
2. Sunnuudaina Paastosta..
mistä wihan tilasta armon tilahan, Hengi sano: Nöyryttäkär teitänne Im
,„alan wäkewäu käden alla, että' hän teitä korotais, 1 Pet. g: 5. Ia
että ihminen p:: ientteell ftacettaman, Teko k. 26: 18. Siitä
tahto nchollinen anda II . l lapsille tilan aiatlcleman itzens paremaxi M
toisia ..reuman.- Jos Jumalan, lapset, tämän kiusauMN woitlawat,
niin kiusa, lvthollinen.

, z) Epäjumali sudessa langemann Jumalasta.. Taas wei perkele hänen kor-
kialle wuorelle. ja osorci hänelle kaikki maailman waldakunnat, ja niiden kun-»
»ian. sanoi hänelle: nämäc kaikki- ininä annan sinulle, jos sinä länget maa-
han jarukoilet minua. Sitte kuin satan kauwan ja usein on ppptänpt hauku-
tella uffowaisia spndisten sisälle andannsten nuolilla, ja ei kuitengam saa niihiw
suostuman, silloin hän heittä ulos- sinne ja tänne haukutus paloja, ja hawaitze-
mata ppytä sala ylösraLeta. heisä joko.' maailman pelwom elr maailman, rakkau,
den wuoret, kuin waarallisudens suhteen omat korkkiat', asettain itzenfä jokai-
tzen taipumuren jälken, ja endisillä tawoilla, kuin heisä hallitzit käändpmisen e-
della. Jos joku ennen käändpmistäns on tottunut, hekumalisesa mielesck maail-
man pstäwyttä seuramaan, niin tietä satan händä haukutella wasiuudesti, ehkä
toisella tawalla kuin ennen, andaman itzens puoliepäilMst ja puolitain toiwost'seurmnan maailman lasten mielisyttä ja tahtoa häkein siinä jotakin uutta onne
ja lewollisutta, ja ei kuiteugan löydy liatengin kossa se aika wainon puolelda
sisälle lange, että koeturet sisäldä ja uiko, kaukkaisilda ja-omaldahuonelda nou-
semat', ja sana tule maailman wihollisudesta: Te tuletta wihar-
tawaxi kaikilda minun nimeni tähden, Matth. 10: M. Silloin satan etteenku-
wa maailman pstäwpden, niinkuin jotain huwittawaisen ja lepoa andnwaisen,
Wein säästä itziäs, niinkuin opetuslapset ajattomasw arkaudesa- sanoit Mestaril-
lens lEsurelle hc>.en kärsimisens ajalla. Silloin satan lupa heille, ihmisten y«
stäwpden, jos syndinen jätäis pois Jumalan tunnon ja uskon Elr
peljättä ihmisten wihalla ja wainolla> jos hän ahkerudesans loppuun asti wah-'wana- seisoa tahto. Toisialda sitte kuin ustowaifien lasten oikeus saatua on, niin
satan kiusa maailman rakkaudella, että wetä heidän sydämitäns pois joka het-'Mstä Jumalan rakkauden uudistuesta; silloin wihollinen edeswetä ja näyttele
Mlls puhaldawaisilla ajatuz'illans> nutä suurja ja awarita maailman lasten e-
dustuz>en epäjumalita, kuim on lihan himo > silmäin pyyndö ja elämän koreus,

Job. 2: 16. joita mailma lakkamata palwele. Satan puhalda: niitä
hechin: K'atzos> kmnga maailman lapsetowat suuresa lewosa, ettekö te myös jä-
tä teidän ahkeruttanne> ufföanne M kilwoitustanne, ette kummingan woi ulossei'>oa> kaikkia, kllwoituria loppuun asti kuin Christillisyden myötä, seurnwat?: Näin
näyttä hän itzens oleman kilsuroan jalopeuran/ chein kennengä hän nielis, !

M. 5: A Hän» edestulel suruin paastoisa ja huwitu^isa; sturolsa ja yxinäispde-
sä;^
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?. Slmmmdaina Paastosta.
sä; rikkaudesa'jaKköyhpdesä; ylimäisesä ja alimaisesa Masa; onneesa ja onnet-
tomudesa; kunniasa ja häpiäsä; myötä ja wastoinkäymisesä. Nämät satanan
kiusamiset laittaan woitta, ustowaisten käyttämisellä itzens esikuman
jälken. Me tutkimme siis:

Toinen Osa.
Uftowaisim käytöstä näisä kiusaunsta. Ilman sitä, Jumalan lapset

lumalalda pidetän walwowaisna kaiken ettcensä ottamisensa ja menonsa yli-
tzen, niin on walwowaisuus erinomaisimmasti tarpelinen päälle tulewisa sata-
nan kiusauxisa, joihin kiusauMn suostumiseen taipuwaisudens tähden he tar-
witzewat:

i) Laitta pelwolla ja waplstuxella, että he autuaxi tulisit, Phil. 2:' 12. Ei
he suingan etzi eikä käsitä armoa pelwolla, sitä wähemin pyytämät he ansaita
pelwolla autuutta, waan satanan kiusausten ja oman turmelluxen tähden, tule
heidän peljätä, ettei ne turmelis sitä hywä kuin he Jumalan tykönä lEsuM
kautta löptänet owat. Ia ettei sen wanhan ihmisen petollinen tmmelewaisuus
mahdais jostan wanhasia tawasta eli tilasta, eli uudella petoMa hywyden m»
men alla/läpitzen murta, sielulle wahingo)/i. Sentähden tarwitzewat Jumalan
lapset peljätä, jota Apostoli myös käffe: Niin kaftokac, ercä ce teidän wiipynmsenne ajan pelwolla waellaisitte, 1 Pet. 1: 17. Senpäälle ettei wihollinen, sen
salaisen synnin turmelluin pohjan kautta, mahdais hiljaisella ala kaiwamisel-
lans istutta ja taswacra jotain karmasta juurta, jotakuta wastahakoisucca ceke.
mään, ja senkautta monda tulis saastutetuxi, Ebr 12: 13. ja fitte ensimäisesä
kiusauM tilasa, sytytäis äkillisen helwettillisen synnin tulen palamaan, ja woitais.

' Syy on siis peljätä, ettei wihollinen ensin sais unitta, ja sen alla' r>lwäcä
ohdakkeita ihmisten maacesa, Matth. 13: 25. ja ettei hän armon tunnon ohe-sa sais istutta jotain häjyä synnin juurta armon waikutusten sekaan, joko oma
hengelisyttä, eripuraisutta, oma kiiwautta, haureutta, kunnian! pyyndöä, wai-
noa, wiha, kateutta, ja niin edospäin.

2) Käyttämät uffowaiset itzens satanan kiusauxia wasian taitamalla koette-
lemisella; niinmuodon; ettei mitän saa itziäns istutta sydämesä asumaan, ellei
Pyhä Hengi ustowaisisa aseta kaikkia sen kysymyMn alla; mistä ja kenen Hen-gestä se ja se ajatus, pyyndö ja tarkoitus saa alkunsa; sillä kaikkilla satanan
kiusauMa, seka niillä mäkisillä että haukuttelewilla, on hywä muoto ja luwal-
lisuden haukutus myötä, sielua raukka pauloins; sillä ei wihollinensinä harjoita sotaans ussowaisia nastan niinkuin kiljuwa, jalopeura, waan myös

niinkuin
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s. Sunnunbmna Paastosta.
Mntuin tMtkellben engeli!; fentähdsn he koettelemat kaikki MstulewHlset
fiöt, js tuin hyrrä on, i THA g: 21. muutoin taidais satan tehdä
ne lumalalda tullet
Isälle, puhalda, otöllislFi ja luwallisiLi.

Käpttäwät uflowaiset itzens perkeleu kiusanpa wastan, ainaisissa rukou-
Ma ja walwomisilla, ettei wihollinen joldakulda ääreldä sais sisälle tulta; sillä
hän koetele wifusti mikä asia> mitä pppndö ja taipumus parbain sopi uffowai-sen heikkouden kansa, siitä hän koetta siMs tulla. Tämän tähden lEsus käffe
«stowalsten aina haarniffmt-a itzens walwonusessaja rukourella, sanoden: Sen-
tähden walwokar ja aina rukoilkat, ercä te mahdolliset olisitta kaikkia näitä
wälrämaän, 2l: 56. sillä uffon walwominen ja rukous owat ne kilwet,,
Ma runuin hengön tutiset nuolet sammutetaan tulleesa»

Wätös.
Ettäs petkelen meidän jalkamme alla tallaisit, kuule meitä laupias HettK

Jumala! Niin Christin ustowaiset aina rukoilemat. sitä tauhiata Christikunna»
»ihollisia wastan. Se kuin ei joka hetkisistä wihollifen nuolista tiedä, ja niitä
MMn ole warustettu, hän on jo fcui-giUuna ijäisesti waiwatta hänen kansnns.

Se suuri wrhollisen woittaja lEsus, opeltakon uskomaista jokapäiwäisesH
fodan helteesä, nautitzemaan sota aseitansa seisownisesti loppuun asti,! Ameu.

2. SunmMama Paastosta.
»H»n NUNK päästä sinua, jolles siuna minua Jumalan wiisas ia ftlMesampdesä osotettu käptös, heräneitä ja armon chtmiseen saatetuja sieluja W--taan, näyttä heille heidän Christillispdensä alusa. «makuin Jumala ei olisi tie-täwänänfä heidän rukouMansa, eitä wastata heidän harrasten anomstensa pääl'
le. Tätä anda Jumala chmisille tapahtua, herättärensä heisa pysywäisyttH, sii-nä aljetusa armon työsä päälle pitämään, ja pysymään Jumalasi»; että oppi-maan etzimän ja löytämän Jumalan tykönä hengellisen awun ja ylösrakenoa.
wisen pysywäisptteen uston elämäsä loppuun asti. Hatriarcha Jakob sai nähdätmnkaldaifen käptören lumalalda händänsä kohtaan suurella hpödptyrellä ja
siunauren löptämisellä sielulles, saaden phden pysymän woiman lap«
Mt tulla ja olla, kaikena elinaikanansa. Jakob opeisi siinä siwusa harjandu.
Vaan Jumalan kansa kilwoittelenmn kaikim aikomna,. mutta erinonmtain koe»

3 tuste«
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«. Slttmundaina Paastossa.
tusteu hetkinä, ja minä päästi sin»la> zolseV ftmm minua, z
Mos. k., 32: 25

Jumala suuren llaupiuLensa jslksn suo ja joka: hetki ikäwöitze ihmisien kil,
woittelewan heidän Jumalansa kansa, sen päälle, että fyndiset siinä kilwoitu-

Jumalan kansa, mahdaisit oppia sen oikian uffon rukouren, kuinga aina
tuie rukoilla ja ei kostan wäsyä,. Luk. 18: 1. Iv syystä Jumala, tahto totuutta
wilpittömytteen,, ett<3 me oMenifimiue händä Hengesä ja toruudesa rukoilezuan,
loh. 4: M Ihmisen tila jälken synniu on niin- poiserkandunut
Jumalassa, ja kadottannut hänen, tundonsa,, että. hän- wrwitze. wastuudesti händä,

niin hän saa. eln> Amor.. 5: 4«-

Ebkä Jumala suo syndisen rulourella filwoiMewan hänen kansana, nim
ewat kuMnZin pyhät syyt rukouxen kuulemisen wUPpmiseen seurawaiset(i)loK
ihminen ensimäisisä taipumisesa Jumalan puoleen, löpdäis ja sais wakuttawW
wastauren! hänen ktlwoittls rukourensa- päälle,, niin häy muuttumattomalla spn,
Nin mielellä' sowitais ja-weis armon kansans stihew wiellä wanhaan tilahanL
synnin sitkaan, eikä tekis eroitusia synnin ja armon waihella. Mi sekoitais ar-
mona plpeptteen; toinen, ahneutteen; kolmas hekumahan: Apostoli ludas sano
Heistä:: -He werawär mcissän Jumalamme armon haurentteen, luA e: 4. (2) Josse olis mahdollinen ja lumalaw pyhpden! kansw yhteen sopiwainen, että
la muutamain waadittuin ja rauhattomain rukousten päälle annais wakuutm
ien ja riemullisen todisiuren, niin se- epäimnaKnen ihminen hänen loppumatto-
masti pohjattomasa' taipunusesansa, luottaiO itze tykönänsä loyttywin petoÄisiw
pcrusiuzin, rehden kahvenkerraifen synnin, kaiwaisa kelwotcomia kaiwoja, jois»
ei wesi pysy, ler. 2: 13 ja seisois sen laillisin wanhurstauVen perään, että häw
Wähängin oman- rakkauden sundisisä pyynöfäns sais nojata hänen luonollisienl
vmain woimains päälle, joista Jumala sano: Minua rosin he eynvär jokapäi-
wä, rahwn?ae tietä minua- tietäni, niinkuin se kansa joka' jo wanhurstauVen nh»
nyt on/ ja- ei ole heidän Jumnlans oikeutta -He kysywäc oikiatn duo"
miora., ja tahwwac lähestyä Jumala», Esa: SZ: 2: <3) Jos Junnila annais
«uutamain rnkollsten päälle täydellisen wirwoituxen, niin? syndinen asttais
mcn saamisen'muodon oman tahtonsa jälken sillä tawalla kuin luullolle näwyis
tarpelllstri; esimerktri: Hän afttais mäWn, mitan, muodon ja tawan hänmLunastasans ettecn,auttamisesa;' mutta awun wiippminen opetta tie-
tämään,,, ecrei Jumala anna henZK Miralla, Jotz. 3: 34>

Näwät' omat syyt jonga tähden lumalw wliwyttä kilwoittslewan rufourew
kuulle,nisia, ja ei koht anna, wastausta. WiiwyttämisellH lulnala alinowa wal>
mistä. MäM nöyrptteen ja armoa pyhänä pitämään.. Koffa sitt syndinen I^

malaT
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- z. Smlnundaina Paastosta.
MM armon pchänZ pttänlisesä Laa tuta ,arnio,n sanan ffuloiNlde<sans, niin hänen ftOäinensa muuttu Eftangeliumillise^i, ja silloin wasta spndi«
Mn moi ja taita ppsymäisesti kilw.oitetta Jumalan .kansa, ja sanoa: tLn minä,
päästä sin.UK/ joUes Mna ,ninua.

Sangen Harmat ihmisten lapsista oppimat Evangeliumillisesa mielesä ja he».Zesä etzimään armoa M autuutta, ilman nojamista Päälle. Ch,ristu<re.n
vaatimattomasta hengchä oppineet alinomaista rakasta.anomista, saamat armol.
lisen ja wiimein Pattiarchan Jakobin todistuzen: SinH olet taistMttDmMn ja ihmisten kansa, ja «ler woitt.anuc, Mos. Z2: ZZ,

ManFelium, MatA 31-29.

AuttisteleuwK
nston kllWoltusta lumalatt Vattsa.

L. AumZa usto kiwoictele towali nakywan Jumalan la>M?
VwnAa usto lvoicca iyensä Woura andawan Imnalan?

SdellkM Osa.
Auinga rrsto kilwoitccle Lowaxi näkywän Jumalan Se enslmäine«

ja yhtcu',cn Jumalan tapa, jolla Jumala taita armonsa PuMen Falleuden ja
taiwattisen salatun hpwän tawaransa ilinei tuotta ihmiftlle, tapahtu aina yl>
dcllä tihkisllä ahtaudella sekä ensimäisesä parannufesa, ,että joka .päiwäisesä u-
ston koettelemisesa; sen Jumala i,tze tietä anda, sanoden: Minä olen MMi sil<män räpäyxcxi sinui: inmra minä rahdon ssnua sluuella lauMdellak«om, Esa. 54:,?- .niin muodon käpttä Jumala itzensä lastensa hvwäri:

Jumalan z)stäwvden ja rakkauden kätkemisellä. Ne käändpmättönlät
«at lugun pitämättömät lumalM hpwäin töiden tundemisesta, M niinmuodon
el tiedä, taida eikä ymmärrä nautita sitä werratomda chMvttä. kuin Jumala

on walmistamut ihmisille; spy on sonnin pahuden rakkaus, joka eroitta
heidän ja Jumalan moinen toisestansa, ja heidän syndinsä kätkewär pois hänenkaswonsa heildä, niin heirä kuulla, Osa. 59: 2. Se Laikkein surkein tila
auringon alla, on Jumalan jumalattomilda, -jota Jumala sur-kuttele: woi heirä, kosta minä heistä luowun, Hos. 9: 12. Heistä on Jumalaeroitettu, armonsa, xattaudensa, yhdistMnsä ja autuutensa kansa. Toi.
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2. Sunnundaina Paastosta.
«en surNa, kuilengm autuas tila on se, kosta Jumala asetta ussowaiset hey-
Zeliseen kuiwuttcen, aytautteen fa kaipamisecn Jumalan eläwätä lohdulnsta
rakasta Usnä oloa, Esa. 34: 8. ehkä spndinen muutoin on käändpmisesä armo-
ihon. Jumalan kansa tullut.

Se kaikkein ttrswin, tihum ja enämin waiwawa koetus, kuin Mnäns olla
Haita, on Herran armo-kaswoin kätkeminen ustowaisilda, ja sitä wastan wiha;r
mndo, Psal, 79: F. Ns omat hetket, karkeudella täpttetyt, joista ei tie-
dä, waan se joka, ne on koetellut. Ulkonaiset kiusauret ei mittän ole suretta-
wat, jos Jumalan lohdutus lEsuxesa lupauxen woimalla ilahutta sielua. Mut.
ta kosta Jumala kätke itzensä, ja näky armoa ctziwän sielun mielestä, kieidäwän
itzensä se potteja wäspttä sielun woimat, luulein itzensä kaikkein wi-
heljäisemmäri maan päällä, ja- sano toisilla uston Vilwoitteljoille: Älbär ficä kap

että minä niin musta olen; sillä päiwä on mb? un polcanur, Kork. 1:
Ehkä lumalattomat ei toMle siitäs jos he nstosK näkelvät ja tnndewat Jumala
ta; niin on tuitengin armon kätkeminen rastain Jumalan lapsilla, kosta si hssaa wakuuttawa wasiausta rukoustensa jonga tähden ne enfimäisesä pa»

synnin mallan kiusauksia ja raatelemisista etoa pyptäwäiset, ja hen-
Zen pnhitptM ja Herman suloisutta kaipawaiset sielut, että mpös zo armoitetut
koetusten hetkiin joutunet, tundemattomudensa ajalla M rakkautta, jota he Msson tasaisesa elämäsä nautita saamat, pian- taitamat suunsa ihmillisesä heik'
koudesa ajatuxisans päättä: Jos minä huudan sinun txgös, niin et sinä waM
minua; jos minä käyn edes/ niin er sinä minnsta rieräwänänja ole. GmH olet
muuttunut minulle hirnmiseFi, ja wainot minua kättsrvoimaUa.lsb. M:2C>, 2i>

IhmellinM, wiisas, tzywä ja armollinen on Jumala ksptZresäns fpnVisess
kansa käändymisen armo tpösä; sillä ensin kosta Jumala ylös etzi spndisen, niiw
Hsn kutzu, kDlkutta, litkutta ja herättä händä, ja niinmuodon tunduwaisesti
ppptä ihmisen chgö; Mutta kosta ihminen käändä itzensä sitä lumalata päin-
joka händä etzei, ja alta kolkuttaman armon owea ja Jumalan sydändä, niin
Jumala sala itzensä, lpmmyttä kaswonsa pois, ja näpttä niin kuin ci- hän tah-
Vois siihen spdameen sisälle tulla, jota hän kuitengin kolkutti uiko puolella, jo-
sta se todeM tule kuin seumkunda lEsuzen menckyrestä sano: Kosta minä
-wällcni awaifin, oli mißun yftäwäni mennet pois, ja waeldanur ohiye; niin-
«los läli nunun sieluni hänen sanana Mken: minä cDein hända, mmra en MMw
Nyränyr händä, minä huudin, mutta ei hän- minua wKstanm, Kork. 5: 6..

'' Wapchtaja lEsus käsitti Cananean waimon ulkonaisella waiwalla tzänwMtäresäns, johdattain händä senkautta, sydämelisesä Mndpmisesä, omasielurl»
pelasttlsta etzimän lEsuzenj kaiMlvaldiaisuden lvoimasa ja tävdellistsä rak-

kaa
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2. Sunmlndaina Paasiosta. _

kaudesa, sanoden: Davidin poika, armahta minun päälleni, »uinun tyl>
tärini waiwaran surklasti perkeleldä. Ehkä nyt lEsus oli tämän waimon sielu-
sa herättänyt suuren hädän ja uffon palaman kiindeyden, että hän
buudosa tunnusti lEsuxcn Jumalani ja ihmiseni ja koko mailman Wapahtajari,
joka sen päälle oli tullut, että hän kaikkia autta tahdoi; niin ei lEsus kuiten-
aan mastanut waimoa yhtä sana; waan osotti itzensä huolimattomani hänestä.
Tämän kowcm kaldaisen menetyfen kautta, näytti lEsus palaman takkaudens,
tämän awuttoman pakanalisen waiMon uffon hartauden enämäxi harjandumise-
n ppspwäifytteen, anoman, etzimän ja kalkuttaman rukourella lEsuxen kansa
kärsiwaistä sydändä, jolla on lupaus armon saamisesta, niinkuin lEsus sekä o-
petta että lupa: Anokar, niin reille anneran, ctzikär, niin te löydätte; kolkuta
takat', niin reille ametan, Matth. 7: ?.'

Mutta ehkä lEsus mieluisesi! suo spndisen spdämesiänsä rukouxella etziwän
händänsä ja kanda-yhtä kansakärsiwäista spdändä spndistä kohtaan, ja sano:
tNimm sydämeni halke laupeudesta, että minä kaiketi ar<nahran, sano-Herra,
ler. 31: 20. Niin waati hänen rakas tahtonsa wiisaudesa seurakundans hy-
wäxi, ja jokaitzen ustowaisen pyspwäispys, että anda kauwan huulta, eikä saa-
da wastausta; juuri niinkuin joku huudais metzäsä, ja ei kuuluis wastan ka-
jausta. Jos me kohta saisimme todistawaisen niin me lakkaisimme
hartaudesta, ja Jumalala liki lähestymisestä; ja toisialda ei tulis armo niin
korMaz-i, kallixi ja pyhäxi, kuin se itzesäns on. Kuitengin ettei spndinen epäi-
lisi Jumalasta ja jätäis kaikkia, anda Herra keskellä tuffa jongun armon wi-
lauxen, eli myös muutta koko tustan ilsxi, ja häwittä epäilyjen, ja awa. suun
Atzaphin kansa keffellä »valitusta sanoman: Se on nnnun heikkoudeni, nimitäin
että hän epäili, waan ylimäisin oikia käsi woi kaikki muutta, Psal. 7?: 11. se
sitte nähdän, kuin awun hetki lähene.

2) Kilwoittele ujko kowazi näkymän Jumalan kansa, duomitzewain ja uh-
kaus sanain muistamisesa. Maaliset wahingot waiitetaan,- kuin tapahtu kun-
nian ja tawaran kadottamisesa. Mutta kowisa Jumalan wastauz-isa ockkein kuu-
lu walituxen waikia Jos Jumala aina wastais omasa luonosans, jo-
ka on hänen juhlalinen ja ifankaikkinen aikomuxens, että lakkamata tehdä ysts-
willensä hywa riemun seurakunnasa, niin ms tasH wiheljäisydesä weisimme myö-
tämme armon tilahan monda määrä »valkeutta; olisimme kaukkaiset rukoiljat, ja
ei ne kuin)»nFesä ja rotuudesa rukoilemat, loh. 4: 24. En me oppeis oikiata
töyryttä ja meidän köyhydemme tlmdoa. ellei Jumalan sana wälisti näwyist o-
lewan mettä wastan. Ellei Jumala wälisti näwpisi meille wihaisexi, niin en
me annais meistämme poisrisua wihan aineita ja syitä, oudoja rakkaudetta ja itze
olemisiamme maalisisa ja hengellisisä; laidon jakoetusten Märtämisen luottamisia;
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s Sunnundaijla PKastsD.
jo«dulsimme mm hengeLisisä spnneisä, itze wanhurssairi,jönga Apostoli kutzu hs«.
Zen saaftaimderi, 2 Cor. 7: i. sentähden muuttu Taiwas wasten kaldaisezl, jg

näky arino kasivonsa peittänen, Psal. 13: 2. Sttä wasian wihan kaf,wonsa nähtäwiri, siihen asti että spndlnen ylönanda kalkki estet, tullein koko.nans armon saaliri, ja oppein Jumalan kansa spdännneljsesti kilwoitteleman,
ja Jumalan woitramnn, 1 Mos. 32: 28.

Autuuden etziät saamat monda uhkaus sana heitänsä wastan, niiden my,
nen miellä heisä löyttpwän turinelluren tähden. Sen sai Cananean waimo ha.waita hänellenZ sitä suuremmazi walmistureri Jumalan lavsexi. 'lEsus sanoihänelle: iLn ole minä lähetetty, waan kadonein lammasten tyZö Israelin huonesta,Tänä wastaurella tahdoi lEsns sanoa: Ehkä minä niinkuin ylimmäinen Pappj
ja lunastaja olen tullut lomittamaan sekä ludalaisia että pakanoita Jumalankansa, pitä teidän tietämän että minun propyetaltnen wirkani ulkonainen toj<
mitus, tapahtu ainoastans Israelin raiain sisälle, ston: ludalaisille minun wa-
litulle kansalleni, joita ensin pitä ylösetzittämän, josta David san»: Hänilmoir,
ra Jakobille sanansa, ja Israelille sääcyns ja oikeudensa, ei hän niin tehnyt kai-
kille pakanoille, Psal- 14?: 19, 20. Cananean waimon pakanoista sukuisin pi-
ti tästä koetus wastauresta ovpinmn tundeman oman mahdottomudensa, ja Mpysywäiftmmin rippuman siinä autajasa, kuin woi ja tanto auta; sen myös wai-
wo teki, löysi awun/ja moitti. Christillisydesä tapahtu ssma koetus. Jos jow
etzi armoa laillisesti, niin hän wäsy ja lakka niisä ensimäisisä kowazi näHwäi.spdeisä, waan jos joku saa Evangeliumista rakkaan taiwultanuscn, niin uWhä,«la ryöräceke rakkauden kautta, Gal. g: O. siihen asti että bän löyts ja woit°
ta armon. Siis on tarwss rukoilla, että lEsus annais snlassa lauviudesta G
vanZeUumin Hengen sylyttä uston, ja sanoa: Anna znmun kuulla llog jariemua,
sttä ne luut ihastuisit, jorkas särksnyx «ler Psal. Zi: 10:

ZVKilwoittele usso kowM näkymän Jumalan kansa, suurisa koetuM,
Mifä sisällisisä kceluxisa tapahtumat knramnmt kilwoituret Jumalan ja nMmaisen sielun wälillä; joisa ihminen on likimM lohduttamatoin. 3iamattu ku-
tzu ne ahdiswxexi, z Sam. 2: 6. ja inurhen«päyjxi, Esa. 43: 10 Ca-
nanean waimo on minäns päälle pitänyt kilwoituz'esa. sutherus sano: JosHerra olis seu miul.lle sanouur, min olisin mjnä juosuuc pois, ja nMellur: se
on turha eys kuins teet, ei rääl ole apua; KuMruren Postillasa pladi 150. Ju-mala jata wiisaudcsaM koeturen wiffimen- tiesi myös kuinga paljon Cananeanwaimon päälle pitäminen taisi ulosseisoa koeturen kuormasta, ja uffon palamu»
den enämin kehkaneman Ann sammuman. lEsus heitu kolmannen rastaan koe-tusckiwen Cananean waimon tustan kuo.rmahaan> näM sanoilla: Ei ole sowet-jae «na llastsn Heipä, ja Hewä penikoile» Niin tuli sytpttä tulen, kiiwnuL

Pals-
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3. SuMlmdasM Paastosta.
«alamuben. ICsus on rakastanut sanomattomalla palawudslla, tahtoen myös
ftn liindisn uston saatta palawammari rastalla koettaen tulella, ja sitä suurem,
matta ahdliwrella, jota wahwembi usto löytty. Wabwistettu usto el hellitä Ju-hlasta, ehkä se ijankaikkinen rakkaus kuinga kowast rasitais, ja falleis kokomailman plssnousewan sitä wastan, waan sano: Jos sora noujw minua wa-
stan, niinä turman kmtengin häneen, Psal. 27: 3 ja Cananean waimon kansa:Vmcengm Herra svswäc penikatkin niistä muruista, kuin heidän Herransa, pöy,
däldä puwwar Ol kallista uston kilwoitusta, se woitta, ja Jumala anda itzen-ft wottta, wotttoa. totisesti pputäjäldä.

Toinetr Osa.
RumFa usto woitca, iyensH woitra andawan Inmalan? Koko uudemzcstanlendin seurakunda on pitänyt täinän wailnon uston summa fangarina.

Hän on myös se ollut, waan edellä wHlttam siihen harjandunut wäsymättömäl-
tä uffon kllwoituMa Jumalan kansa Tällä koeturella näytti lEsus sekä Ca-
Mnean waimolk> että kaikille Christin ustowaisille uston welwollisuden, osotta.man wolmansa ainaisella kansäpuhella Jumalan kansa, tämän hengen lain jäl-
«n:-Arna cule rnk<3illa, ia ei kostan wäfyä, Luk. 58: l. Aposiottt näit alati

armon lsytäesä että kätkeisäi Rukoilkar lakramaca, 1 Theff.5: 17. Otkar alinomaisesta rukouxisa> Eol. 4: 2. Jumala anda itzenfä woitta:
i) Hädän ja turwan harttaalda rltkoiljaldcl. Msu DaMin poika armah-w mmun päälleni, sano waimo. Hätä opetta kiindiään turmaan. Niin paljonmm chmtsesa luonollisutta hallttze, niin wähän tunde hsn sielunsa hädän. Ri.

stn: täpty olla opetajan tmwa hywydesä, ja lakkamattomasaPppnnosa lopttä osan Herrasa, että riemulla taittmsin sanoa: Herra on mmm»
tawarmn ja osani: sinä tähdelle panet minun perimiseni. Arpa lanneis minulleraMlmimsa, minä olen jalon perimisen faannt> Psal. 16:5,6. Herra on minmr
elam, sano minun fiellmr. Walitus W. 3: 24. Turwa etzi ustowaincn, että per.
«.>> nuolet pahoisa ajaturisa seisataisit watwammafla,, niinkuia waimon tvtär-la ruumllltsesti, josta puhutan Evangetiumisa.

..
,2) Wvttta usto itzensä woitta andawan Jumalan, uffon Kssmisesä ristinmaulta Siinä sielusa jl>sa Jumala on tainnut uston aineen plösherättä, tietäM jen mpos harjoitta, usiein ristin kautta,'enämän kuinmpö»

MävnusM. Ristin witza sekä koettesemattomat uston alinomaisesta' pprkimise-M, että udelda unrljaisudelda rasitetllt sielut aja wuodattamaan spdämmsäecreen: lulnala on meidän tnlwamnie, Sela! Psal. 62: 9. Niin tvöl»Wl kuin Jumala Hcngensä kautta saa sen luonollifesti haluttoman ihmlsen
herä-
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2. Sunnundstlna Wascosta.
heräteM Mwään uffoon; niin ja wiellä tysllämin talta han saada sielun e,
nändpmäsn uffon halusa; sentähden täyty Jumalan ristin saumalla thnnstä ko.
henda ja walpana pitä, ja se on aina witzan ääni uffoon heränelle: Ole ustoi,
linen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan, 11m.2.10. niill
hän woitta itzensä woitta andawan Jumalan.

3) Woitta uffo Jumalan: tystä tekewäisesil uffosa: Kiiniltämisen armsa
oppi sielu armoitettua uffon työtä, paitz pelwon ja duomionwaatimista,rakkau.
desta joka ei kostan rväsy, 1 Cor. 13: 8- uffo löydyt Cananean
waimon tykönä, jolle lEsus sano: O! waimo suuri on finun ustos. Tpötäteke.
wäinen uffo on harras toiwosa ja odottamistsa armon apua lumalalda, ja kii.
ruhta rakkaudesa sen hänen oikian ja ainoan päämäalins lEsuxen osallisuttee».
Työtätekewäisexi uffosa tule ihminen uffon lisämisestä, lupausten sisällisimmäsH
tutkinnosa, ja etzimisesä ylöspttämistä ja nestettä niistä, hetkjlliseri enändPmiWarmosa ja Jumalan ja Wapabtajan tundemisesa Uffon työtätekewäiseen wi.
reytteen se kehkane> kuin löytä auttuan osallisuden lumalasa, ja armon kätke,
misesä tunds surkeuden armon kaipamisesta; sentähden hän toiwo ja halaja tut.
tawata armon tundoa lupauMa, että hän Jumalan kätkemisen ajalla tiedais
Jumalalla olewan kansarärsiwän Isän sydämen ja mielen, että hän taita ja
tahto täyttä kaikki lupauxensa, niin totisesti kuin hän sen ensimäisengin lupau.
xensa kaikelle mailmalle lunastuMi ja autuudexi täyttänyt on, että waimon sie<
menen piri rikki särkemän kärmen pään, 1 Mos 3: 15. Ia Abrahamille: Oi<
«usa pitä kaikki sukukunnat maan päälle siunatuxi tuleman, l Mos. 12: 3.

4) Woitta uffo itzensä woitta andawan Jumalan, uffon naulltzemiiesa ar<
mon tawaroita lasien oikeudesa, kuin on: syndein anden saaminen, hengellinen
w«sa ja elämä, ja eläwä toiwo autuudesta. Mitä ikänänsä uffon uusi Taiwal<
linen luondo tahto, ano ja tarwitze, sen se saa nautita. lEsus sano Maunol-
le: TapMukon sinulle minknins tahdsr. Ei Jumala taida kieldä armoansa
händä räkastawaisildansa: Hän ceke mirä händä pelkäwäistr halajamat, ja kunl.
le heidän huutons, ja autta heirä, Psal 145: 19. Ei mitkään 'ole Jumalan
tarkoitus ihmistä kohtaan, kuin että lahjoitta heille armon rawindoa, wirwoitu.
sich clämätä/ ja hywydensä tundoa täällä uffosa, siihenasti että he sits täydelli-
stä' saawar Mwirren maalla, Psal. 142: 6.

Päätös.
Oi sinua sillen pidä kutMtaman Jakob, waan Israel: sillä sinä olet tai'

ftellur Jumalan ja ihmisten kansa, ja olet woictanuc, 1 Mos. 32: 28. O! kuin»
M harwat ihmisten lapsista pääsewät sen rastan epäulon ximepdestä, harttaut.

teen
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z. Sunnundaina Paastosta.
teen kilwoitteleman ja woittamaan Jumalan kansa lEsMsa! Jakob moitti,mel.
jenftl Esaun esi oikeuden ustollisudensa tähden, että myös luomattoman Enge-
lin lEsuren, sentähden hän sai uuden nimen.

Jos sinä o! ihminen tahdot sinun nimes muutetta jumalattomasta Jumalan
lapseri, niinkuin Jakob, ja kaikki Jumalala rakastajat Jumalan poiri buyurrin,
z Mos. 4: 22. Senpäätle ettäs saisit kaikki ajasa nautittawat Herralda siuna«
turi, sielus lahjoitetut armon tunnolla; ja koko waelluxes ijäisellä toiwolla
kaunistetufi; niin ala oikkein kilwoitteleman Jumalan kansa, johon sinulle woi-
ma kutzumisesa taritaan. Jakob ja Cananean waimo owat urhollisesti kilwoi«
tellet Jumalan kansa, ja Jumala on itzensä andanut heildä woitta, ja anda-
nut heille ne suurimmat todistuxet. Etsijä kilwoittele sinä myös, niin, ettäs
armon ja siunauren saisit Alä jätä autuuttas tietämättömytteen: Ethitäc
Herra tosta hän löxcrä raicran, rukoiltat händä kosta hän läsnä on, Es. 55:6.

Te rakkaat bengelliset Israeliterit, kuin oletta löytäneet tien ja tygökäymi-sen Jumalan tygö lEsuresa, ah! tehkät wieläkin wäkiwalda taiwan waldarmi»
nalle, Matth. 11: 12. lEsuxen armo ja Hengi sykpttäkön aina uuden kiinittä-
wän woiman teisä! Teille on aina aldis nautitta armo armosta. Se walwowa
Hengi pitäkön pois synnin unen teidän silmistänne loppuun asti, Amen.

3. Sunnundaina Paastosta.
3l> stukar wilpittömät astelet teidän jalwoillanne, ettei joku kombaistujsi niin-

kuin onduwa, rvacn paljo enäunn terwexi tulis. Että totinen ja PysywH
Chrisiillisiiys tarwitzo selkiän walon Ecangeliumin opista, että myös tarkkan
wnarinpidln Christilllsvdcstä, harjoittamisesa el. wätä Jumalan tundoa, ilman
seisahtamista ja,ylöslykkamistä sanan opin waarinottamista ja sen harjoitusta
toisten aikkaan; sen näyttä koetelemus että Apostoli näisä edestuoduisa sanoisa.
Apostoli tahto myös sanoa, ettei yMän, Taiwan tiellä waeldawamen hengeli-
nen matkamies!, taida olla pyfywäinen ja kombastumata tällä matkalla, ellei
hän niillä armon monnilla, kuin hänelle wastudesti spndymisesa ja uffon herät-tamisess lahjoitetut owat, pyydä warjella sieluans niildä haukutunlda ja wiet<

kuin petolliselda mailmalda etteen asetetaan, ja hänen sisälliftstä tur.
melluzestansa ylöskäywät; ja ellei he toifialda alati etzi, sekä osallisutta niistä
jvoimjsta kuin lEsus kuolemallansa on ansainnut, ja sitte niitä ulosharjoita
wtlpitlömisä astelisa autuuden tiellä. Apostoli waati siisChristitvildäja oikioil-
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5. Sunnundalna Mastosta.
»a Jumalan lapsilda, että he Evangeliumm Hengen woiman kautta, pahan hul,
jämisesä joka hetki, ja armon hywän seuramisesa joka aika, ilman lakkama.
ta, näyttämät wilplttömyden: Astutat wilpitrömät affeler «idän jalwoillan.
ne, ecrei joku tombaistuifi niinkuin «nduwa, waan paljo enämln lerwefi tuli»,
Ebr. 12: 13-

Sen totisen käändymisen harjoitus, lawiammasa ymmärryresä, on ja kutzu.
tan autuuden tiep, ja jokaitzen annon waikuturen harjoitus kutzutan asteli?»
samalla autuuden tiellä. Ennen kuin joku taita ja ymmcina waelda tällä kään-
dymisen ja autuuden tiellä, niin, tarwitze hän kaikki ne walmisturet kuin autuu-
den järjestys etteen asetta; erinömatain kaikkein ensin sekä etziä wälaisiuita ja
ylitzenwoittawita tundemisia, oman pohjattoman turmelluxenfa ja Jumalan ar.
mon neuwon autualisesia muodosta>. jos hän muutoin tahto ja pitä taitaman o«
sata armon tien autuutteen. Sitä walistusta neuwo Apostoli Jakob jokaitzen
etziein rukoileman lumalalda, sanoden: Jos joldain teila wiisaurca pumw, hän
«nctuu sitä lunialalda, joka iokaihelle pxinkerraisesti, ja ei so«ua,
hänelle anneran, lak. 1:5.

Möstvallfityen waikutta Pyhä Hengi sanan kautta, jonga Wapahtaja lE,sus kutzu. silmän woitteri, neuwoen sitä rukouxella häneldänsä ilman ansaitztl
misen tarkoitusta, ostaman, sanoden: Minä neuwo» sinua minuldani ostaman
tu-da tulella selitettyä, ecräs rikastuisit, ja walkiar waarcer, joillas sinus pukiz
sir, cttei sinun alastomudcs hapx nätxisi: za woirele silmäs silmäin Woitrella, w
täs näkisit, Ilm. 3: 18.- Paitzi vlöswaUfiusta sanan hengestä ei taltta nähtä
yhtä ainoata affelda astua sitä wahemin waelta elämän tietä autuutteen. Kaik»
li armon tien astelet näyttämät pimiälle järjelle hulludexi ja naurettawiri; jon-
ga ohesa se plptä Phariseus taita ajatella: Minnaa on Jumalan kiitos selkiä
ja puhdas ymmärps ja tieto Jumalan sanasta, ja en tiedä miftän erinomaisesta
pimeydestä; ja jos heitä ppytän ylitzenwoitta heidän pimeydestänsä, taitajat

kansawastaten kysyä: Olemmako me n.yös sodiar? loh. 9:40. Alä
minun Chrifiittyni luota luonon järjen taidon woimaan jä tiedon näkemiseen;
sllä siihen taitamat myös kaikki hengellisesti kuollet ja autuudestans huolimatto-
mat, luot'a. David ei luottanut järjen tietohon, waan rukoili ylönluonnotti'
sta yloswalistusta, sancden: walaift mn.un silmäni, erren minä kolan kuoleman
nnktuis, Psal. 4.

