ei lesuren tykönä lölM
neuwoa ja apua. Jos synnintunvo kl<
wistää; jos omatundo waiwaa; nyt,
ka lesus sn andanut hengenfä lvika-u»-
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sjjci, seisoo Jumalan oma lupaus järkäh-
tämättömänä: „Mina pyhin pois sinun
..ylitsekaymises minun tähteni, ja en mui-

sta sinun syndejas.,, Esn. 43: Lug. 25.
w. Jos Laki uhkaa kirouxellansa; „Lain
„N)gö nyt sanoo mahdam: Ett sinä meit
„slll duomit taida/ Christus on sinun tä-
„yttän. Nyt on Jumala asettanut
,M'en armöistumexi uffon kautta Hänen
„weresäuss.„ Rom. 3: Lug. 25. w- Jos
Jumalan wiha rupeaa peljättämään;
„Christus on sowindo meidän syndeim»
„me edestä, ja wcmhurstas Edeswaftaja
„Fän tykönä. „ 1 loh. 2: Lug. 1, 2.

w. DZ syndi mM wiela rippuu ja te-
kee meidät hitahixi, niin pangamma han
«cois, ia pi-äkämmä nsemmä lesuxen ty-
gö, joka me°ll! on „tehty Jumalalda wan-
„hi!rstaudcxi, ja lunastuxexi.,,
l Cor. 1: Lug. 3) w. Jos lewottomuus,
murhe ja kjusims tulee päälle, silloin
,/!M!ikum Christuxen kärsimys oi? paljon
„tull!!t msidHn päällemme, niin myös
„mcnlle paljon tulee lohdutusta Christu-
„ren kautta.,, 2 Cor. 1: Lug, 5. w. Jos
Kuolema tahtoo peljättäa, Jefus waku-
nltaa: „Mina olen ylösnousemus ja ela-
,Mä, joka ustoo minun päälleni, hän e»
„lää, ehkä hän olis kuollut, loh, n:
„Lug. 25. w.„ Katso, niin wetää Ju-
mala kaikisa kohtawaisisa tapauxifa ihmi-
stä I-suxen tygö, uskon kautta yhdistä-
mään itsiänäHänen kansansa ja saamaanHälieldä sitä woimaa uupuneelle, heikol-
le ja kehnolle sielullensa kuin hänen ru,
umijnsa naulitsee luonnollistn rawinnon
kmttta. Kmngas olis nyt ihminen mää
jätillä siinä hengellisefä kuolemasa, kostahän elää yhteydesä itse elämän kansa, ja
Jumala wetäwallä armollansa on saatta»
nut bänen elämän elämän ltiwän tygö,
>ota hau myös syöpi.

SakrameiuiUistllä tarvolla PyhäsH
Ehtollisesa. lesuxen armopöydan aäress
lahjoitetaan sielulle taiwaallista mannaa,
jolla hän itsensä rawitste. Siinä syöpi
hän sen elämääandawaisen ruumiin, joka
ristin päällä ulosannettiin hänen elämän-
sä edestä- Mahdaistos han nyt nadasta
näändyä siihen hengelliseen kuolemaan?
Siinä juopi Hän sen kalliin meren joka
meidät puhdistaa kaikista synneistä- Pi-
dmskös sielun silloin janota? Sinä pi-
tää sielu wieraspitoa Elämän RuhtmaN
kansa ja Elämän Ruhtinas asuu uskon-
kautta sydämmesä. Joka näin on tullut
Jumalalda wedetyxi Christuxen tygö että
Hän Christuxeen „ryhtyy ja on yxi Hengi
Hänen kansansa,, iCor.6: Lug. 17. w.
läkö sen maata kuollollisesa woi-
mattomuudesa, kuoleman kielisä, ilman
woimia ja wäkewyytta että ylitsewoittaa
syndia ja sielun wihollisia? Kuingas se
olis mahdollinen? Eikös Humalan nM-
wä armo mahdais poispoistaa ja varata
meidän luonnollisen heikkoudemme ja tur-
melluxemme?