Hengellinen plvsmalisius awa ymmärrpren silmät näkemän kuinga tarkat
fg taitamat ne etten tulewaiset autuuden tien astelet owat. Pyhän Hengen uu<
distus ja muutos sydämesä ja mielesä saatta tahdon harjoittaman sen mitä ylös-
wal-isius lMmanMsä näistä affelista näyttä ja osotta.. Tarkoituzcsa auluuden

-
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>z. Sunulmdaina Paastosta.
jckrjeMeen, elleen tulemat autuuden tien astelet parannuresa, uffosa' ja pyhst-
Mmisesä eli uudesa tuuliaisudesa; joista astelisia suuriminalla tarkkaudclla tule
waarinotta, walmomisesa ja awun anomisesa niisä waelta, jos muutoin Juma-
lan vstäwps ja ijäinen liitto pitä oleman Wipwainen: Asiukar wilpicrömär aste»
ler teidän zalwoillanne. lumalastn henZellisesti fyndpneille, owat armon ja tai.
wan tien Mlet suloiset ja uffosa waellus hengelle köykäinen; waan lihalle ra.
ssas jakaita: Se porri on ahvas, ja tie taita, joka elämähän saarra, ja ne o»
«ar harwar Ma sm löyräwär, Matth. 7: 14. Kaita tosin on tie autuutteen>
niin suuren turmelluren tähden kuin meisä on.

Waellus elimän kaidalla tleM tapahtu sitä tarkkamilla ,a tailamimmtssa
«flelilla, kuin ettei pMn kahdenpuolin onduwa taida täpdä strä, sillä se on
pchä, Esa. zg: s. Waan täyty wältämäitömästi horjua ja wihdoin langeta ta-
kaisin. Ahl ota siis waari kallisti ostettu sielu, kuinga paljon wakaisutta sinu»
autuutteS tarwitan, ettei phtäkän waiwa ja kilwoitusta täsä saada säästä, muu-
toin mennän takaisin. Wavahtaja näyttä sen wältämättömän Chrtstillisen kll-
lvoituren, sanoden ulkonaisesta kpndäjästä wertaurella: Ruka täre»»
«uraan laffe, ja takansa taho, ei st ole soweljas »aldarundsan.
Luk. 9:6».

WUpittsmät astelet karmitaan M astua, MldH kuin hengen nnelefä Tai-
wan tiellä waelda tahtomat; sillä eUyengcllisesti kuollet taida waelda; waan ne
eläwät uffosa. Ei ijäistä autuutta saada ottamisesa unda siellä wähan ja tääl-
lä wähän, San. 6: 10. Waan usto tarwitze alati liikua ylös ja edespäin, jot
muuioin se alas tulema armo pitä löyttäman ja nautittaman; niinmuodon tuo
uffo ylhäldä woiman niihin joita sielun omaisudet pitä täällä armon Nella bar-
joittaman spdämesä, mielcsä ja työsä, poiskieldämisssä ja ristisä Ah! katzo siiSl
ettäs henqcn hartaudcsa käyt alati rukouxella lupauria myöden plöspäl» Her-
ran cttcen, niinkuin Patriarchan Jakobin citapuur, jotka olocuit Taiwasen asti
joidm pääsa Hena oli, i Mos.LL: 12. Ettes kahden puolin ondumisen kautt<l
suis sitä wamma, joka, wiimein weis kadotureen: L«ei jok« Vombaistuis niin-
kuin onduwa, sano Apostoli meidän esipuhesamme.

EvatMlium, Luk, tl- 14
Tutkistelemus.

tVllpittsmm asteM, auwuden tiM
I. Mitkä wilpittömät astew autuuoen tjeUH owar?
11. muMHZen tvilpittömä» aMet «Urnuden tiellä mattaan saattawatl

Edel-
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3. Sunnundaina Paastosta.
Edellinen Osa.

Mitkä »vilpittömät astelet autuuden tiellä owat? Astua wilpittölmä affeti.
la autuuden tiellä, sitte kuin Jumala HengellänS Evangeliumin kautta, on saa.
nut synnyttä uston, niinkuin stn ainoan wälikappalen ihmisen puolelda autuut,
teen; MH jota usto ja kasteran, st cule cutuaxi, Mark 16: 16. .se on nnnpal-
jon kuin elätä ja waelta ustosa, jota paitzi on mahdotoin telwara Jumalalle,
Ebr. 11: 6. Sillä ilman uston eläwätä hartautta ja harjoitusta, ei tmda yzi.
kän waelda autuuden tiellä, ja niinmuodon ei astua wähäkän, sitä. wähemin
wilpiltömiä astelita. Seurawaisesti on, se joka autuuden asteltta tatta;a wdi
kändä, eläwäfä ustosa hartautteen liikellä saatettu sielu, Evangelmmln sanan
waikuturen kautta; jota hartauden palawutta ei ensingän ihmisen luo.
nolltfisa woimisa; waan se on Jumalan enä te ustocre sen päälle jonga h«,i
läherri, Joh. 6: 29. Se joka siis oittein hengen mielen, woiman la waikutta.
misen jälken ustoa taita, se on yhdellä ylönluonollistlla wirwoitawalla tawalla
rumennut omistaman lEsusta, josta Apostoli sano i Ruinga suuri hänen woi-
mansa meidän kohtaamme on, jotka hänen wätewän woimansa waikmtamism
Mer. ustomme, Eph. 1: 19. Se sielu siis joka on siihen autMliseen uston ti.
laan, woimaan ja taittoon tullut lumalalda ylösherätetM, se totisesti taita «ja
tarwitze astua milpittömiä affelita autuuden tiellä, ja se:

i) Astele, joka aina on ensimämen ja wiimsinen on uffsn
Pitäminen ja warjeleminen. Jumalan lapset tietämät ploswalaistulla ymmärtä-
misellä, ja plitzen woittanpsella sydämisäns, kosta ia kuinga uston elämä on sy-
tytetty elämään heidän sydämihms? Tietämät ja tundewat myös uston luonen
)a tawan. Tietämät myös millä tpölläisydellä ja tajaudclla Pyhä Hengi on tain-
nut synnyttä sen elämän uston heisä; jota kalleinda tawamta lEsus näky wa.
roittawan wisummasti tallella kätkemän, samalla waroijuzella, jolla hän Phila-
delphian seurakunnan engelitä muistutti, sanoden: pidä se tuin sinulla on, et-
tei kengän sirun truunuas omisi, Ilm 3: 11. Ustowaistt tietämät uston hen-
gen pian sammuman, ellei sitä warjella ja alinomaista waikuttamista .ylöspide-
tä, eli, ellel ustolle anneta wapautta harrasta sielun woimia sisällisimmäsä rip'
pumisesa Jumalan armosa lEsuM kautta, josta Apostoli sano: Jos te muu-
toin ustosa pysytte, Col. 1: 23. Uffo on alatt st sielun silmä, jolla se alatl
katzo uston alkajan ja päärcäian liLsuxen päälle, Ebr. 12: 2. eikä saa kostan
olla kcchcmata. Nffo on st käsi, joka tarttu ja omista lEsuren tähden kaiken
armon lumalalda, 1 Mos 32: 26. Se jalka, joka käp armon istuunen rygo,
Ebr. 4: 16. ja Jumalan bywän ja otollisen tahdon siuramisen ja pitämiseen, 1
loh. 2:3, 4. Se kuin näin on saanut uston näyttämän hänen waikutustenfa
hedelmät, hän <osin on. monenftttaiststi hawamut armon ihme töitä tvkönäs,
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z. Sunmmdaina Paastosta.
ja miellä enämän kuin se riiwattu mies, joka tämän päiwäisesä Evangeliumisa
sanotan autetun perkelen hallitzemisesta. Se kuin mpös on koetellut, kuinga
monen ahtauden kilwoituz-et edsskäwit, ennen kuin usto synnyt, hän näkö myös
wältämättömyden uston »varjelemisesta, ettei se wastudesti tulis woimat»

ja rambaaxi. Ah! siis te harwat uston kalleuden löytänet ja tundenet
sieluta pitäkät se kallein tawara, kalleudeiten kalleudena; jota
ta: piräkär uskon salaizuder puhcasa omasit runnosa, 1 Tim. 3: 9.

Uffo, on Jumalan lasten kruunu ja kallein omaisuus joka ylitzen käy kaik-
kia muita hengen hedelmita ja lahjoja; sillä ilman ustoa ei taida yMän muu o-
maisuus olla oikiasta laadusta ja pysywämen, ehkä ne muutoin olisit kuinga
woimalliset, ja kiildäwät; sillä kaikki duin ci ustosta rule, sc on syndi, Rom.
nl: 23. Usto on myös kaikkein tarkoin, arein ja ehjäin kadotetta; sillä kosta
usto kadotetan, niin kadotetan myös kaikki muut edustunet. Uston kadottamistasa kadotetan armon elämä, wiisaus, woima, ustallus ja urhollisuus; rikotan
mpös Jumalan yhdistpxen side. Sentähden on sangen tarpellinen pitä ja kät-
kiä uskon elämän, ei atnoasians andamisclla sen ensimäiscn halun, isomisen ja
janon herändpä tykönänsä, waan on suurin ja pää murhen pito, että suurim,
masa nöprydesä kerjätä uston lisälnistä!, ja rukoilla: -Herra lisä meille usko, Luk.
17: 5> eitä täydellä todella alati taittaisin vmmärryMä ja tahdolla, wihata ja
wDä synnin pahutta, ja kiinirippua totisesa ja pysywäistsä armon hywydesä,
ja joka aika seisowaiset olla, ja seisoman ihmisen poM edesä, Luk. 21: 36.

Sitälikin tarwitan etziä kafwamista ustosa, niistä järkähtämättömistä lupau-
Ma Evangeliumista, joiden päälle ustowaineu turwallisesa urhollisudesa wah-
wasti perusta tule/kaikki rukouz-ens, ikäwöitzemisens ja wiwonsa, 1 Pet. 1: 13.
Sen kautta heidän heikko ja särjetty ustonsa lisckldy taidosa ja wahwasa usto-sa, wasian sotiman wchollistn. tawalira nuolia, 1 Pet. g: 8, 9. Evangeliumin
lupaMt owat heikks ustoisten wälikavpalet parandamiseen sielunsa haawoista;
heidän rawindonsa, jostache,jokapäiwä elätetän ja rawitan ja taswawar, 1 Pet.
2: 2. lEsus on kätkenyt Hensä lupauxiin, ja joka lupauren nautitze, se kä-
sittä ja saa ynnä lupauxen nautitzemisen alla ja ohesa itze rawinnoxen,sa ijäisixi elämäxi, 11oh. 2: 24, 25. Armon lupatyet omat ne ainet, joita u.
ston haluliset mielesäns pitämät pää maalinans kotona, matkoisa, yxinäisydess
ja seuroisa, niinkuin yhdet täydelliset, wälikavpalet wahwistumiseen uffosa. U-
ston kaswaminen armo lupaurista tapahiu ei ainoasians ensimäisesä uston elä-
män alusa, waan enätään monenkertaisesti kilwoitusten koettelemifesa, halluli-
stcn sydämisä, sekä sitä enämäxi wahwistumisep turwasa Jumalan tpgö, että
urhollisuderi wastanseisoman satftnan kiusauxia, kosta hän wastudesti otta se tze-män wahingolisembata, wiMambata ja salaisembata hengeä kansans, harjoitta.

.
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3. Sunnundaina Paastosta.
MN Ulltia wäjymifen sota heitä wastan. Se joka ei silloin ole
wähendp, )'a »vähendylnisesä pian »vibolliselda vlitzen woitctaan. SppstH Apo.

Poli Petän Christillisvtzen kansa yhdistä kasivamistn sanoden: Raftvarkac «r.
mosi», ja meidän-Herran ja liLsuren Christnren tundennsesa,
2 Pet. 3: is.

Wiimein tarwitan pysywäisyps ustosa, jos uston muutoin pits spndlsen
kätkemän autuutteen, Ppsywäispys, ulosseisoman monjoita koetuM ja kiusan,
xia, ja kärsimän waiwa niinkuin luja lEsuz:en Christuxen soiamies, 2 Tim. 2,3.
Ei oleman pelkuri koetuxisa, ei suostuman pahutteen kiusaunsa. Ppsywäisvps,
paitzi horjumista ja wäsvmistä hädän aikana, waan siihenasti UloSseisomaan u«
stosa Herran awusa, että tukeminen ja kirwoitus armosa saatta mallallensa ja
wapari stttcistä. Pyspwäisops, että ja loppuu asti waeldaman
kilrvoicelemasa hyrvä kilwoicelemista ja uston pitämistä, 2 Tim. 4: 7. Sillä st
ja ei kengän muu, joka loppun asti wahwana pysy tule autuazri, Matth. 10:22.

2) Astutan wilpktömät astelet autuuden tiellä sodasa perkelettä wastan. Jos
tahdot Pitä uston ja saastuttamattoman hywän oman tunnon, niin malmista i«
tzes sottaan sielus »vihollista wastan; sillä ei hän kostan »nakkaa, maan hiisiä
sinua tuleman apajalle, ottain wisun waarin sinun taipumuristas. Hän ppptil
wasiuudesii plössptyttä sen wanhan sonnin walkian palamaan, mähimärikm
tömisen plöspitä. Sentähden täyty Christitun aina seisoa hengellisisä »vaakun»
«oisa warustettuna, z Pet. 3.8. Käymään urhollisudesa wihollista wastan.
Mutta älä kostan mene händä wastan pMsnsä omasa woimasas sottaan; maan
kosta satan heittä pahan ajatusten tuliluodeja sinun sielus warusturehen,lkehoit»
tain sinua synnin makeuden petollisilla haukutuMa, ettäs lakkaisit sodasta; pake«
«e silloin sydämellisellä rukourella lEsuren tpgö, povdä händä kansanS ja sinun
edestäs, ja ota uston kilpi, Eph. 6: 16. siinä wahwasa »vakuturesa pri»vakaise<
O, etteS tahdo suostua sondiin, maan pidät itzes wagasti lEsuxehen, niin JK
lus autta sinua ylitzenwoittamaan, ne kaikkein teräwimmät ja kauhjammat hau»
kutnstcn nuolet, thkä kuinga katkerat ne owat ustolle. Pyydä pitä ustos kiini<
tettMä lEsuren piinan woimasa ylitzen sinun sydämeS ajatusten, kokota tviwo»sa sen awun perää», joka sitten ylönpaldisesti taiM woi cchdä, kaiten sengin y<
liytn kuin me rukoilemme taikka ymmärrämme sen woiman jälken, joka meisä
wailucra. Evh. 3: 20. Ei lEsus armo ustollisudesans salli teitä kiusatta ylipe
teidän woimanne, waan rete lopun, että te sin woitte kärsiä, 1 Cor.
zo: 13. Jos kiusaus olisi kuinga kowa ja tarkia, lEsuS kiusaten ja sodansangan ja »voittaja, on «ihdoin woiton tuottama. Jos wihollinen pyytä sinuahäkpttä ja langetta sinun heikkoudesas, ja wetä luwalliset epäilMn alla, niin
lEsus vlöspitä sinua salaisella armolla. Hän pelasta sinun «azyjän paulasta,

Hän
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3. SmmundallM Panstssta.
snlMan» stnM warjso, ja si,um turwas sn hänen filpei»ff aya; hämn tH,

lmwens on keihäs ja kilpi, Psal. 91: 3, 4.

F) On wilpitöin astele autuuden tiellä, poiskieldHminen, niinkuin uskon
«Ocn luonnon alinomainen warjcllns työ, tttei wastuudesti kadotetais sen kal.
leutta ja tullaisi siri lakaistuni huoneet, johon »vihollinen'wastudesti lisälle tulisi
ja sanoisi: Minä palajan minun huonestni, josta minä läxin. Että estä tätä
suurta uutta wahingota, on kaikkein muitten Christillisuden wilpittömäin affe-
lein seasa, kuin äffen sanottin polskieldämineo. Mutta ei kengän muu »voi,
tabdo ja taida poiskieldämistä, kuin se, jolla on eläwä usto ITftiren päälle.
Poiskieldäminen tapahtu ei ainoastans nilstä kuin ojetis owat lihalliset ja syn»
distc, 1 loh. 2: 16. mailman epäjumalat; waan mvös kaikkista tumallisista; ci
kmtengan silloin koffa niitä ussosa nautitaan, mutta kosta ne fangitzewat spds«
men ja jollain tawalla swat suruttomuden lewon paulat, seisattamaan uston le-
won etzimistä Jumalan armosa, pstäwydesä ja hänen hywän ttchrons sturami»
sch, Rom. 12: 2.

Poiskiellä, siis se lumalalda saatu wiisaus, ettes muiden ylistpresä eli o-masa huwituresas wiisaudestas itziäs kunnioita ja paisu. Poiskiellä ratzelemiseS
uuden hywän tahdon muutosta, ettes sitä kadotais. Poiskiellä, kunnian pyyn»
dö ettes pawin kaldaisesa kohistunes mieles tulisi Luciferin muotoisen'; waan o»
lifit se nöyrä, jolle armo anneran, 1 Pet 5: Z. hywin tieten, joka iftestänsä jo»
takin luvle, ja ei tuirenyan mirän ole, hän Viettele ihensä, Gal. 6: 3. Pois»
kiellä, iso sukus ja wirkas, joka sinua pyytä korotella muitten plitze, mastoin
Chrisiuren mieldä, joka alensi menst orian muoroistxi, Phil. 2: 7. Poiskiellä,
jumalattomain suuri sukuinen ystäwys, ettes kiedotms ystäwydes kautta kadot.
l<',man Christustnz waan Moseren kansa saisit pitä vapahtajan pilkan parelw
bczna, ,kuin egyptin rawarat, Ebr. 11: 24, 25, 26. Poiskiellä, ruoka ja juo,
ma, eli se luonollinen maku niisä, kosta se pyytä plitzenkäydä armon maun,
jonga kautta Esaun herkku kadotais lasten oikkeuden Jumalan tykönä, t Mos.
«3: 34. Poiökiellä, rahan rakkaus kaupasa, ja lahjotta ahnettua köphäin al«
muxi, niin pääset koin ja ruosten raistasta, Matth. 6: 19. Poiskiellä lihalli.nen ja luonollinen huwitus, ettei jvndein andcxi saamistu rauha, Rom. 5: l.
mahdais seisatta anden saamisen alinomaisesta nautinnosta. Poiskiellä, ajan
kulut, ettei huwitus siinä tumallisen hywyden löytämisissä, mahdais poiskulut.
ta monda hetkeä; waan rakasta ja wahwista aina sydändä annolla, Ebr. 13:9.Poiskiellä uni. ja älä luule ettäs laiffuden unen kautta tulet paratun sielu-sas; waan kiiruta Herran tygö walwoisa, rukourisa ja paastoisa, niin Herralmta amca sinua turwasa asumaan Psal. 4: 9> Poiskiellä, sowcljaisuden msia,
la sen tydyttäwä hupallisuus, ja muista sitä sinulla miellä olewäta turmellustas.

ettes
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3. Sunnundaina Paastosta.
etteS nukuis ja seisatais ilo hetkin ja sanois: Tasä on meldanhywa
l 7: 4. Poiskiellä armon lahjam huwttus, sillä endiset wikas, jotka noyryttä.
miseres pitä aina oleiuan edesäs, Psal. ZB'. 18. ja nykyinen turmellures owal
ne, kuin ei salli korotta sinun mieldas, itzellens tygö lukemaan andajan lahjo,
ja: Mitä sinulla on, jota er sinä ole saanut? Jos siis saanut olet, Mltas ter«
stac, niinkuin et sinä saanut olisi, i Cor. 4: ?. Kaikki nämät Pltä pojes kiell«
tämän Cbristuxen ja Jumalan waldakunnan tähden, ettei wihollinen lovdäis
sydames huonetta auk-lana, kosta hän sinne wastuudcsti sialle pyytä, saattazen.
sa sielun wiimeiset pahemaxi kuin ensimäjset. Herra lEsu! auta alati polsliel.
dämän kaikki, ettei usto kattois! ja peräti lopuis maan paäldä.

Jälkimäinen Osa.
Minga muncoxen wilpictoniät astelet autuuden- tiellä matkaan saattamat?

Evangeliumin tilan annon jälkeen, matkaansattawat »vilpittömät astelet autuu<
den tiellä, seurawaiset muutozet ihmisen sielusa:

7) Autetaan ihminen Se ruumilliscsti
perkeleldä riiwattu mies joka myös mykkä oli, sai awetun kielen puhua lEsu«
zen kaikkiwaldiaisuden kirkastamisesa ja osottamisesa riiwalun miehen auttamise.sa perkelen mallasta ja raatelemasta hallituresta. Kosta lEsus miellä tänäpäi.
wänä taita saada yhden ihmisen »vilpittömän waeldamaan elämän tietä, että
hän kaikisa autuuden astelisa osotta rehelisyden lEsusta wastan niin lEsus hel.
littä, sekä sydämen että kielen sitteet, sydämen kMdestä puhuman Herran suu<
rista töistä, Matth. 12: 35. Psal. 66: 16. Täsä kirwoituxesa kielen mykkäpde-
ftä, ei se totisexi Christityri muuttunut ihminen enä puhele mitättömiä pubei,

ja niinmuodon ei anna kieldäs wääryden, turhuden ja sitä wähemin kel<
wottamain puheitten sotaasexi, Rom. 6: 13. waan pyytä lumalatda sitä armoa,
että hänen sydämensä niin hallitaisin Pyhäldä Hengeldä, että hänen suunsa ja
kielensä olisi soweljas Herran suutta kunniara julistamaan,Psal. 51: 17. Pem<
stus Clmstittyin suun puheitten käptöz'ehen Herralle kunniazi, tule siitä heidän
sydännsans tapahtuneesta synnin rakkauden liiton ja ilkeyden rikkomisesta, jcl
Jumalan luonon rakendamisesta ja Jumalan rakkauden »vaikuttamisesta, mm
myös lEsuren armon pyhyden kunnioittamisesta, loka wastudesti syndymistst
heisä tayahtu, ja siitä »voimasta sisällisesti päättä tpkönäs: Minä tahdon PM
n?aarin minun teistäni, etten minä rekis syndiä minun kielelläni: Minä halliYM
minun suuni niinkuin suitzilla, niin kauwan kuin minä näen jumalattoman ede«
säni, Psal. 39: 2. Kmnga paljon pahutta kielellä tapahtu, se on sanomatoin?
Sentähden hillitze Jumalan lapsi kielens sen sisällisen Jumalan tunnon woimal'
la, ja moi tcnvcliM paranneen sanoja puhua; sillä sana aikanans puhurm,«n
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5. Sunnmchaim Paastosta.
sn minkuin tiainen omena hopia maljasa. San. 2Z: il. Se jofa Chrisiuxen
hengen kautta Jumalasta puhu, 1? Heeralda opctetan puhensa Jumalan tahdo»
jälken ojendaman: Joka ei Mhck lanZe, st on miw, lak. Z: 2.

2) Muuttamat wilpittömät astelet autuuden tiellä, Christityt yrimietisyt-
teen. lEsus sano Evangeliumisa: Joka ei ole minun tanstani, se on minua
wastan. Gitä wastan se, joka san lEsuren mielestä ja hengestä osan, hän on
pMiclinen lEsuren kanSa; ja lEstHMn mielisps matkaan saatta rauhallisuden
ja primielispden toisia Ehrjstityitä wastan. Mailman lapset tahtoivat Jumalan
lapset oleman heidän kaldaisens puheisa, käytössä ja töilä, ja ellei he niin ole,
»iin he soimawat heitä eriseuraiseri ja ylpiöiri itze ppbiri; mutta ei sitte mitä»
muutosta Jumalan lapsisa tapahtunutkan olisi, jos he wielä olisit heidän osa-
Mlftns, Evh. 5: 7- Niinkuin ei kazu erimielistä taida yhteen sopia, ja ettei
kmM taida palwMa kahta Herra, Matth. 6: 24. ulin ei taida myös pimeyden,
ja walkeuden puhet, käytöret ja työt yhteen sopia; sillä Cdriftus ja Belial ei
taida yhteen sopia, pimeys ja walkeus; taikka mikä osa on ustowaisella uskota
toma» fantza? eli kuinZa Jumalan yempli sopi epajumnlden kansia? Senräyden
paeckar heidän seastsnsa, ja eroittakat Mtanne, sano Herra, 9 Cor.0:14,13,16,17»

O Muuttamat wilpitjymät astelet autuuden tiellä, edesauttamisen luma»
lan Waldakunngn rakennusta. Ne kuin armon hengeldä tulemat palawiri hen-
gesä, ne rakkaudesta suomat, kehoittawat ja autta pyytämät toisia elälvään Ju-
malan tundoon. Joka ei minun tanSanj koko, se hajotta. sano lEsus Evan-
Zeliumisa. Tämä Jumalan waldakunnan edesauttaminen, ei pidä tapabtuman
lahfollisesti, että rakendamaan eriseuroja, niinkuin nyt» miimeisellä mailman
WWauren ajalls tapahtu, että koettelemattomat yrlnkertaisesia kansasta aset-
tamat itzens kansan opettairi, ja wetäwät opetuslapsia niistä.yrinkertaisista
Mlccs, ja paneturilla sorttawat laillisia opettaita; maan oikia kokominen sie-luja Jumalalle, pitä tapahtuman kaikisa Jumalan sanan ja järjestyrcn kanZayhteen sopiwaisesti, opettajain tiedyn ja perän katzannon alla, ja nlin Juma-lan wielisydesä pyytämän /Jumalalle saalia ihmisistä, lEsuren tawalla, Es. 40:u. 56: 8. Joka sen laimin lyö, hän on wihollisen puolella/ hajottalnasa Chri-sturen laums, Hes. 34: 4, 3- ei se taida myös muutoin, kuin hänen Mestarin-sa kaldainen Ma, ja saa mastata tekonsa edestä wiimeisnä päiwänä.

Päätös.
Jos, rakas sielu! tahdot autuuden käsittä tämän elämän jällen, niin etzkttmo, ettäs tulisit autuuden tielle, tundeman omala spdämesäs ne muutoret,

lum siinä PpMdä Hengeldä waikutettaman pitä, ennen kuins taidat ijäiseen
H autu«-
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PuoliMsto Sunnundaina.
autuuteen sisälle käydä. Herra Jumala armosa, herättäkon ihMlsiH hengellisen
elämän sekä alkuun että kaswmniseen, niin he koeitelcmisesa saamat oppia W.
män lvilpittömiä affeleita autuuden tiellä,' ja uffosa.

Herra lEsus uudistalon jokapäiwä niiden astelet, kuin jo armon walosaselkiästi tundewat käymisen, autuuteen, ettei he hitauden kautta wastauudcstikadotais tahtoa woima ja ahkerutta, että pitämän sitä hywä, jonga he lö«tä«
ilet omat, loppuun asti. Amen.

Puolipaasts Sunnmdaina>,
ihminen elä ainoastans leiwästä, waan jokaisesta sanasta kuin lunmlansuusta Uhre. Näin wastais meidän kallein Wapahtajamme perkelettä neljän.

kymmenen wuorokauden paastonsa ajalla,niidenkiusaus puhein päälle, kuin se rietas
hengi edestoi, lEluxen alendamisen Masa, luullein lEsuxen niin peräten ylöm
annetun Taiwallistlda Isaldäns, ettei se ihmispden kansia yhdistynyt lumalus
olisi händä ylöspitänpt. Eli, että Wapahtaja lEsus paastoisansa olis ajatte
man ja tarpettonian ihmetpön kautta erkandunut Taiwallisen Isäns tahdosta.Wältä kiusauna lEsus näki myös satanan edestuowan sen päälle, että hän o-lisi saattanut meidän kalleimman Wapahtajamme epäilyjen, ja niinmuodon ih«metyöllä koettaman, jos sen Taiwallisen äänen sana olis tosi. kuin se Taiwal-
linen Isä oli lEsuxesta tt.distanut. Tällä ulosseisomisella satanan kiusauna,
tahdoi lEsus taiwutta epäuffoiset uston suostumiseen; wahwista kiusatuita ih<
misiä, kiinittä ustowaisia, edeswasiata hänen personansa ja oppinsa, ja moös
wastanseisoita ylztzenwoitta totuudesta, Nämät tyhmät/ röykiät ja häpemättö»
mät eteentuomiset maahan kukisti lEsus woimallisella towudellans: iLi ihmi»ncn elä ainoastans leiwästH, waan jokaisesta sanasta kuin Jumalan suusta läh«
te, Matlh. 4:4.

Jumala on ilmei tuottanut hänen kaikkiwaldiaisudens, wiisaudens, woi«
mans, armons ja laupiudensa ihmisen luomisesa; kokoonpani hänen ainellisestamuumista, ja andoi ainettoman elämän sielun. Kaikkiwaldiaisus ihmisen luomi»sesa, ilmoitti itzensä hänen rajattomasa'omaisudcnsa harjoittmniscsa, luoda ih«znisen niinkuill hän tahdoi ja hywäri näki. Wiisaus ilmoitti itzens kaikki tai-
tawaisudesa, tietä lahjoilta ruumille ja sielulle niin suuret edut ja omaisudet,
että kaikki ihmiset saamat Jumalan äämöindä miisantta kukin kiittä ja sanoa:Mmä kmän sinua sm edestä, M minä niin ihmsMststi nhtx olen: Ibmelliftr

owat
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Puolipaasto Slmmmdaina.
owat sinun ja sen mi-um sieluin kyllä tietä, Ps. 139: 14. Jumalan woi«
n,a ilmoitti itzensä ihmisen luomistsa nlumin ja sielun sowe!jaisudcsa taitamaan
ja woimaan c!ä Luojallens kunniani; palroelemaan ja waeldamaan hänelle mis<sen suuren luomisen työn edestä. lumaian armo. ja laupius osotta
itzensä ihmisen plöspitämistfä, josta me saamme tunnusta: Hänesä me elämme-
olemme ja liikumme, Teko 17: 28.

Tälle lumalalda ihmellisesti luobulle ihmiselle, on Jumala sulasta armosta
ja laupeudesta lahjoittanut: ruum.ille katowaisen, ja sielulle katomattoman ra«
winnon, elando°ainen ja wälikappalet, joilla he itzensä rawita taitamat. Ruu-
mis sai ei ainoaftans herruuden fa wallchemizen eläinde» yliye kedolla, kalam
merejä, ja linduin ilmasa, maan ja kaikki tuin maasa marelewat, 1 Mos 1: 26.
Man myös leiwän maasta, josta ihmisen niinkuin yhden ruumillisen olennonMsänsä mailmasa piti oceaman tygöns kaikkinaista rustaa, jora ftödän, ja
kotoman ryZög elaruxexi, 1 Mos. 6: 21. Sielulle annoi luinala hänen hon-geä ja elämätä waikuttawan Taiwallisen sanansa, kuin Jumalan suusta onlähtenyt.

näillä ihmisen ruumilla ja sielulla, on erinkaldainen alku, luondo
ja ppsywäisps; niinkuin myös heidän elannollans on erinkaldaisus. Sielu ja
ruumis owat luodut toinen toisensa tähden; waan ei niiden rawindo ole an-
nntu toinen toisensa täbden, Ruumin rawindo ei taida elättä sielua, eikä sie«lun ruoka elättä ruumista, tämän totuuden jälken: i3i lumalun wald.ckunda
ole. ruoka eli juoma, Roni. 14: 1?. Kuitcngin on wisiinä aikoina Jumalan sa-«sn woima, ilman ruumillista ainetta, pitkän ajan ylö pitänyt ruumista, niin-kum Jumalan poika torwe.ja ncljätynlmendä wuorokautta, Matth 4-2 Israe-litem, Moses ja Mias, 5 Mos. 8: 2.

Tutkikamme tänäpäiwsnä: sielun ja niumin oikiasta rawitzcmisesta, eli nii,
den rawinnoin oikiasta käptörestä, walmistakam, rukourella:
M meidän, joka olet taiwasa.

Evallgelium, loh. 6: i-:6.
Tutkistelemus.

Ihmisttt ruumin ja sieluu rawlnnott «ikeitt kayttamW.
Jymisen sielun ran?innon oikein käytöstä.

U. Ihmisen ruumin rawinnon oikein käxröstft.
X2 Edel.
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SHI Puolipaasto Sunnunbaina.
Edellinen Osa.

Ihmisin sielun rawinnon oikein täytöstä. Sielu on st kallembi ja kokkiani,
bi osa ihmsesä kuin ruumis. Sielu se korkembi, pitä ruumin elämänä, niin-
kauwan kuin hän asu ruumisa. Jos sielu täällä tule rawituri sanan hywydel-
lä, niin ruumis saa ynnä sielun kansia nautita Jumalan autuutta ijankaikki-
sesii. Wielä, jos sielu täällä saa olla waldias ja woimans nautita, niin seMyötänsä tuotta kewiämman olennon, ja estä beknman ja mailman painaman
«mrhen kuorman /a rasituren Siis on sielu kallimbi, edullisembi ja olenuoA
tlen osK ihmisesä.. Me tutkimme nyt ihmisen sielua:

l) Hänen alkunsa suhteen. Jumala on luonut ihmisen sielun oman kaikkia
N'aH:arsudenfa woimalla. ja sitten puhaldamistn eli hengittämisen kautta, il.
man wälikappalita omasta rakkaudenfa olennosta, ihanaisilla omaisuMa pubA
dmmi eläWan hengen ihmiseen, josta Moses sano: Ilnnala puhalsi hänen sie-
tamibinfit hengen, l Mos 2:?.

2) On ihmisen sielu kallembi ja ksrkiambi hänen hengellisen olendons suh-
teen, Jumalan kuwa ja muoto taittin waikutta ja lassia. Tämän ihmi,sen sielua benMisen olennon kautta ja tähden ihminen tuli elswäxi ja wielH
elä, fiihenasti että sielu jällens eskcuie ruumista; niin ruumis M taas kuollee-
zi, sieluu mennesä Jumalan txgö-, jok» hänen andanur on, Saarn. k. 12: 7.

3) On ihmisen sielu kallembi ja korNambi hengellisten omaisnttensa suhteen.
Se kaikkein witsain ei taida muuta sanoa ihmisen sielun vMaisuMa, waan et,
tä sillä on lahja, woima ja taito pmmattK ja tahtoa, joka hengellisistä asioistataita tehdä ihellensä käsityret, ja ne sanain kautta toisille ilmoitta ja seliltä,
jonga myös kaikisa tule ilnwitta Jumalan coruurra ja aumutta, Ps 40: l^.

4) On ihmisen sielu kallembi ruumista hsnen kuolemMomudensO läMn,
joka hawaitaan sielun ainaisesta tytymättömydestä ja rauhoittamattomudesta,
näiden ajatusten ja ruumilliften asiain, kappalden ja edustustenkansia; waan se hake parembata, ppspwäiscmbätä ja ijankaikkista, jota ei silmä
ole nähnet, eikä kcrwa kuullut, eikä kenengän stdäineeu ole asiunne, 1 EoN
2: Z. Sielun tuolematlomus näyttä itzensä myös tämän nykyisen Ojan kun-
nian ja häpiän, rikkauden ja MphyVen yliheu poispyrkiwäisydeOH, ja ikäwöi»
tzcmiseftä Taiwallisten tawarain perään; ja pyytä niinmuodon hänen oikiaas
alkuunsa Jumalan tygö takaisin, jcsta Salomon sano: Hengi pirä lällens tnle,
n,c.n jokcl sen andaruc on, Snarn, k. l2: 7. S! kaikkein kal-
linjata audoa sinulle, o! ihminen, tuin on sinulle ustollu ylitzcn kaikkein w,
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wawitten tawakaill. Kuinka suuren wahingon sama stelu on saanut synnin
lMemlsesa, hänen palawaisudestans ja ensimmäisestä hengellisestä harttaude-
stans, kuin se Jumalan kädestä län luomisesa? Kuinga pimitettp ja ftkia on
Mmärrys päättämän hengellisiä asioita hengellisesti, i Lor. 2: 14, Kuinga on
tahto taipunut syndiin ja ruumillisten kappalden haluhun, etzi niifä lepoa ja
huwilufia? Tästä on se pakanallinen meno ja elämä tullut mailinaan; josa ti-
lasa sielu ttäke nälkä ja puutosta; siitä sano Apostoli: Niin minä n?r sanon ja
tstzistan -Herrasa, ettee le fillen waella niinkuin muur pakanat waelvawas mie-
lens tvhmMesH, joiden Mmärrvs pl>niketty on, ja wierandunet siira elämästä,
kuin Jumalasta on, kantta kuin heila on, ja heidän jydämeiw ksrou»
hen r.utra? Eph. 4:t?, is. Wnäns taipumus katowaisten ja ruumiillisten
kappalden perään, on sielun hengellinen kuolema ja Christuxen ristin wiholli-sus, joidenna loppu on kadotus, ja heidän watzanss on heidän jumalansa, jot-
ka maallista, rakastawat, Phil. l7, tB. Että npt perisynnin kautta
Zlwllut, turmeltzunut ja Jumalasta Msrandunut sielun tila jällensä sais paran»
bamiscn ja hengellisen uudistunen, niin anna, oi sinä kuollut ihminen, rawita
sielus, muutoins jäät kuolcinan lapseni ajasa ja ijankaikkisesti.

Se aine, josta sielu rawitaan, on Jumalan pyhä ja autuari tekewäinensana. Se on jo sanottu, että ihmisen sielu on kattembi, edullisembi ja hengel-
linen olenvo> joka ilmoitta yhden eläwsn ihmisen; se mpös tarwitze ralleiman,
edullisimman ja hengellisen wälikappalen rawinnofenfa, joka on Prophetain,
Apostolein ja lumalalda waiknttttuin ihmisten kautta, hengi Hengestä, Juma-
lan suusta lähtenyt, sielua wastauudesti hengesä elämäni saattawainen Juma-
lan ncuwon saya meidän amuudestannne, Teko 20: 27. Owat mpös Jumalan
fanasa ilmoitetut ja lEsurelda asetetut kallit Sakramendit, joidenga kautta se
fadotttlu Jumalan kuwa ihmisen sielusa waikutetan ja wastauudesti raketaan.
Siis on

i) Jumalan sana sielua rawitzewainen ruoka, joka sisällepitonsa ja tarkoi,
turensa suhteen, että jällensä tuomaan ihmiselle ne kadotetut ha-rttaudet; sielun
omaisntten uudistamisen, ja woimat jällensä pprkimisen Jumalan osaNisutteen,
on-sekä Lain etlä Evvngeliumin sana. Laki ilmoitta meidän pohjattoman tur-
weluremme spwpden. Emngeliumi ilmoitta Jumalan ja Wapahtajan pohjatto-
man rakkauden. Laki waatl welwollisutta Jumalala ja Lähimmäistä wastan.E angeliumi ylistä luglalan rakkautta/ ja siitä wuotawaiset autuudet, ja myös
MestMn, kuilla mltä nautitan ja niistä osallisexi lullan. Laki sano: Sinui,
Pitä rakastaman Herra ffimn luinalataK, kaikesta stelustas, kaikelta mielestäs,
ja taikcna woimast< S/ Malth '22: 3?. Evangcliumi bunta suloisesti: Usto Her'<wn päälle, Teko 16: zi, Nsmät kallit wälikappalet rawitzewat kuo-lmmoinda sielua.

X 3 Laki
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Laki ei itzesänsä rawitze ihmisen sielua, waan näyttä spnnin raabollisuden,

ja niinmuodon malmisia tiedon ja tilan sekä Jumalan waatiwaisesta tahdostaettä omasta ymmärtämättömpdestänsa, tahdon kangeudesta ja woimattomudesta;seurawaisesti tarwitze syndinen kuulla lakia. Joka siis ei seisata tähän paljan
lain kuulon, ja simäetzi raivindota, nimittäin Jumalan angaran tabdon seli-lpxesa; oman kadonnen tilansa tundemisesa; eikä toiwo Jumalan ihmeitä teke-
misen kautta pelastusta; waan kuule ITsuM Evangeliumin opin kuhumista,
Malth. 11: 38 ja suloisia woima uffoon, hän löytä sekä sielun isomisen ja ja°
nomisen itze lykönäs, että täydellisen rawinnon lEfuz-en weren sowinnon wan-
hurstauttamisesa, Evangelil,nun awarasa ja wapaasa tawarasa. Silloin uffoalka, tuo Pyhän Hengen, hengellisen, elämän, Jumalan kuwcm ylösrakcndami.sen lEsuxen omistamiscsa, ja sielun autuuden suurimman pääasiani maan pääl,
lä. Tällä Jumalan neuwon sanalla ihmisen autuudesta, rawitan nyt sielu.

1) Yhden totisen janon, ikäwöitzemisen ja sydämellisen halun alla elämänsanan perään, seuraten Jumalan Hrngen ncuwoa: HaZaicrat cerwellistä sanan'
rieskaa, niinkuin ästen syndyner lapsiikaiser, että te siicä kasivaisirce, 1 Pet.
2: 2. Silloin oikein sekä näljän tunnosia sanan perään, että monesta sanan
waikutuzen hawaitusta halusta weisatan: Herran sana on sielun ruoka, josta >
hän rawindonsa joka sm perän ei huoka, ci hän taiwast micän kaapi,
Wirs. kirj. 227: 2. Esimerkki hartaban ja sydämelliseen siman kuulemiseen, on
meille niisä monesa tuhannesa ihmisesä Evangcliumifa, jotka harlaudesta menit
Galilean meren plitzen kuuleman lEsuxen saarnan sana. 2) Rawitan iluuisensielu yhden yriwakaiscn aikomien ohesa; koffa ei Kaeta peitettä pahudesse,' ei-
kä tietämättömyden ja laistuden uni-wettä Evangeliunusta; waan wahwisiusta,
wirwotusta, hengellistä waloa ja taitoa ymmärrpresä; uffoa, rakkautta, pyhiä
taipumuxia, ja hengellisen elämän hedelmitä ja wahwistamista tahdosa; sillointäytetään Jumalan lupaus hartMe sanan kuutioille: Minä tahdon itze minun
lambani ruokkia. Hes. 34: 13, O! jos meidän kirkkomme olis täytetty sananbartaisia kuulloista, jotka nyt ja aina ja loppuun asti halulla kuulisit
niin ei niin monda unista silmä, laiffa sydändä ja maallista ajatusta tuodais'
myötä kirkkoon ja sanan kuulemiseen.

II) Rawitzcwat ne pyhät Sakramendit sielua. Kusa ja koffa Jumalan sa-
na katuwaisilda ja uskon halullisilda sieluilda nautitan bengelliseri hywäri ja
rawinnori, niin on Kasien Sakramenti Jumalan puolelda, yxi hywä oman
tunnon liitto Jumalan kantza, 1 Pet. 3: 21. Ia lEsmen kallis Ehtollinen onwirwottawainen lukitzeminen ja sinetti armon ja autuuden osallisudesta, sen to,
tuuden jälken: Joka syö minun lihani, ja juo minun rvereni, hänellä on ijan-
kalkkinen elämä: ja ,ni,l« olen hämn herättäwä Mmeisnä päwänä, loh. 6: 54.

Jälki-
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Jälkimäinen Osa.

Ihmisen ruumin rawinnon oikein käytöstä Ei nyt meidän aikanamms mi-
sian muusta tiettäkän, kuin paljasta ruumin ruista, murhcsta. korjosta ja
tämiscstä, niinkuin me eläisimme Pakanain maasa, ilman Sana ja Sakramen-
dejä ja kuin ei ihmisille oliskan sielua, eikä parembata elämätä tämän jälkcn
odotettawana. Tullein sanan alla, ei niinkuin Wapahtajan sanan kuuliat ha-
lulla kuuleman. Mutta ne Harmat, jotka iZensä sielun rawitzemisesta opetta
andawat, ne:

N Saawat annon ja taidon plitzen kaikkia etziä Taiwan waldakunda ja
sen hywyttä sanasa, ja ne wasta taitamat ilman pakanallista murhetta nautita
maallista mailmasa Herran tahdon jalken, ilman hallitzewata mailman orjutta»
He saawat heidän määrätyn osai.sa, San. l 30: 8. jota he lumalalda rukoile-
>ral, ja tptywäisydefä Herran pelwosa nautitzeivat. He seurawat lEsuren neu»
lwa: Mtzikäc ensisti Jumalan waldakunda ja sm wanhurstauna, ,niin kaikki
nälnäc rnlle annecan, Matth. 6: ZZ.

' 2) On ruumin rawinnon oikia käylos tapahtua rukouren alla ja kansia
Jumalan tpgö, sielun sen kalleimman ja kuolemattoman osan ylöspitämisestä,
ja sanan muistoja kätkemisestä, ruumin rawinnon työn ja toimen ohesa. Sil-
loin wasta tule ajallinen tpöV kewiäri, ja ilman waiwalloista kaiwamista itzensik
ruumin rawinnon orjani, ja niin on jumalisus carpelttnen kaitisa asioisa, 1 Tim.
4: 8 poisottaman ajatoinda ja pakanain murhetta..

3) On ruumin rawinnon oikia käytös, osottawasa tyipwäisMsä siihen o-saan, kuin Jumalan wiisaus on tahtonut nlosjaka, kiittäin Jumalala kaikkein
näiden ajallisten muruin ja annettum lahjain edestä) niinkuin hpwäxi nähdyt
nykyisen elämän tarpMseri Kpwällä mielellä. Se Christitty on'
paljon Mammonan orjutta woittanut; sillä olla jumalinen jase oy suuri woirw, 1 Tim. 6: 6.

tz) Tapahlu ruumin rawinnon oikein käplös, Jumalan tunnosa, pelwosa
!a rakkaudcsa; kosta hpwän oman tunnon päälle raketusa luwallisudesa, oikcu-
desa ja kolttullisesti nautitaan maallisia, ja kaikki ahneus ja wäärys wäldetän,
Mn myös ilkiä woiton ja korwon pyytäminen kartetaan, tieten ercei yhdengän
aynen, joka epäjumalan palwelja on, ole Christuxen ja Jumalan waldakunnml
perillinen, Eph. g: 5. sen oikia Christitty wälttä.

F) Ruumin rawinnon oikia nautitzeminen tapahtn, poiskieldämisesä ja kuo«
lettamisesa hekumallisen nantitzemisen, niitä lumalalda annetulta wälikappal«-
la, tuin stn huonoman osan, ihmisen ruumin rawinnori lahjoitetut owat, joil-

la
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la Christitty täydellisesti tytpwä ja iloitzewa Herran bywpbeM tanvaMsa, er
ensingän etzi hupallisutta ja ylönpaldisutta ruasa ja jucznasg, seuraten
tajan neuwoa: Nawahwkat teitänne etrci reidan ft>.dä,ncnne kostan rastameca
ylönsyönliseUä eli ylönjnomisilla, Luk. 2l: 34. Siitä woi ja taita oikia Uhri.

aina waarin vtta.
K) Tapahtu ruumin rawinnon oikia käytös, Melullisen andeliaisuden ja

lahjoittamisen kautta tarwitzewille, hänen omasta kunniassa ja rehellisydellä saa,
dusta osastans. Taita isorvatte leipäs, wie raadolliset ttjlkiar huoneses: kcstas
näet alastoman, niin händä, älä Nännä jyiäs pois lihas Es.
58: 7- Ia niinkauwan siis kuin meille aika on, rchknnme jokaiyelle hywää;
murra enimirren niille, jorta meidän kanstaweljem usiosa orpat, s: lp^

Päätös.
l7e sanat kuin minä teille pnhun, owat hengi ja elämä, Joy. 6: 63. Näil<

lä sanoilla näyttä lEsus, ihmisen kuolemattoman sielun tarwitzewan sanan ra»
witzcwaista elandota, ja että yhden ihmisen tundemattomus Evankeliumin sa«
nan woima, todista hänen hengellistä kuolematansa, joka on wahingo ylitzen
kaikkein wahingon; eikä ole werrattapa hänen sielunsa wahinZora Josephin
poismpymiseen, 1 Mos. 37: 27, 23. Silla sanan ylönkatzella, myy pri sielu
pois hengellisen sieluns elämän ja autuuden. Maa ja waldakunnat myydässsanan ylönkatzella Pakanallisten herrauttcn ja waldain alla; niinkuin m aika»nansa walaistut seurakunnat, joille Apostoli Pawali niin autualliset sanan neu,
wot Epistolisans Asiasa kirjoitti; ja nyl Saraftnerein eli Turkilaisten pakanat»
lisesa pimepdesä, täyty huokata. Katzo! sinä niin kutzuttu Chrisiikunda, ettei
sinun kowudes ja haluttomudes sana wHan, olis syy kynrilän jalan poissiirrä.nnscen sialdans, ellei parannusta tapahdu, Ilm, k. 2: 5. Herra lEsu auta
hartauteen sanasa.

Jos me siis tahdomme wälttä pakanallisen ruumin mmhen rawinnosta ia
waatteista mailman rakkaudcsa, Phil. 3: tg. ja erinomattain rikkauden rakka-
utta, joka on towa kiusaus ja pgnla, za monen sielun kadotujren ja wahingsn
upotrawar, 1 Tim. 6: 9. niin pitäkämme Jumalan sana mahdollisna koko mei»
dän rakkaudellemme, pyynnöille ja haluilimme, tutkinnolle ja sydämellisen ja-
non hartalle harjoituMe, ehiä ja löytä sitä henge, kuin sanasa on kätkettp»
nä, että me todesta, tutusti sen waikutuMa jokapäiwä kaswaisimme, 1 Pet.
2:2. Jumala ei ole millän muulla tawalla ja järjestpMä, luwannut eikä ta-
rinnut autuutta, kuin sanan kautta; sillä sanan kautta hän lvasta taita operra
kaiken jumalaltoman menon hyljämään ja maalliset himot, ja täH mailmasawlästi ja r/urstasti ja jumalisesti elämään, Tit. 8: ,Alä
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Alä siis luule o sielu, ettäs autuas tulet ilman sanan hen-geä ja «vaikutusta. Alä kiusa Jumalala luulemisella hänen ihmetyöns ulottu.

wan ja sopiman niinkauwas, että hän wastoin wiisauttans ja ppbpttänsä saat«
tais sinua autuaxi, ellei sanan hengi ja armo sinua edellä woittain oikiahan
autuuden järjestyneen saatta hengesä elämään ja waeldanman, Gal- 3: 23. Sit-
te wasta koffa sanan woima on Jumalan kadonnen kuwan meisä rakendannut,
taittaen ruumin rawmdo siunauxella Jumalan mielen jälkeen nautitta.' Ko-
stas si:s sanasta löydät sen hengen ja armon kuin sielua rawitze, niins monen,
kaldaisesti balwemalla mielellä ja pyhällä ylönkatzella, nautitzet ruumin katowai-staplöspidändötä,sillä ei ihminen elä ainoastans leiwästä, waan jokaihesta sanastakuin Jumalan suusta lähre.

Herra lEsu sinä ijankaikkinen Isän sima, 1 loh. F: 7. ja wälikappalen sa.
nan Herra, anna henges sanasa rawita, wirwoitta, wahwista ja autuaxi saat-
ta ne, jotka sen «voimasta elämätä etziwät autuas tulleensa ijankaikkise-
sii, Amen.

.5. Sunnundaina Paastosta.
on meidän kerstauxemme, nimittäin meidän omanrundomme todistus,

ercä «ne yxinkertaisudefa ja Jumalan wakuudesa, ei lihallisesa roiisaudesa,
waan Jumalan armosa olemma «nailmasa rvaeldanet. Herran oma kansa; lE-
suM ansio»/ ja lahjoitetun sielunrauhan, päälle raketut sielut, tietämät, ym»
märtäwät ja owat todistetut sisällisesti siitä, että he Apostolin kansa, aikomisisa,
toiwomisisa, pppnöisä ja kaikisa harjoitu^isa, owat saanet taidon ja woiman
seurata ppwä, selkiätä ja walaistua omatundoa, josa yfi rauhallinen Jumalan
ja lEsuren armon osallisuus, johdatus ja Pyhän Hengen wahwistawainen loh-
dutus on perustukena; joka kallis hpwän omantunnon wieras pito myötä seura
kaikesa niin suuren epäuston ihmisten seasa, joka Evangeliumin en-
simäisesä uloslewittämisesä; ja myös npt, ja mailman loppuu asti, löyty «nail-masa: Se on meidän kerstauremme, nimittäin meidän oman rundomme todi-
stus, errä me yxinkerraisuoesa ja Jumalan wakuudesa, ei lihallisesa wiisaudesa,
wagn Jumalan armosa olemma mwlmasa waeldanec, 2 Cer. 1: 12.

Apostoli edestule armon wahwistawmsesa urhollisudesa, ja julista koko mail-
malle, että hän ilman petosta ja maalisia tarkoituria, ilmoiti Jumalan sanakaiken kansan edesä. Ia ebkä st epäuffon joukko ludalaisista ja pakanoista,

V seisoit
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seisoit Apostolein todistusta ja saarnatulta totudeita wasian, walhella, wasian
sanomisella ja petolisilla soimauxilla, pyysit ryöwätä heildä kunnian, hengen ja
elämän; niin ei saldinut Jumala heidän muutoin wiatomuttcms seliltä, kuin et-
tä he perustit heitäns sisällisen omantundons eauhoitawaiseen todisturehen; jonga
armo lahjan Herra aina lahjoitta uffon ustollisille palweljoiles, niinkuin yhden
wahwan wanhurstari tekemisen hedelmän, Apostolin todistamisen jälken: Rosta
me olemma wanhurstaxi ruller uston kautta, niin meilä on rauha Jumalan kan»sa, meidän -Herran Christuxen kautta, Rom 5: 1. Ei.se siis ollut A«
postolille wältämättömästi tarpellinen, etziä muiden todistusta, sillä se taiwalli-
nen totuus ja rauhan Ewangeliumin Hengi todisti itze hänen omasa tu,nnosas,
hänen wiattomasta ilmoitamisens josa toderi tuli se kuin Wapah-
taja totuden wapahtamisesta sen tunnustaista sano: toruuden pitä reicä roapahta.
man, loh. B'. 32. Joka silloin tapahtu kosta tunnustajalla on sama hengi kuin
itze totuudellakin, waan ei muusa tilasa, sillä jos tunnustajalla on paljas taito
muitten ilmoituxesta, niin ei se todista ja rauhoita omatundoa, waan todista 0.
matundo juuri händä wastan; silloin owat oma kunnia, ihmisten ylistys ja so-
tia tietämätöin järjen päätös ja monenkaldaisuus wallan päällä, ja silloin ei
rakasteta itze totuutta, eikä iloita sen julistus mualda kuin se joka oman hyödy-
tyren altarilda lähte, ja sen kansa sopi; toisin on se kosta se wiattomasta rakkau-
desta julistetan, sillä st riemuiye cotudesta, 1 Cox. 13: 6. Silloin tapahtu siitä
hengestä kuin Apostoli sano: että yrinkertaisudesa ja Jumalan lvakuudesa sen
tehnet olemma.

Edespäin näytä Apostoli, ettei hän ollut tullut sanan kuuljoitens päätä,
järkiä ja ymmärystä patjalla tiedolla, tapauxilla ja historioita täyttämän, joka
aluri on kyllä hywä, mutta hänen erinomaisin pää maalins ja tarkoiturensa o-
li, että parandaman tahtoa hengellä ja woiman tundemisella, jonga tähden hänsano: Minun puheni ja saarnani ei ollut kaumsteruisa sanoisa ihnusten wiisaudell
Men, mutta hengen ja woiman osoruxesa, 1 Cor. 2: 4 ja meidän esipuhesamsano Apostoli ei lihalisesa wiisaudesa. ,

Wiimein tpgöluke Apostoli Herralle Jumalalle ja hänen armo tyollens,, kaik-
ki hän hengellisesä asiasa woei ja taisi, ei mitän omistain itzellensä ja omalle
työlles, sanoden esipuhesa: waan Jumalan armosa olemma waeldanet mailmasa.
Kosta niinmuodon Herran armo työ saa olotta hänen ihanaisudens ja kirkkau-
dens hänen oikiasa luonosans yhdesä sieluja, Moin tule Herra kaikki kaikiri;
silloin tygöluetan Herralle kaikki kunnia, ylistys ja woima; spndinen sitä wa-
sian tule mitättömäni omisa filmisäs. Waan lEsnresa hän woi kaiki. lEsus
on hänelle A ja O?, alku ja loppu. Alku, hänen ylösnousemisens ja elämäns;
loppuns, hänen ylöspitämisens ja kiinittämisens ustosa loppuu asti. RaiM
mitä he tekZwät puhella eli työllä, niin he taiki tekewär Herran IKsuxen m«

nieli,
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,i,en, kiiräin Jumalala ja Isa hänen kauttansa, Col. 3: 17. Kaiken sen wii-
sauden ja woiman kuin ustowaiselle lahjoitetan omantundons ja sieluns kätke-
miset, luke hän Herralle ja sano: Raikisa me woiramme hänen joka
meirä on rakastanut, Rom 8: 37.

Evangelium, loh. 8: 46 loppun asti.
Tutkindo.

Hywan omantunttHtt todifiuxesia.
I. Renellä ei taida olla hywä oman tunnon todistusta?
11. Ruinga hywä oman runnon todistus saadan ja warjellan?

Sen hywän oman runnon todistuxen suurta hyödytystä.

Ensimäinen Osa.
Renellä ei taida olla hywä oinan tuunon todistusta? Ensimäisesä luomisesä,

bn Jumala painanut ihmiseen yhden salaisen todistuxen, ja ylitzewoittawaisen
woiman, joka todista myötä eli mastoin händä hänen ymmäryxesäns. Kosta tä-
mä ylitzewoittmnus todista ihmisen kansa ja myötä, niin se kutzutan hpwäxi 0-
mafi tunno^i; jos se todista händä wastan, se kutzutan pahaxi omari tunnori.
Hebrean kielellä kutzutan omantundo sydämexi, 2 Sam. 24: in. 1 Reg. 2: 44.
1 loh. 3: 20, 21. sillä sen waikuturet tunduwat sydämesi. Grekan ja Latinan

kielellä kutzutan se kansa tietämiseni. Ruotzin ja suomen kielesä omazi tunnoxi,
joka tietä anda yhtä jotakin tietämistä Jumalan ja itzens wälillä. Hywä oma.
tundo on jokapäiwäinen wieras pito. Paha omatundo on helwetin esimaku jo
täällä ajasa, ja helwetin esikartano. Kaikilla ei taida hywä oma tundoa olla;sen koetelemus osoita; jonga tähden me tutkistelem: Kenellä ei taida olla hywä
omatunnon todistusta?

D Ei ole niillä hywän omantunnon todistusta, jotka ei kuule Jumalan sa-
na ja uffo sitä. lEsus sano tänäpäiwäises Eoangeliumis Juvalaisille: Jos mi.
nä sanon teille rocudeu, nuxet te usto minua? Joka on Jumalasta, se kuule Iu»
malan sanat, sentähden ec re tuule, ettet ce Jumalasta ole. Kuinga ihanan sie-
lua lohduttawaisen, hengellistä elämätä waikuttawaisen, ja ijäisen autuden elä-
wä toiwoa opin towus heille tarjoi, siinä järjestyxesä, jonga lEsus
opisans selitti, ja ei he kuitengan wastan ottanet, se on: ei halulla ja rukouxel-
la rlckoillet, että Pyhä Hengi olis armollisesti sen heiss waikmtcmnut, kuin he
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5. Sunnundama Paastosta.
lEsuren hunajata makiammasta suun puheista kuulit, waan sodeit lihallisesi ja
maalisilda tarkoituxilda täytetyllä sydämellä, lEsusta ja hänen sanansa wastan;
niin että Vapahtajasta tuli täptetyp kastajan fans: Hän tuli omillens, mmc»
ei hänen omans orcancr händä wastan, loh. i: li. Waan tukitzit sydamens ja
kvrwansa häneldä, niinkuin David heistä, ja muista totuuden wastan seljoista
ennusta: heidän kiukulm on niinkuin öärmen kiuku; niinwin wuroin tykännein,
joka korwansa tukiye, Psal. 38: Z. Heillä ei ollut eikä tainnet saada hpwä 0.
ma tundoa. Mutta ei se ollut aiwan suuri ihme heistä, sillä he, luulit WHpah.
tajan rakendawan maalista waldakunda, ja he niin pelkäisit kadottawans wir-
kans ja elatuxens. Waan suurembi ihme on se meidän sanan kuulloistamme;
he tietämät, ettei sanan uffo nyt pyydä maalista edustusta pois he.ildä,waan a>«
noastans sitä maalista mieldä ja turha huwitusta niisä; sillä ei lie niin turhan
ja mitättömän elämän huwitusten tähden, halulla ja rakkaudella rukoile, ettäsanan hengellinen ja muuttawainen woima tulis heille hengellisexi, alinomaise-xi ja ijäisesti pysywäisez-i Jumalan tunnon, läsnä olon ja rakkauden rakenda-

Ah! kuinga monda on niitä? Niitä on monda. Kirkon täpttä ne Christi.kunnasa, kuin ei ensingän sitä warten kirkkongan mene, että sanasta woima ja
muutosta löytämän sielulles; ei, waan jos sanan saattaja,l sielun paimen ja
wartia osa paisunda sitä paha omatundoa aiwan liki puhua, ja wäristä sitä hel°wetin omaisutta heisä, niin he puhkewat siitä wainoon, ja maikka ei se ole ta<
pahtuwanans totuuden tähden, waan muiden samankaldaisten wainojain puhel-
len jälken, kuin he itzekin owat; maikka heitä sitte olis monda tuhatta; niin
tapahtu se kuitengin itze sanan totuuden tähden; joka sana on kirwendelewäi,
nen suola pahasa omasa tunnosa. Jota ensmmän nyt ne sanasta haluttomatitzens kowendawat, sitä enämän he joutumat pahan tunnon waiwamiseen ja raa»
telemiseen. Apostolin todistuxen jälken niistä kuin suullans kiittelewät sanansaarna, ja ei kostan^hartalla rukomella etzi siitä täydellistä sieluns koko tilan
muutosta: Attei he rakkautta totuuden puoleen ottanet, autuaxi tullaxensa. Sem
tähden on Jumala, heille lähettäwä wäkewsn exxryxen, mii! errä he walhen u<
stowar, 2 Thesi. 2:in, 11.

'2l Ei ole hywän oman tunnon todistusta niillä, joisa perkele asu. ' O!kau<hiataasiata, että sen ruman hengen pitä asuman ihmisesä! ludalaisien wastaustodtsti sen, että heillä itze oli se kuin he sanoit lEsuMa oleman. Heidän sananskuulu näin: Engö me oikein sano, ertä sinä olet Samarirani, ja sinulla on ver»
tele. Ia juuri tällä sanallans ja pilkallans näytit, että heillä itze oti perkele.
Niin wielä tänäpäiwänä, kaikki joilla on paha oma tundo, hän kiro, sadatta,soima, walhettele, pilka ja pane wiatomain päälle sen, kuin hän itze on; se on
aina pahan tunnon tapa, että kuin hänen on itze lewotoin ollaxens hänen pa-
hoilda himoildas, niin hän päättä toisista sen kuin hän itze on, niin että kyllä
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5. Smmundaina Paastosta. .

todm tule: sydämen kpllydestä suu puhu, Matth. 12: 34. Se on sanomatoin
kuinga paljon ne mnantundons duomion ja todistamisen hyliänet, oman pahan
ja sidotun tundons waiwasia pääsäwät wiatomista lähimmäisistä. Haurellincn
luule ja päättä mielelläns muista häpiällisiä, sen syn tähden että hän itze on si«
dottu ja orja niildä perkelen kahleilda, ja uloshuuta esimerkkini Jumalan la»
sien seuran haureuderi, niinkuin muinen Sodomiterit, jotka rahdoic kanhiara
himoans Hertan engelein kansa harjoita, lyötin sokeudella Lochin huonen edesä,
1 Mos k. 19: 5, 11. Niin nyt wiela sodomalisesti mieldynet, puheillans, jul-
mia, kaubjoita ja häppemättömiä puhuwat ja harjoittamat, niin että koko maa
ja seurakunnat owat täynnäns sitä faastaisutta; ja ei saa wiatomatkan raubaniildä sodomalaisilda ihmisildä; niin että tähän aikan taittan sanoa: maa on saa«staiscn tullut asuwaisistansa, Esa. 24: 5. Ahne, päättä ja pilka ja puhu alino-

ma tawaroista, rahasta ja saalista, ja ei saa nekän kuin Jumalan pelwosa tah<towat elättä itzens oikkeudella, olla rauhas, ilman soimutta; ei se tule muusta,
waan että heiltä on itze ahneuden perkele, että he itze kateudesta tallaisit toisen
oman ja sitä mielelläns wäärpdellä allans saatta ppptäwät; ellei heille muuta
soimausta niistä, kuin määrätyn osans kunnialla nautita tahtomat, niin ahne
Ma heille katteen nimen. Ilman sitä että ahneus on juuri ja alku kaiken pa-
hureen. 1 Tim. 6: 10. Niin owat kaikki mailma, ja huonet täytetyt omaisuden
ja maalisten tmvaram puheista, niinkuin siinä olis taiwas, ja ei muuta onneli-
sutta otistan; joista Apostoli Petari tämän päätoren anda: he owat heidän fy-
dämens ahneudesa harzandunet: kirottu kansa, 2 Pet. 2: 14. Waras ja rpöwä-
ri ajattele ja päättä kaikki kaldaiferens, ja luule, että jokainen niin pala toisen
omau perän kuin hängin. Mutta joka niinpaljon kuin silmä kärsi kajo toisenomaan, olkon se misä luonosa ja laadusa hpwäns, hänen tundons jää siihenftngiri', ja ci suingan anderi anneta, ennen kuin hän palkitze wahingon, ja
anderi rukoile silda, rikotulda. Niin kauwan kuin ei se tapahtu, on hänen tun-
dons poldin raudalla poldcrcu, 1 Tim. 4: 2. niinmyös muut ehdon synnit:
Kirous, juopumus, määrät walat, panetus ett. tuomat pahan oman tunnon.

.3) Ei ole hpwän oman tunnon todistusta uneljaisesa Christillisydesä. Ehkä
«Voimalliset Hengen liikUturet ja ylitzwoitamiset ennen olisit ollet syndisclle ti.
lans parandamiscsia, l. l: 5. Syndcin andexi <aamisefta, Hos, 14: 3»Pyhän Hengen armo walistuxesta ja wahwistamiftsta, Psal. 13: 4- 51: 14.Ppndö ustun urbollisutteen; abkerns Christillisydm harjoituxin/ 1 Tim.4: ?, 8.Halu armon perän wältä syndiä ja mailnian pahutta, 2 Pet. 2: 20. Rukous
tattawaisutta, waeld."man wiisasti kaikisa, Psal. in!: 2. Jano mhollisestanustamisesta totuutta sen epäuskoisen mailman edesä. Ia hän wastudesti lange
«nelmisuteen; ei pidä niin tarkka lukua jokaväiwäisestä kaswannosta, kätkiä si-la lyytpä Ei uffollisesti etzi puhdistusta jokapäiwäisistä synneistä. Ei u.
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- Sunnundtlina Paastosta.
ffo Pyhän Hengen wahwistusta oleman niin wältämättomän, ettet hän )o tai.
dais luotta endtsen armoon. Ei koetele jos hänen ustollans on wtelä se wah°
wistettu hengellinen elämä. Suuttu siihen waiwaan, kum Chrlstllttspden harjoi.
tus jokaväiwä waati. Ei uffo synnin oleman yhtä petollisen kutn ennen. Ei
ota wisu waari aiatustes, puheittes ja töittes kansa. Waikene totuudesta monen
sydämcns petollisen sisälle andamisen ja omain tarkoitusten tähden. Kackeja tä.
sä uneljasa Christillisydesä, ei taida hywän oman tunnon todistus olla ppspwäi-
nen; waan lange syndinen oman petolisuteens; kadotta armon ja hywän oman
tunnon, ja joutu haaxi rikkoon ustosa, i Tim i: 19. Anda pois occa sen tuin
hänelle on ja kadotta krmmuns, Ilm. k- 3: "- Rakendam suurembata M
wpttä mailman kuin Jumalan lasten kansa Demaren kansa. Luulem ltzens ai.
kon tulewans ilman muiden neuwoa ja yximielispttä; joista Apostolt sano: Teo.

raroicur, jo ce olerra rikastunet, ilnian meitä re wallitMta; Ia o josta ce
wallihisirra: että mekin teidän kansanne wallilzisimma. Me oleinma rempelic
Cbristuxen tähden, nmtra re toimeliser Christuxesa; me heikot, murra ce wäke.
wär; ce kunmalifec, mucca me ylönkayomr, 1 Cor. 4:8, 10. Kamsta näW
on hywän oman tunnon todistus pois kadotettu, ja paha oma tundo saa.
tu siaan.

Toinen Osa.
Ruinga h?wän oman tunnon todistus saadan ja warjellan?

1) Saadan hywän oman tunnon todistus, yhdesa totisesa Jumalan sanan
ustosa, joka waikutta sen sanasa aiwotun sydämen ja mielen muutoren, longa
Wapahtaja lEsus kutzu sanan kätkemiseri tämänpäiwäisesä EvangellUimsa: To<
tiststi, totisesti sanon minä teille: joka kätke minun sanani, n hänen plda nate»
män kuolemaca jjankaiktisesti. Ia mikä on sanan kätkeminen, kuin että sen mi-
kutus wastan oletan, ja mikä on sen ensimmäinen waikutus autuuden MM-
len jälken, kuin että synnin turmellus ja rakkaus häwttetän hänen kukolstaiW
sestans ja wallastans, niin että koko synnin turmelus tule hMt rckkoon hänen
wallastas; tätä tarkoitta Pietarin saarna kansalle: Niin tehkat parannus ia pa-
lairkac, että teidän syndinne pois pyhitäisin, Teko k. 3: Täsä ttlasa tule
syndi sekä tuturi että wihattawari lain uhkauresta, sen katkerus ia kadottawat-
sus niin tuturi, että hän kauhistu sen rakkautta ja palwelusta, jota hän sure.
wifta ja ulonanda, josta Petari sano Epistolasans: lchasa karsi, se latta
synnistä, 1 Pet. 4: 1 Ne synnit joita hän ennen rakasti ja olit köykäiset, o-
wat niinkuin myrky ja niinkuin rastas kuorma, owac ne hänelle ylön rasMl
rullec, Se on ensimmäine» waikutus sanan uffostn.

Sit-

174



5. Sunnundaina Paastosta.
Sitte tule senkaldaisen katumaisen sielun kätke lEsuM sana Evangeliu.

min woimallisisa kutzumuxen liikutuxisa, joka uston ylösherättä ja waikutta sii-
nä särjetysä sydämesä; joka uffo tarttu, ja omista lEsuren sowindo
puddisturerens, elämärens ja koko autudexens. Silloin tule omatundo wapaxi
lEsuzen piinan ja kuoleman woimasta kaikista synneistä, wanhurstauteturi ja
puhdistetuxi Jumalan edesä, ja uudesti luoduzi uuderi ja hywäxi omari tunno-
«; sillä jos wanhasa Testamendisä härkäin ja kauristen weren kautta, ja heh»
toisen ruhka pristocercu saastaisten päälle pyhittä lihalliseen puhtauteen, kuinga
paljo enämin Chrisiuxen meri, joka itzen« ilman kaikeca rviaca, ijankaikkisen
Hengen kailtta Jumalalle uhrannut ou, on puhdistama meidän omantunnon
kuolewaisista töiltä, eläwätä lumalata palweleman, Ebr. l3, 14. Silloin
Mi syndinen uffoman lEsuren weren oleman ulottumaisen maron syndeins e-
destä, ja saa uffon kallisa woimasa omista lEsuren täydellisen pyhpden, jona
koko lEsuren kärsiminen ja kuuliaisuus Jumalan duomio istuimen edesä, lu-
etan katumaiselle syndiselle hywäri; ja senkautta pois otetan synnin welka
ja rangaistus. Sielu labjoitetan ilolla ja rauhalla; saa osan lasten oikeude-
sta, joka todisteran Jumalan hengeldä, Rom. 8: 16. Ia tämä on nyt Yp hy,
wän oman tunnon todistus.

Joka nyt täsä on ustollinen totisesa parannu.resa, hän tule kaikella Juma-
lan armolla lohduteturi, ja saa maista hänen hymydens Mitä taita tästä siis
muuta ylöskäydä kuin yri hywä oman tunnon todistus, hänen onnelisesta ar-
mo tilastans: se on löytänyt sen parhaman osan Jumalan' Hengen todistuxenMen: Joka moicca, annan nunä fvödä siitä salatusta mannasta, ja tahdon
hänelle yywän codistuxcn anda ,a sillä todistuxella liuden kirjoitetun nimen, jo-
ta ei prikan tiedä, waan st joka sen saa, Jim. k. 2: 17.

2) Saadan ja warjeLcm hywän oman tunnon todistus, jokapäiwä sen hen-gellisen elämän kätkemisesä, ettei sitä wastudesti nukuteta suruttomutteen; joka
niin tapahtu, että yxi totinen pubdistuxen etzimmon, rippuwaisilka synnin tur-
melunsta, tapahtu kuin ensimäifesä joka päiwa ja hetki kuole»
man asti, sen ristinnaulitun lEsuren tpkönä ustosa. Tätä David etzei. sanoden:Uipäiwä minä odotan sinua, Psal. 23: 5 niin että koko tämä nykyisen aian e»
lämä on yz'i alinomainen puhdistus waellus,ja waelluren puhdistus. Sen hen-
gellisen elämän lisaminen ja warjelus tapahtu mpös sen wanhan spndi tiirmel»

herrauden pitämisellä fangittuna ja naulittuna lEsuren ristin tykönä;
phon se wanhurffazi tekemifesä on syndein anderi saamisesa tullut kuoletetuin
la murretuzi; josta Apostoli waroita: niin älkäc salliko synnin wallira teidän
ruolewaiscja ruumisanne niin ercä re händä-kulilisitta hänen himoisansa, Rom.
6: 12. Ia mpös että sielu aina kätke hengen mielen; ustsllisudella seura Hen.
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5. Sunnundaina Paastosta.
genneuwoa,kurituz'ia ja johdatuM kaikeen totuuteen. Walwowaisesti waarinot-
ta, ettei hän anna suostumustans lil-alle mielisuosiori; waan aina seura Hengen
armon tahtoa: M ole silloin yhrän kadotusta niisä, kuin owat Christuxesa )K,suxesa, jotka ei waela lihan waan hengen jälken, Rom. 8: 1.

3) Saadan ja warjellan hywän oman tunnon todistus, koffa ei, kossan pp«
ritä mastoin walaistua oman tunnon todistamista, tottelemattomudella, kuulemat-
tomudella, kylmäkistoisudella,'ja waariottamattomudella, niinkuin se ei aina o»
lis niin tarkka kuin se silloin ja silloin oli. Waan rukouMa ja Jumalan sanankunnioittawaisella tutkinolla, etzimän lawiambata oman tunnon ylöswalistusta
päiwä päiwäldä. Niin ettei oman tunnon todistusta koffan puutu uffon peru.
stus totudeisa, ehkä se näwyis puutuman wähemisä asioisa. Suurimmat totull-
det autuuden tiellä waeltzaisa owat: itzens tundeminen, Jumalan ja lähimmäi-sen rakkaus, josa Jumalan rakkaus armon kautta on suurin. Sillä rämä on st
ensimmäinen ja suurin käsky: Sinun pitä rakastaman Herra sinun lumalaraskaikesta sinun sydämestäs, kaikesta sinun sielustas ja kaikesta sinun wielestäs,
Matth. 2Z: 37. Toinen sn tämän kaldainen: Sinun picä rakastaman lähim-
nläistäs niinkuin itze sinuas. Sillä rakkaus on myös lain räyttämys Rom. 1Z: 10.
Tätä ei ollut ludalaisilla, sentähden ei heille ollut hvwä oma tundoa.

Kolmas Osa.
Sen hywän oman runnon todisiuxen suurta hyödytystä.

D On yhdellä hpwän oman tunnon todisturella se hyödytys, että st sielu
jolla puhdistettu ja rauhoitettu oma tundo on, se on hämmästymätöin totisesa e-
deskäumisesä Jumalan tygö. Mutta tämä on hedelmä wanhurstautamisen ar-
mosta, sitte kuin syndinen hänen sydämesäns on saanut waituturen siitä, että
hän on löytänyt armon lEsuxen piinan ja kuoleman tähden. Sille peljästyne!»
le omalle tunnolle on sitte hänen sisällisesä olennosas, aukia tygökäymys Isän
Jumalan armahtawaisen sydämen tygö lEsuren kautta; josta Apostoli
Roska me olemma wanhurstaxi tullet uskon kautta, niin meillä on rauha Juma-
lan kansa, meidän Herran lAsuirm Christuxen kautta, Rom. 5: i. Kosta se
rauha kuin on wanhurffafi tekemisen hedelmä, löpty omasa tunnosa, silloin ei
taida kengän soimata sille sielulle hänen endisiä syndcjäns. He taitamat hpwä'
siä omasta tunnosta, Wapahtajan täpdellisyden tygolukemisen täbden, sanoa:
Ruka reistä nuhtele minua synnin tähden. Ei Jumala enä soima; sillä ne owat
lEsuxesa kätketyt. Mitä taita syndinen enämbätä pyytä? Kuka taita siäoin
onneiisembi olla? Sillä autuas on se jonga pahat teor owat annetut andexi, ja
jonga synnit peirecvr owat Autuas on se ihminen, jollen -Hsrra ei soima wää»
ryttä, jonga hengeft ei wilpiä ole, Psal. 32: 1, 2.

2) On
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Palmu Sunnlmdaina.
2) On hpwän mnan tunnon todisteella se dpödptps, ettei se tarwltze vel<Mpa ibmisten soimaurm, ebkä suruttomat ja Phariseuret kuingasoimaisiskään.

dynein sieluin wioja, kuin ennen heidän käändymistäns tapabduit, ja sillä näy-
taisit hcldän wiba ja wiholliscn luondons, joka ensst haukuttele siindin, ja sit-
te soima; jossa Jumalattomat ja piru ei muuta te, kuin plösrepiwät sunnin
haawoja lEjuz,-en haawoista, joihin ne kätketyt owat, joita wastan lEsuxenwerellä rauhoitettu omatundo taita käydä ja sanoa: Ruka rahto Jumala» wa,
littuln päälle kanda? Jumala on Ma wanhurffari tck. kuka on jota ka,
docra? Chmstils on kuollut, Rom. 8: 33, 34. Sillä kvssa !e jumalatvin' kään.
dä itzens, niin ei ole sinulla sinä surutöin eli'plmriseus, mitan tekemistä eli soi,
mamista sen käändpnen endisiä synnejä, sillä Jumala sano Prophetan Hesekie-lin kautta: lumalaccoman ei pidä jumalaccomudelaus sinä päiwänn
tuin hän iyens käända jnmalalwmudestansa, Hcs. 33: 12. Katumainen on saa-
nut »vapari sanomisen synneistäns; seurawaisesti ei hänen endise: syndins muun-
dcle bändä, waan on hän kokonans niistä eroitettu, ja on Jumala ne Keitänutselkänsä taa, ja nlcren Awpccecn Mich, ?: 19, M on puhdistan! r beicä kaikesta
pahasta rcostansa, ler. 33: 8. Andezi andamisen tilasa, taita syndinen rauboi-
tetusa omafa tunnosa sanoa: Mimui onmmndom ei kalwa minua koko elinaika-
nani, Job. 27: 6. lEsus warjelkon kenenqän muusa bnwä omaa tunnon
diftusta etzimän, kuin lEsuxen ansiosa lElu pubdista «ueidän tundomme sinunlverelläs, niin me nautitzem muha ajasa, ja ijankaikttsesti, Amen.

Palmu Sunnundaina.
minnn armam, ja juowt minun yftäwäni fa fnovnkat. Näin ar-

meliastl se kallls, siuri ja Mm'nsä bänen walittua seurakundans rawi-tzcwaincn sielun ylkä lEsus, kchoitta, niitä hänen seurakunnasans herätettyjä
hengelliseen harttautteen, että wastan ottaman, tarttuman ja uffosa nautitzemanmitä armon lWwpdeitä, kuin se wmttomudesta waMincn ja sowinnon weren
ansiosta punainen lEsus, ansio uhrinsa hinnalla ansainnut on; että ne wlhel-lälset ja sielun nälkä karsiwäiset, mabdaisit beidän bar!aas< kaipa>lisesan'a wir-
wottetuti tulla. Pyytä sils se armeljas ja sydänala rakkaudesta palama lEustackkia sydämessänsä lumalata ja hänen pst-äwyttänsä. etziwaisiä sieluja, omista-man jo täydellisellä halun kiindevdellä nautitzemaan ka-kkia niitä arnmn tawa»
Mta kuin beille aukiammasti Evangeliumisa tarjona owat, kutzuen beitäz sano.ven: Syökär minun armani, ja juokar minun ystärväni, ja Mopukar Kork 3: i.

A Sanan
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. Palmu Sunnundaina.
Sanan parren on se suloinen lEsus näisä esipuhen sansisck sttanut ruu,

milltsesta syömisestä ja juomisesta; jonga sanan parren lE,us mpös wahwifta
M kiiuittä siitä hengellisestä syömisestä ja juomisesta sanoden: Joka- syö minun
lihani ja juo minun werent, hänellä on ijaukmkkmcn elämä: ja minä olsn
nen heräcräwä wiimeisnä Sillä minun lihani on st rorinen ruoka, ja
«ninun iwercni on se rorinen inoma. Joka minun lihani ja juo nnnun we,
rem, hän on minusa, ja minä hänefä, Joh. 6: 54, 55/ 56. joilla jälkimäisM
sanoilla lEsus erinomatain seliltä, että hän tarkoitta sitä hengellistä nautitzmi,
sta; sillä ei kengän taida patjan ruumilliscn syömisen ja juomisen kanschja kaut.
ta, tulla osallisutteen lEsuxcn kansa ja lEsus syndisen kansa ellei hän bengcl'
iisisti nautitze, josta lEsus sano: Hän on nmmsa ja minä hänesä; joka hengel-
linen syöminen ja juominen tapahtu ustolla, usson kautta ja uskon kansa, lu,
malalda lEsuxcsa kmkiizaista hywä, i Tim. O: 17.