Sowitns.
A) «kastetut Herrasa? KM Illmala on

tehnyt kaikki,walmihi,ri. humalanarmo ja laupeus on meille selkiasti ilmo-
ittettu. lesuxen lunastus on täytetty.
Meitä kutsutaan joka päiwa saamaanosaa sowinnon hedelmisä. Isa tahtoo
wetaä meitä Christuxen tygö minmttodoin
kllin meillä itftllä ei kuitengaan ole woi-
mia että itsestämme tulla Hänen fygöm
sa. Samafl, kuin Hän paatti saattaa
syndisiH waldakundahansa, niin Hän my»
ös käMi sm päätöxen että waikuttaa u-ssoa heisa sen Wapahtajan jäälle joka
yxinänlä saataa autuaxi stehdä. Mutta
ei Hän päättänyt kaittiwaldiaisuudella

O q s
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menetellä armon Waldakunnasa, ja pa-
kottaa meitä ussoon cl! wäkiwallalla ajaa
meitä tulemaan Christuxen tygö. Me
saatamma niinkuin ludnlnistt „seisoa Py-
„hää Hengeä maastaan,, Ap. Tek.
Lug. 51. w. ja „ ylenkatsoa Jumalan
„neuwon itfemeitämme kohtaan.,, L r-
-7: Lug. 30. w. Akk, Jumala paratkoon
niin totta ! Näin käyttämät emimmät
itsensä. He sulkervat sydämmensa Juma-
lan tutsuwalda ja wetäwäldi a.molda,
niin ettei se sna tungeuta' sydämmehen
sisälle. He rippuwat käsinä heidän Hi-
storiallisia, kuolleesa suu-ustosansa ja hyl«
jäämät sen totisen ja elämän uston. Ko-
sta sitä heille neuwotaan ja lesus huu-
taa, kutsuu, rukoilee, ja koota
„heitä tygönsä niin ei he tahdb, „ Match.
23: Lng. 37. w. sillä, niinkuin kastetut
ja Chnstityixi kutsutut, luulemat he jo
tullehensa Christuxen tygö, ja ei tarwit-
sewansa enää wedettää Hänen tygönsä.
Kaikki niitä he Hänelle andawnt, on
suun tunnustus ja muutamat ulkonaiset
työt. Mutta sydän on kylmä ja kuollut
juuri kuin Rabalin jonga „fydän kuoli
„hänesä, niin etti hän tuli niinkuin ki-
„wi„ iSam. 2;: Lug. 37. w. Mntta
kyllä heidän sydämmeUänsä on Moin

ja wnkkuus, kosta se saa osattaarcckkaudensa maailmaa ja sen lihMsta tur»
huutss kohtaan. Se on silloin eylia' elä<
n>ä, kosta lihalliset halut ja syndistt hi-
mot yiösnoustwat ja hsllusewat- M!
Peräanaja«el?aat toki, kuinqa te saattat-
ta sanoa- että te, oletta tulleet wedelyiri
Chr stuxen rygö, ja tulleet Hänen tygön-
fä. Ongos Hän siis maailman ystäwa,
synnin paltvslia? Atk! äikäät häwäiffy
Händä, ja älkäät enää pettäkö itsiännä-
Mitäs teitä Christlls hyödyttää, mitäs
hywää teillä on Vapahtajasta, jos te et-
tä uston kautta tule Hänen tygönsä?
M! kuingas saatatta te wlla, jos ei Isasaa wetää teitä armollansa? Niin Mon
siis nyt teidän Miwakainen oikomistlma
että awctta teidän- sydämmennä lumalciu
tvetawälle armolle rukoNa:

Rukous.
lesu! mc tabdommc tulla Sinun tygös'-

Wahwista meitä nmdan hcikkoudesaimne i«
wuimattvmundesamme. H«nfi meille Sinun Is»i
wctäwa Armo, Ma Hnn nmpi meidät Sinnn
osallisliutces ja ylitsewoittaa meidän Ivastabakoisuu'
demme: Täytä mcisa sinun Kosta mi<
na tulen maasta , ivedän minä kaikki <yg»<
ni. Amen.

Sen Edellisen Ojan Loppu.
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