Syy, jonga tähden lEsus esipuhen sanoisa, niin suurella armeljaisudesla
ja psiäwällispdellä sieluja puhuttele, on se mahdotoin ja pohjatöin uffottomus,
kuin sielu rautoja sitte waiwa ja «stä, kuin he owat tulleet tnntzeman sislunsa
näljän ja janon, waan ei tahdo sydämensä epäustoisudsn tähden, omista l)cn>
Zellisen näkäänsä rawindota, ja janonsa sammuttamisen lEsuz-en ansion woi-
ma, pesoa, puhdistusta ja rawindota: waan siinä siasa ja mastoin tätä etzilvÄ
owaisuM ja bedelmitä, woittoja ja muutoma; ja sitte wasta kuin he ne hcdel.
mät saanet olisit, menisit mmmn ja autuuden lähteen lEsuzen omistamiseen, jo-
ka on takaperoinen ja itzens eli Moseren tpkonä awun etzimistn järjestys, ja se

Tästä eMyrestä saamat kaikki woimattomudet, tietämättömpdet, lan,
Lemiset ja orjalisudet alkunsa Christillispdesä. Siis, että rohwaista sitä wal,

wa ja bengelllstä surettawaista murhetta kärfiwäisiä sielua, saaman sielun rotz-
waistusta usson elswäfi turwallisuderi, puhuttele lEsus heitä armairi ja ysiö
wizi: S)'örär minun armani ja jnokac munln ylMvani.

Se hengellimn nälkä ja jano lEsuxen piinan wanhurstauden perään tuo
rawinnon ja elämän sielulle, sitte kuin sielu totisesa parannuxesa, on oppinut
tundeman cman tyhjydens ja alastomudensa, josa hän on kauhistus Jumalan
silmisä ilman lEsuxen wanhurstauden osa ja puetusta; näkc mpös kuollewaM
ja näändywänsä, ellei hän täydesä aikomisesa etzi armo lEsuresa ChristuM
hänellcnsä wirwoituzexi, sentähden lEsus kaste ilman ansiota tätä tawarata o<
fiaman: N7iim ncuwon sinua minu':dani ostamaan: walkiar joillas l'

tzes pukissr, Ilm. Z: 18. Sielun -täyty niinmuodon ensisii andaman Jumalan
Hengen itziänsä opeita, tundeman be:MMsen kuoleman tilaansa, niinmpös a«
wala ja ilmoitta etteensä, kuinka likmsti bän tanoitze armon rawitze«
Msen, minmuös opetta sydämellsesti stn perään halajaman, mm että Damdmsana
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ftna todexi tule hänen ussonsa lEsusia kohtan: Sinua minun sie-
luni jano, IMMM lihani hala silmä, tarkiasa ja kuiwasa maasa, joka wederöilt
sn, Psal. 63: 3.

3)!utta että niin hartaasti sula armoa janoa, että Herra rakkaudensa woi.
Wsta anda ftn lEsurc-sa rippuwan/ juopua rikkaista tawaroistans, onramatun
puhen parren jälken, että äwerjasti tulla armon hywpdestä wirwoiteturi, ja sii-
nä wirwoiturcsa tuta ja maista phden plönluonnollisen taiwallisen makeuden.
Herran ulossanomattoman rakkauden wuodattamisesia, siihen hengesä janowai<
sen sydämehen; joka usein ftatta kokonansa itzestänsä ulos, niin että he yhde«
st hetkesä, asetetan kokonans hengesä taiwallisen menoon, maistaman täydesämi-
tasa tulewaisen elämän woima. Ehr. 6: 5. josa paljas tuondo ei taidais kandasen taiwallisutta, ellei Jumala erinomaisesti plöspidäisi sitä Jumalasta syndy»
npttä uutta luondoa, johon se wuodetetän ihmisesä; josta sanoa taittan: He juo-
pumat imun huones runsaista cawa.rojsta, ja sinä )uotat heila hekumalla niin-
kuin wirralla, Psal. 36: 9.

Svangelium, 1 Cor. 11^23-59,

Tutkindo.
Sitä hettgelltstn ftsmistä jg juomiM IHsuxen chMistlll-

I. valmistusta IM'xm Lhtollistlle,
11. V7aurindoa, hengellisesti Z'Lsuren ehtoUisesa.
IZI. Hyödytystä heiMlliststä namPemifesta.

Ensimäinen Osa>
Malmistusta IGsuxen chtollMe, Ah kumga kallis ja wältämätoin on tä<mä Christillisyden welwollisuus, walmista itziäns, eli anda itzensä »valmistetta!

Mutta kumga monda käy Herran ehtolliselle ilman walmisiusta: joko tawasta;
Cstristityn nimen tähden; kuolesta luulosta:- että se pidäisi tapahtuman autude-ii? Kumga harwat owat ne sitä wasian> kuin sisällisimmästä halusta käymät sin«ne, saaman elämätä ja woima sisälliselle ihmiselle; )a saaman yhtä uutta liiton
sidettä itzensä ja lEsuren wälillä? Minä nmhdan siis kysyä niin monelda käy-
lnldä Herran ehtolliselle: Rutka te olerra? ja kusta te tuletta? Jos. 9. niin-

palwelja muinen kyM sildä petolliselda GibeoniltzG
s 2 2o«
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Jos sinä siis tulet snrnttomudesas, ja wuowat ilman walmistusta lulemssn

;a lähestpmän lEsuzen ehtollista, niins syoret itzes wikapääri Herran ruumi.seen ja wereen, se on: sinä nähdän yhdenkaldaisen Juvalaisten kansa, kuinti-
itinnaulitzit Chrisiuxen. Sillä he hallihewaifilla synneillä, katumattomudella, ,«

llman sielunsa hädän tundoa, owat se hengellinen Sodoma >c» isgypn, kuss
nmdän Herramme ristinnaulirm on, Ilm. 11: 8. Jumala armahtako»! Kuin»
ga lEsus niinmuodon enimitten pyhä ja juhla päiwinä ristinnaulituzi tule mo-
neldn tuhanelda wastudesti, kuin tietämättömäsä kangeudefa, pimeydet, liiku-,
mattomana, pelkämättömänä, sitä enemin ilman rakkautta ksywät talle ppbäl.
le pöydälle, niinkuin siat ilkeyden purtilolle; joille Apostoli sano: Ec te raida
-Herrain kalkkia juoda, P perkclikcen kalkkia. 53r re raida osalliset olla -Herran
pöydästä, ja perkelitten pöydästä, t Cor. ic>: 21.

Walmistus korkialls ebtollifesse tpgs luetan ja lapabtu lumalalda, hänen
Hengensä waikutuMa. Mutta se täpahlu kuitengin niin tunduwaiststi, etlä
ihminen tietä sen, roffa ja kuinga walmistus tapahtu? Sillä jos me ihmiset
tunnemme eroiluren murhen ja ilon waihella; paljota enemin me tunnemme
Hengen työn ja waikuturen täsä näin snuresa asiasa, kosta pp kadotettu spndi.
nen pitä yhdistettämän sen kaikkein korkkeiman Jumalan kansa. Jos sinä ol
ihminen olet käändymätöin eli Mndynyt, niin on sinun tundemises sen jälkcn,
Joko tuttu eli tietämätöin.

H) Tu?e siis wsllnlstMhen tälle pyhälle poyVällsiWt tarkas itzensä koetele-
zninen. Koetelko» ihmtnen itzensä, ja fitte syötön tästä leiwäftä ja juokon tästä
talkista. Jos fils o ihminen! sinun walmistuxes on oikia, niin koetele (i) sinunsyndis luntzo. Ongo se sinulle fMmellMi kiwuz-i, ettäs «iin pahoin olet Her-
ra sinun lumalatas wastan tehnyt, Kuins itze tpösä tchnpt oiet? Tunnetkos syn-
tiin jokahelkisen kinsamiftn? Tunnekos sinun jokahelkisen hengellisen hittaudeswaiwalla? Tunnekos sinun woimattomudes Jumalan ja Herran lEsuzen rak-
kaudesa? (2) Tunnetkos mUrhen ja sydämen kiwistelemistn siitä, ettäs niin tyh-
Wästi itzes käyttänyt olet? Ettäs min paljon M epälukuista turmellusta lsvdät
tykönäs? Tunnekks tämän murhen niin musertawan sydändäs, tuin Dandin,
Dsal. 38: ?. tUanastcn, Manag. r. 12. Pietarin, Watth.26:73 ja Marian, Luk.
7>: 28. esimerkit näyttämät? Tunnetkos murhen, että syndi sinun usein wietel-
lyt en palMle-en? (3) Tunnetkos Wihan syndlä wnfinn, ja kauhisturcn sen il<
kiäjn bimotttcn puoleen? Oletkos jokapHiwäistsä sodala uston woimasta syndiä
,Mfiak? ofotatkos sisäisimmän kärsimättömyöen, kosta syntzi wastudesti hywän
nimen alla sinua baukumle. Wihs synnille tutan moös sitä, jos närkäMelläwnuet taipumureu mitä kolme mailman epäjumalata ?um owal:
hsn tzwo, Ilmäin pMwö, ja koreus, I Joy. 2: 16. Jos wiellä tun-

net
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net jokapämä henZen ja lihan sodan? Gal. 5: Jos sinulla lmellcl on kau-
histus niiden himoillen tygöj, joitas ennen olet wihanut fydämesiäs, eli jos olet

liitton niiden kansa? Jos sinä olet wastanottanut mitä fpnnejci,
joista etts ole tietänyt, niinkuin wähennn wahingolliset, jos m)t pidät
niiden puolda, ja wastat niiden edcstä? Jos sillä olet se jonga tykönä fyndi o»
saanut uuden asunon; ja sinä npt rakastat oma kunniatas; ja olet kplmäkiffow
nen Jumalan sana wastan? Jos sinä olct ruwenut katzoman muiden roikkain»
päälle, panetteleman ja ajattelehan paha toisista, ilman itzens tundemista? (4)
Koettele ja tutki sinun ustos. Jos sinä isot ja janot arnwa jaChristuxen wan-
hurstautta, ja mpös löydät tykönas woiman ja soweljaisuden rukouresa tnnge-
man itzes edes armon istuimen wgö? Niinnwös! sinun spndis tuttdemisen alla
tartut fowindoon, ja siinä etzit lääkettä, ja terweyttä sinun wiheljäi-
selle Jos tunnet sielun rauhan ja lewon Jumalan kansa? Toiwon ja
odottamisen ijankaiMsen autuuden perään? Jos sinä olet hawainut Jumalan
ja lEsuren rakkauden sptyttämisen sydämesäs, niin että sinulla on suloinen ha-
lu teödä sinun lumalalles mielisuosiota? (5) Koettele isinun aikomises. Jos
sinä mielit totisesti ja wakaisesti rakasta Jumalala; totisesti wihata ja wäliä syn-
M ja fpnnin tilaisuveita? Jos sinä suuremalla uffollisudella tahdot, warjella ar-
mon, nautita armon wälikappaleita. Jumalan sana ja Herran ehtollista, kuinse «ennen tapahtunut on? Jos sinä näet wältämättömän, klwlla niistä endisistä
m/.eistä, joitas et ennen niin tarkasti ole tundcnut? (6) Koettele sinun seiso-
wmsudes. Jos sinä kaikkein plitzen tunnet sinun sielus pyrkiwän jokapäiwä i-
Msen autuuden perään? Mnkatzot tämän mailman rakkauden? Ikäwöitzet lE-
IZM tulemista duomiolle?

Pyhä Namaltu näptts tämän walmistmen mahdollisuden. Synnin tunkemi-
sesta sano se: Niinä muistan ränäpänä minun rtboLcni, i Mof. 41: 9. Minä-
mnnen mn.tm pahat tekoni, ja minun sondini on'aina minun edesäni, Psalm.
Zl: Z. spnmn murhefta sano Bavid: Minä nlyrisen minun sydämeni kiwitsta,
Psal. 38: 9: minä suren, että sMn fnla minnia, Psal. 119: 23. Spn-
diä wihamisesta sano lEsus, kosta hän maäla synnin oman hengen rakastami-sen Ma: Joka henFcnz3 rakasta, hän kadotta sen; mnrta joka tasa mailmasa wls
ha henZmsä., hän Mocra sen ijanraikdiseen elämään, loh. 12: 2Z. Siitä joka
wastudejU on langenut Hnnin mkkatttteen, sano lEsus: Se ruma hengi orra
ftirzeman pahembaca hengcä kansans.ja sen ihmisen witmeisec owat pahemat kuM
wsilnäiser, Luc. il: 26. Ia ettei katzoman toinen toisensa wikain päälle sanZ
ApoDlr Jakob: MouumiM me knkin pumnmme, Jak. Z: 2. llssosta joka iso
armon perän; rukouMa' Pitä kiini lOsurefta; tövtä terwepden lEsnxen haa-
woisa; tunde hengellisen rauhan; takassa Jumalala ja lEsusta häneu tahtonsatckmisM, sano Apostoli: Teidän ustonne kahva jalosti, 2.TheA 1:3. Aikomu-
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zesta sano Apostoli: Ei että minä sen jo käsittänyt olon cli sillen tavdellinen H,
len, rvaan niinä pyrin sen pcvä.i, ectä »n«'ä kässtälst -, niinkuin minä hä.
neldä käsitetty olcn, Phil. 3: 12 Ppsywäupd.stä sano lE,,u': Joka loppnn
asti roohwana pysy, st tule autuaxi. Match, 24: 13 ja oie njkoliinM tnolewan
asti, uiiil minä sinulle elämän kruunun annan, Il:n. 2: 10.

2) Tule sille kallille ehtollisslle, pn totinen ja pohjalinen PM
kiminen yhdistystä saada sen to!minai>stn Jumalan kansa. Sinä olet nutämaM
kplmendpnpt Jumalan raklaudesa, Kplmendynpt sowinon
sesä nautinosa ja siitä woiina saamisesa ja sen kunnio-ttnmisesa. Kylmendvnyh
Pyhän Hengen armo mmkutusien wirwoitawaisesta joka aikaisesta uudesta loh,

lohdutuzesta. Niinmuodon tullut oudoti ja kylmäkistoiscp sinun Iu«
malatas kohtan, jolla ei enä ols nstsa, 5 Mos. 32: 20. Ah! niin kiiruta sinuas
wahwembaan ja pnspwäisembään liitoon Jumalan kansa. Ei ole mitän niifi
toiwotcttckoa sille kylmendpnclle, kuin että Jumalan kiruccawainen uudistus a-
lais uuden armon raKmdamiscn, Esa. 49: 1?. koko sielun tila phdesä totisesi
pyynösä harrastamiseni, endisten e,rptpstcn eMmise.ri; ja saattamiseni tch»delliseen armon osallisutteem

T-oinen Osa.
Namindoa hengellisesti lEsuxen ehröllistfs. Se hengellinen nautinho on

pää asia koko meidän kallin Vapahtajamme ebtollisen asettamisesa. Nautindy
tapahtu mildä parannuxen järjesiyresä olewaisilda sieluilda ykinänsä,; kuin owat
saanet armon walon ja woiman koetella ja tuta sielunsa puutteet, ja ettei he
kenengän muitten tykönä Hi eikä lspdä puhdistusta heidän kiwulla tutuista jo
wihattawista synneistäns,kuin lEsurcn pyhäin haawain osallisudesa, joka heille
ehtollisesa erinomatain annetau ja jaetan; sillä Christuxen Jumala po-
jan weri puhdista meitä kaikesta synnistä, 1 loh. 1:7,

Ka/l wältämätöindä syytä ja kehoitusta etentule epäilemätä näil-
le nautitzjoille, jongatähden he ehtollisesse tulemat Ari on wieraitten oma suu-
ri tarwe, wajawaisuus, lmkkous., ja sielun wiheljäisyys, josa tilasa jokaitzen
täyty tunnustaa knka ywmärcä? Anna minulle anderi salaiset rikoxer,
Psal. 19: 13, tuttu ja ilmei tullut alinomainen heikkous ja pohjatöin wajawai»suus on, joka kehoitta wajawaisudestans hengellisesti fairastawaista kirutain tu-
leimn osaa saaman lEsuMa ehtollisesa, sen ylimmäisen papin tykönä joka woi
meidän heikkouttamme armahra, Ebr. 4: 55- Toinen kehoittawainen syy on
ZEsuz-en rakkauden waatiminen, kaikkia wiheljäispdens jundewaisia ja hengelli.
ftstä näljästä ja janosta palawita g>dämm,itä, koffa hän sanoi Ocrakar ja ftö-

käh
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Ae, öttckat s<t sttokae. Mutta, ei siinä ole kyllä, että meidän sma surkeudem-
me anda meille syyn tulta natttindoon lEstyen ehtollista; ja että lEsus takka-
si! ja pstäwällisesti jokaista haukuttele sitä nautitzeman. Waan hän kanda mei-
dän tpgömme tawaroitanfa, siinä että hän anda opctajain ehtollisesa jakaa meil-
le leipä ja miina ja sen alla ja kansa bänen ruuminsa ja wckenfä, ja niiden
kansa kaiken armon ja autuuden. lEsus käy miellä fanasa ja tarjo hänen täy-
Vellistä täyden tekemistänsä sinun snntzeis mutta ettäs mahtzaM wasta-
notta ja nautita taitta, niin

Waati asian laatu finultza, totisen ja elämän uston käden eli suun, loka
palannuLesa ja uffon uudssa synVpmlsesä sytytetään totisesti katuwasa sydäme-
sä. Se isowainen ja janowaincn, ikämöitzewäinen ja omistawainen usko, joka
on ensimäissn käändymisen alusa opetannut makmsefti etzimän armoa; se sama
fta nyt entollisesa awata itzensä, wastattottaman, ne lEsuxelda tarilut hänen
Nimmnsa ja werensä autuan armon ja puhdistaman wirran, rawinnoxi hengel-
liselle liäljälle ja wirwoiture/t nälkäiselle ja wäsynelle sielulle. Täsä erinoma-
tain ja tunduwaisesti toteen'käy ja täytstän lEsuren lupaus: Minä tahdon
teicä wlrwoirra, Matth. tl: Sillä niinkuin ehtöllisen wierat suullansa ma-
ganottawat ja nautitzewat lsiwän jn miinan, niin totisesti sen alla ja kansa ma-
sianottawat ja nautitzewat ne mahdolliset wiewt uskolla, lEsuxen kuoleman fo-
winon elämän rawiunop, jolla heidän nälkäns rawican, ja janonsa sammnce-
tan, loh, 6: Z5. Nim että he löytämät täydellistn rauhaMsuden lEsuren haa-
woisa, heidän syndins Hndexi. saamisexi».

Tämä nautindo tapahtu omaisesti kolntenkaldaisisda nfkoilda, aina sen jäl-
ken kuin ne omat, enemin armosta ja wähemin omasta syystä, sonttljatnautitze-
mn: li) Ne kuin owat uffohon tulemallansa, malmtffus armon työstä; ja omat
slibcen kowimbaan affelehen autuuden tiellä tullet, nimitäin: Koffa sielun tirffa
en suurimallans, että sinä hetkenä ja silmän räp"!Mna uskoa, se on: jättä ja
swala kaikki woimnns, taitons, ja pyyndötts lEsnMlls, bänen yxin
waisen armonsa alla; ehkä kninga sidottuna, maiwattuna sekä lain duomitzemi-
selda, että synnin teräwildä kiusaurilda, kuoluna ja woimattomana Ehkä hän
wielä hamaitzisi taipumuren ennen'menemän takaissn, kuin lEsuxen armo ta>
warain tpgö; jos hän täsä ylöndä tarkoiturenfa kuulon lEsMen evanFcliumil-ltz Jumalan istuimen etteen, hänen beikolla käsitplelläns; niin hän saa kuulla
ja hamaita uffon sytyttäwäistn ja elämäisen turman syndymän ja ylsskäymän,
jona ttderi tule: tule, ja NPt jo on, errä ?uol!er faawvr kunlla linnalaiV
Pojan äänen! ja joeka' sen kmckwar UV ela> loh 3: 25- Nämät sielu
rankat ei mielellans wuowaifi menemän Herran ehtolliselle. Mutta jos nämät
sielut hawaitzcwat että he vwat kokonansa itzensä jättänet ja- omistn woilMstaS-
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sä itzens ylönandanet, PvbZn Hengen ariuo mackutusi-en alla aldixi', silkiäsik jH
wakaisestl toiwottawat taltamans usson lautta onnsia lElusta, minkuin
alnoa niin hciliä un olklcus nautita tata wabwisturen wäli,
kappalda, johon dcitä Jumalan awaralda E, angelium !da näin
fi jnnowailec culkat werren tygö, rclin joilla el o>lc rahaa tulkar js
syökät: Tutkat, osiakat ilmcnl Sahara ja hinnata ja lista, E'a. gZ: i.
(2) Tapahtu nautindo niildä kuin hawaitzemat uudcn aimon luo»
non tundomerkktt tykönänsä, ja mpös iraikuttawaiscn-ustoli; näille on lEsuM
ehtollinen riemullinen rakkauden aterja ja klinitys päuvä, joille lEsus ilullc,
sano: Syökät munm arulaiu, ja juck.»t nniiun ysiäwäni, ja u p:;kac Z) Tai<
ta myös nautindo tapahtua niildä wadingottutuNda ei ole w!e!lä
peräten ulossammunut. Heidän tule nautaa lEsuren ehtollista, ei suingan sii«
nä tarkoituxesa, että saatta itzellensa uinlifta rauha.ja lepoa heidän jo ondu-
lvaiscsa tilasans; maan että saamansiinä uuden hcrätpz'en,lääken, ja elämänkin»
diämän uston kuin tälän asti tapabtunut on. Ia wackka näills
kustannais kuinga paljon cnäman tpotä ja ahtautta, kuin niille ppsywäisille u«
ffosa, niin ho yhtä hywin tarwitz.watija saamat tulla; sillä lEsuren kutzumus
sopi wiellä heille: Tulkar minun kaikki iorka tsörä reerre, za olette ra-
ffautetnc, Matth. 11: 23. Nämät ustomaiset taitamat ja saamat nautita heidän
Vapahtajansa armo kädestä bären uhrl-ruumins ja übri-werens, ja olla waku<
letut, että lEsus sisäni emmin ja likemin itzcnsä phdistä heidän kansans, kuin
Heipä ja wiina heidän ruumansa kansa.

Kolmas Osa
Hyödystä, tästä henttellisestä syömisistä ja juomisesta. Hpodytps on 1) Ettäsen rakkaudesta rikkaan lEsuren armo työt, mabdaisit sitä eläwäisemmin ja woi-

mallisella lukitzcmisella muistetta; että tutkindo siitä mabdais sitä enämin ilautw
waisen ja taimallisen huwiitamisen painata meidänZ sielumme olendovn ja sisälli-seen muoton; siitä suuresta lEsuren kuolcmasa ansaitusta autuudesta; longa-
tähden lEsus hänen ruuminsa nautiHemisen Mkensano: Oe cchkät
te mmu,l muistojeni: '

2) Hpödvtys He saamat elämät keboitMt ilmoittaman lEsuren kuolema-
ta/kiitosten mcisuillu, ja ilmoittamat myös muille sitä armo, woima, rauha, ja
elämäin, joka täsä cbtollisesa masia oikkein ilmei tuli, ja oikkcin armon walkeu-
den selitti Jumalan ftmrcsta amunja.autu,den rakenteesta mailman kansa, jo-
ta kackki armon malmistuzen työt tarkotti'; silloin tedexi tule: Joka meira pimey-
destä hä,wn ihm liiscen valkeuteensa kutzmmc z Pet. 2:9, Hänen rMan Poi,
halw wsldawndnan/Col. iz.
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3) Hyödylns. He hawaitzewat lEsuxen piinan osalltsudesia, phben mholli-

sen tahdon waelda,ppb!Hesä jokapäiwä, ja kuolla kimi rippuwaisista
turmeluista ja sMnelstä. Se 01l itze tpösä plisiä ja korota Wapabtajan kuole.
mata, ja nautita scn woima uudexl elämäni/ josta Apostoli sano Eoangcliumifa:
Niin usein kuin te syötte tästä lerwästä, ja juotra tästä kalkista, pitä teidän
Herran Vuoleman julistama», sihenasti tuin Hall tule.

4) Hyödptps on usson wahwisius sekä synnein anderi saamisesta että phdt.
siprestä lEfuxcn kansa, jonyatähden lEsus on ehtollifen asettanut Sen he
näkewät siitä, että he saamat halun, tahdon ja woiman uudesa kuuliaisudesa,
nöprydesä ja rakkaudesa waelda. Jota enämin he saamat nautita lEsuren eh-
tollista, sitä enämin kiinendy heidän uskonsa lEsuxen kuolemasa, ja eläwär siitä
Gal 2: 20. ja heidän sisällinen elämänsä on täcknry Christurell tansa Jumala,
st, Col. Z:Z<

8) Hpödytys, on monenkaldainen. kmkein on rauha Jumalan kan-
sa; kaikki wihollisuus. poisolewaisuus. ja epäilewäisvs tule lEluren ehtollifen
mMM/esa nautinnosa kaaturi, ja pri lapsillinen tpgökäpmys sitte

wanhurffauttaminen lEfuren weren puhdisiuresa ustvsa synnin welasta ja
Hkrraudesta tapahtunut on. Jumalan istuin; hänen laupias sudämcns, jonga
tM sielu uffalluxella itzens M, on se tuttawin pää asia, tuin usto lEsurew
kuoleman osallisuden kautta käsittä. Tämä jrauha perusta, noja ja luotta wan»
hurffari tekemisen armohon lEsurefa, jonga hän lEsuzen piinan wanhurstau-
den päällensä sowittamisesa ja oMtstamisesa ilolla saanut on. Ah! mikä autuas
rauha! jonga hän sudämens uffoila kiinipitä sumin tpwendö ja pstä-
wys, että olla M rauhoitettu ja lepptetty Isa t.uwasa: me olenunawan,
hurstaxi tullet uston niin meillä on rauha Imnaia» kansa meidän Her-
ran IGsuren Christuxen kautta, Rom 5: l. Ah! ruinaa kallis on siislEsure»
weren ja kuoleman hengellinen iloinen nautindo! rauhoitta ja rakenda
tauwn Isänsä kansa, ja rauhan omasa tunnosa. Täsä lEluren sana toveri tu.
le: Jos poika! teidän wcpan teke, niin te cletta totisesti napaat, loh Z: 36.
Minä mahdan'siis suurimmalla ja sisälllsimmällä ilolla tckwotta kaikille hengesH
iloisille ehtollisen wieraillc, heidän autuasa lEsurensa nautinvsa: Armo ja r<M
ha teija, 2 Pbt< 1:2.

Päötös.
Se siunattu kaMi, jota me siunannne eikö se ole Cbristurm weren osalli»

filus? Se leipä, jonga me uiurramme, eikö se ole Christvxm ruumin osaWms?
l Cor.w: 16. Täsä on kvsvmps kaikille katumattomille, eLei he tahdois arwaia.

Aa M
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ja sydämellens laffta ssts pyhä ruumrssa' ja mertcr joim he nautttzewat duomio.
xi ia kadotuin. Ah!! muista ettet tätä miattoman- wiatoinda kuolema,
ta nautitK oikfem mnilha kuin mitdä meri! rustiat synvins katuwaisilda, wäri,
fewillä kynelillä., Ahl kawata kmnga. kamvan sinä-kartutat duomiota päälles,
katumattomudellas^.

Kysymys on- täss mvös teille te raadolliset, ja uffon heikkoudclda maiwa.
iut. Ah mlkat tämä» priffotus weren täydellä sydämellä ja andakat uffon
kuuliaisudesa aldixi itzenne,, mm te pmatan,, Amen.

Pitkä Pemndama.
3«?'is si minusta, että minä muusta kerskaisin, waan ainoastans meidän Her<

ran IKlucen <shrtstuMi rististä; jonga mailma minulle ristinnau!ic«
tu on, ja minä mailmalle Kosta Apostoli Pyhä Pawali, joka, kändy-
mistäns kirjanoppinut Phariseus, oli kaiken mahdollisen bokstafwin tiedon kan.sa, tutkinut järjelisesti monesta ja kaikista autuuden tiedon totuudein kappalei»
sia, ei löytänyt kuulemattomalle sielullensa täydellistä lohdutusta; eikä rauha
hänen harjoiturisans; ei myöffän iienyt sotia ja ei tainnut woitta hengellisiä
wihollisians; waan yri waiwalloinen 010 seurais aina händä; mutta koffa Ju-
malan erinomainen armo saatti hänen käändymään, ja se autuain onni hänelle
tapahdut, että oikia uffo hänefä synnyi, sai myös hawaita uffon korkkeiman,
ainoan ja, kaikia autualifia hedetmitä tuowaijen päämaalin ja silmä määrän
lE<urcn Chrifiuxen ristin hahmosa ja muovosa; josta wasta hänen sieluns täy.
tellisefii sisällisesti tuN; luki sentähden kaikki muut tiedot, harjoitu.
xet ja omaisudet mttättömiri Vapahtajan ristin suhteen, sano siis: pois se mi.
rusta, että m.nä mmlsta kerskaisin, waan ainoastans meidän -Herran liOsuxmChrisuxcn rististä; jonZa kaurra mailma minulle ristinnaulirm on, jaminä mail»
malle, Gal. 6: 14,

Tämän tunnustuzen Apostoli ilmoitta, että, sekä wääsät Apostolit ja opet<
tajat olit koko menons ja wtrkans asettanet kunnian pyyndöhön, sitä etzeit ihmi-
fildä, ja kerffalsit siittä, että he ihmijuda ja Jumalasta tundemattomilda kntet.
iir,; ja eltä.muutamat olit rumennet autuudens toiwon asettaman lain töihin,
itzcwalittuin kiiwautteen ja harjoiiuxin, jotka ei alkunsa saanet sen ristinnaull'
tun Wapahtcpjan ristin osallisuden woimasta ja hedelmästäpä ei muuta mpötäns
tuonet kuin rauhattomuden sieluhun, ja woimattomuden huwpden harjoituresa;

jotka
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jotka!iohdatit luonnollisen Voimain teko!pMtteen ia Mekokkocm "käärittpn voi-
mattoman oman wankurstautteen, -johon ilu,yiset,miel3lläns iseisattawat; että Zär-
jeltäi',s hakeman apua ja woima.enknällä osalla etzimisens Haluilla M !tylönäns;
joista sama Apostoli sano: -HM.; on N waus puheen, :n,urca ei raa-
don jälken. Sinä ei he wanhunskautca, waan
omaa wanhArstaurcansa wahwista, ,clrä ole Imualan wauliursto.udetle Hlmliaiser,
Rom- iv: 2, 3- .Se on: ,e.i he anna Jumalan wihan lniin täy-
dellistä oikeutta, että se mpotta pyhKens jälken itäisen helwettMv M 'ettei siinä
löudp pienindäkäntpön. ,oinai.sich,en,"Lli HarjoilUMN Mcha, jM Pelasta Mä. Et
he niinmuodon autuuden järjOpfesä etzi osallisutta -ansios
litzemisesa sitä wanhurssauden wackcctta, -pukua, puWstnDn woima, ja esillä ar-
molla itziäns puetta, wahwista, raroita, Lauhoitta, ja elämätä saada pppdä
niinkuin ainoasta autuuden puhdistus wesi ja ,wirwot,us ,me.si-lähte.stä, ra-
witzeman sieluans koko armo» aitasta Mä Miasta Llämän lenvästä,
ehkä IMis kplläiftsti oli ennen wäärain HlpGolem )a Hengellistä exytpstä le«
wittäjäin tllloa sanodcn:-Mluä ,oM Fläman l«pä-: jola tule minun
Hgöm, ei HHu suuhan iss: ja joka usto «nilmn ipäälleni, ei Hän kostan jano,
loh. ,6: 55. Näitä -lamitzemattomia hengellisiä Lfptpriä nvt MpGoli kokonanS
maaban kukisti, ja o,man usson »tilans luonon, Perustunen, woynan ja ppspwät-
sen äutuudens turman tMnMa, sekä niille MpneUe Malathan seuMunnafa, et-
tä koko mailMalle, sanoden: Po.is se mmuKa, -eträ mM
Miioastans .meidäll herran

MvangMmi 5 Mt.
KutkWp'

.1. Mlnnalauxia IVsMN rMn.
11. IGsuxen Mm.
!11. Auruutra fuin Bstists M nautihjoilla «»»

EnMäimn Osa.
.

. IGsuxen pistin cksimalMxifi. Meidän LaDiman Wapahtajamme lEsuz'ennsiift eii rlstitzemisesä on aiwan monda lumaUsuden autuaita, kaikmatsia sie-lun sisällisiä sairaudetta parandamisia, kätleipn.ä. Tainan perustus patzan pääl-
le nojawat,kaikki sen Fhristillifen Ipin totuude.t. Tc.mä kllklastt walaise, ja se-
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Mä kokv auluuden färjefipxen. Ristin armon osallisudeM wasta saadan Hengi
ja eläwä alku hengelliseen elämään. lEsuxen rististä saawat kaikki armon wai.
kutuxet beidän rakkaat ja armolliset luondonsa rumeta osottaman, niisä sydsmi»
fä, joisa wihan tnndo Moseren laista on petwun alkanut, niin että
Johannien todistus toderi tule: Lati on Mostxen tantta annettu, armo, ja ro»
tuus on IG uxen Chvistuxen kantta milvr loh. i: i?. Tästä ristin saarnastasaawat eusimäiset ainet ja hengen oikiat liikuturet ihmisen sielnfa alkunsa uston
heräjämiseen ja spndymiseen; siitä sen aumat hedelmät kaswawat; fildä aina y«
löspidetän, alinomaisen siinä ristisä rippumisen kautta lEsuxen ristitzemisen

usto ttman lakkamata kunnioitta, M alati kaikkein omaisuttens kansain
Hens siilien sulke, niinkuin hänen pää oma wiina puhuns, kalliohons/ kilpcens
wahans ja auwudms sarwen, Psal. 1K: F. josta hän kiinipitä; ja pmtzi tätä ri«
Hiä, ei hän tahdo mistän mitän tiettä. On stis lEstyen risti st taiwan tawa«
Ta, josta Christillinen usto saa ja otta taiwallisen krpdi rppälesiä armon lääken,
lain angarutta synnin saastaisutta wastan, ja awun tunnon särkewäifille haa-,
Woille Tämän korkeiman ja kalleiman totuuden Apostoli myös perustukena pi<
ti kaikisa feurakundain rakendamifisans hänen kirjoituzisans, sentGden hän to.
dista: Sn minä itziäni pnänxc teidän senftnne miräkän rietäwäni, waan nmos»
stans lEsuxen Christnxen, ja sm ristinnanlirun, i Cor. 2: 2. Tämä on ainoa
välikappale Jumalan kauhiata, kuilengin oikiata wihan rangaistusta poisotw
waan, ja wihan alaisen ihmisen armohon saattamaan. Tätä lEsuzen rtstinar,
snoa andoi Jumala edesmaalata monein merkein kautta wanhasa Tcstamendist,
Joista me muutamat edestuomme:

X) Abrahamin pojan Isakin uöwmtsella, foia Jumala itze kästi Abrahamintebdä. Isaak Jumalan wiisauden jshdattyen jälken sai kanVa ne puut, joiden
Päälle Abraham. Hermn Jumalan kästyn jälken aiwoi Isaakin poltvuhrizi uh«
rata Jumalalle palwellurexi; Jumala sanoi Abrahamille: Gta nyr Isaak sinunsinoa poikas, joras rakastat, jn nwne Msrian maalle, ja ichra händä siellä pol<
touhrixi, 1 Mof. 22: 2. Meidän kallis WapahtaMnmtz piti myös kandamaan
<i ainoastans ristiäns, waan mpös kaiken mailinaan rastat synnit, kosta hän
käwi ulos Jerusalemin kaupungista, piinatta ristin päällä: Jumalan wihalda,
tain kirouxelda, Helwetin piinalda ja pekkelitten soimauzilda/niinmyösmailman
Hndein kuormalda.

2) Kuwaltin lEsuren risti wanhasa Testamendisä, wasti kärmen plöndä-
Mifellä puuhun. Kabbenkaldaisen hywän tpön Jumala tämän wasti kärmen
Pipusiamisella ännoi ihmisille. Ensistt, kosta zoku kärmeldä myrkyllisesti ja kuo<
letwwayesti purtin, niin ne haawoitetut sait tetwepden, kahomiseUa sen puuhun

Se toinen hpwä tpöi M esimalame-
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Mkä Perjandakna.'
sn, on estmalaus lEsuM ristihin; että kaikki ne ihmiset kuin Jumalan ylös-
walaisturesta saamat tundemisen heidän syndeinss myrkyllisestä haisewaisudesta
ja kadoturenen kuolettawaisesta woimasta, saawat sydämellisellä uskon janon ka-
homisella ylöntä halunsa sen ristinnaulitun! lEsuxen päälle, niin he löytämät
rauhallisen terweyden omalle tunnollensa; mieli puhdisteta» synnin ilkeydestä,
ja hallitzcwa synnin walda eroitetaan pois sielun monnista. Sen totuuden, kuin
kärmsn ripustaminen'kuwais, ja mikä hywyys ja autuus lumalalda kaikille
kansoille senkantta tarkoitettin, Johannes todista: Niinkuin Moses ylensi tär«
mm torwcsa, <liin pirä myös ihmisen poika ylettämän Errä jokainel» kuin
Mo hänen päällensä, ei p»dä hukkuman, murra ijantaikrism elämän saaman,
loh. 3: 14, 15.

8) Kuwattin lEsuM risti, uhreitten panemisella altarin päälle, joka oli
plttty maasta. Jumala tahdoi täällä kuwaurella näyttä, lEsuxen ristin päällä
uhratun sowindo uhrin, piinan ja kuoleman oleman ylety>n ytitzen kaikkein, se-
kä ke lp amisesa Jumalalle, että yxin woimallisudesa kirwoircamaan synnistä, 1.
Job. 1: 7. VM kaiken lohduturen ja autuuden aine ja lähde. VM kaikkein
korkkeimasti hallitzia ja tawara sydämesä; mutta muut maaliset tuhansin hal-

Min päällen nojattawa perustus ja turwa; maan ei lain ja hywät
tpöt, eikä niiden muutos ja pyhyys, johon ihmiset sangen mielellänsä, miellä
laildakin herännet nojaten lsngäwät. risti on heille pelkollinen ja sy-
dämen pohjasa epäilty, outo, muistamatom, waatt kaikillef oikein uffowaisille:
mesi-leipä, ja wahwin kallio pysymään perustukena, joka pitä wahwistettuna
kiinittämistn uffosa. lEsus eistisäns kuwattin sen syyn tähden altarihin, että
ne jotka Evangsliunnn hengestä saawat kcindiän uffon, liittämään sielunsa moi-
mat tähän ristmnaulittuun lEsurehen kokonans, ne tulemat elämäsä, kuolema-sa ja kuoleman jälken lEsuxen omana ppsymään, loHannexen todisturen jäl-
kcu-. RolZa hän widcnncn sinetin näin minä alrarm alla (se on: ISsu-
fen rytoiiH) niiden sielut, jorka Itlmalan sanan tähden tapetut olit, ja sm rodi»
ftuxcn tähden> ktlin heillä oli. Ilm. k. 6: 9.

4) Kllwattin lEsulen tistl Pääsiäis lambaan panemisella yhden ristin puun
päälle, jota sitte paistcrrin, 2 Mos. is: 3, 9. Erinomattaisimmastt tarkoitti
pääsiäis lambaan sekä puuhtm ripustus että paistannnen walkian edesä. kallin
Wapahtajan ristins kautta Isäns wiban poldetta edeseisoMista; ja Myooma
lEsuzen ristin kumaus on kaikina aikoina, kaikisa tiloisa ja kaikinaifien syn-
dein laadusa, yz'i Yywin ha,»awa woide lääkitzemään synnin haawoja uffosa. Tä«fä kuwauresa on järjelle salattuna, mutta uskolle tuttu kitwoituzen ja mallallaPäästämisen täysi armo, kuin pois otta no wäkewät synnin mallat, ja lain kr-rouxen syndiseM eroitta, ja ei mitMn muut sodat, työt, ja omai.

. Aa Z su-
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sudet, ilman fydswen ussawsta tähän Jumalan karitzan meren woj,
maan. 'Niinkuin Pääsiäis !.amb,uin Satramculi wmch.ra oli e»
läwä mu>stc.n malaus Jumalan MlMannften egMin orjudcsta; n>.in sen pol.
dttta tärsiycn lEsuz'.en meren, hle:'. ja ytimeen ntinen nanni-do prinäns IM-
ta synnin otjliden, uston sydameliscsä lälä lEsu,ren nnlipn muotoa
ja woima. Se estä hassitzcmiscn wiholliste.n surmamiftsta,; sillä M-suren meren osallisndesa masta raicaHuzyala marjciia t/uku,tta:an, 2Mos.
Se on se armon ihme, jota Fmkcsa/CbnMtWM LZitän, ja .tuotta woitön,
uffownisläe lEsuren päälle; josta David todista: saärtänyr ihmejxrenst
nmiston, Psal. 111: 4. Ia AvosioK sano: Rjlcos olkon Mmalau, joka meille
Lvouon andanm on meidän H.crcan lOsuxm .Cyrisiuxen kuMta, 1 Cor. 15: 54.
2 Cor. 2: 14.

ToiNW Osa..
IKsuxen ristiä. Meidän kallis Vapahtajamme tuli ristinnaulitM yny.

kuin ie suurin pahointekkiä, ei Mlbalaisten maan Romarein lain jäifen; häp,«
piällisellä tawalla, niinknin wazpakunnan pettäjä, .ennustufen jälken.; Hän an«
doi hengensä knolclnaan, ja oli pahan Lekiäin Maan luettu, Es. 63: .12. Min<
gätähden meidän lunaMremme piti näin häppiMisellä ja katkeralla rangaW»
rella täptettämään, sihen owat zltzlamat sypt, f-uin owat:

1) Jumalan koston Mkeus maahei sitä. Että Midsn «filpanhembamme o<
lit puun tykönä synnin tehneet, niin Piti lEsnren puusa rippumisen kauttg
NMMman synnin edestä. Ia minkuin perkel.e punsa walhLlla en simaisen
synnin kannen muodosa, niin piti lEjuxen ristin puuA rippunnsella ,edestuo«
man wanhurstauden sen julman synnin Peittämiseni, Apostolin jäl«
ken: 37lii,Min yhden synym kautta Sn kadotus rullur taiktein ihlnisten päälle,
min on myös -ylOen Manhurstauven fanrca Bämän tnllut kaikkein
ihmisten päälle, RoM. s: 58. Wiellä, niinknin se manha mato mietteli ensimäi.sen ihmisen puun tyGnä, Piti hän jättensä ylitzwoitettamaan Mristuren rippu-
misen taltta ristin PääM, jolta se si«natm rvaimon siemen kannen pään Mi
tallais, ,1 Mos. Z: ig.

2) On lEstoen rMnnHulitzemisesa Men sowinho Mirkansa tlmoitettu.Meb
dän Wapahtajamme r'pui Puusa Taiwan -ja maan°wälillä; näyttärensä hänensowittamisens maan M Taiwan, Jumalan ja ihmisen, niinkuin ainoa »välimies.
Tähän wälimiehen Mirkkaan oli Moses Mmalaus manbasa TestamendisH, jonga
wirka v!i et.tä seisoa Herran Jumalan ia kansan wälillä, ilnloirramasa kansalle
Herran sana; )a kansan lupaiM jällens Herralle, Z Mvs. 5: Z, 27. Kuitengin

, ' '
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on Moseren ja fowindo ibitnwillck eroiltls. Moses oli fyndi-
nen ihminen;- Christus oli wiatotl« j<§ ilman ftinntä, Ebr. 4'. iZ. Moses oli
wälimies Jumalan ja phden känsän wälissä; Christus olt «välimies Jumalan ja

koko mailman Moses ilmoitti Herran tahvon laisa, waan n tainnut
eikä miellä taida sitä tehdH ja pittä; Chnffus ilmoitti Jumalaa tahdon stn kaik.
kein suloifemmaan' jck woima sndawatm EvanAliumin jätken M anda tahdon
ja halun sitä pittä, seurata ia tehdä: Moses edeskandoi He -ralle mitä kansa
lupais tehdä; Christus eVeskanda sen Vihoitetun Isän ettesn mitä hän itze tah,
doi tehdä ja tehnyt oli; näiden Mosejen ja Christuren sowindo eli wälimiehi-
Mä wirwoilla sano Apostoli selkiän eroitujen: Bokftafwi dloletta, waan, hengi
teke eläwäxi. Nlmta jos siltä viralla joka botstaftvin kauna kuolcrca ja kiwi»
hm kuwatru oli, oli senkaldainen kirkkaus, niin ercei Israelin laps r cainner tn,
yoa Moscxen kaswoihin, hänen kaswons knkkauden täyden, joka. kuicengin karo.
Mixei siis paljo enemin sillä wiralla, joka hengen anda, pidäis.kirkkaus ole,
n,an, 2 Cor. 3:7, 8. Muftxen wirka oli wähä aika; Christus on, sowittaja ja
Mnmäincn pappi ijankaikkisesti, Ebr. ?7F. Moses ei tainnut ydtäkan syndiä
somitta hänen lihasans wercs kautta, waan wahwisti ainsastans liiton Herran
kanla; Christus on andanut itzens uhrini omast rvumifasisa puun päällä; ecrä
me synneistä poiskuoller eläisimme wanhutstaudelle: haawain kamm re o»
lma ccrwexi tullet, H Pet. 2: 2H. Sanalla fanoftil: Lelki on Mosexen kautta
annettu; arnio ja totuus on I<3suxen Christuxen kautta: tullut, lot> l?^

3) Etteen asetta tämä rangaistujen lCsujen muutlumawinda ja
täydellistä kuuliaisutta. Sitä pitkällistä waiwamisia karsti Christus, kuin tämän
listinnaulitzemisen kautta hänelle tapahdut, että tehdä Taiwalliselle Isällens täy-
dellisiä tutpmistä ja suosiota. Jumalan Hengi sano niinkuin lEsujen omasapersonasa stitä aldina olemisesta piinafans:. Minä annoin selkäni niille jotka nn<
nua piexit. ja posteni niille jotka minua repelit: en nnnä käändänye kaswojani
pois häroäistyxestä ja ftl estä.- Esa. 50: 6. WaMhtajan tekewäimn fa kärsiwai-.
nen kuuliaisuus, ei taittu selkiämin hawaitta ja koetella, kuin tämän rangai.
stuM kauttch Roska hän rangaiftin ja waiwacrin, nin» ei hän sumans awan-
M«r, niinkuin kariya joka teuruxi wiednn, ja niinkuin lalnmas joka keritziän? e.
desä roaikene: niin ei hän myös sumans awannm, Esa. 53'- ?.

.

4) Tahdot lEsus ristltzemiscns kautta ansaita sen kadotetun siunaujen. Ni-
mittäin; että hän niinkuin se kaikkein Mm sen pahan spndisen edestä kärser;
Mä maalisella rangaistujen ristinnaulitzennfclla ne pabimmat rangaistin, ionga
rangaistuin kansa kirous oli ybdtstettynä; npt cttMlEsus tämän kaikkein pa-mmman nroujen alaisen rangaistujen, että juuri tuolta, kiroujens tundemat-Ale sundisille siunauren. Sen totuuden sai Apostoli tilan näyttä- Mlle laina-

lae.
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laisille Galatereisse, jotka oM armosa lsytänct pää wirwoilUMsa ja mm henae.sä alkanet; mutta joko sulan armon halwari arwamisella eli muiden lain or.)ain muodon esikmvastÄ, annoit wiedä lain töiden suuremmi arwamisee»,
kuin se suloinen armo; ja jouduit niin enemin tundoon, kuin armon
hpwyden nauttndoon; jongatähden hän san.' niille wustudesti Ma olc,
waisille: Chrisius on meitä lunastanut lail, k>ro,.xesta, kosta hän tuli
meidän edestämme, sillä kirjoitettu on: BirotM olton se joka pnusa ripp»
Gal. 3: 13-

8) Etteen asetta tämä rangaistujen tapa Wapabtajan sywä alendamisia;
sillä tällä rangaistujen tawalla rangaistin orjat ja yionkatzotut enimitten. Su.
lasta rakkaudesta alensi lEsus itzens näin; että meille kaikkein alhaisimille luon»
dokappaleista lEsuren armon tawarmn rikkaus, hywys, ja koko sielun t<W-
Mys tuottaisin!: Sillä te riedätta meidän Herrain Christl,xen armon,
errä hän rikasna otZesanasa tuli taicengill teidän tähtenne köyhäxi, että te hänen
köphydensä tantta rikknxi tulisitta, 2 Cor. 6: 9.

6) lEsuren risttnnaulitzcmisen kautta näytetän, että Jumalalla on pyhä
kauhistus syndin. Että Jumala andoi ripusta hänen Poikans ristin päälle Tai«
wan ja maan wälillä, tabdoi hän sillä näyttä, että lEsuM kowin ja wiimei-
nen pää pijna, ei pitänyt tapahtuman stn synnildä täytetyn maan päällä;
niinmyös sentähden että hänen viti niinkuin halstarin väällä Jumalan alas tai-
wasta kuumottawaiscn wihan tulelda kaikkein nähden paisiettaman; että hän
yrinäns ulosseisotun piinans jälken olis yletty armon istuin; sowittaja ja hi)<
wäri tekiä ilkiän syndins poltawan tunnon, ja Jumalan taiwasta omasa tunno<sa tunduwan wihan wälillä Siitä edellisestä, että Jumalalla on pyhä kauhi,
stus syndin, sano David, er sinä ole ft Imnala jolle jumalaloin meno telpa: ja
jota paha on, ei pysy edesäs, Psal. 3: g Siitä jälkimäisestä, että lEsus on
sowinnosans korotettu puhdistajani, sano Apostoli: Jos härkäin ja
ja hehkoisin tuhka ptlstoitettu saastaisten päälle, pyhittä lihallisten puhtauttcn:
RuinFa paljo enämin Christuxcn weri,!oka itzeils ilman kaiketa roiata ijankaitti-
seil -Hengen kautta Jumalalle uhranur on, on puhdistawa meidän omantundom,
me kuolewaisista töinä, eläwärä lumalata palrveleinan, Ebr. 9: 13, 14. jonase wältämälöin poislieldäminen tapahtu.

.

7) Piti kaikki propbetiat lEsuxen kärsimisestä tällä tawalla täytettämän.
Kaikki mitä propbetat itzekukin olit ennnstannet erinäisistä kärsimisen
muodoista ja affeleista, käwit kaikki tähän ristin salaisutteen Kewän täytämi-
sens,ja lukitzemisens kansa, ettei enä nnt mitän puutunut; waan että kaikki ih-
miset nyt saawat tulla uhri wier«s pidon herkuista osalliseri, ja täy»
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Pitkä PerltMdaincl.
Misesti kelvawaisiri Jumalalle auttmtteen, jos hs elämällä ussotta tmtawat si-
tä nautita; stntahden Petari saarncns Corneliu,rells: Hänestä kaikki provhetac
todistamat, errä jokainen kuin llsto hänen päällensä, picä hänen nilnens kautta
sxnnit anderi saaman, Tek. ia: 43.

8) Kuwais lEsuxen ripustaminen ristin päällä, sitä hänen alendamisens
«eräs seurawaista plöndHmifiä- Golgatan wuorelle korkkeutten oli lEsus ylet-
ty, näytäxens, että hän kuolemans kautta ristin päällä, moitti kuoleman, per-
kele» ja hslwetin; ja että hän ne alasarwatut oikiat lapsens, kuin uston syn-
dmnisen kautta owat yletyt ulos synnin hallitzemiststa, myös kaikkein waiwam
ja kärsimisen laarosta kerran pelasta miherjöitzcmän onnesta ja armon hedelm-
M, josta he ilolla meisawat: NAnnn sydämen rienwitze Herrasa minun sarwen
on ylercy Hervasa, i Sam. 2: 1. Siitä yletystä lEsnresta on heille myös ajaS
st plösauttamisen hywys: Jumala ylendä nöyrac korkeuteen; ja korotta sonujce
auluurml, Job. 5: il.

.

Kolmas Osa.
Autuutta kuin IKsuren rististä sen nautiyisille on. Se' yhteinsn autuus

kuin koko mailmalle on lEsuren ristin kautta kallisti ostettu, on:

1) M aldiz-i annettu ja lahjoiteltu armollinen syndein anderi saamisen ar-
mo, jota lEsus täsä osio uhrisa on ansainnut, ja kaikkein tuleman otta-
man osan siitä; niin NTyös yhdellä oman anfions näyttämisellä Isäns tykönä a-
linomaisella täydellisellä lumalalisella esiruksurella pyytä Isäns, spndein ande-
zi saamisen oleman aldisna niinkauwan kuin mailma seiso, ssnoden joka hetkr
wiellä: Isä <uma heille alwexi, siliä ei he rredä mitä he rekewär. Niinkuin nyt
lEsus ennomaisimmasti hänen sangen kowisa waiwoisaus tunsi kuinga paljon
synnin rangaistuin kowus piinais ja waiwais, josta Juvalaiset ja heidän ykt-
inäistns kalkkein enimän piti kärsimän ijankaiwfes helwetis, sen spn tähden,
että he capoir elämän Herran, 1 Cor. 2: 8. sentäbden hän esirukouxesans soi,
ettei hänen taiwallinen Isäns olis katzsnut beidäu ja koko mailman tietämättö-
mpdm ja taitamattomuden spndejä, waan odotals heidän parannustans, ja an-
nais synwin anderi saamisen armon olla heillä tarjona, ja sen hänen oman so«l
wtndo uhrins täpdellisydcn tähden.

Ah! suurta autuutta jolla lEsus wiellä rakkaudens pohjattomnden ösotta,
että hän täydellisen ma?on ristin päällä Isällens andoi syndein edestä, ja nyt I-säns tykönä taiwas esirukourella, Rom. 8: 34. lakkamattomasti toiwotta sen ar-
mon jakamisia spndisille, nimittäin sitä maron armoa kuin han ristin päällä an-
saitzi, sndexi saatyiseri. Niinmuodon

P b daus
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tzäns ptzptä muutta huomia isiuinda> armon yrr tjankaikkl-.
uen ylimäinen Papvn, Muista siis. sinä katumatoin syndlnen, kuinga lEsus.
rukoile sinun edestäs, ettäs annaisit, sinuas tanuutta rukoileman itze edcstäe.
Muista, sinä elämä nffomainen sielu,, lEsus täyttä sinun puuttes hänen woi.
mallisilla esirukottzillaus,, jowhän eitem asetta' hänen täydellisen sowindons Tu-
mallisen Ifäns etteen, ja näyttä sen hänelle niinkuin se olis sinun,oinas, simw
raadollisutzes, maxori ja, pesoxi; jongntähden sinä taidat sinum
misesas ja janomisesas käydä häncntygöns,ja,ona hänen arnio»'
armosta, loh. ii- 16^,

2), Autuus ITsuxen rististä' on se auttwllmcm hengellinen pz'imielisys, jossss
Ne ussosa, andep andamiM nautitziat waroitetan lEsuxelda käffenäns pitämän,

luin, yhtä sidettä, josa se elämä seurakunda rakctan'. Se hedelmä joka aw
deri andamisen armosta niinmuodon saa alkuns, että niinkuin se joka alka siiw
dein saamisen armosta osa saaman, tundo'siinä suuren ja sanvmattomm
Jumalan rakkauden; niin se sama rakkauden, tundo waikuttH ja matkanftaM
waltämä,ttömästi ppmielispden ja rakkauden mutta anoen saamisen armoa nam»

wastan; tätä cpstir IGsus ristin pääldä, koffa hän sanoi Marialle:,
Waimo kaho Giice -anoi hän opcruslapstlle! RaiZo sinun äicjs>
ia sinä hettcfta otti opetuslapsi hänen' lEsus maroittl äitiäns. ja Jo-
Hannesta ja myös kaikin ustowaisia käffinärsen phteptteen uffosa ja ärmosa; tie-
ten jota puhtambi ja wahmembi rakkaus on Jumalan lasten wälillä,. sitä ene-
man woiman saa seurakunda. Esimerkki täbän kästinäisen hengen vximielM
teen o;z lörtl wä ensunäisten Christittpin niiden stasn kuin usioic, oli
xxi si dän m vxr sielu, TM 4: 32. Suuri autuus on tosin, silloin ustosä tapah-
tunut koffa Herran kirkko, henges on yhdistyren sittellä kiinitetty; se rakkaus ja
«t tukkan muu uffon awuista, myös seura ijäisen autuutteen: Ei rakkausko.
Gon wäzH waikw propherjat. lakkawat, ja. kielet lvaikenewat, )a nero kato,
1 Cl. s. 13: 8.

3) Autuus ICsuren rististä, on armon wahwiffamisen jm todi-
stus uffcwaisillc lasten oikeudesta Jumalan tykönä. Tämän hywän ja armolli-sen tt di stuLen au dvi lEsus katumaiselle ryöwärille ristin päällä, sanoden: Toti»
sesii sanon nunä sinulle: picä sinun oleman mii un kansani paradisis.
Kosta yhdelle spndifel!e hämen syndins wanhurffaxi tekemisesä andexi «nnetan,
niin hän siitä'sanomattomasta ja ylönpaldtsesta armcha saa rakkauden tulen
tpletpz'i taiwaiitustv? luonnosta ja Moimasia Jumalala, ja lähimmäistä wastan, ja

ci ole Hcngcn suloinen, lohdullinen ja waknttawainen todistus kau»
knnn; maan silloin juuri,alka todistaman, että on Jumalan lapsi, Rein.
L: ib.. Joka todistus trtan siitä,, että st wapalM ne llNlda peljäteyt orjallst'
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-sia pelwosta; plitzenwoilta taikista armon tawaram osallisudesta; luo

lapsittisen taipumuz-en ja halun että abba buutamisen hengesä lähestpmän
Jumalala taiivasa. Alwa senkaldaisen hiljaisen hengen spdämehen, että se sa-
mafa walosa ilman waiwa ja rastautta tatzele plitzen kaikkein muiden tundo-
merkkein sitä tailvallista paradisiä, ja Ässofa sen .ikäivöitzemises Aoitze M Tiemui-
He sitä pian sawans nautita.

4) Autuus on lEfuren rististä niille, jotka tuUdewat tundemattomudens
Jumalan läsnäolosta, ja sentädden luulemat itzens nlönannetuixi lumalalda;
niinmuodon, kosta lEsus wäbäz-i heckexi oli Imnalalda ja enZeleildä y-
lönanncccu, Ebr. -2: ,7. olenolllftsti, «i pcrsonalisesti, -ei wihollisesti, .eikä
,vllkali!'esti'; waan sen lumaluden luonnon woimain, lohduturen jn suloifudentund.nusen kätkemisellä, takaisin wetämisellä ja poispannemifella wäbäxi ajart.
Niin tule jokapäiwäisis kaikinaisis toetusten tuiwemisis olewaisille lohdutus; ja
M salainen apu lEfuren plönandamisesta sillä tawalla on ansaittu niille ahdi-
sieluille armohon wastudesti; be ripuisit armosa ajattelemi-
sia ja ajattelemisen aM ja kansa, kosta ei he enä woi huuta, turwata, sitäirähcmin elä armon wirwoituxen tunnosta. Tuffandumita Jumalan Hengi kä-
ste ajaturilla muista, Foffa ei he enä mittän muuta woi: Niin nmistakar hän»
dä, joka senkaldaisen rvastahakoisuden o» syndrsildä ihe wastans kärsinyt, ettet
te wäsy teidän mielesänne ja lakka, Ebr. 12: 3. Jos siis lEsus Isäns wihan,
helwettin kauhistusten, spnnin myrkkplispden jn perkelen pitkamism alla on huu-
tanut: minun Jumalan nucw minun ylönannoit; niin et o»
le sinulla kostan tila päättä, että Jumala sinua, waan sinä itze hyljät Juma-lan; ja jos sinä tunnet ettäs wastUdesti hyljäisit Jumalan, niin ei lUmala si-
nua sittekän hpljä, waan koffas palajat hänen tygöns niin hän sen ylönanne-
ttin lEsuren täbden, sinun jäll plösotta armohons; ja ehkä se ahdistunen jou-
tuwalncn wiesla ajatelis itzens vlönanneturi, ja sanois: Herra hyljäis minun,
Hcrra unhotti nnnlm.. Niin wasta Herra:'Mn minä tuitenZan unhotta sinua,
Esa. 49: 14, 13-

5) Autuus lEsuren rististä on, että hän juuri tämän -ristin kautta on suu-
rimalla tawalla näpttänpt hänen pphän ikäwöitzcmisens kaikkein ihmisten autuut-
ta, juuri sen alla kuin hän pyhän ruumins janomisen alla ikäwöitzi sitä ruu-
milljsta janoa sammutarens, kuin bän sinä unettomana yönä, werisesä hikkoile--mistsans, orjantappura kruunamisesans; ja waiwazvaisesa ristitzemisesä huusi:Minä janon. Uh tumaa ulossanomattomasti lEsus on ikäwöinnpt jo ennen
ihmisen luomista sitä, että hän olis tainnut edestuoda muita jotka olisit tainnet
nautita Jumalan autuutta, jongatähden juuri ihminen luottin. Npt kosta seluottu ihminen on langenut,ja tullut siihen kaikkein raadollisimban tilaan j«

B b 2 kado-
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kadotuin alaiseni, min lEsus jano nyt sitä Jumalan kuwan ylosrakendamista
ihmisesä, kuin armon ja autuuden järjestMsä taittan ihmiscsä jällens edestuot.
ta, ja siirtämän henges, wihan ja sunnin orjudcsta armon ja autuuden osM-
sutteen; josa janomisesa lEsus kaikkein täpdellisimmäjä Jumalallisesi, halusa i.
täwöitze sielun rakendamista Jumalan eläwän tundon eläwäsä ustosa hänen pääl.
lens; sillä ei hän tahdo cuä jongun pidäis hnttuman, waan että jokainen i«
«;cns parannuxen käännäis, 2 Pet. 3: 9> lEsus jano aina spndiselle anda hä-tien ansions wanhurstauttamista, pyhittämistä; ja kirkkastamista taiwasa.

6) Autuus on, sowinnon täydellisys koko mailmasse; Se on täytetty, sano
lEsus. Kaikki mitä me meidän syndeimme lähden ijankaikkisesti piti kärsimän
za rangaistaman, on lEsus kärsinyt/ Kaikki mitä waaditan ijäisen elämän an-
faitzemistxi, on Christus tehnyt. Hänen elämäsäns täytti hän lain meidän ede-
stämme hänen töilläns. KuolemasanS kärsei hän lain Mem meidän pahain te<
koimme edestä. Hän täyden teki kaikkein ihmisien kaikkein syndein edestä. Ka-
tumaiselle, joka tunde kauhistäwaisen painon, niinkuin upottawaisen helwettin
sywytteen, niin että bän tundemisen sano: NAnä olen suurin syndisistä,

.2 Tim. 1: 13. lEsurcn sowinnon täpdellisys, kosta se yhteen, ja syndi toisen
zvac.Za maljaan laffetan, on ylöspunnitzewainen, ainoastans hän tunde synnin,
zvihaa niitä, ja ustosa osan otta lEsuxen täydellispdests, ja sen osallisuden ar<
Nion woimasia syndins, hänelle rapahm laupius, San. 28: 13.

71 Autuus on se lohdullinen uskollisuus, jolla lEsus lastens sielun tilan
Mapäiwä, (hänen täydellisydens sowittamisen jälken heidän päällens) kanda hci-
dän taiwallisen Isans etteen; ja wiellä kuolemasa wastanotta heitä, ja
vman kirkkaan pukuns ihanaisudesa asetta.heidän sielunsa Isäns jalkain.juuren,
Ia niinkuin tahdoisi sanoa: Isä täsä on npt se saalis kuin minä ostin, ja sinä
Wetäwsifen Kenges kautta watnvstit minun ansiotani nautitzeman, ja sen ohesa
Opetit sinun taiwallifia autulUas.nautitzeman! Sinun käsis minä nyt annan bä°
men sieluns. Timä autuus wuota ja on perustettu siinä kuin lEfuS sanoi ristin
ZMllä: Isä sinun käsis annan minä minun hmZeni.

Päätös.
AMmme npt enä meidsn piinattua ITsusiamme piinatko ja nstmnaulilko

meidän kaukana hänestä olemisenuns epäuston spnnilläm; ia älkön meidän sy-
Pämemme kplmendpkö rakkauden palawata werta nautitzcmasta;, siltä ftn edellt-sen jälken me näyttäisimme mettämme henqellisifi enpptiläifixi, josa meidän Her,
ra lAW nstinnammu on, Ilm. n: L. ja sen jälkimäisen jälken, joka ei lE<

susia
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r. Pääsiäis Päiwäna.
susia rakasta hänen määrättömän rakkaudens tähden, se olkon anache,na ma-
ranatda, i Cor. 16: 22. se on: Kirottu duomio päiwän asti. Herra lEsu auta
ostetulta ristin ydin nautitzeman tähdellistä pelastuneet;
ja ijäiM autuudet.

!-. Pääsiäis Päiwänä.
rambat hpppäwäc niinkuin peurat, ja mykkäin kieli pakahru kiiro-

Jem. Mi sielun ja ruumin woimia elämäni saattawainen sanoma, on tä»
ma prophetan ennustus, uuden Testamendin aukiasta armo täytetystä tilasta, jo.
mi kaikki ne ulkonaiset wcnwalla'ja tustalla waarinotett.Kwat ja ivan»
han Testamendin asetusten Innalan palwelus piti selsattamaan ia jokainensaa «vapauden sisällisesä sieliin tulla enemin näyttämän eläwäsä
hengen harttaudesa heliZelistä Ilnnalan palwclusta, kuin ulkonaista; koffa ul»
konainen ilman sisällistä harttavtta ja eläwäispttä, on ulkokultaisuus, marjon
muoto, Jumalan vlönkahe, ja ilman tundem-sta lEsuren hpwiä tÄtä. Me,
taidamme siis jos me tahdomme lEsuxesa edestullesa uudesa scurakm'.nasa, hen-gcsä ja elämäispdesä elä hetkllliscsti ustsn harttaudesa,' joka tuotta elämät Chri-stitot; niin että me lEMem olcmma täytetyt woimalla ja palaudella,joka laat-
ta ahkeran Christillisyden darjoituxesa; se sisällinen woima liikutta kielen nöy-

rähän kiitojen weisuun. Silloin raznbat hyppmvät niink'uin»peurat, ja myt,
käin kieli parahtu kiiroxecn, Esa. 35: 6.

, Seurakunnan tila wanbasa Testamendisä, oli yhteisesti niiden monen ulko-
naisten säänöin jn welwoliisudeitten waarinottamiscn tähden, aiwan waiwalloi-
nen; josta se sisällinen ihminen oli wäspMä ja waatimMn alainen. Erinoma-
t«n oli seurakunda kswasa tilasaia häwiämällänsä wanhan Testamendin lopul-
la, longatähden Herra Jumala sisällistmmästä rakkaudesta, tuli hänen uipuneen
la »väsyneen Seuralundansa awuri, hänen Poikansa lähettämisellä, sillä ajalla
kllm hänen-wiisaudensa tabdoi etteenpanna, ja ennusturisa merkkitty oli. Sii-
nä tarkoiturefa oli löbannes lähetetty, että kastamisen ja parannuxen saarnallatorwcja, loh. 1: 26 Matth. 3: 1. "'alkaman sitä onnellista uuden Testamendinleurakunda ja,Christ'uz'en jona kaikki armon täydellisps olis al-enna, ilman kuwouriä, sielun haluMsuden »vakaisen isomisen ja janomisen obe-
'«. hengesa, Silloin! silloin piti koht hengellisesti hawaittaman Evangeliumin
wirwolttawaincn armo sielula, niin »voimallisesti waikuttawaisna niiden uffs-wWen woimain kansa, että kaikki wanhan orjuden alla huokkmvaiset, jamchia-
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3. PöMis Kälwanä.
Fen tulon Perään janowaiset piti sinä kutzumisen wastanottamisen hetkenä,
man sielusans hawaitta sammuttamattonmn halun )a wireyden kaikisa armon
töisä, kuin ennen olit ollet woimatwmat ja wäsyneet; jona autualiseya aikana
täytetän tämä ennustus: Silloin rambat hxppäwäc niinkuin peurat, ja myk.
käin kieli patahcu kiuoreen.

Ilman ja paitzi yhtä kaikille jiettäwätä koetelemusta siitä, että jokainen
parannuz-en järjestyxesä nyt taita saada ja nautita joka silmän räpäps armon
hymyttä ilman, estetä; niin owat ylitzewoittawaisesti näyttäwäiset syyt, eläwäi-
senlbään ja enemin palaman Christillisytteen, uudesa Testamendisä seurawaiset:
d)'lEsuren michuden ottaminen, jonga kansa ja myötä kaikki hengelliset,tai-
wan autuudet piti likemällä meitä tuotaman, kuin ne )ostus ennen olit ollet;
tongcitähden ei engeli tainnut pittä itziäns, waan julistt sen paimenil»
ie. Hatzo nuna ilmoittan reille ftluren ilon, joka tulewa «n kaikelle kansalle, Luc.
L: iu .2) Syy on lunasturen työn autnallmen täyttämys, josa meille ihmisille
on lahjoitettu täydellinen puhdistunen lääke meidän synneistämme, jos me sen
nstosa nautitzemme, ja nälkäisillä sieluilla wastanottamme, nimitäin: lEsuren
piinan jakuoleman woiman: niinmyös annamme sen tänäpäiwänä saarnatun lE<suren ylösnousemisen hedelmän metsämme tulla vhdexi synnistä Pletyri armon
elämäri. Jumalan Hengi herättä jokaitzen nffowaisen sielun käymän ulos or.
judens wäsynesiä tilastans, katzeleman lEfuren piinan-häitä ,sa riemun päiwä,
sanoden: Lähcekäc nlos re Fionin tyttäret, ja katzokar kuningasta Salomoca sii,
nä krulnmja, kuin hänen äitinsä hänen kruunanur on, hänen hääpäiwäilänsä, ja
hänen sydämensä ilo päiwänä, Ksrkk. W. 3: ii. lZ) SM, wapambaan, elä-,
wäistmbään ja armolliseen Jumalan palnMuxeen., uudesa on Py-
hän Hengen äwerjäs läsnäolo, joka lahja meille lEsurcn ansait-
tu. Tämä Hengi harjoitta alati hänen nuhdellus, opetus ja lohdutus wirkö-
jans ustowaisten spdämesä. Tämä uloswaljttu lasten Hengi saatta kaikki ondu-
waiset hengellisesti terwciri astmuan rvilpinomiä asreleira, Sbr. 12: 13 autuu-
den tiellä. Kaikki murhelliset bengelliftsti tptymäisin ja! iloisixi aruwn kansa
heidän Wapahwjasansa 1 Sam. 2: 1. Kaikki -mykät ja puhumattomat
puhuwaisiri lEsuren kansa, rukoilen ja huokaren Nman lakkanmca, 1 TheA s'.

KiKäin ja yliMn siit.H armon kpllyden tundemOsta,knin he alati tykönäns
huwaltzewat, yhdesä eläwäsä toimosa, lEfuxen armon täydellisyden loppumat-
toman hpwydcu wrrrasa, jonga ylönpaldisudesta, he owat sisällisesti sielusans
iloisesti tytywäiset, ja niin ylitzwuotaWalla hpwällä rauhoitetut riemulla, että
le sanoWat: M'mä iloitzen suuresti Hevrasa, ja ininun sseluni riemuifte minun
Jumolasam; Sillä hän pr»etti minun autuuden naateilla, ja werhotti minun
Tvanhurffaudm hamella; niinkuin ylkä kaunistettu pappilisella kaunistuxella, ja
Mnkuin morsim» I«Nnistettu ktmmstuxesansa/ Esa, 61: 10.
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i. Pääsiäis PaitvänA >

Marc. 16:
TutkWlemus:,

IMftxm ylosttdusemlsen rvoima ylösheraneisa sielulK.
1., sieluin tila ennen kl.in ylösnousemisen woim<r

on tullur wahwisteruxi!.

sta-ja> felicysttt..

Edellinen OsC..
MZshl-uanein sielunk tila' enneir kuui IWttxcil' ylösnousemisin woima ow

wllur wahwisteluxi. Tila, ennen kuin lEstlfen plösnousenusen woima on tul»
lut pyspwäiseri,. niinhywin kilwoituren kuin todistawaiscri ustop, seluetpxi', il-
moitetut', ja'sielun hengellisen Mman maikutus sdestuoduri, om

i) Onduwainen, sD parannuresa, koffa sielu sitte kuin häw plösherätyresH
on ja awounilla henZen Dmillä. nähnyt hänen, sywän turmelurensH
pohjattomuden, kohta alusa siitä uudesta elämästä hennesä, Rom. 8: 4- etteensci
asetta wisiejK tawoja, koht pämtarens, ja rokonans toiseen luondoon
asetta endiset tapansa;, rukoillen ja odottain ihmeteldäwiä pyhittäwäisiH ja ko-
konansa spnmffä ervitettuja pphpdettä ja puhtaudetta; jongatähden hän kowim-
malla tawalla pyytä kaiken mahdollisud-en jälken sekä pää että siwn wälikappal-
den kautta,, plosmketa tätä sifällistä ja ulkonaista- muutosta.mielesä, sydämesä,
ja ajaiuM; jongatähden hän, chi lumalata, Esa. 2. siinä tarkoituresa,.
että hän pääsiäis ja kirwoitais bändä pahuden mallasta'. Hän, HM tuttMvAtK
Jumalan lasten kansa ja hywiä seuroja, päästäxensä niin paljosta hänen
tonänsä asuwasta, pahasta. Tutkistele Jumalan-sana. Mu pelwolla kirkkosa
ja Herran ehtollisella. Kauhistu omia ja muitten, synnejä. Tahto tunnusta jcv
walitta itzensä mallallensa synnin baukulurista. Tahtoen kaikisa elä pyhästi jcr
kokonansa eroitettuna turmellusta sydämestä. Nuhtele pahntta ja jumalattomut-
ta tcräwimmällä soimaurella muitten, tykönä, wanhurstLuden kiiwaudella, San-
l. 24: 12, kuiiengin ilman, rakkautta. Käy monda surullista affeldai waimoin

kansa tänäpäiwänä, ja otta osan muiden tustallisista harjoiturista,, joita hän.
mpös itze kaikkem oudollisimmalla tawalla on oppinut, niinkuin jotain Herran,
ihmettä, senpäälle että ne ylönluonnollisiidet mabdaisit olla hywin erinomaiset
muitten silmisä,, ja heidäw orja Paastowamen muotonsa nsydäisin, Match. 6:-

17, 13. Kaikki
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!. Pääsiäis PäiivZnä.
Kaikki tämä olisi lwws ja wltzillH tuwalla sopiwmren uutteen kuullaifuk

teen autuuden iärjeMefä, jos senkaldainen elämän chens ahkeroi,
tzewainen syndtnen, bänen luurbesansa, nnn täydet spdamella rmn hän tai-
dais, käillä nälsä edwkäwis uffallux.lla armon istu m n
xen tvgö, Ebr. 16 lcn tt-näpäiwänH ylösnosncn ja yUtzen rackeul woiton
sangarin ja.kirwoittajan lEsuncn Christien tygö hänen kansans
ja kautta, moittamaan ja wouuan ka-ckkl, nim hauella oUs wustus wmchw-,
staus, pyhirys ja lunastus hänen kimsimsa. 1 Cor. 1: zo. Mutta että hän me-
ne salaisesti ja hiljaisudesa armon istuimen fiuhteen ja ohitze, hänen täydellisen
armonsa ja mcristen haawainsa ainoan puydistawalsuden ja pphlttammspden
unhottamisella; inin katzotcm kaikki hänen itzeninsä hpwat harjottuxensa, lu.
malan dnomio istuimen edesä, omixi töixi ja warkutuxizi, Gal. 2: 16,21. Sen-
täbden täpty heidän hawaita kaikki tpöns hedelmättömät, ilman siunausta ja
hyödytystä. Sitä wastan hawaita suureman haluttomuden hpwyttecn, ja aina
lisändywäisen ja ei wähendywäisen kannettamattoman, tuffan, murhen woimat,
tomudcn ja epäiltwäisen pelwon sen pyhän Maijesieteyden edesa> Esa. 3: 8. O-
man parannuxensa suhten täytp heidän näbdä itzens jätetM himollensa pohiatto,
man raatelemisen, joutuein sanomattomin kiufauM ja pahain ajatustetn wlilin
alinomaisin murtamattomin sisälle andamisin, juuri siitä syystä, ettei he opi .0-
pin Pää perustunen lestäen kauna kaikkia, San. l. 1: 22. He horjumat silloin
sinne ja tänne, edes ja takaisin, oikmlle ja wasemalle. He tahtomat Jumalan
tygö, waan ilman lEsuM täydellisiä wastanottamisia, ja langewat sywemällH
klman awuta turmelujen mutaan.

Tästä tule horjuwainen parannus. Syndi ctla hänen enemm fangixl sM-
»m'lain alla, Rom, ?: 23. ja ei taida muutoin kuin epäillä koko hänen varan-
nurestansa; josta hän kiusatan epäilyxellä Jumalala wastan, joka et anna käy-
dä sielun milutosia svndisen tahdon jalken. Siinä tmtawat heränet hoipertella
usein monda aika ja wuotta, siihen asti, että he e-t taida tkänänsä lEsusia ko-
lonansa wastanolta, eli wäsywät cdelläkäywäisistä armon langewat
takaisin bKllitzewaiseen hittautteen, josa spnnMon walda )a hcrraus, Rom. 6"
12. Kosta siis tämä parannuin muoto, luetan lumalalda om^ltötrt,Oltun-sa saapa salaisesta luonnollisesta ylpeydestä, ettei aina nim hengesä köyhänä kum
spndinen itzcsäns on, etzi kirwoitusta ja hengeSistä Vlösnou,emisen wolma lE-
suxen tykönä prinäns, Maan tule itze wanhurffajl,ntin monenkaldaisifa za M
källisisä parannufen harjoituz-isa, jotka hän etteen asetta aina minkutn kalkein
wältämättömämmät hänen autuudensMasa, jonga päälle hän asetta suuriman
päämaalinsa, puhcnsa, ajatufensa ja Kackl ne kuin täsä itzens
oleman löytämät, mahtawat tarkasti spdämellensä laitta sen armollisen armah-

ta^atz
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I. PWäis PäiivänH,
tajan kysymyM: Mixi te anngcce teidän rahanne siinä kusi» ei leipä ole? ja tei-
dän työnne fiinä kusa ei rawmdota ole? Esa. gg: 2.

(2) Owat onduwaistt ustosa, ennen kuin lEfuxen ylösnousemisen woima
on tullut wahwistuz'een: Ne kuin pitämät sen synnin murhen ja surun allaPy-
häldä Hengeldä watkutetun plöskäywäisen ja pprkiwäisen ikäwöitzemistn armon
ja syndem saamisen perän, perustamatlomana ja ajattmnana
niin kauwan kuin ei he taida oman mielensä jälken nojata niiden ennen tapah-
tunen sydämen ja mielen muutosten päälle niin wahwasti, ettei heille itzekän ole
tietoa siitä kuin suuren sen oleman pidäis. He tahtomat perusta ustons uston

mielestäns pidäis käymän uston edellä, en-
nen kuin he ustallaisit päästä heidän turwans ulkona heistä oleman perustie-
hen. He tahtomat wastanotta ja pyytä lumalalda lastemistz'i ustol-
lens: liikututta, tundemisia nuhtesia ja lobduturesta; niinmyös muiden saman-
kaldMa tiloja kuin heidän omanstin on niinkuln luultua Herran tietä. Sie-
lun pyrkiminen, hetkellinen katzominen ja pakeneminen, käänetän pois uston
Mmaalista, ioka on Christus, sa Mnitetän ppsymättömin, jotka ajallans, yli-
paimenen tahdon ja neuwon jälken, wähimäfikin joxin ajazlt
Z4: F. siinä tarkoituxesa, eitä anda uston pzinäns työtä tebdä sielun woimisn
Hengen usto herätetty evangeliumista, on ainoa perustus walikappale, kuin jä-
lillä jää muutettun liikutusten ja tundemisten pakenemisesa, koetu-ssa; ja lEsus amoastans jää peruftuxexi;a wlma tiwexi, johon usso
Esa. 28: 16. muutoin kato se usto jonga perltstus haetan parannuin ja pphi-
tvM maikutuz-is ihmisen tykönä itze. Niin paljon kuin senkaldainen sielu ha-
waitze waikutupa tykönänsä; niin paljon hän myös usto, maan ei enämbätä,
.wastoin meidän Wapahtaiamme oppia: Aucnar owac ne jotta ei näe, ja tuitew
gin ustowat, loh- 20: 29. Liikutu.ret ja armo waikutuxet annetan siinä tarkoi«

että wahwistaman toiwoa, rippumista ja tartumista Christuzehen, seura-
ivaisesti johdattamat ne Wapabtajan tygö. ja ei stisatannstn johdattawaisin lii-

maan jos liikuturin seisatetan, niin halweuetan lEsuxen armo, josta?
sielu joutu mahdottoman särkemiseen annon kätkemisen ajalla; woitetan kiusau.Ma, kosta uston luondo on ilman liikutuM wahwa ustallus niihin joita toi<
wetan, ja ei näkymättömistä epäile, Ebr. 11: 1. Jos sielut kauwan siinä py-
spwät, niin muuttu heidän halullisudens paljaxi epäilpxep. Waimot tämän
Päiwäisesä eoangeliumisa, olit waimatut samankaldaistlla ustolla; ei he ustoneb
Uinkertaisesti, että hänen piti ylösnousemaa kolmandena päiwänä. Sentähven
he kustansit ja walmistit turhaan woidetta woitelemisep, että he luulit lE-suM ruumin lepäwan haudasa wiimeistn duomio päiwän asti.

(3) Omat heränet onduwaistt rakkaudesa. He rakastamat Jumalala <lah-wn hywpden tähden, maan ei andajan itze tähden. He odottgwat kurttujen
C c waati-
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i. Pääsiäis Päiwänä.
zvaatimista> hätä-rakkaudet, jota ei ylöspidetä ja uudisteta lEsuz'en tunduwa«
sia ja ylöskäpneflä pohjattomasta rakkaudesta!, joka muutoin kaiken tundemisen
xliMy, Eph. 3: 19. ja että tämä rakkaus tapahtu »vaatimisen welwollisudesia,
ja ei pakkasta tahdosta; sentähden on hän langenut epäluulon sitä totista lu,
malan olendota wastan. Siitä tule wsltämätöin epäluulo lähimmäistä massan,
ja sen luulon kuin hän kerran lähimmäisestä on ottanut, siitä ei hän lakka,
waan luule ja ajattele kiukuifesti lähimmäisen työstä, olenesta ta menosta; josta
Hän lange määriin päätözin, ja lewittä pahoia sanomita. mutta: Rlcka sinä s-
ler 'ota toisin palweliara duomitzet? omalle Isännällensä hän seiso eli langi:
iNurra hän rmcan xlösojerca; sillä Jumala on woimcklinen händä ylösojenVa-
man, Rom. 14: 4.

(4) Owat he onduwaiset uudistunen armo työsä. Kosta he mna cklkawak
parandamisen harjoiturista, ja ei uston työlä sielujansa, joka muutoin on wan<
hurffautettuin sieluin uuden spndymisen omaisin hedelmä, että sitte kuin uffo
vn tullut pää omaisuderi, niin sen saman uffon kautta myös uudistus harjoite»
tan,- Rom. 12:2., Mutta koffa sielu aina alka tekemisellä, ja anda töiden har<
joituxen maatia, enemän kuin uston rippumisen, niin hän siitä joutu tustalti.
simbin etteensä määrämisin, yhdellä hetkellä muuttaman kaikki tykönänsä,, js ei
hengen nöyräfä janosa stisata ristin ja piinan muistoon, odottaman
woima sydämen ja mielen hetkillisen muutteen japuhdistunen,. Alkamat nstmsen ensin, nimitäin pyhityren ja uudisturen, kuin wiimcin eli uffon peräs seu»
raman pitä, josta syystä ei he taida muutoin kuin löpttä itzensä oleman wai«
tvalda ja woimattomudelda käsitetyt, joka ei Usto, se kadoteran,. Marc. 16: 16.

2) On heränein tilat ennen ylösnousemisen woiman wahwlstusta,
eremin katzcwaiset ja tutkiwaiset turmellurens suurutta ja wihollistem woima,
kuin kirkastawaista woittoa ja woima hänen somindo kuolemasans.
Jumala rn siinä tarkoituresa syndisen herättänyt, että hän hänen pahain re«
Joinsa tnndemisesa, ja syndein aina edesäns oleinisesa, Psal. 51: s- etzeis sairasnaz>arandam!sta haawoisa, niin hän päänänsä pyytä' niitä itze paranda,
eli pitä syndi welkansa ia turmelurensa suurembana, kuin lEsuxen ansion ivoi-
man svndia poispyykimään, ja turmelusta hallitzemaan ja kuolettamaan', ja ei
niin tiedä lEsurcn räxdeMsydeftä, sydämellisen isomisen ustolla,orra armoa ar-
mosta, loh. 1: ib. ja niin hengellisellä epäustolla wähendäwät sowindo armon
woiman; telke itzcnsä ustottrmudella fopimattomari hywydm kaswanosa ja pa-
Hudcn wähendpmiksä; sillä ei Jumala taida wuodatta armoa eikä woima muu-
toin kuin »ston auki olemisesa händä wastan. Joka siis uffonsa sulke lEft<
zelda, hän sulke iHeniä pris kaikesta armosta, woimasta, woilosta ja autuude-
D jostK lEius todista: Joka ei uffo, hän on jo duomittu, errei hän nflonut

Junia»
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i. Pääsiäis Päitväns.
humalan ainoan pojan nimen päälle, Joy. 3: iB. He omat nälkäisten kaldai.
set, kuin enemin waiwawat itziäns näljällä kuin wastanottaisit rawindoa ja
ruoka. Eli niinkuin kipiät lapset kuin parkumat tuffisans sairaudesa, ja eitah.
do läkettä wastanotta, niinkuin waimot pelwon epäilpxesta sanoit: Ruka wie,
xicrä meille kiwen haudan owe.lds.

soinen Osa.
Hevänein tila Mren woiman ilnloitusta ja selitystä.

Oe seiso: ij Uffon katzomlsesa lEjuxen pMle, jonsa katzomisen ohesa synnin
welka, rangaistus, kadotus, walda ja woima phdesä silmän räpäyfesä poisote-
tan. Nämät, sekä uffon katzomisen lEsusta, että synnin poisottamisen, Johan-
nes näihin sanoihin fMlesulke: Ratto Jumalan karitta, jota poisotta mailman
svnnic, loh. 1: 29. Katzokat sus ylös ei ainoastans ensimäisellä halulla lEsu-
«n päälle, waan andakat uston kilwoijella kansa; älkät hellittäkö hä«
nestä ennen kuin hän ylösnousemisens woiton liikutuxet anda tulla woimalliM
sieluisanne; ymbäripiirittälät ja omistakat händä uffon käsillä, kaikesa hänen
werensä wanhurstaudesa, ja niinmuodon tehkät lEsus kokonansa teidän omai.
sudexenne, koffa lEsus meidän Lahden on Mösheräcerty,
Rom. 14: 25. Se lVoimcd kuin.ylösberänet lEsuxen ylösnousemisesta saamat,
on, että he näkemät .kaikki heidän syndinsä poisotetuiz'i, ja andexi annetuip lE-suxen kuolemasa, ja .tulemat ijäisen unhotuin hänen kuolemansa kansa ja haut-
tamisesa, jossa Apostoli sano: Me olemme Chnstuxen kansa haudamr, Rom.
6: 4. Tämä tapMu, kosta be hyljäwät kaikki omat työt, ja pyhyden harjoitu-
zehen nojamiset,afettai,n itzensä alastoina ja znitäeöina, ja wiheljäisnä sen pii-
nan purpuralla waatetetun Jumalan karihan lEsufen etteen, joka on rapecru
meidän pahain cekomnie rähden, Esa. 53'- g. wanhurffaudext ja täyde-
fi autuudexi, jg itze päällensä somittawat hänen täydellisen ansionsa uston näl->
iällä ja.nautinosa, niin he saamat hawaija kaikki heidän suuret LauWawaiset
syndinsä poiskadönncxi, niinkuin waimot tanäpäiwänä, toffa he katzoit like-
mällä, näir kiwe» haudan orvelda. Silloin näkewät Heränet sielut,
kaitti heidän endiset tuffansa, sotansa, Mkourensa, ja walwomisetTsa, ennen
kuin lEsuren woiton ylösnouseminen tnli heidän woitoxensa ja lunasiuxexensa,
että kaikki maxoj heille paljo oma työtä ilman awun Ounausta, heidän tunnu-
sturensa jälken: Huttan minä työcä reiy, rurhan ja ryhiän minä täsä kulmin
mmun wäreni, Esa. 49: 4. Waan nyt he saamat kaikki uffosa, mitä he en-
nen kaipaisit, lEsuzen tykönä; zongatäbden lEsus on tänne tullut: Minä tu-
lin, errä heillä pirä elämä oleman, ia yldätyllä oleman/ loh. ,10: 10,

2) On heränein tila lEsuzen ylösnousemisen woiman ilmoittaen ja selittä-
Ct2 ' mism
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i. Pääsiäis PHiwsns.
Mistn jälken walaiMi xa selitetUi tullut, näkemän ja tundeman'Evangeliu,,
min lhanata selkeyttä. Usto näke ensist niinkuin hämärän läpitze Evangeliu.
«ullisia tstuudeita, niinkuin wähä lapsi, joka ei taida nähdä seltiäsii eikä kau.
zvas ja wisiisti, waan särellisesti; mutta Me kuin Evangeliumin neuwo oq ke-
rinyt walistuman, ja sielu mi oppinut tundeman sen suuriman selkeyden Evan.
Heliumin kirkkaudesta, kuin on sowindo; silloin tule se oppi armosta
M armahtamisesta niin setkiäxi ja 10-hbullisexi, että se tule alinomaiseni luma,
lan'rvoimaxi jokaiyeUe uiJawaistlle cunmdexi, Rom. t: 16. Waimot näit yh-
den nuoren miehen haudasa, waawrerru roaMoisa waareifa, joka sanoi heille:
Kuinga lEsuMN kansa käwi. Niin näkemät uffowaiset walon eVanWliunnsa,
Chnstuxen kirkkcmdesa, jota Imnalan kuwa on, 2 Cor. 4:4» EvanAcliumia
Walo ja neuws ihmisen pelastamisesta ja omistamisesta tätä pelastusta, on
suurin walkms, selkein asia, ja lohdullisin omaisus ussowaisille elämäsä ja
Luolemasa.

3)' Ibnoitetan, sa selitetän wiatoin, puhdas ja sammuttamatom
Jakkaus, hänen vlösnousemisens woima tundewaisten sieluin tykönä; siitä todi»
Pawat Jumalan sana ja koetelemus, mikä palawa ppndö, (ei enä rangaistujen
za waiwan, waan hywpden tunnon tähden) sydämen ja sielun plöndäminen,
Plöskäo niiden tykönä kuin löysit lEsuxen. Siitä todisti engeli waimoille: Te
«tzitte IMsusta Natzarenusta. Rakkaus, anba suloisen tahdon ja elannon; josa
Hi lEsuren rakkautta ole, siellä on sula orjuus ja haluttomus: Rakkaus on

nimkuin kuolema-, Korkk. W. 8: 6. sttte kuin se saadan.
4> Nloswuota lEsuM kuoleman woimasia pxl wäsymätöm pyrkiminen ar-

Mon kaswannosa. lEsus on ylösnosnut; uffowaiset ylösnousemat hetkillisesti
Nsson pakencmisesa hittaudesta, ja waaralliscsta laiffuden lewosto lE<su s elä; uffowaiset eläwät lohdullista armon elämätä heidän Wapahtajasans.
lEsus käy heidän edellänsä älendauusen kautta Taiwasen ; uffowaiset wuowa-
wat ja wotttawat lEsuM peräs, kaikki tuffallisudet loppuu asti. Waimoista
seiso: että be nopiasti pois msmr haudalda. Uffowaiset sotiwat ja wotttawat

Joka woitta, sin annan minä syohä salarma manna, Ilm. k. 2:1?.
Herra, anna meille nälkä ja uffon syömisen taito, elämäxi ja autuudexi. Amen.

ToW
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Tvisna Pääsiäis Miväns.
Toisna Pääsiäis Wwänä.

minä maasta ylöjnostctan, min minä wedän kaikki minnn Tmip
«V kaldaisen autuan hengellisesti muuttaman woiman, sanoi ylmnnäinen Pro-
Heta lEsus,Juvalaisille ja hänen opetuslapsillensa seurawan hänen kuolemans
ja ylösnousemisensa Men, kaikille niille kuin uskon halusa piti omilla silmillän.
sä näkemän, ja korwilla kuuleman ilmoitettawan ne ihmet, jotka lEsuxen kuo.
leman suurudsn ja kelpawaisuden todistit, kuin owat: Templin esiripun halk>
minen; wuorten reppemiset; maan järistys; pyhäin ruumisten ylösnousemuspa
sen ha«dan owella suuren kiwen poissiirtäminen. Nämät plönluonnolliset ta-
pahtumiset piti ylitzenpuhuttelnuaan eppäillewäisiä, ja kaatamaan kaikki heidän
Mrät luullensa lEsuren personasta ja opin lumalallisudesta, niinmyös roh-
kaiseman heikkoja uffoisia, ja knnittamFn eläwitä uffowaisia ustallurella wa«
stanottaman ja nautitzeman sitä autuallista sowindota, kuin lEsus kuolemalla»,
sa ja plösnousemisellansa oli sowinnozi ihmisille ostanut, ja eitä hän wihollifen
hallitzewan woimcm langenen ihmisen ylitzen oli polsrpöstännyt Nosta minä
maasta niin minä u?:dän kaikki milmn ryZoni, loh. 12: 32.

Taiwan opilla on pri hengellinen ylonluonnollinen ja lumalalinen woima,
joka on ansaittu lEsuren kuolemalla ja ylösnousemisella haudasta. Se sama
woima käändä ihmisien sydämet vois hallitzewasta synnin rakkaudesta Jumalan
lpgö; jos ihmiset muutoin sen lEsuzen kuoleman woiman, cmdawat sanan saar-
nan ja julisturen kautta waikutta tykönäns ja muuta heidän pahan tahtoonsa;
tttei lEsuzelle olisi sup hänen kuolemansa woiman ja evangeliuminsa waikutu-
xen wastanottamattvmuden ylitzen sanoa: Ec te rahroner, Matth. 23: 37. Jo-
ta suurembi, lEfuren täydellinen rakkauden tahdon suominen on syndisten tule-
misesta hänen tpgonsä, sitä enämmin näky niiden wasiahakoisien syndisten wa-
stanseisowan sitä Taiwallisen totuuden ivoima ja wajkutusia, ludalaisesti miel-
dynyllä ja taipumattomalla tahdolla; tietä andain heidän närkästyz'ens totuutta
lvaflan wihalla ja wainolla, joista Apostoli sano: Mutta niille jocka rnraiser o»
war, eikä'tuule tottmrra, waan KmKwat roääryccä, on tulewa närkäistys järvi,

'ha, Rom. 2: 8. Niin täptp Jumalan mielen muuttua wanhurffaudesa sitä un-
fiätä spudGä wastan.

Waan toisin on se niille lEsi-xen opin sanan äänelle fa kutzumlselle kuu.
tiaisille, kuin andawat Jumalan Hengen eläwästi ja woimafa herättä sydälnel-
lisen kunnioittamisen Jumalan MaKstttelisen spin woiman tygö, ne saamat
woiman siMmestänsä käändpä Jumalan tygZ, ja siinä käändymisesä tundewat
monda sen wetäwäisen armon työtä lEsuxen tygö, nautitzeman sitä sowindoa,
luin MW kuolemansa kautta on ansainnut. Silloin tosin täMän se kuin
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. Toisna Pääsiäis PäiwZns.
lEsus sano esipuhesa: Niin minä wedän kaikki mimm tygöni, sydämen tah-don totisesa taipumisesa saaman armollista spndein anderi saamista ja rauhaJumalan kansa; sillä tähden syndiset wedetän lEfuxen tygö, että Hzsaisit yhden rjäisen sowinnon ja liiton Jumalan kansa, lEsuM sowindo wiran
woiman kautta, joka on se suurin ja yrinWn tarkoitus hänen kuolemastansja ylösnousemisestansa. Sns on hän sowindo meidän syndeimme edestä,! ei aj«
noastans meidän, waan myös kaiten mailman edestä, i loh. 2: 2.

kuinga lEsus on hänen ylösnouscmisens ja Taiwasen astumisensa jäl-
len lähettänyt ja walmistanut wäspmättömiä opetaita. työtä tekemän Apostolit-
ten wirepdellä, hyrvällä eitä sopimattomalla ajalla, 2 Tim. 4: 2- senpäälle, ettätoimittaman tätä lEsuren asiata ja lähetys sana: Andakat teitänne sorvitta
Jumalan kansa, 2 Cor. 3: 20. Näiden wälikappaldensa kautta lEsus piinan,sa perustNresta ja lumalalisudensa woimalla, eläwästi herättä, kehoitta, Hen.Zellänsä litkutta ja wetä tpgöns; että he saisit nautindo oikeuden sitä armoa kuin
lEsus tarjo, jata ja lahjoitta tadto kaikille. O! jos ihmis raukat tiedäisit min.
gälohduturen, ja sielun lewon lEsus lahjoitta bänen tygönsä tulewaisille,niin
he Mieluifesti,ei ainoastans soisit lEfuren armollisia wetämisiä tykönäns tundu-

waan myös nston rukourella anoisit rakkauden palamasta janosta hengel.,
lisen morsiamen kansa: N?eoä minua, min me peräsäs, Kork W. i i!HTäytä se Herra lEsu, että me eläisimme.!

Evangelium, Luc. 24: 13-Z6.
Tutkistelemus.

Jumalan armon wetamisia ISftxen osallljutteen.
I. Jumalan armon rvetämisiä.
11. lAsuM johon ftndisiä Mmölda wedetän.

Edellinen Osa.
"Jumalan armon wetämisiä.

1) Sitä kutzmvaista ja haukuttelewata armon wetämtstä joka muutoin ku«
tzutan edelläkäywsiseri, ennättäwäiseri, ja käsittäwäiseri armon wetämisezi. Ne
kutzumisesa ennättawäiset armon wetämiset tapahtumat kaikkein Ihmisten tykönä,
niinkuin todistajat wiimeisnä väiwäni niitä wastan kuin wastahakoisesti owat
arckon tpot plönkatzonet, joille on hirmuinen duomion odotus, ja tulen kiiwaus,
joka vastahakoiset syöpä on- Ebr. 10: 27. Kuitengin Jumala etzi syntzeisiä, ja
wetä helta; ensisti Apostolein kautta rajattomalla woiman andamisella heille,

kastein
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Toism Pääsiäis Päiwänä.
sästein heitä menemään ymbäris kaikeM mailmaan, saamamaan Evangelimi:ia
Mikille luoduille, Marc. t6: 15. Sama kutzuminen joka tule ennättäwäifcen
<jMon wetämiseen, on'tapahtunnut ja miellä tapahtu uffollisten opettajain kaut-
l<s/ joka todista siitä että Jumala tahto kaikkia aumaxi» ja että he totuuden
llmdoon tulisit, l Tim. 2: 4. Tämä ennättäwäinen wetäminen tapahtu ma-
stoin ihmisen tshtoa, ja ennen jo kuin hän heräjä plös synnin unesta. Se siis
joka lEsuM sanain woimasta saa niinoalwn hawaita, että hän tunde waiwa-
maiset ajaturet, ehkä hän ei- miellä ole itziäns uhrannut kokonansa Jumalalle,
st taita jo tiettä, tuta ja hawaita monet ulko puolelda tapahtuwaiset kolkutta-
iniset omasa tunnosa ja omasa sydämesäns; hänesä tulemat lEsuxen sanat to-
Wi joista hän käste waarin otw: Ratzo minä seison owesa kolkutan,
IIM- k. Z: 2(j.

Näistä Jumalan armon ennättäwäisistä saa monda niin suu-
M peljästpxen tykönänsä hawaita, että hän pelwosta alka, mättämään yhtä ja
loista suurta syndiä, ehkä hän ei miellä tiedä siihen mmita syytä, kuin ettet
hän Pidä M paha hywänä kuin hän teke, ja että hän pyytä päästä siitä le«
lvottomudesta kuin hän tunde tykönänsä, josta Salomon sano: Jumalaloin pa«
kme, ja ei kengän aja händä raka. San. 28: 1. Muutamat saamat ennättämän
«emon wetämisestä niin suuren ylitzenwoittamisen, että he päättämät tykönäns
Mä parannusta; mutta katzowat enämin estetteinsä, ajan ja tilaisudeittensaMlle, niinkuin ei ne miellä olisi ne someljammat, jätt.äm ne harjoituxet kuin
he jo näkemät tarwitzewansa toiseen parembaan aikaan; ja on se walitettawasti
nähty, ettei sitä luultua parembata aika tullutkan/ waan omat ennen paran»
MM tapahtumista nieltyt ijankaikkisutteen; niin käwi maanherralle
koffa Pawali puhui hänen edesäns wanhuvstaudesta za pnhtasta elämästä, ja m,
lewaisesta duonnosta, peljästyi Filix ia sanoi: Mene rallä haawalla matkaas:
waan kosta minä saan tilan, niin minä sinun tpgöni kutzutan, Teko 24: 25.
Muutamat andawat sen ennättämän ja käsittämän armon wetämisen waikutu-
M käydä niin sydämellensä ja omalle tunnollensa, että salainen pelko ja häm-mästys käsittä heidän, joka mapista koko heidän tilatans, ia heille käy niinkuinkuningas Veszasarille, joka näki yhden käden, kästcllä hänen'maalisia huwitu-stansa, kirjoirrawan jalon kohdalle seinään knninFan salisa, ja kunlngas
Wäis kirjoittajan käden. Silloin muundui Huningas, ja hänen ajacuxens pel,
järir häncn, niin että hänev> landensa hörmir, ja hänen polroensit wapisic, Dan.
8:3, 6. Muutamat tundeivat ennättämckisestä armosta niin suuren ylitzenwoit-
tamuxen, cttä l-e aikomat, ja ci kuitengan päättätäydellä halulla tulla Christi-tpn sanvden Kuningas Agrippan kansa: M paljo puucu ecres minua saaChri-Ann, Teko.'26: 28 Ei Pyhä Rgmattu sano näiden Jumalan lapsen tulemi-sesta ehkä he tunsit ennättämän metänustn haukutuM tyköänsä.

Niir»
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ToisM Pääsiäis PäiwäM
Niin käp st monen kansa, kuin sanan plitzenwoiltawasta liikutuista tuu«

dewat ensimäiset sanan kplwetyt siemenet, SM eninutten on tähän, nojaminen
ja verustaminen Christillisydenfl niihin wetämisiin, eikä tule siihen harjoitteen
kuin usto ja ChriMispps waati,, ja ondu moni niisä, aina oppiwainen ja n
kostan totuuden tundoon tulewainen, 2 Tim. Z: 7.

2) Owat walmistawaistt armon lVetäzniset. Sitte kuin Jumala onkäsittän'
nyt ihmisen niinpaljon, että hän kärsimisen tawalla, anda luinalan armon ja
Hengen wapaasti ja aldisti Maan Markutta, yhden elämän ja wmkuttawan sie-
lua nöpryttäwän halun ja lakkawattomcm armon etzimisen; niin hän kaikkein
ensin saa hawaita ilmcuwuwan yhden Hengen musertamisen, joka
Pyhäsä Ramatusa kutzutan pistoxi, joka kä.p läpiyen sydämen, jokq waati sano,
man: Te mieher, rakkac weljec, niitä meidän pien rebtnmn? Teko. 2:3?. Mo«
nelda kulu kauwan nikka, ennen kuin hän anda Herran armolle oikiaan,
paau ja koko kuuliaisuden, ja kaikkein sielunsa ja ruuminsa woimat Herran
Hengen muutoin ja johdattamisen alla; sentähden hänen parannuMs ja u<
stonsa niin wähän wahMstu ja menesty. Enin osa heränneistä sieluista, feisat-
tawat täsä paljain lain waikutusten alla. Sen sian kuin heidän tulisanta lain
likistämisen pakotta itzensä lEsuxen tygö, saaman täydellistä kirwoitufia sielun»sa hädästä, seisattawat lain tygö, suomat lain waikutusten auttamaan heitä tv,
stasta ja siitä hädästä, jonga laki itze heifä waikutti; siitä sano lEsus: Se on
joka teidän päällenne kanda, Moses, zohon re turwmre, Ish. g: 45.

Mutta ajatteles perään., kuinga pidäis sen parändaman, jonga wirka on
särkiä ja baawoitta? Kuinga taita se elämätä berättä, joka tappa, suretta ja
kuoletta? Siitä sano Apostoli omasta koettelemisesta: Minä kuolin, ja niin löyc-
tin, että st kästy kuin minulla oli clämäxi, trlli nnnulle kuolemaxi. Gillä ftndi
joka Zni tilan kästystä, petti minun, ja tappoi senrautta, Rom. 7: 10, 11.

Jos siis lEsuM armolda wedetpt tahtomat Jumalan ja Wapahtajan rak-
kauden ja huwät iyvt, koko sieluns tilan plöspitämistfi nautita, niin
andcckat armon walmistus wetHnustt aina tavahtua Evangelmmin tapaisella wai<
kuturella, niinkuin Propheta Esaias sano: -Huucawaisen ääni on korwesa> wal-
mistakac -Herran tietä: relMr tasaiset polut erimaasa meidän Il,malallemme.
Batkti laxoc pitä korocetraman, (se on: epäilyren poispitäminen itzens armosta
pitä armon tundoon herämän) ja kaMi wu«vec ja kukkulat pitä alettaman, (se
on: phmisealaisuus pitä noyrytettämään) ja mirä on rasoirramata, picä rasoi»
rettaman, (se on: mitä ikän sitä sula armoa wastan itzens asetta pitä sulatta-
mau) ja taiM koljat silitcrtämän, (se on: se luo«nollinen ynseys pitä taalta»
maan) sillä Herran kunnia ilmoiteta» (st on: PMäistsä armon äärtttbmM wa<

lost)
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Toisna PääsiZls PMänä.
ja kaikki liha on ynnä ,Möw.ä Herran simn puhuman, (se on: tälMl-

listä sowinnon san omata, Esa. I, 4, Z. M min. kuoleman pois
Zlom. 7:4, 6<

On kansawaikuttawa n.'eiämmen. Se kansawaikuttawa armon työ y«s
lZsfptPttä uffon niin walaistulla pmmärpz'ellä Erangeiiumin kautta käsittämän
annoa CKnstuxefa; kuin taiwutta tahdon sulasa armosa kiinirippuman. Se
kanftwaikuttawa» armon wetämisestä osallinen sielu, rupe oman mitättömydenS
ja köphpdens lunnosa wastanottamaan pMwpttä arnwa ja rauha lumalalda
uffosa lEsuxen päälle; eikä tahdo enämbi itze mitän waikuttn ja matkaansatta,
ei parannurefa, ussosa eikä mujfa Christillispden harjoituxisa, waan anda sen
lvalaisewan ja pyhittämän Hengen työn kaikki alka, rcckenda ja edesauttaa niin
että kaikki mitä armon ja autuuden saamisen tule, tapabtu sulasta Jumalan 0.
msta pyhästä waikuttmnisesta; sen todista Wapahtaja lEjus sanoden: Se on
Jumalan työ, ecrä te uftoccn sen päälle jonga hän läheni, loh. s: 29- Se ow
siis pri selkiä opin totuus, että ne kansawaikuttawalle armolle kuuliaisutta 0-
sottawaiset, ei ptenindäkän pyydä mmn pyhpden ja wanhurstauben hengellisilla
juonilla, itze wähendä eikä enänds synnin murhetta, ustoa ja lahjoja tykönän-
sä; waan sydämellisellä rakkaalla tptymisellä, kuilengin waan pitämisellä sana-
sia ja sen wmkutuMa, seura Pyhän Hengen oma muistutusta ja opetusta kai-
tisa, loh. 14: 26. Joka sen sisälle asuman armon käsittä, se saa aina nautita
sen autuata kansawmkuttamista, lEsnren fallisa osallisudesa; jongatähden me
«aarin otamme.

Toisesa Osasa.
IKsuxen osallisutta sohon ftndisiä armolda wevetan. Ne kuin kärslmife«

lawalla, ja estämättömällä käytözellä, andawat itzensä johdatta koko sen Pyhän
kolminaisen Jumalan asallisutteen uffosa, niiden osallisuus lEsuxesa
en sisälle asuwalnen, hänen hengellisien hywäin töidens kansa sielusa; jotka
lukunsa suhteen owat lukemattomat; laatunsa suhteen wirwottawaiset; ja ai-
kansa suhteen alinomaiset. Hokaitzesa Christillispden harjoituM ettentulewasa
Gafa, Masa ja paitasa, tarwitze usko uuden armon walon ja woiman, uuden
tapaisen johdattamisen ja warjelemisen uuden joka hetkisen ylöspitämiftn (ja
wiellä tihuman kuin ruumin elämä tarwitze ruan) lEsMn osallisudesta. Seu.
rawaisesti tarwitze lEsmen osallisuus olla alinomainen, jota armollista läsnH
oloa lEsus armosa lupa: Xayo nunä olen teidän kansanne jotapäiwä mail«
wan loppuun asti, Amen. Matth. 28: 20. Tämän osallisude» armon osot-ta IGsus jokapähvä hänen HenZens waikutuzille kuuliaisille ja tottelemille
leluille:

P d » Hei.
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Toisna Pääsiäis Päiwänä.
!) Heidän seurans osallisudesa. Kuinga paljl? uuttH rvhwaisiusia wniwoi.-sn? wahwistusta heikkondesa? urhollisutta eppäillewäisydesä? muistutusta unho.turesa? Nffon uudistettua halua hittau^defa? rakkauden sytyttämistä ulieliaisu-

desa? tapahtu kestinäistcn kansakäymisten ja kestinäisien rakcnusten kautta, joisct
lEsus sanans, hengens ja armo wetämistens kansa läsnä on, Matth. 18: 13,20.sen jckainen uudesa syndymisesä, uuden jmiowan mielen halun saanut tunde ja
Hawaitze, nimittäin kmnM lElus InmalÄiftäa mMudsns Moisubella lain-sa hpwin aiwoituisa kansakäymisisä kewittä nmilman matkan. Murhen larjon'.
delemifet hcngesä.riemutsexi. Tuskan pätzistä ulosautta,. ja wainoisa rohwaife.Näitä ja monjoka muita> hywpdeitä lEsus osallisudens ystäwille ulosjaka, jon.
ga jokainen armon lapsi tuude,ja sano: -Hän wie minun wiinakcllarinsa, ja rak-
kaus on hänen lippAnsn minun päälläni, Kork, 2: 4. Joka, lEsuren täydelli,
sesti kansans että,, saa nautita sancnmtoinoa salaista hpwä;, siitä wahwista IGsus: Joka woitta Onnan nnnä s§odä Mtä salatllstH mannalta, Ilin. s: 17. Sen
lEsus myös tänäpäiwäns näytti opetuslapsillensa, josta Erangeliumisa kuulua
Ia tapahdui heidän puhursans ja tuckistellesans kestenälUZ, että ITsus. itze hci-

lähestyi, ja matkUsti heidän kansans.
2) On osallisuus, pxi kauwan aikka salattu osallisuus', sildo sie<

Wlda jolla, kuitzngin jo M osallisuden armo. Se hetki jona stmdinsn Inma»
lan duomm istuimen edesä taiwsssa wanhm-ffGi luetan, on useim salattu scnsyyn tähden että ne wanhmffautcttawat jltä alinommsemmin wanhurffauttami-
M ja tolmsit sitä pysywäisemmin rakastaman lEsusta. Tuttawudens
salais myös lEsus dpetuslapMdmis, ehkä hän silmän nähtäwäfli' waelsi huoän
kansans, niin sano Ewangelista: -Heidän siln,ans olit pmeryr, ettei he händK
tNNdemQ' Tämä sataminen tapahtu myös ssntähden, että, se kaakana sei-soiva
M,, wapiscwa usto harjannms likrferi lEsusta mastan, M wisun waarin ottais
Herran aina puhuwasta äänestä sanasa, ja wiimein tlindis Herran hän-en pie-
MimmiMin muistuturisans ja sanois: Se on minun ystawäni ääni joka koi,
knna, Kork- 2: 8. Ia Thymaxen kansaa'Minun Herran ja minun Jumalan,
Iöh. W: 28.

3) On lEsMK osallisiius M Isällinen rakas nubteen oftllisuus. Tästä
Rakkaasta nuhteen osällisudefta owat eroitetut kaikki pahan oman tunnon tähden
Vuomitzemlsta turdewaiset, niinkuin Adam, langemiscus jälkeä syndihin, 1 Mos.
3: io« Kaini, weljeM AdeUn tapon Men, 1 Mos, 4: !-3, 14. Dawid lur,
WNMseNa ihmisten woimaan kansan lutemiftlla, 2 Sam. 24: 19. Herodes IE«
ftpn perän eynniseNa surmaraxens 'häiM, Matth. 14: 2 ludas, Mestärlns
NMmistn MH.H. 3. Helix/ P.awalm saarnasia, Teko. 24: 2Z.-

,
-
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Tvifna Pääsiäis PZiwänä.
Isällmsn rakas nuMen osallistus tapchtu ainoassans mille, kuin Zotöwat ratasta lEsusta; waan ei taida miellä anda armon hallita kaikisa, omainjhmillisten päätöstensä ja käsitpstensä pitämisellä, eikä taida itziäns kokonansasulkea lEsurcn käsin ja haawoihcn, .eikä tahdo pää omaisesti omista paranbamt,

siitä täxsincM lEsuzesia; uiiile ja niinkauwan on lEsus him-miä ja saarni sa-rM >l-a?kalidtn nubdetla. Hum epäuffoisuus waima sielua ph.
dM puoletpa opetuslasten kansa karmiasta ja tuskallisesta ajatuxesta päättä-
mään I.Esu,resta:l!>. etkös ainoa mnnralainen Icrusalemisa, ja er ricdä mirä
siellä näinä pgnviuä tapahtunut on? Katzellen Mmärtämäitömpdensä
kuin lEsuxe.n kaikki woimallisuden päälle, eikä tiedä että se jow teisä on hv.wän Lyön alkanut, sen Myös on IBsujren LhrWxen päiwän asti pZättäwa,
Phil. i: 6. Toisialda Jumalan rakkaus kuritta niinkauwan kuin ei he opi
Mkia spndinsä haawoja lEsuzen haawoin sulkemaan, ja spdän,esiä siitä puh-
distusta ottamaan,; silloin lEsus rakkaudesta nuhtele: O! rei hittaat ja tompelir
tzdamcstä, nsöomaan mira kaiMa, kuin propherat Kirjoittanet ou?at, silloin to«tule: Jota hän ratasta, sitä hän nuhtele ja xangaise, nmcta jokaista
hän korja tuin hän Ebr )2: O.

4 Hn lEsuxen osallisuus pz-i eroittamatom osallisuus. lEsus fiinittä neliskomaiset niin pyhällä Hengen fMellä, j,a min woimallisella uffollisuden phöi-
sivellä, ettei sielu taida eiLä tahdo enä kostan olla ilman lEsusta. Hänen rak<kaudens kiindepden hän tietä anda hartaalla rukouMa opetuslasten kansa:Ple meidän kansamme,; sillä ehto jomu ja päiwä on lasteMt. Ia lEsus ö»Minijäinen hänen rakkauZensa liiLosa, .että hän mene .oleman heidän kansa,w.
lEsus .tultaan miellä annons ja rakkaudens jakamisefa, ntinkuin hän tuttinje,iwän murtamisesa, joka ,yZi«zmtäy kaiken Nndcmistn, Eph. 3: 19. Senkit-»liittämän rakkaudens jakamisen sano lEsus ehdollisen pitämisesi, Ilm. 3: Lv.joka nautitan wgjawasti ajasa M täMlliM ijanAikbiM.

Pgätös.
N)cdä minua, niin ine jnoDimne Korkk. 5: 4. On sen hengellistasta halusta iarttauttcen sptptetpn stewn W,i'ous, joka omaD ja

taltamalcomudens on puwennut Mä enä MM W päälleus. Aut»Hnra lE;u hsikouttamme, Umen.

Dd 2 l. SUN
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s. Sunnundaina Pääsiäisestä.
t. Sunnundaina Päästäisestä.

kmllga suloiset owar Hvangeliumin saarnajain jalat Wuorilla, sotka tan»
haa julistamat, jotka hywää saarnawac, autuuden illnsirrawar; jotka Zio.

nille sanowat: siuun Jumala? on RumnZas. Propheta Esaias riemuitzi henge,
sä, koffa hän uskoja näki uuden Testamendin saarnajain hywän ja ihanan vpe,
tuflen woiman ja lohdullisuden, siitä suuresta lunasturen ja pelastunen työstä,
kuin Mesiiaxen kautta tapahtune oli, ja että uskollisten Evangeliumin julista,
jäin ääni tästä sowmdo armosta piti olenmn suloinen helinä ymbäri koko mail»
man; »vaikuttaman kuuliaisten knuliain sielusa suuria Hengen töitä, Nalkut-
taman ormdesta ja Meistä päästämistä. WaikMtaman lEsuxen rauhan sano.
«mn kalitta, perustettua lepoa Jumalan kansa. Waikutlaman hpwän saarna,
«nisen kautta, armon täydellifyden tundoa kaikisa pnutteisa lEfnxen täydellify.
dcstä. Vaikuttaman autuuden ilmoittamisen sisällifiö tywendötä lEsuren uskon
kautta lumalasa. Waikuttaman tahdon muutosta nöyrään kuuliaisutteen Zio.
nin Kuningan lEsuren tahdon alla. Propheta ihmettele siis sitä suurtapa a«
varata uuden Testatmndin armoa, sanoden: G! kuinZa suloiset owat GvanZe,
liumin saarnajain jalat nuorilla, jotta rauhaa julistawat, jotka saarna-
»?at, autuuden ilmoittawat, jotka Zionille stmowqt- sinun lumalas on Ns
ninZas, Esa. 52: ?.

Näiden sanain lawiambi selitys ja ymmärys on se: koffa Propheta meidän
«sipuhesamme fano: G! kuinga suloiset orvar Gvanleliumin saarnajain jalat
muorilla; tietä anda hän sen kautta: yhden EvanZeliumin saarnajan osallisuden,
koko autuuden ettentulewaisista hengen waikuturen töistä itze koete-
muresa, ja kuinga hän Hengen opetnxesta on totisesti oppinut itzensä ja armon
cwun hänen kohtansa tundeman. Ia se ei ainoafians yhden eli toisen kerran,
»bdesä eti toiscsa anluuden asselisa koetellut, niinkuin ästen Christitty, 1 Dm.
Z' 6. waan monenkerlaisestt, erinomatain: että hänellä on selkiä ja täydellinen
koetelemns wanhurssari tekemisen opin laadusta ja muodosta; että hän itze! niin-
kuin wiheljäinen syndinen, on armon nlönpaldisudesta osalliseni tullut, ja tmta
tunnusta on totinen sana, ja kaiketi »nahdollinen wastan otta. cttä lEsus
Chriftus on tullut mailmaan sMdiM vapahtamaan, 1 Tim. 1: 15. ja minulla
«n laupius tapahtunut, 1 Tim. 1: 16.

TäsiäUolisesia omasta koetelemmesta, saa hänen oppinsa, menonsa, pulM
sa ja tarkoiturenft Evangeliumillissä miclesä elämän ja walaistun koetelemuxen
kasrvaman ja'lvabwisiuman armoja, joka ylitzenkäy kaiken luonnollisen ja jap
jellisen wiisallden ja taidon. Annosa wabwiftetun ja rohwaistun Evangeliumm
saarnajan tökönä on Jumalan totudein, kunnian, pphyden ja armoy ommft-

', , dll
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s. SuntmndaiNtj Päästäisestä.
set suurimmasa arwiosa ja kunnioiitamisesa; joka hänen kehoitta ja rohwaife e«
läwästi ja woimallisesti, hänen Vapahtajansa awulla Herran kunniata, tundog
ja tahtoa etzimän ja uloslewittämän, Marc, 16: 15.

Tsisialda pakotta Jumalan ja Wapabtajan rakkaus Evangeliumillista
Wata sanasa työtä tekemän ja opettaman yhteisesti, ja erinomatain waroitta-
man ja walwoman sieluitten autuudesta, 2 Tim. 4:2, Herran Hengi herättä
heitä rukoilleman sekä itze että sanan kuuliainsn edestä, että Jumalan sana e-
rmomatain Evangeliumin ja sowinnon armon kirkkaus, sanan kuuliain sydä-
misä menestyis, 2 The§. 3: 1. ja joka hetkisep pää asiari, työri, ja ahkeroitze-
miseri heidän uffonsa herättämisesä, kaswamtsesa ja kiinittämisesä tulisi. Sil-
loin owat opetajain opetusten, waroitusten, lohdutusten ja terwellisten neuwön
jalat suloiset, Herran ilmoitetun armon awaruden ja Maijesteteytzen kunnian
Wuorilla: O! kuinga suloiset owat lTtzanleliumin saarimjain wusrilla, jor»
ka rauha julistawar.

Siis on Evangeliumin saarnaja (1) rauhallinen, hänestä meidän esipuhem»
me sano: jorka rauha julistawar, se on: hän ei sowita suingan Jumalan rau-
han sitteitä mailman spndisen menon ja ystäwytteen, eikä etzi osallisutta juma-
lattomain wäärpden Psal. 1: 1. 2 Cor. 6:14» Eph. Z: 11. waan kai-
kisa hän kunnioittamisesta sitä ijankaikisia Maijestetin olendota wastan, tarkoitasen suuren Jumalan rauhan rakendamista lEsuxen armon awarudesa. Ei hän
etzi sanan kuulioittensa käändymistä: fangeuden, sakkoin ja paljota wähemin
miekan kautta; waan waroituMa, neuwoilla ja isällisillä nuhteita, ojendain
itzensä lEsuxen jälken, joka sano: Gn minä myös sinua duoinitze, mene jaM
fillen syndiä te, loh. 8: 11.

Evangeliumin saarnaja on pstäwälllnen ia nöyrä. Hän tietä Evange-
liumin armosta osallisen tullensa sulan noyrpden alla ja ohesa, josa Jumalan
sanomatoin lEsuxesa on hänelle ilmandunut, Korkk. W. 1: 13. jäsen,
kautta hänen sydämensä enimän woittanut. Siitä perustuesta, alusta ja läh-
testä, hän samaa Herran ystäwpttä ja rauhallista neuwoa, rakkasa ystäwällisy-
difä uloslewittä pyytä
nawar, sano meidän esipuhemme. Jumala ei ole saanut rakkaita sanankuulioi-
ta Mosexen jylinän waan lEsuxen hiljaisen ja laupian äänen kautta: <3i
Jumala ollut siinä wäkewasä tnulen myrstyst, joka wu.rer särki, eikä maan
järistynsä, eM tulesa, waan siinä yiljaisesa tuulen hyminäsä, lKuning. 19: H.

Evangeliumin saarnaja on Rakasiawainen sanan kuuliain autuutta niin
sydämellisesti, ettei hän kostan näe taitawans ilmoitta autuutta, autuuttansa
rakastawaisille/ niin hartasti, wiisasti ja wäsymältömW, ja kangjoille sanan

Dd,3 knuliot-
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i. POsiäifeM
kuuliMensa min tmtawasti, kuin hän sois. Kui.tengin hän sin uston mlea»Men, 2 Cor. w'. 43. Kuin hänelle annettu on, MristMN rakkauden waati»

mirawa Jumalan huonen haldig. i Cor. Z: w. jaka
sydämmellisiä tahtoa ja mieldä autuudesta, muisiaden ozna tykönäns sen welwol,
lisuden: NaiM teidän menonm capghTukon rakkaudesa.

Jos Upt ihMnen yäin on Cvangeliumjllisesa tjlafa suloinen,! kuinga paljo,
ta enämin on lEsus, joka mwpaljon on kärsinyt ihmisten edestä, ja senkautta
tuottanut suloisen hengellisen ja ijäjsesti pyUwäjsen rauhan mailmaan.

Evangeljum, Zoh.. To: 19 loppuun M.
Tlttkilcho,

IMsuxen suloista muhan Mtstamisia SvMZelimiM kanttg.
I. Henelle Moinen xauhan Mistus MvanZeliumin kautta tapahm?
ll< Auinga ljsko sen julisteLull rauhan spastanotraisa kaswa m

, P?ahMM?
Edellinen Osa.

Renelle lEsuren suloinen rauhan Mistus Z3vangeliumin kautta tapahG?
Wapahtajan lEsuxen rauhan liiton kVtzunMn ja todistamisen äänen suloiney
helinä, kyldäisesti armon hengen saanein Apo-
stolein ja henZM elämäin opetajain kautta, uloshuutan kaikille ihmisille kaike<sa maM Siirlsä: -Heidän äänensä on costn kaikeen mailmaan, js hei<
dän sanansa »nailman äärin, Rom. io: 18. Tämän suurillmmn hpwän tpön
rauhan tarjomisesa koko mailmalle, on Wapahtaja lEsus niinkuin rauhan ruh,
tinas, rauhan rakendaja Jumalan ja ihmisten wälillä, ja rauhan lahjoittaja ja
Vaikuttaja, rauhan Evankeliuminsa sanan kautta käskenyt ja lähettänyt saar-
naman kaikille, mutta ermomatain niW hengellistä rauha tarwi.tzewaisille, tällä
woinUllisLlla luwan annolla: MMgär taiteen mailaan ja saärnakat Ovangelim
mia kaikille luoduille, jota usko ja kastcfan se tule autuaxi, Watth.2B:iZ. Mut-
ta ehkä Evangelimnin julistus yhteisesti ja awarasti, että kaikejn
mailman äärisä asumaisten ihmisten sydiimisä, tulis jo .armon äänestä takaisin
Jumalan äändä wastan, ylöskäOä taiMLinen äänen humu, rukousten, a-
nomistcn, kiitosten ja palaman halun puhet, niin hatttasii kaikilda kuin be
vangettumin Mnen kuulew.at, että se täytäis'Taiwan ja maan wälin kaikiuai-
Ma tungin sielunsa xauhMisuden tarpeitten edesauttamisen anomurista, Ilm-
K.Z: Z. Z: Z, H»
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1. SllttnuMiM PWälsestK.
Klntenglrl enin osct ei anna Pphän Hengen Evnngeliumifa liikMkss ssew.'m«sa lnihingän lakaisin mertewäistn äänen pubesen Jumalan tygö; jonga st)yn MH,

hen kaikki se suuri armo, hywpps ja autuus kuin heine Evangelimmsa
mne ohitzen Koetelemus tästä on se selkein peili ja sanolttattomaM wahingol-

jonga Wapahtajan wastoin ratasta tahtoansa täydyt nähdä ja to,

dista: Monda on kOhutcu, ja harwav owat valitut, Matth. M: 54, ja ercei
niistä nnchiftä/kuin WyMM, piHH maZstamaN mimm Luc.

24, Sentähden taiptt ja osotta svangelwlnin erinomainett suloisuus itzsnsä
tiiiden puolen ja plitzen, jotka andawat tunnoisans ja sydämisänsä Jumalan
Hengelle tilan, jonga Pyhä Ramattu kaikkein muiden todistusten seasa näin pe«
tusta^-Hän on oikein ihmisten wapahraja, murra erinolnatam nstowaisten, 1
Zim. 4: .10: Uaikllle niille jorka hänsn wastanoric, andoi häV uwinmn lunla.
lan lapsiM rulla, jorka «Mowat hanM ntmenA päälle, loh. 1: 13. Että Wa-
?ahtaja lEsus kaikille yhteisesti Evangelinminsa' julisti, sen me hawaitzemme
hänen saarnanftsestans monen epäustoisinFin edefä', Matth. 4:1?, Galileasi:,
Vtatth. 11: 1. RaupMgeisii. Marc. 1: Z 8 Synagogisa, 3- Templisä, Luk.
lo: l Erinomatnin on hän julistanut Evangeliumillista hymyttä nn:utamille;sm me näemme tämänpäiwäisesä pphäsä EvangeliKmisa opetuslapfillc: rauhs
Bon teMe.,

l) tapahtu CvMFelilkmin suloinen julistus pelkureille. Opetuslapset olitXdosa wkirmin owein ratana Ittdalaisten pelwon rahften, johon lukittuu huo.msccn lEsus tuli tietämätä hänen taiiballista Moista raubatansa julistaman.
Hengellisiä pelkureita lEsus ylösautta, armeljaistldcllmrsa, heidänhermoitelemisesans ja wMisewaistsa tilaians, jpsa he tahtomat wstä IrnnalanlaMwoilmnsen awun neuwon epäilyMhcn? niinkuin opetuslapset Evangeliu>«
Nisst Ne siis, jotka ei Mettä, sen laillsen pelwon tähden, uskalla anoa awatn
Wmens epäuffoisuVen lukitzemista, wpsilliseen lurwaan lEsuren täydellisen ja
pohjattoman mkkaudcn hywydelle, joka määrättömästi rakasta kansoja 5 Mos.K.ZF: 3,'waan pitämät kaukkaisia ajatuLia lEfuxen woimasta, armeliaisudesta
la roskasta sydämen laadusta; Mä anna Eoangeliuuulliscsti heisäns herättä, su.
Asta tuMndoa WapahtajM pohjattomasta armahtantisesta, Mkeman itzens ko-
lonansa hänen rakkautttensa, ehkä hr usetn weisawat: Gilt" sinun suljen,
»un lydämehen, ja miclchm/ armos ain rnrwan izZ Wirresä ja wärsys z.wan heidän asatoin pelkonsa waati enemin järien ja luonnollisen ajaturensa

muwossa ja mielisuosiosta ulkonaisMn jälken; esi-
Ke tahdoisit kaukka~nHhda heidän ulkonaiset työnsä ja elämätisä muu-luncin

len ulkobnllciffutteen, parandaman tUkonmsia töitä ja ei spdamers sisällistä tila,
" Mitan woitttn; waan ajatoln pelko täpM koko heidän tiANsa sisällisesti,

' joka
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I. SlmmmdainK Pääsiäisestä^
joka pelko on orjuden pelko, i loh. 4: 18. wiewämen. ja pttawälnen lhmifen,
pois Jumalasta; syystä neuwo siis Jumala, ensin sydämen nmtosta Iwialda
etzunän, ja silte wasta ulkonainen waatimata muutin, sanoden. leikar.
kat teidän sydämicän ja älkäc rejdän raatteitanne, Joel. 2: 13. Se olka Her-
ran pelko eroitta synnistä, ja wie Jumalan tpgö; jongatchden st kutzutan wtt°
sauden aluxi/ Psal. 111: 10. Se oikia pelto on Jumalan lapsilla, m jeura u.
ston myötä, joka täyttä itzens Jumalala wasian, nnnkum lapsi Isans kansa
ja wastan,sydämellens laste Jumalan wanhurstauden että rakkauden, m ustosa
asetta turmansa wanhurstauden tyköä, rakkauden tygo ustallurella. Tämä ehjä
pelko tule Evangeliumista, josta Hengi sano: Lhnlws on lam loppu, lokaitzelle
ustowaiselle wanhurstaudcxi, Rom. 10: 4. Että hän ne, jocka law alalsic olit,
lunastais, että me hänen lapsixensa luetaiffn, Gal. 4:-5- Se pelko wasta mie.
luisesti koerele kaikki, ja teke ja picä sen kuin oikia 1 Thetz. 3: 21. ja pal<
wele rakkaudesta lunialara, Psal. 18: 2. Tätä pelkoa, ei nyt lEsus,
listamisens kautta ensingän pyydä tukista, waan wahwista.

Waan sitä orjalista pelkoa pyytä lEfus rauhansa lahjoittamisen kautta
muutta lapsilliseri; ja siinä tarkoituresa sano meidän Evangeliumisamme: raus
ha olkon teille; joka löytty lainalaistcn tykönä laista, paljasta Jumalan wan<
hurstauden ja kowuden tunnosta; eli kosta sama wanhurstauden waikutus ene<
min tundu sydämesä, kuin rakkauden ja laupiuden tundo. Se lain kurituM
pelko seura epäuskon myötä, ja epäuston kansa seura synnin orjuus ja hallitus;
fentäbden laki Rirouxellans oriutteen spnnycrä, että syndisellä siinä ttlasa on
msturillinen närkästys ja wiha Jumalala wastan sydämestä. Hän sois welwol-
lisuden ja rangaistujen tähden rakastawans Jumalala, waan ei ota siihen tah<
toa, woima, ja soweljaisutta Evangeliumista; sen syn tähden pysy lain waiws-
wainen duomio hänen päällens orjallisutteen, kuiy on nähtäwä, 2 Mos. 20:5.
5 Mos. 27: 26. joka lain huomiosta tulewa waiwan orjallisuus ain tundu syn»
nm harjoituren peräsä. Tästä pelwosta pyytä nyt lEsus ulos autta ihmistä
hänen suloisen Erangeliuminsa julistamisen kautta, ja sano: rauha olkon reille.
Ia ellei he tätä rauha wasianotta, ja tälle rauhalle awa koko sydändä ja sie»
lua, niin Jumalan oikeus waati: Pelkureille ja ust«ttomille, picä osa oleman
siinä järwesä joka pala nllesta za tuMwestä. joka on se toinen kuolema, IIM.
21: 8. Ab! kuinga wältämätöin on siis Evangeliumin armon ja rauhan w.a-
stanottammen niildH waiwa ja lewottomutta kärsiwiisildä sieluilda; ja täsä el
auta itziäns sillä estelemä»: Kuka woi enämän ustoa kuin hänelle annetan? ta-
sä hän taas tahdois nähdä uston hedelmätä, ennen kuin hän ustois, samalla
tawalla kuin hän lain alaisudesa tahdois nähdä töiden hedelmä, ennen kuin
hän sihen «taiS n>oima Evaugeliumistg. Mytta Muista, että juurirauM huu-
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i. Sunttuubalnlj GZäsiäisestH.
hon Mumisella annetan nimpaljon vffon woima, kuins tarwitzet rauyan wa-
Motimuisten, Rom, 3: Zo.

2) Julista lesus suloisen Evangelruminsa rauhan suljetuille sydämille. Sy,
dämen suljettu lila. saa alfunsa pelkurillisudesia, joka usein tule phbestä alino-
maisesta ja tutkinnosta lain kauhjutta ja sen töiden harjottusten
vaatimisesta ilman ustota Chrisiuren päälle; eli joka enemän ja ufeimin ja par.
nawaisemm'n lain saarnamisesta kuin Evangellumin ja uston julistamisesta saa
alkunsa, waatiaisa sildä miellä lEsuren osallisuden elämästä eroitetulda ihnn-
stlda hywiä töitä; joka kosta liän niitä wucnm luonnon womilla ja lain liiku,
luxilla tekemän, ennen kuin usko häncsä.on' heränyt elämän, emmin saatta ih-meen waiwan ja suljetuun tilaan, kuin hedelmöitzemiseu hpwisä töisä. Tama
suljettu tila werratan, Pyhäsä Ramatusa huoneseens johon ei kengän sisällepää-
se: RaiM huonet owar rcheryr, niin ettei yxikän simie mene, Esa. 24: id. ja tu«
le siitä, ettei ihminen awa kaikia janomisen haluja armon, liiton ja lunmlan
pstäwnden perän lEsuren kautta, kosta hän kuule armo ja rauha hänellensä la-
kittaman, silloin kosta hänen koko tilansa jo on täpnänsä lewottomutta lain
nuhteesta, ja hänen juuri päomaisesti tule uskoa Marc. 1: 15.
ja siinä tuttia ZEsuren kärsimisen, kuoleman ja plösnoufemisen armo ja' woi-
ma hänessens koko rakennurexi ja autuudefi. Siis rohwaise st hengellinen sie.
lun ylkä lEsus, sitä ahtautta ja sydämen sulkemista kärsiwäistä feurakundans,
ja armon wastanottmnattomudesa hengellisellä epäuskossa itziänsä waiwawslista
sielua, ja näyttä häckm tilansa muodon, Minun sisareni, rakas mor<
siameni, sinä olet suljettu krydimaa, lukittu lähde, kiinipandu taiwo, Kork 4:
12. Tule nyt, (tahto lEsus sanoa) ilmeiseni minun edesäni, sinä surMa sielu!
näytä, puhu ja aseta kaikki sinun waiwas minun piinani tpgö; siinä örinänsä
on sinulls lääke; siitä wasta aika se elämä, jotas jo ennen minuhun tariumista
olisit suonnut löytymän sinusas, ja olisii kaiken armon ja wirwoitUM tahto,
nm nautita, ilman minua omistamista ja nautitzemista, waan ei se tapahtunut.
Tulrar siis nmn.in tygöni kaikki jorka tpötä reett?, ja olecca rastaMewt, min»
tahdon reicä wirworca, Matth. 11: 28/ sano lEsus heille.

3) Julista lEsus suloisen rauhans Evangeliumisa ajattomasti murhelliMe.Opetuslasten kokkonduminen tapahtui tälls erällä, yhdestä oudosta, tietämättä
mäsiä ja omasta murhellisudesta. Kaikkinaiset armon elämätä (plönpaldiftlla
«uuhella) surettawaiset surullisudet, saamat usein alkunsa yhdestä ensin alusans
lerwellifestH parannuxen murhesta, kosta spndiset ei silloin kuin he jo
wat, ja wibawat syndiä, ja nöyryttäwät itzensä Jumalan edesä, ei wisusti ota
waari, että heillä silloin on sowittaja IKlus tarjona 1 loh. 2: 2- Evangeliu-
misa. Opetuslapset ei lienet, että juuri lEsuxen kuoleman kautta heille ja koko

E e Mll<
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L. Sunnundaina Pääsiäisestä
«uutmalle, tapahdut sowindo, elämä ja autuus. Ne waiwaiset ja synnin mur.
Hesa tusta kärsiwäiset, joutumat' yhten surulliseen ja itze pyytämiseen auta«ns
itziansä, kosta ei he murhesans ylönns tarkoitustans sen ristinnaulitun IBsunn
päälle, Ebr. 12: 2. joka on Falkille, ja erinomatain heille asetettu armonistui.
niexi uffon kautta hänen Nom. 3: 2g. josa tilasa spndiset enemin ka.
tzomat metkansa ja pahudensa päälle, kuin maron ja palkitzemisen päälle lEsu.ja senkautta joutumat ajattomaan murhellisutteen. Näiden murhetta
tä nyt lEsus mumra hengen Uoxi, loh. 16: 20, hänen suloisen rauha julisia-
misens kautta, sänoden: rauha olton reille; jolla hän tahto herättä, synnyttä ja
elämähän woimahans saatta sen oikian uffon.

Toinen Osa
Ruinga uffo sen julistetun rauhan wastanottaisa, herändp kastoa ja wat>

wistu? Ah kuingck suuri on se (koko ihmisen sukukunnalle oikiasa sisällisefä sie-lua walaisewaisesa walosans käsittämätöin armo työ), että oikein uffoa, sittentuin" se kallis omaisus on että syndinen tarwitze armo täpdesä todesa sie-luns hedelmäni ja autuudet. Spndinen saa juuri näkemätä turwata, ja tule
Aucuac owat ne jotka ei näe m kuiteilgin ustowat; sano lEsus mei»Hän Evangeliumisamme. Tämä usto tarwitze:

1) joka, silloin tapahtu, koffa sielu Evangeliumissisisa liikutu.)isa tyhjvdens tunnosa iso ja jano liLjuxen wanhurstaurca, Matth. 5: 6. Menämin tule sielua ja hengeä ilautawaisemmaxi Jumalan rakkauden julistus,
lEsuxen lembe ja ystäwys, saa sywät juuret syndisen sydämesä. Jota enäminlupauxen ja rohwaisemisen kutzumus: ole hywäs mrwas, Matth. 9: 2. saa le-
mendä itzens sielun woimin, ja kehoitta koko sielun korottamisen niiden perän
tuin MMä owat, Phil. 3: 14. sitä enämin usto saa sen oikian, pysywäiseen ja
hellittämättömään woiman. Ia ehkä tämä uffon syndyminen ilmoitta itzenswaiman kanfn alusa, josa on paljon velkoa ja hämärata, kuin rasittamat, ja
ei tahdo rohjeta omista; min vsotta kmtengin armon työ oikiasa herätyM,
kalkein suurimman wireyden, tarkkauden ja palawuden alinomaisexi silmäzi ka»
tzoman armoa; wastanottaman armoa; jalaxi waeldaman armosa; joisa
todexi tule: Minä odotan Herra, minun sieluni odottn, ja minä roiwon hänellfanans päälle, Psal. 130 F,

2> Malkansaatta rauhan julistus uffon kaswamisen, joka ei enä muuta-nnn uffon tundemisiin noja, josta usto taas monen tykönä heikondu, maan E-
vangeliumi opetta sillä kerran ametulla uffon kiinipitämisellä, tottumaan alati
Vttaman, tattuman ja rauhallisesa pyynösa nautitzeman armoa. Täsä usto a-

setta

5.!Z



r. Sunnuttdilina Pääsiäisestä. <
,

sttta itzensä niinkuin amuudm silpi, Eph. 6: 16.-oma sydändäns, mailma ja
perkelettä wastan; joita ci hän enä pelka e.kä tottele, IIOH. 5: 4- Täsä ustonkaswamisesa hän oppene wastanottaman armo ilman edelläkäywäisiä tundomerk-
kejä, ja katzelemista niiden walmistawaisten armon waikutusten päälle, ehkä ne
mpös läsnä owat, waan wuolva rttaman Kaljatta ustolla mitä hänen sielullen-sa terwellinen on; jota ottamista Jumala tarkoitta, Esa. 55'. 1. Uston kaswa-
misesa eroitetan itze nojaus uffon päälle, ja sielu pitä uston ainoastansa wäli-
kappalena, ja ei iHe lahjana johon nojamaan ja lepämaän pidäis; ja jota e-
nsmin HUn myös taita erkandua uston hedelmihm luottamisesta, ja niistä päät-
tämästä armoittamistans, sitä enämin hedelmät hedelmöitzewät ja kaswawat, jaarmosa wiherjöitzewät; josta sitte ttdistelan: Teidän ustonne kaswa jalosti,
2.THA 1: 3.

3) Matkansaatta rauhan julistus uston wahwistalmsen. Täsä wahwistamt-sen avmosa on uffo se kuin sen herättämisesäkin, nimittäin: vn alinomainen
armon istuimen rygö, Ebr. 4: 16. omistaminen ja nautitzeminen;

mutta on eroitettu koetelemuxesa. Uston alusa on paljo enämbt waiwa ja tu-
ffa wanhoisia synnin tawoista, jotka ästeisin owat murretut, waan witzeisä ti-
loisa endisen tapans jslken päälle karkawat; ja owat tutkimattomasi! haukutte-lewaiset, siitä syystä, ettei usto ole niin hänen urholliseen woimansa tullut, ettckse päälepidäis patjalla ustalluxella, Ebr. 11: 1. ja myös: ettei »vihollisten moni-
kahdat wälikappalel, muodot ia tilat, ole niin kautta tutut, kuin sille wahwi-
letulle ustolle; ja ei niin wähallä waiwalla plitzenwoiteta, kuin wabwistettu u-
ko ja selkiä ylitzenwoittamus woitta. Mku usto sekoitta paljon töitä ja oma
)yrkimistä ussohon ja sen omistamiseen, ettei hän aina ja kokonansa ustalla no-
ata sen kaikkein woiwaisen uston alkajan ja päätMn päälle, Ebr. 12: 2 Mut><
a wahwistettu uffo tunde ne kaukka monesta ennen hawaitusta koetelemufesta,

mitkä kaunit, kamalat ja wiekkat wihollisten waattet owat, joidenga alla on
myrkky ja langettamisen kamaluus, kosta he walkeuden ja Hpwan muodon
päällensä pukewar, 2 Cor. 11: 14. Wabwistettu uffo täyttä itzens Jumalalawastan niin, ettei se enä niinkuin se alkawainen usto, armon wjlauMa ustsmitatten jälken; eikä myös aseta Jumalan ettten mitta, määrä, aikoja ja tapa
auttaman händänsä, esimerkki: ei wahwistettu usto sano enä Jumalalle: niin
ja niin, sillä ja sillä t«walla kuinS minulle ennengin armon lahjoja annoit,'tu-

le sinun nytkin anoa. Niinkuins minua ennengin autit, samalla tawalla nyt-
hn auta; ei! waan wahwistettu usto on oppinut seuramaan auttajan ja anda-
lan oma hywä ja terwellistä tahioa, jota hän rutouMa on luwannut: Tapah»
turon sinun taheos niin maasa kuin caiwasa, Lu«. 11: 2. Hän muista Herran
Man Pawalilte: Tydy minmm mmoni, M Winuy Miwani en hettoisa w««

219



z. StltMttttdMa Pääsiäiststz.
kewss, 2 Cor. t2: 9 tämä tila o» se kuin lEsus sano Evangeltttmisa: Aumat
owat ne jotta ei näe, ja kuicengm ustowac.

Päätös. .
Joka uffo Jumalan posan päälle, hänellä on rodistus ihejans/ l Jos), F:

iv. Niinkuin sinä nyt wastanottat rauhan Evangeliumin, niin sinulle
tapahtu. Jos sitä tahdot wastanotta lihallisella suruttomuden mielellä, niins
jäät ilman sifällistä Pyhän Hengen todistusta; ja silloin rauhan julistus ci twphtäkän Jumalan armon tundemisen lepoa sielulles; waan alinomaisen kalwa»wan helwetin esimaun. Armahtako» Jumala sinun päälles!

Te kuin olette saanet kerran armolda awetut sielut mieluisesti ja halullisen
sti hengesä kuuleman rauhan sana sielun taiwallisexi lewoxi ja pyspwäisez'i u-
ffon elämchi, andakan lEfuLen rauhan liitto niin hallitta teisänne, että co,
tuus ja sielun rauha tcffenälw suutta andaistr, Psal. 85: 11. ja te täällä r<M
han suloisesa woimasa eläisitte ijäise» elämään. Amem

»^^^

2. Sunnmdailm PaäWseM
paimen on hän kaiyewa laumans, koko kanyac syljinsä, ja kands«/b- helmaftnsa, tnner lambar hän joydana- Jumalan ihmeteldäwä armon ja

rakkauden plöspitäminen uffowaisia kohtan parannuin ja uston
ftkä siinä ensimmäisesä että jokapäiwäisesä pyhiWesä, on aiwan suuri ja mcr,
tamatoin johongin Sillä, jos Jumalan waarmpito, kär,
siwällisyys, rakkauden taipumus ja hywän tahtoisuden korkkeus, werratan jo»
hongin ihmillisen likimäffcn ja parhamdaan tarkkautten, niin tapahtu se ainoa,
fians niinkuin warjo olendota wastan; kossa se, kuin ihmiset ihmillisellä tawal-
M osottawat, tapahtu enimitten suuresa heikkoudefa; wirhillisesti parhamisa toi»
sä; enimitlen yhteisesti ja kaukaisesti; johdatetut ja waiwatut tietämättomydelßsen uloskäpmrsestä.. Mutta Herran Hengi näyttä, etts se suuri lammasten pai'
men lEsus vfotta kunnians rikkauden lumaialisella plitzenwuotawalla täydelli»
Edellä, jokaitzelle uffowaiselle tspdellisimällä rauhoitamlsen awulla, jokai tzen suu-nmmasa ja wähemasä tarpesä; joka ainoasa uffsn affelesa Sillä
niiukuin pmmen on hän kachewa lalemans, koko kariyar )a Vanda hcl-
Masansa, tiiuer lambar hän loydana, Esg. 49: ?i>

Siinä lumalallisesa wiisaudefa, on Jumala Pyhäsa Ramalusä werranut
tzäwn tutkimattoman rakkaudens niihiy kaitkey, tarkaimbin asioin, kuin ihmi-
,

, sm
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sten seasa taita todista ja näyttä parhaimmat merkkit kansMrsiwälli,
sydestä, rakkaudesta ja wartzioitzemisesta. Osittain ulosmaalatan Pphasä rama-
jusa Jumalan ja Wapahtajcm lEsuren waarinpito ja warjeleminen hänen seu-

rakundans oikiain wanhembain rakkauteen ja korjamiseen lapsians. Isan huo-
lenpidosta lastens parhasia puhu David näin: Niinkuin Isä armahra lapsiansa,
niin Herrakin armahra pelkääväisiänsä, Psal. 105: iZ. Yhden aran äitin rakkaut-
een werratan Jumalan ja lEsuren armeliaisuus, joka äiti, mielellänsä korja,
käsiwarsillans kanda, ja yhtä sairasta lasta läkitä pyytä. Tuhansin kerta enä-
min, korkiamin ja taiwalliftmmin lohdutta, wirwotta ja ylöspitä Jumala hä-
nen uffowaisians, hänen hunajata makiammalla Evallgeliumillans: Niinkuii,
äiti poikans lohdutta, niin minäkin tahdon teitä lohdutta, ja teidän pitä Je-rusalemisi: lohduruxen saaman, Esa. 68: 13.

Kuinga Jumala kaukka monen?aldaisten armo töidensä kautta, ei ainoa-
sians pyydä syndisen sydändä ylöndä, ja kaipamisia ylösherätellä niiden perään
joita ei ennen ole tuttu,pöytäin hartasti niiden osallisutteen; Kork.w.3: 1. waanmyös, mitä autuallista rawitzemista hänen rakkaudens suloisudesta, hän jaka
nauricca, Mich. 2:Z?. niisä uston ja rakkauden janohon herätetyisä sieluisa, josa
hän niinkuin sen totisen seurakunnan sisälllsin ja ihanaisin silmä määrä, merta
itzens yljäri, ja ne uffowaisetmorsiamcrens, josta morsian eli se hengestä elä-wä seurakunda sano: Hän nm minun wiinaMarinsa, ja raPaus on hänen lip-punsa minun päälläni, Kork. W. 2:4. .

Jumalan uffollisuden ja palaman rakkauden waannpito laumastans, wer-
ratan miellä yhteen arkaan hywän paimeneen hänen lambaistans. niin meidän
esipuhesam, kuin sunnundai psiwäiftsä pphasä Evangeliumisa. Esipuhesa niin»kuin tarkas hpwin kaitzewamen paimen; ja Evangeliumisa, niinkuin hengens
lammasten edestä andawainen paimen wihollisia ia raateljoita wastan.

Jumalan arkka ja rakas syväwala kirjoitetan miellä niinkuin kokowainenHelkoja erinomaisen waarin pitons alla; Hän koko karitzar Mnsä, ja kanda
helmasansa. Tämä Jumalan likinsn waarinpito heikoista, lapsistans osotta itzensM Fetkijesä monella lukemattomalla tawalla heidän fieluns pienen haluin,
Wyndöin ja mielen plsspitumisesä, ja aina uudesti kehoirramisesa; nffon salai-sen kipinän ylöspitämistsä ja kaswattamiftft; erinomatain ensimmäises paran-nures; johdattamisesa kaikein waarain läpitzs, Jumalan oman lypauren jälken:
Mlm tahdon johdarta teitä sitä tietä, jota et te tunne, Esa. 42: 16.

.
Wiellä päällistä ja wiimeiseri osottä Jumalan rakkaus, niiden wahwisiet.'lllss, kimitetyin ja armosta ojan saanein, armon tawaran hamaan loppun astiEeZ kätke-
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3. Suttnundaina Pääsiäisests.
kätkemisesä; tiiuet lambac bän johdatra. Se on jolka rawitan, hallitan, pphi,
tetän; ja armon taitawat anda hedelmöitä ja aina waikutta; ne hän uffollisu.desans loppun asti wahwana pitä; josta jokainen oikia ulkomainen on täällä j,
plitzenwoitettu, ja elä eläwäfä tuiwofa sen armon tallella kätkemisestä lEsuMarmeliaisuden päälle nojamisesa ja sano: Minä olen luja siirä,errä hän woi mi«
nulle tärkeä minun ustocun kaluni, siihen päiwän asti, 2 TltN> 1: 12.

Evangeltum, Ish. io: n-17.

Tutkistclemus.
Mpaimettett IMsuxm hywyttä M niinkuin tttttya

HHfen njwlltfilda lambaiidans.
2. ITsuxeir hywyttä ja ustollisutta.
U. Niinkuin rurrua hänen uffollisilda lambaildane.

Edellinen Osa.
ISsuxm hymyttä ja ustollisurca. Ei, mitän paista nun meidän silmimme,

kuin lEsuxen sanomatoin hpwps ja uffollisuus. Jo ijankaikisudesta on hänen
autuas huwydens ollut alku ja perustus kaiteen hengellisen ja taiwallisen hy-
wytteen; josta hän taita sanoa: Minä olen ijankaiMMa rakkaudella sinua ra,
tastanuc; sentähven olen minä weta«ryr sinua puoleeni sulasta armosta, ler. 31:3.'Mtkä sydän, ajatus ja woima, olis se joka ei upponnuis lEsuren hywyden
mereen, kossa stn thanaisutta tutkitan yhdellä kalkein sisällisimbän kunnioitanseen laipunella sydämellä? Mikä on ylöspitänyt Mn pahan mailman niin mon»
da tuhatta ajastaika? Ei suingan muu kuin lEsuren hymysi Mingätähdenf on
tuhatta syndlstä tullut ylöspidetpri suurimmasn kntHnMömydesHns, jos et IE»hpwps? Herra on ollut syy niin lukemattomain ihmisten ylösrakennuMN
ja autuuteen, kuin propherain ja Apostolein opin kautta owar walmistecuc uston
Jumalan päälle, josa ISsits Christus paras kulma kiwi on. Eph. 2:2c». janiin
on se lEsuren hpwpdeM? Kuka on ollut murhellisten lohdutus, martyrein wah<
wuus; jos ei lEsuren hpwpps? Kuka kanda wainotuin kuorma, ellei lEsuren
hywyys? Kuka on opettannut ustowaiset uffoman, ustos« sotiman syndia wastan
ja woittaman, walwoman, rukoilleman, ja ustosa pyrkimän sen taiwallisen h>
wpden perän, jos ej lEsus ole ansainnut armon Henge, joka kaiken tämän o<
petta? Mahtaneko siis jongun uston suu olla kiinilukittuna, senkaldaisen kallin
hywyden edestä? Christin ustowmset mahtawat wiellä ihmettelemisestä ja rakkau»
dtzn.kiUoresta ulosp«HM: HMj Herra» owaF ja lofuu,, Pftl.
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e. Sunnundains Pääsiäisestä.
ZZ: ic>. Jumala on hänen Pojasans ilmoittanut sen kallimtnan hywpden, niin-
kuin sen kaikkein korkkeiman päämaalin uffolle. lEsuxen tykönä ja lEsuxesa
owat kaikki sielun-herkut rawinnofi, ja hänen Eoangeliumins wlrwottawalnen
mesi, janon saamuttamiseri: Herra Z basch tete kaMie kansoille liyawan pidon,
pidon stlkiästä rviinasta, raswasta, yhtimestä ja puhrasta rviinasta, Ela. 25: 6.
lEsus taita niinkuin pri täydellinen Jumala, sanoa itzestäns, ja kaikea täyttä-
wäisestä armostans: Minä olen se hywä paimen. lEsuxen hywyys on suuri,että
hän on se aukein owi, jonga helman kaikille on wapaus hengen halusa juosta,
ottaman armon ja lohduttaen wiina ja rieska, ilman rahara ,a ilmcm hinnara,
Esa. 55:1. Owi on lEsus, että hän i> lunastuxens marolla on
taiwan hywyden; O! misä mahtawat nälkäiset olla, jotka tätä bywyttä janolla
tarwitzewat. Owi, koffa kaikki armon työ ja waikutus kuin joffus ihmisen ty«

uffon walmistamisesa, bärättämilcsä, kaswamilesa ja wahwistami-sesa, perusta itzens hpwydesä. O! ,offa lauoius ja romus kestenHns
kohtaisit, wanhurstaus ja rauha toinen roijens suura andaisit, Psal. 85: il. ai»
noastans sielu ja sydän siitä hywydestä lämmitetään, täytetään ja siitä elä, O-
wi, kaikkiin armo lahjoin ja eläwäin kilwoituxen harttautteen; ajosta uudesta
luonnosta epäuffoisilla sydämillä ei ole yhtäkän tundog; waan luulewat kalkein
listowaisten ettenottamisista, menosta, ja töistä kuin ne olisit niin mädändynet
ja hmsewaisct hedelmät, ja että niillä olisit niin syndiset päämaalit kuin he itze
kandawat heidän rinnasans. O! sinä siunattu armon lähde lEsu, kiitetty olkon
sinun nimesijankaikkisesti, ei pilkat ja wainot taida tukita sinun aukenda hp-
Vpltäs, sillä jolle fin» awar, ei taida yntän ihminen sulkea, Ilm.k.z: ?.

L) lEsMn hywyys ja ussollisuus paista kylläisesti meidän silmimme siinä,
että hän ylösetzi kadoner. Kuinga wähittäin on lEsus murhetta pitänyt
hänen Evangeliumins walolla, lliinknin yhdellä amurussolla pawin opin hämä-
rällä etzimistllä meitä ennen kuin täydellinen päiwä oprsa erinomaisen alapaime»
nen Lutheruxen kautta ilmei tuli? Kuinga lEsuren sana on wähittäin saatta-
nut monda sydämestä ussowaisixi meidän seasamme jonga edess esiisät niinkau-
wan itze owat seisonet? niin että me meidän omisa tunnoisanne hawaitzemme
nmttit, kuinga wähän esi isät owat ollet soweljat elämähän uskon, Esa 59:w Esa. 53:6. Waan nyt kiitos humalan ijankaikkisesti! on sanan walo ja
fmeys tuottanut ja »vaikuttanut sen eläwän uffon walon woiman ja harjoitu,
An; se on tullut täytetyxi, mitä Jumala kadonein etzimisestä on luwannut:
Hadonner tahdon minä ehiä, ja exymr rallelle tuorca, haawoirecut siroa, Heiko-
la wahwista Hes 34: 16. lEsuren ylösetziwäinen armo työ nähdän wielä jo-
lapäiwä. Kuinga monet koeturet uffon täyty ulosseisoa ja läpitzkäpdä, sitto»um se on plösheränyt? ei poisheiitämisexi, waan mastoin ustowaisten ajatu-

sta,
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sia, suuremmi waloz-l ja woitori; min eitä se usein täsäkin lLytelän: Ihmisen
poika tuli ehimän ja wapahtamall sirä kuin kadonm oli, Luc. 19:10.

3) hpwyys ja uffollmms paista, hänen kurituxesans ja lohdmuxe-sans, säuwalla hän lyö ustorvaisia nilntlnn yxi rakas paimö» lam-
bauans, Zach. ii:?. Esa. 11:4- ei kuolemani maan kokonnseß uffowaisten mieljH
ja niiden liikuwfia, kosta ne tahtomat errandua, joko vialle puolelle plistpxcn
ja kunnian pypnön korpeen, katzeleman hengellisiä lahjojans, woimans ja hy.
wiä omaisuxians; 2 Cor. 12: 11. eli wasemalle puolelle mailwan himoihin; jot-
ka molemmat hcmmendäwät Christuxen paimen hymyden ja uffollisuden. Glck.
kä MtswHt itzens jälis hitauttcen elämäin jäscndein uffon Ebr.
12: 12. ettei he enä, (unen tähden) .moi awetuilla uskon silmillä rippua JS

Eli myös, tahto kulke edellä enämän tuin armon woimat ulottuwar,
Luc. 14:28. wuowawat omalla woimalla jotakin puhua, ajatella, päättä, ja duo,
mitä, enämän kuin lEsuxen Hengen armo heisä waikutta; jona he taitamat
unhotta tämän uskon ojcnnuren: Raikki mitä te teette puhella, eli työllä, niin,
tebkät Herran IHsuren nimen, kiiktäin Isa pojan kautta, Col. 3: 17. Jos sie-lu'tämän ohcsa itzens offollisesti täyttä uston halun kiinittämiseri harttaudesa,
niin kurttujen sauman lyömiset tule heille hvwäxi, ja taita jo raukka ilolla sa-
noa: jos minä waclaisin pimiäsä laxosa, niin en minä pelta mitan pahurca, et-
täs olet kansani; sinun witzas ja saurvas minua rukewat, Psalm. 23: 4. Sen-
jälken harjoitta hpwydens ja uffollisudens paimendamisens ohesa lobdu-

saumalla. Sitte kuin lEsus nuhteen sauman kautta on tuhkaan lyönnit
oman plistyM, mailman haukutusten ja uneljaisuden spitaljuden; niin hän il-
moitta nesten ja lohduturen, armon lupausten woiman wusdattamisen heidän
sydämisäns, jona lEsus ja hänen suloinen armons wasta rawitzewalsexi tule:
Hän kaihe minua nmuja, ja wie minua wirwottawan weden
Psal. 23: 2. ,

4) lEsuM hywys ja uskollisuus poista johdattamisisa hänen uffollisia lanft
baitans. . lEsus sano ennen meidän Evangeliumitam: Minä olen orvi, jota
minun kaucrani sisälle mene, se tule autuaxi; ja mene sisälle ja ulos, ja
laitumen, loh. in: 9. lEstiren hpwyden ja uffollisuden mcima zohdatta usko-
maiset ulos turmcllurestans ja woimattomudestans, ja sen laihasta ja lohdutta-
mattomasia laitumesians, joka tapahtu jokapaiwä; muutoin ei löydä sielu elä-
män rawinnota lEsuM lEsus johdatta uffowaiset sisälle armon waldakunnan
hymyttä hänen kallin ruumins ja werens hengellisen litisen rautindoon, osalla
sutteen, syö,nän ja nauriheman ja sijallifimmästi imewän hänestä woima., Esa.
66: 11, 12 Kiinipitäin armon lupaurista uston kautta, jobon lEsus heitä
itze opetta, ja ei hellitä ennen kuin lEsus itze harrasta heidän itze kautans;
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s. Sunuunbalna Pääsiäisestä.
silloin kärsi rainan waldak<znda wäknvalda, ia wäkeMt repiwät sen heil-

lc»B, Matth. 11:12. Kuka opctta sitä muu kuin lEsus.
Z) lEsuM hywyys ja uffossisuus paista mittamattomasa rakkaudesa,Uosta

hän anda hengens lannnasten edestä. -Hywä paiinen anda hcngens lammasten
edestä, sano meidän lEsuremme. lEsus ei ole amoastans piinasans ja kuole-masans, ulosottanut meitä hclwetin suden tappawaiscsta kidasta, ja pannut
hengeäns saaliz-i; waan mpös kaikkttietäwäisydesäns tarkkasit walwo ustollisien
lammastens tarpeista Otta «lan heidän kärsimisestäns likisemmällä tawalla. Ei
mitan heille tapahdu, jollei lEsus pppdä autta heitä, plöspittä, ja kaikki hy.
wäri käymän saarra, Rom. 8: 28. IVsus asetta itzcns suden kitta ivastan,
kosta hän näkö hänen nuolcns tarkoitawan päin uffowaisia: ei s? corru joka si«
nua käcke RaHo, jota Israelia warjele, ci se corku cli maka. Herra on sinunwarjos, simm oikialla käoclläs, Psal. 121: 3,, 4, 3. Ia hän otta nnn tarkanosan ussowaisien tilasta kuin silmäterä: Joka reihin rupe, st rupe hänen silmän-st rerään, Zach. 2: 8.

6) Paista lEsuM hpwps ja uskollisuus, HZnen omain lambaitens erinä,
Maisella rundemisella, plitzen muitta. lEsus sano Evangeliumis: Minä olen
hywä paimen, ja tunnen minun lambani. lEsus on kaikkitietäwä Jumala.Kaikisa hän tunde kaikki. Ennomatain tunde hän mielisuosiolla, lembellä, rak-
kaudella, warjelemisella, ja korjamisella. lEsus tunde hänen lapsens nimeldä,
sillä he owat hänen lapsirens kirjoitetut kansanelämän kirjan, Ilm. k. 21: 27.ja Jumala sano heidän tämmänehens kirjoireruxi, Esa. 49: 16. lEsus tunde
heidän priwakaiset-ajaturens händäns kohtan. lEsus tunde heidän tpönsä että
ne owat uhratut hänelle kunniari ja ulistyreri. Ia! lEsus tunde heitä min
liki, että hän waarinotta heidän huokauristans hiljaisudesa; niin liki, että hänluke heidän kvnelens, Psal. g6: 9- hengen wetons, heikkoudens; ja wahwistaja warjele: Älä pelkä, siKä minä olen siium lunastanut, minä olen sinun mmei,
däs kutzunuc. sinä oler minun, Esa 43: 1. Niinmuodon tunde lastensa sisM-simmät puunst.

~
7) Palsta lEsurcn hpwps ja uffollisuus hänen lambaitans kohtan, ettäiM opetta heidän tundeman palka paimenet. Murra valkollinen, joka ei olepaimen, eikä lambar ole hänen omans :c. Näitä palka'paimenita on enin osaaa paimendein seas. Kuitengin saa suomengin Zion kiitä lumalata uffollistenala pmmendein herättämisen edestä, hänen onian mielens jälken, ler. 1: 9. jorta

«vsngcliumia julistamat pirä sinä elaturens saaman 1 Cor. 9: 14. Niinmuodon
<l ole kaikki palka paimenet, kuin lain ja asetusten jälken palkanS nautitze:waan 1) Ne jotka paljan lenvän palan tähden ja rummllisen wotton tähden,

Ff eO-
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t. Sunnundama Pääsiäisestä.
«tziwät palmenen mme, joista Jumala sano: En minä lähettänet prophetaica,
kuirenZin he jnoxir, ler. 23: 2». nimitäinj opetus wirkan, jotka ei pidä sydi.
mellista murhetta lammasten ruotimisesta, maan sisälletuksta 7ambailda: Jotkaei tpdy lailda määrättyn osans, waan kaikinaisien tiehakoitzemisten kautta, yli.
tzen asetusten raatelemat, ja fanowat hywästä mielestä heille udrg,
wan. Ne ei kerM kaikella woimalla lammasten hengellistä rawindota ajattele-
man, waan säästäwät itzens siinä. Ne owat 2) nukkunet paimenet synnin hen»Zellisen uneen. Ei he tunne eikä harttaudella ja rakkaudesta lEsuren tpge
pyydä oppia tundeman lammasten tila; kutka heistä owat: suuruttomat;
tullatut; töiden Phariseuxet; ylösherätetyt; ylöswalarstut; käändynet;wasiude-
sti syndvnet; wanhurffazi tehdyt; ja pyhttyren tiellä? waan be makawat ja lmn.
bat myös suruttomuden unesa owat; ja siitä tule se kylmä, ja tundematoin Chri.stikunda. 3) Koffa wainon ja pilkan susi tule raateleman (koko suruttoman
parusta pimeydestä, eli Phariseusten epäluulosta ja määrästä wihan kiiwaudcsta,l
niitä heikoja Christuxen halullisia lambaita, niin palka paimen pakene/ ettei
wasta antnuttans etziäin edestä,, waan mene pimeydesäns pilkaitten puolelle;
niinkuin ne halulliset yrin olisit exywäiset, ja surMtomat ja ulkokullatut ja
WanseULet olisit oikiat lambat. Ia niin seurakunnan wainon susi tule, raa.
tele ja hajotta lambat. Ei he asin SIOS särMyn paikan ereeu, eikä aseta itzmsmuurixl Israelin huonm ymbärille, Hes. 13: F>

lälkimamen Ofts.
ISsuxen ja uskollisuus, niinkuin tuttu IMnen lambaib

da. Sen suuren Wpaimenen lEsuxen waarinpidon hpwyttä ei laitta yhteni
wäbänä hetkenä kirjoitta niinkuin se on; sitä wähemin niin suuresti kallina pi,
dettä, kuin se itzesäns on. Kuitengin tule tundeminen siitä, aina niin sumck,
kuinga liki ja misä mitasa lEsuzen hpwvs ja ustollisuus on tullut woimallWmeisH, niin paljon kaswa ihmisosa myös nffollisuus lEsuren paimendamifen
torjamista wastan, ja niinpaljon kuin uffo lEsuxen päälle kaswa, niin palM
hywä nautitze sielu hetkillisestilEsMN hengellisellä sanan lohdullisella laitumet,
la, sillä heillä, pitn lihawa laiftlnl oleman Israelin ivnorilla, Hes, 34: 14 rak'

kunnioittamisesa, nöyrydesä, ja pliftpxesä: lumula uimkmil
sinun nimee on, <nimitäm sanan woimasia niin on nyös sinun A
rores hanmaw mailman äären, 48: 11. Minä olen st hywä pannen,
ja tunnen minmt Kmltmntz ja minä cutair inyös onnldani, sano lEsus Evan»
Oeliumisa.

Mutta tM me likemällä katzelemme lalnmasten nautindoa lEsuxen Ypwpl'
M ja. uffollisutta, sillä hengellisellä laitumella. Sillä tämä on se kaikkein edul-

lisin

226



H. Sunnlmdaina Pääsiäisestä.
lisin ja pHomatststt likasin Christlslistdcn tuudenunen. joh?n Dav?d Vehoitta:
Maistakac ja kayokac tuinga smoincn Herra on, Psal. 34: 9- Muutamat et
tvle niin lM lEsuren hymyden nautitzemista, että se laidun olis hänelle suloi,
,i,n, ramitzewainen ja wahw stawalnen. Muutamat löytty itze uautinnosg.
Muutamat menewät plitzen heugMsen rawinnon, ja.Hakewat jotakin parcmbata.

D Laihasa laitumesa pysywät monet herätetyt, ja andawat itzens pidättä
pelwon orjallisesa tietämättömasä sekoitetusa Nlasa,)ota pawllaiset eriseuran lah-
kölliset palkolliset heidän pyhällä paneturens walituMa, heikoin sydämin pai-
nawat, hcldän oman tilans tustan haikeudesta, )osa he owat reräwär nuolet,
nimkmn tuli tatawila, Psal. 120: 3. joiden kautta monda kadotta usson ensim-
mäiset alku liikutusten Kerätyret; nlcnewät takaisin waiwaloisen orjutteen ja itze
tekemisten. Heidän ustons on paljas tietämätöin hämärä, josa horjumisen pel-
ko saatta heitä itziäns poispitämän armosta, ja harjoittamat kuitengin monda
epäilyren harjoitusta ja työtä, joiden kokonans tulis tunmlsta: Huttan mmä
yörä rei,l, turhan ja tyhjän ininä räsä kulutin tvakeni, Esa. 49: 4. Heidän
ratkaudens on lahkollinen ja ihmisten puheitten päälle raketlu ja nojattu, josa
ei ole woima eikä suloista kiindeyttä; eikä ulotu Wapahtajan rakkauden tawal-
la kaikkein tygö, waan ainoastans heidän kaldaistcns tygö. Heidän pyhityrens
ja p«hdisiurens on yri suuttuminen paljaisa ulkonaisisa ja luwallisisakin asioi-sa, niin että he lähes tapaisit koko mailmaan. Sanalla sanottu: lumalalda he
pyytämät osta armo, töiden, rukousten ja muutosten rahalla, ja ei mitän woita
eikä löydä, ja saa walmiri tilasans, siitä syystä ettet ole ussoa lEsuren päälle.
Tahtomat rakasta lumalata ja lElusta lahjain, ja ei andajan rakkauden täh-
den. Tästä tule ramitzematoin laidun epäilcwäisyden laarola, josa omat hui,
ktlidelewaiset astulniser, ettei he tiedä tuhunga he menewär, San. l, Z: 6.

.

Mitä tule 2) niihin muutamiin Harmoin uskollisin lambahin jotka löytämät
la wndewat lEsuren hpwydestä ja uffollisudesta hänen armons ustosa. Minä
tuttan omildani, sano lEsus Evangeliumisa; niin ne uffollifet lambat mene-wät oikian omen lEsuzen kautta ftnan terweliM ruokkaa <sen hongellisesä woi-
masa) naiititzemaan, ercä he fiirä kastvaisit, 1 Pet. 2: 2 Kiindiällä spdämelli-
sellä likistamisellä, uffosa ja rakkaudesa nautitzeman Evangeliumita. Heidän si-sällinen menons lEsusta mafian sanasia on juuri omistamisen tippuminen, ja
lapsillincn nojaminen hänen rakkaseen spdämehens. Kaikki he lEmrelle edeS-landamat, ja ottamat häneldä kaikki elämän sanan lohduturet ja wirwoituret.Ei uffowa sielu waiwalla; maan armon rohaistchella olta elämän rawitzemisen,
Wälken kuin hän kullakm hetkellä tarwitze. Tämä aukia, wapa ja helllttämä-lom rawindo, ja sanan nautindo, saadan Christuxen Avanltlimnista, jota on
humalan woima ihetullenZin ustowaiselle aunmdexi, Rom. 1: 16. Se rawindo

F f 2 awa
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t. Suttnundaina Pääsiäisestä.
«wq sydämen alati pitämän itzens aukiana armo tawarain edesä, nautitzeman«iits kaiwa tiloisa ja kosta ikä»äns. Täsä itzetpöisesä tarkoituxesa on juuri
maUman Vapahtaja tullut rakendaman senkaldaista seurakunda, joka aina tai.
ta ja tahto nautita hymyttä, josta lEsus sano: Minä tulin, Mheillä picä elämä oleman, ja xldäkxllä oleman, loh, 10: iu.

TDä oikiasta sisässisestä Chrisiillisyden tilasta tietämät sangen Harmat mail«
Niasa; ja ehkä nyt Phariseuxet täsä asiasa opettelemat nautitziain perääs puhu-
man, ja pyytämät miedä armon puhen parret laillisin omin töihin, ettei heitäpidäis tuttaman, niin omat he kuitengin sydämesäns täynnäns katkerutta ja tap-
poa, epäilemän ustomaifisia sitä kuin heidän oma- tykönäns on mallan päällä
Mutta lEsuren ustollistt lambat namstzewat alati sitä aukeinda armon hywpt.
tä, ainoastaus kuin uston kiinipitämisen ja omistamisen työ sieluja on täydelli,
ftfä hallituresa, taitaman hengelä lygöns otta ja omista ja nautita: Syökär
minun armain, juokcTr mumn yftän?ä«i, ja juopnkar, Kork. W, 5: l. Se joka
ei tabdo oppia tätä kallihimbata Christittispden osallisuden woima kalliosta Chri-
siurcsta,, se koettakon rawita itziäns sinain wuoren knven muruista, joisa ei oleelämän rawindota.

3) Otetan täsä maan hengellisen rawlnnon ylitzen menewäisisiH, sttte kuin
he sekä uston, nautitzcmisen plonluonnollisen armon tawan ja käytöxen käsittä»
net ja mpös itze työsä naubinet omat. Tämä tapahtu etzimisen kautta jotakin

kuin se raivindo on, jonga he ftn tallin ylipaimenen lEsmenkönä owac; Ebr, 6: 4. «oka alkunsa saa siitä; että he seisatit ja tpdpit
e: smän uffon taittoon kuin uston pöömaalin lEsurehen; alwoit kuwailleman
taas omaisnpans, ja ei andajan rakkautta. Eli, että he ei janonet rakkauden
luomisen autuutta raminnrsta, maan hengellisen näljän sammutta,
mistä;, ja niin ustoit mnoastans lEsuren päälle niinkuin hädän antajan, ja ei
N'irckum täydellistä sielua tydytäwgistä loppumotointza armon ja autuuden läh»dettH, josta ei ainoastans lMän apu, maan paljota enämin alinsinainen lohdu-tus, moima warjellus, ustos ja rakkaudcs, kaswando ja enändyminen tule
otta, pysxmistxi wnhwana loprnn asti, Matth. 24: tZ. Ilm k. 2:30. Eli anda
uffon malon wastudesii muuttua järjen tiedozi> jola ne kallit armon nautindo'
totuudet, kveturet ja tundemiset annetan asua pääsä ja pmmäruresä, ja poisjä<
tttän se alhainen kophyden tund:; ja kerjänusen armon tapa seisatta, ja laimin
lyödän ne mcner waiwain kärsimiset kilwcttuxcja, Ebr. l«: 22. sisällisen rämin»
non perään; ja waeletcm endisen koetnxen tiedon kansa; siitä tiedosta pubutan
muille, ja huwitctan oma unelilisyttä, Tästä tulemat ne wastutiset PhariseMtja itze plp>ät pyhät ja malmit; jonga kautta he kaduttamat dengelttsen nautin-
do luonnon ja semawaischi Myös elämän; ja syndi tule wastudestl waldiaxi

heidän
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heidän kuolewaisesa ruumisans jakuulemat händä hänen himoksans, Rom. ssr 10.
Owilt angarat wiatomain duomarit; luulemat ja päättämät toisilla oleman ns
himot mallan päällä kuin heiläkm on. NTuultuwat niin nöyristä lambnista, yli-
M armon warjelcmisen ja ylöspitämifen aidan hpppäwäissri wuohiri; joille o-
lls parembi ollut ectei he rierä tundenetkan olisi, kum että h?
sen tunsit, ja poikkeisir pois pahasta kastista kuin heille annettu oli, 2 Pet. 2:
Li. Etziwät ja etziwät hengellisen kuoleman kielis, pahalla omalla tunnolla jo-
takin ja ei saa, että täydellinen armon maku on kadvnut, ja tahdoisit oman wa-
siutisen tahtons jälken, jotakin vudomba, korkeimba ja parembata, niinkuin
Israelin lapset suurcaroac mannan, ja iräwöitzewät iägyptin lihapatoja, 2
Ms, 16: 3.

Tämä tila on juuri mafioin armon waldakunnan oppia, järjestystä, luon»
boa, ja tila, jonga lEsus todista niistä nautttzewaisista, ettei he kaikes ijankaik-
kisudesa tarwitze parembata, toista ja korkeimbata rawindota janoa, kuin lEsu-
z<es löyttp, fanodon: Minä olen elämän leipä: joka tule minun rygöni, ei hän
suinZan ifoo: ja jow usto minun päälleni, ei hän kostan janoo, loh. 6: Zg. He
janowat sitte niinkuin ylitzen mennet wuohet tiedon ja ulko armon järjestystä
olewaisia tietämättönnä ihmeiten hapenita; ja ei pysy siinä vMkertaisefa uston
janomisesa, joka ei muita, parembata, ja korkeimbita, waan jano itze lEsusta,
joka lakkamattomasti seura uffoa täsä elämäs; jos ei muutoin hengellinen moi-
mattomus, e.rpmys, tietämättömys, ja rauhattomus wastudesti pidä käsittämän;
tästä sano Syrach Jumalan puolesta: Joka minusta syö, se enämin iso minua;
ja joka minusta juo, fe jano enännn minua, Spr. 24: 29. Isokat ja jjanokat
siis te ylitzen armon aidan mennet sielut wastudesti lEsuxen sowinnon armon
mwindota, että vääsisitte Evangeliumin laitumelle, ja saisitte wastudesti autuain
mwinnon osan, että Vapahtajan todistus w'ellä totzez't tulis teistä: Auruac o«
wac zorka isowat ja janowar rvanhnrffautta, sillä he rarviran, Matth. 5:6. Auta
lEsu sinus köyhänä rippuman, niin me elämme ijäisesti. Amen.

A SutMMdMM Pääsiäisestä.
"Miinknm rnnsil orjantappuroisa, niin on minun armani stasa. Näinihanalla ja lohdullisella kuwssnlisella, seliltä se kaikkein armollisin ja rak-taudcsta rikas ustowaisten sielun pM ja pfiäwä, hänen armollisen suosions, bä-nm oinain kallein lahjoins ia omaisurins, kuin hän ussowwsten laffe-M on, joilla hän sielun sisällisesti kaunistanut ja ulkonaisesti muuttanut on,
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3. Sunmmdawa Pääsiäisestä.
ja pyhittänyt koko heidän menons täällä maan päättä. Niinkuin ruusu orjan,
tappuroja, niin on minun crmani siasa, Korlk. W. 2: 2.

Se Christmen rakkaudesta palama Christillisus, on, niin hymin sisällisen
uuden luomisen synnin wallasta, kuin ulkonaisen elämän muutorcn suhtcn uu-
den ihmiseni, niinkuin yxi «hana ja hpwin yajawainen kutkamen kedolla. Ne
jumalattomat orvat terärvär ja, pistärväiser orjantappurat, Hes 2: 6. joidenga
ftasa uffomaiset omat, kaswawat, uudisteta» ja enanemät Chrisiuz'en ihanasa
armon ja rakkauden lunnosa; joka ehkä ei se peräti taida itziäns
kätkiä, on näkymättkmäfti uffola käsitetty, omistettu ja asuwainen enäminsiA
lisesti kuin ulkonaisesti; niin että ustowcrlset Chrisiuren monenkaldaisisa au!uu«
dcn lawaroitten osallisudcsa. jolla kaikki beille tygöluetan juuri- sillom koffa he
uffons ankkurin spdämestäns heittämät lEsurehen, omat autuallisesa nautinno,
sa: spndcm andcri saamiiesta; Christmen wanhurstaudesta; hengellisestä rauha-
sia ja ilosta; wiherjöitzewät lumalisudesia, rakkaudesta, toimesta ja kärsiwällisp.
destä. Ustowaisten sisälliiestä ihanatsudcsta puhu David: Runingan on
tokolmns tunniallillcn sisäldä: hän on tuUaises waarresa puetettu, Psal, 45'-14.

Christuren seurakunda ja sen elämät jäsenet, elämät ja ylöspidetän täällä
Evangeliumin suloiselda woimalda ja nesteldä, sillä elämällä sanan totuuden
wikerjäisellä nutulla nöprytzen laarosa; wiherjöitzewät ja hpwin hajawat usten
ja Cbristunn rakkauden nestestä; jongotähden se seurakunda kutzutan kuttaistxi
kullasta, Mich. 4: 8. Ylkä lEius kanda stsällistä mielisuosiota hengellisen mw
stamcns uffowaisen sielun stsällistä rehellisytta wastan, ja katzo otollisesti hänen
rakkaudens wireylteen hpwydesä ja sano: Niinkuin ruusu orjanrappuroisa.

Kuitengin saamat uffowaiset ulkonaisen waeluren subten, nähdä olewans
pmbäri piriiietyt teräwillä orjantappuroilla, wainosta ja mailman ahdistamisesta.
Ehkä npt sinä ustowctnen sielu! nöpryden laarosa, kannat uffon puhtan kuk<
kaisen, ja rakkauden sisälliseu niin seisowat jumalattomat ko«
rotettuna ylpeyden muorilla, josa he niinkuin teräwät orjantappurat pyytämät
mallita ja mahingoitta sinua. lEsusta ei tainnut mailma kärsiä. Juvalaiset
nstinnaulitzit hänen omasa personasansa. Mailma ristinnaulitze hänen miellä
hänen jäsenisäns. Sisällisesti on kyllä lEsus se siunattu waimon siemen asu-
mainen uffowaisila, mutta se kirottu kärmen siemen on heitä wastan ja anda
yhden kuoleman pistcn toisen jälken. Jos kukkainen suwella on pn' suuri luo»
jan tuo, ja ihanambi kum Salomon kaikesa hänen tumiasans, Matth. 6: t9»
Niin on ustowaisten hengelliset tawarat werrattomasti suuremmat,'ijäiset, tal»
walliset, ja paiste itze Wapahtajan vmaisuxista; kuitengin omat: liba, mailma
ja perkele lattamattomasa wihasa heitä wastan, sotein wäsymättomM helta

wastan;
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wastan; mutta Herra lohdutta heitä mailman »vaatimista »vastan näin: Smä ih-
misen lapsi, ei sinun pidä peltämän heitä, ei «nyös heidän pettamä,»,
he owar rosin wastahakoiser, ja reräwär oriantappurac sinua wastan, p sinä a»
s«r storpionein stasa; muna ei sinun pidä pelkänhän heidän sonojailsa;
hämmästymän heidän kasinojansa, waikka he owar rorrclematoin huol,e, Hes» 2:6.

Hengelliset lviholttsel lifäwät heidän tpoläispttäns, ehkä lEsus Zionin wah-
win woiton ruhtinas, ama soti ja »voitta heidän edestänsä ja heisä, niin' ei se
tapahtu ilman heidän tundemiflcms, ei il»»»an kilwoitusta, huokkausta, kypneli-
ti, ar»non istuimen edesä; ei ilman jokapäiwäistä uudistusta heidän ar-
mo liitoansa: iNks iymism aina pidä oleman fodasa maan päällä, ja hänen pai»
wäns owar niinkmn orjan päiwäc, Job. 7: l. Niin että ne uffowmset Llvat
tämän mailman alhosi» tutkittawat niinkuin heidän alendamisens tilasa, ymbäri
piiritetyt jokapäiwäisildä waarotlda; nyt wäsytetyt sisälle asumaiseltza turmel-
lurelda; nyt hauwteldut »nailtnalda hänen rakkautteens; nyt päälle tarrtauxil,
da pirulda waiwatur tulisilla nuolilla; Eph. 6: 16. mutta nautitzewat kuiten-
gin armon tilasa lEsuxesa, osittain täällä ajasa, »voitton spnnm plitzen; osit-
tain tämän elämän jälken, kunnialisen ylöndämisens.

Evangelmm, loh. 16: 16-23.
Tutkindo.

liMtawn lasien alendamista, mmkum yxi tie, jonga kautta
he tulewat kunniMsen ylsttdämijeen.

1.. Heidän alendamistans. 11. Heidän
Edcllmcn Osa.

Jumalan lasten almvantista Meidon ka g s Vapahtajamme on ei cknoa-
sians hänen sywäsä alcndamisesa»»s, pz-i csikawa Jumalan lasten alendamiseen,
josta hänen omasta alendamisens lapusta hän hänen opetuslafiens edesä tämän
päiwäises pyhäs Evangellmnis tllnoitta: wähän ajan perästä ja erre näe minua.
Nyt lEsus pubui opetnslastens kausi»/että bän pian piti kätkelnisen kautta
hauttaan, erkaneman näkywäisestä heidän kansansa ja niintäyt»
tämän sen alictun alendamisens tikan, jonqatähden lEsus tarkoitta itze päällens,
ja käffe katzomau hänen alendamisens csikuwa, fanoden: oppikar minusta, ercH
minä olen fiwiä ja nöxrä sydämestä, Matth. It: 29. siinä piti seoikia sielun rallha löyttäniän, fa re lewon reidän sielulle»,, sano I'Lsus.Apostoli Pawali edestuo lEsuren alendal»usen esikuwan,minkmn pää omaisi»n<maw
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nmn syyn. kaikille kuin armon.ja autuuden periä tahtomat, misä mielesä WHän tule katzoa lEsuxen päälle: RuUakiil olron fe ajatus kuin ISsufella
finxclla oli, joka kosta hän oli Jumalan muotoinen, ei uikeimc luing.
lan muotoinen olla: rvaan alensi igcns, orlain orjan muodon päältens, Phil. Z.
8,6, Muodon Jumalan lasien alendanusesia selitt-ä Wapahtaia lEsus Evan-
geliunnsa: Totisesti, totisesti simon nn.ä teille: teidän, pitä itkemän z a
wan, mnrra mailma iloitze: re tuletta nunheUisexi, Niinmuodon omat ne lu.malan lapset kuin:

i. Itkewät ja parkumat heidän woimattomudens ylitzen bengellisisä; M
he itze tpkönäns paitzi armoa, ei löydä soweljaisutta hymylleen;
niin rassasii on synnin langemus luonnut yhdeu rasittawaifen wolmattomuden,
että ebkä armo etzuväiset jo on saannet waloa ja paratun tahdon, hawaitzewat
he usein kaipauxen, ja saamat Ittmalan lapset paljon kilwoitella,
murhettia, ja paharua heidän moimatlomudens tähden, niin, että sydän wnde
murhen ja parkumisen sen, ylitzen; ittewät ja parkumat sisällisesti sydämesäns,
waika ei sitä ulkoa näy, joka usein niinkauwas käy, eNei he moi puoua; josta
David sano: NAnä olen niin woimacoin, erren minä woi puhua, Psalm. ??: g.
Meidän lEfurem on wiatoina sywZsä alendmnisesans, ei itze tähtens, wam
meidän lunasturcmme tähden, wapasta tahdosta, pois pannut ja tyhjendänpt
itzestäns ne lumalaliset ja kunnian Maijcsteteyden omaisudeitten nautinon wä-
häp ajari. Multa me wiheljäisct olemme kadottanneet Jumalan kuwan synnin
langemisesa, ja langemisen myötä, kaikki hengelliset sielun woimat, niin Mse woima sywäsä woimattomuden tundemisen ohesa, täyty joka hetki uskon ru-
kouresa, jällens haetta lEsuren tykönä; ja jota perustettawambi tämä woimat»
tomuden tundo on meidän sisällisesä sielun perustuessa, sitä likemin Herra mei<
tä autta, niin että Jumalan lapset ih>nettelemisellä näkemät sen ja sanomat:
-Herra kuka on sinun wertaises? sinä joka päästät nöyrän rväkewämnmstä, raa-
dollisen ja köyhän raatelialdansa, Psalm. 35: 10.

il. Omat Jumalan lapset alendamisens tilasa täällä maan päällä, kossa he
rasitetan lain uhkauz-ilda ja waatimisilda. Laki oli tosin se, joka ensimmäisesä
parannuren alusa saatti heidän wurbesen lilmalan mielen jätken, 2 Cor. 7: ia.
synnin ylitzen; maan sitte kuin he uskon tygökäymisesä ja täydellisesä'pakenemi-
sesa owat wastanottanet lEsuren ksko lunasiurerens, omat he tullet siirtyxi lain
orjudesta ja huomiosta, armon alla; että nöyrällä mielellä tutkiman Jumalala
niinkmn täydellisesti sowitetlua heidän kansans, ja tunnusta taitamat Pyhän
Hengen waruturella sydämesäns. Hän on, nimitäin lEsus, sowindo meidän «

desiämme, 1 loh. 2: 2. mutta että uusi turmellus, mastoin heidän tahtoans,
jokapäiwä jällens heitä murhelliseri saatta, otta laki siitä tilan, wastudestt waa<
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3. Sunnundaina Pääsiäisestä.
timisellans peljättämään heitä, ja pyytää poisottaa kaiken lohdaiuxen/niin saamat
he uutten wiattcn tähden usein tunnustaa Jumalan edesä turmellurens spwpden

itzens lEsuxen jalkain jnureen, kuollen peräti omasta woimasta, jo,
hon luondo mielelläns hädän aikana pakkoo salaa, ylönandaa hän ihens kokonansa

rakkauden armahtamisen alla ja weren söwindoon, ja se joka iyens
nam alendaa, se on suurin Jumalan waldakunnansa, Matth. 18: 4- Meidän
lEsuxemme on ala heittänyt itzensä laille alendamisesansa. Sillä Jumala lähet-
ti polkans syndyneen waimosta, lain alaiseri tehdyn, Gal. 4:4. että meille heik-
toudesa lohdutus Ms.

m Omat Jumalan lapset mailmasa alenerut, huonomman osan faamisesa u?»
konaisesti- Ei he kostaan mailman unisisa ja pimiöisä silmifä ole muuta kuin
kamala plönkatze, ja Hylky kansa, jotka päättämät omain heidän sydämme-»
sänsä asuwaisten pilkan, wainon ja walhein käsipuita myöden Jumalan lapsia
wastaan, sen syyn tähden, ettei he enää suostu eikä semaa heidän wääryydens teitä
ja töitä, niin he kaiken heidän Jumalansa tunnon uloshuutawat, juuri oman
iilans jälkeen, nimittäin; kaikki ulkokullaisudexi, ja juuri sil-
loin kosta Jumalan lapset rakkauden neuwolla, pyytämät niistä heitä ulosaut-
taat josta David walittaa: N>oi minua, ercän olen muukalainen Mesechin seasa,
minun rävryy asua Reedarin majain seasa. Se tulee, "sielulleni itäwäxi, asua
niiden tykönä jotka rauhaa wihaawat Minä pidän rauhaa, mutta kosta mi»
nä pudun, niin de sodan nostamat, Psal. 120: 5- 6, 7. Kuinga monda eikö
ole jumalisuuden tähden saanut tulla sieiliin; ajettu maan tulkeutteen; ja!
miellä Cliristikunnasa tullut pilkaturi, uhwatuxi että pois ajejettaa kodosta ja
omaisista? mutta anna niin olla, että Jumalan lasten osa on risti ja kärsimys,
Vapahtajamme oli mpös niin köykä alendamisensa tilasa, että hän sai näl-
kää, janoa nähdä, ja olla kaikilda ylönkatzottu: Hän oli kaikkein plönkahottapa,
ja kaikkein halwin, kipua ja särköä täynnänsä; hän oli niin ylönkatzottu, ettei

kengän kchdannur kayoa händä, Esa. 53: Ah! suuri lohdutus kaikille
kärsiwäisille, kossa he saamat sen armon että kärsiä ChristuM kansa. Opi
tästä seuraman lEsusta iiäisen Isän maahan, ja ikäwöitze sen ilmoitusta; mui-
sta! ettei lEsuMakan täällä ollut kotoa, sillä teculla owac luolat, ja caiwaan
linnuilla pesät; mutta ihmisen pöjaalla ei ole kuhlinga hän päänsä kallistaa. Luc.
9'. FB. Kuitengm käy Jumalan lasten sydämille, nähdä puolison, lapset, suku-
laiset, tutut, wieraat, wanhat ja nuoret, käymän täällä ilman lulnalan totistatundva; täpnnänsä armottomutta oma sieluansa ja niitä wastaan, jotka autuut-
tans totuudesa etziwät. Sydän saa kyllä itkiä ja parkua, mutta, mailma iloitzee
vnnettomasa Masansa;, mutta yhden kerran se käändyy toisexi, kosta Jumalan la«sten ylöndämincn lähestyy, ja mailman lapset aletaan wastmalle puolelle, Matth.
25: 33.
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3. Sunnuntaina Pääsiäisestä.
IV. Owat Jumalan lapset täsä mailmafa paljon aletut, niiden monein lnon.

dons ja tämän elämän asioista, estetyt kaswamisess Jumalan ja lEswen kiin.
diän, puhtaan ja palaman rakkauden tpgö ottamisesta. Heillä on 'yhteisesti kaik.
kein ihmisten kansa, luonnolliset heikkoudet; heidän täytyy spodä> juoda, wGH.
maata, sairastaa, murhettia, tuta nälkää, janoa; ja näiden waiwalloisuittm
auttamisesa pois kuluu paljon aikaa, kuin muutoin armosa kaswamisexi ja luma,
lan kunnian edesauttamiseni käyttää taittaisiin. Jumalan lapset mahtawat itä-
wöitä päästöä tästä majasta ja sanoa: Buta päästä minun tästä kuoleman nm,
nnsta, Rom. 7: 24. Meidän lEsuxemme on myös hänen spwäsä alendamse-sansa, tullut muitten ihmisten wertaisexi, ja löyrtin »nelwisi-. niinkuin ihminen,
Phil. 2: 7. Niinmuodon päällens otti kaikki ihmilliset heikkoudet paitzi syndiä,
että hän olis tainnut kärsiä meidän edestämme; sillä jos hsn olis nauttinnltt
Jumalallisia täydellispdeitänsä niin ei olisi hsndH niinkutn kaikkiwaldlasta luma.
lata taittu suomittaa, waiwattaa jakuolettaa; mutta häntahdoi Jumalan lapsille
suureni olla weljeinsä kaidainen, Ebr. 2: 1. Kuin h<n jvstus taisi
ilman synnitä: te tiedätte Herrall IzKsiixen Chriftuxen armon, että hän rikasna
oUesansa tuli tmenZin teidän tährem,e köyhän, errä te hänen töxhydsnsä kamta
tittaari tulisitta, 2 Cor. 8: 9.

Jälkimäinen Osa.
Jumala»! lasten ylöndämistä. Alendamisen tiellä on meidän kallis pleitz

lEsuxemme, waeldanut Isänsä kunniaan; ja senkautta pphällä waeluxella, p:>
hittännyt nöyräin tien. Ei muutoin kuin paranmyen ja ristin tiellä, taida
Jumala lahjoittaa hänen autuallisia edustuxianfa. Stinä on hän PoMsansajättä.
nyt esikuwan, että meidän tule hänen asteleltnnfa noudattaa, i Pet. 2:21, Sil'
loin yländää lEsus ne, jotka häntä nöprydesä, seuraamat. Tämä Jumalan la,
sten ylöndäminen ei ols joku maalinen, spndinen ja lihallinen, koffa tämän
mailman ylpiät etziwät warjella ylpeyttänsä, ja si mistään nunpaljon suutu, km»
kosta heidän kunniansa jotakin kärsii; mutta ne chiwär enemin ihmisten kuinlw
malan wnniata, lot>. 12: 43 ja et ole heidän mislisänsä aletut, eikä taida ar,
mon tilan pletyxi tulla; sillä lEsuM mieli meisH on nöyryys, joka ei tiedä mit-
kä me ulkonaisesti olemma mailmallisesa wirasamme ja tilajamme.

Mitä tulee siilien ylöndämiseen kuin ne hencren köybydesä aletut saawal?tarkoittaa erinomattain sitä korotusta, kuin tämän elämän jälkeen tapahtuu iMW
autuudesa. Mutta että lEsus niinkuin esikoinen mone» wcljein keskellä, ei at.
noastansa siinä, tullut yletyp, että hän otti kunnian istuimen Isäns oikmlla kä-
dellä, ja niin on laanur kaiten woiman raiwaasaia 28:18. Waan
myös, että hän, ennen kuin hän taiwaaseen Msmeni/ alasastui M
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3. SIMNUNdMtM PääsiäiftftH.
kuin hän tuli eläwäxi haudasa, ja osotti itzens kuoleman ja hel-
lvem"/ Ebr. 2: 14. ja senkautta toimitti lapsillensa:

1. Pelastunen fatanan ja hengellisen ja ijankaikkisen kuoleman massasta; nii»
ellei ustowmfet enää tarwitzs kuulla, totella ja seurata perkeleen kiusauM, eli
spimin himoja, jotka owat syyt hengelliseen ja ijankaikkiseen kuolemaan; waan
taitamat ama he:dän woiton-ruhtiuaasansa ja plctysä Wapahtajansa nimesä,ar-
<nosa, ja sowinnosa, joka silmän räpäpS sodasa wallita synnin ylitze. Sillä et.
tä lEsus ftrran täyde3isesti on plitzenwoittanut kuoleman, tule siitä Jumalat,
lisesta woimasta,woima Jumalan lapsille ustosa,ylitzenwoittaa synnm; sillä lE-sus soti: heidän edestänsä ja heisä. Jos aika on pitkä, kosta hätä M kiusausPäälleseiioo, niin mutstakaai: ei hän-salli ceicä kiusacraa ylitze teidän rvoimanne;
»vaan tctce kiusauxesta lopun, että te woisitta kärsiä, 1 Cor. 10: 13. Ole siis
turwattu ja urbollinen wihollisias wasiaan; mene wihollisias wastaan lEsuxen
»voimalla ja sano: Xuolema, tusa on sinun oras? helwetti, misä o» Mun woir-
fos? i Cor. 15:55. ja niin Kidän murheenne muutetaan ilozi.

Ii Yletään Jumalan lapset uffon wahwistamisesa; joka perästä-itzens lEsu»
Fen ylösnousemisen pää2e kuolluista; ja se on toinen astele meidän kallin Wa-
pahtajan ylöndämisen Masa. Jumalan lasten ylöndäminen on erinomatam wir-
konnut armon ajasa Apostolisesa Christityisä, lEsuM ylösnousemissa. WielH
saawat ustowaisct erinomaisen uffon wabwistamisen ja urhollisuden heidän elä-
wän Wapahwjansa tvgö. Heidän (eikoudesansa ja woimattomudesansa, ylöshe-
rändpy ja kytömään uudistetaan heidän onhe uskonsa elämä, sen woimalliserl
lEsuzcn eläwäispdestä. Ylitzenwoittamus lEsuxen woimallisesta awusta, roh-waisee heikkoa, hengellisiä sairaita ja hermottelewaisia, käsittämään urhollisuutta ja
ustollisutta awun ja ylöspitämisen päälle: Joka ustoo hänen päällens,
hän elää, ehkä hän kuollut olis, Job, 11: 2g. Kosta silmät oikein awetaan, nä-
kemään lEsuxen woittawaista kaikkiwaldiaisutta.jasowittaasen itze päällensä. et<
tä hän kaikki wiholliset on woittanut, silloin liikku sielun woimat woitawaiseen«ston woimaan, ylitze kaiken kuollen menon; uston Hengi wallitzee kaikki wihol-liset: sillä jota ustoo hänen paällms» hän menee kuolemasta elämään, loh. 5: 24.
Affon silmät awetaan näkemään, pohjatöin ja ääretöin armon awarus lEsuxesa,muuttaman kaikisa, joka Evangeliumis kutzutaan näkemiseri: rvähän ajaan perästä,
ja te näercä n,inun. Uston hengellinen elo sieluja, tulee Niin wahwisteturi, että
jotaa teräwämbi, salaisembi, korkimnbi ja likembi, kiusauxet, ristit ja waiwa-lomidet owat, sitä ylömbä niitä, ja .likembä uffo pyrkii Jumalan ja lEfuxenmallisimpään armoon; silloin käy Jumalan lasten uston kansa kuin Noan arkhin,
jora vlomdä wesi nousi, sitä ylembä arkhi nousi, 1 Mos. k. 7: 14. Ia! ustoMeW Kaiken kärsimistä niin että spndmen unhottaa kgitti edelläkäywäiset wai-
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3. Sunmmdaim Pääsiäisestä.
walloisndet; jostalEsus puhuu Evangcliumisa: Roska wauno synnyttää niin HZ.
neliä on rusta, sillä hänen hetkensä tlUi; murea kosta: on lapsen hmnxttä,
nyr, niin ei hän enää muista wauvaansa ilorr tähden, että ihminen on
«15c mailinaan.

m. Tulemat Jumalan lapset, yletM hengelliseen iloon. Siitä ilosta
pubuu lEsuremme kolmasti: heidän murheenne kääcän iloxi. Ilon cähdm,
että ihminen on spndynyc mailmaan. Teidän sydämenne on iloiycwa, ja ci te,
nentan pidä iloanne teildä poisorranian, Se hengellinen sielua
nen ilo, on kauwas ja kokonans, koko luondons ja »Mikuturensa suhteen
eroitettu ja wihaja mailmallista iloa. Se hengellinen ilo, on suloinen esimaku,
taiwallisesta hpwyydestä, joka saattaa uston kiindiästi katzowaiseri lEstlsta Ia
rakkauden korkeuteen, taiwasa sisälle otetuzi; niin että sielu yengesä wedetään
niinkuin kaikesta luonollisesta tunnosta, ja sydän. ylitZvuoraa culewaisen
woimasta, Ebr. 6:5: Hengellinen ilo sokervitze ja- makeuttaa kaiken wihelMsy>
den, ja se pitää, tämän ajaan waiwat moneen osan ei sen kunnian wertaiftss,
kuin hän on saanut, ustonsa silmän määräni; josta ilosta ei se heikko luondo
kansaa suurta osaa. Ah! silloin sois sielu itzellänsä oleman tuyanen kieldä, ylistä»
mään, kiitämään, ja korottamaan sitä ylöttpä lEsusta kaiken armonsa edestä. Häw
tahtoa uppondua wimmaureen, niinkuin Petari Pyhällä wuorella, kosta hin
maisti. sen woimaa. Silloin häw näkee, ettei hän mitään wielä ole oppinut pu,
humaan taiwallisella kielellä; hän suurimasa nöyrpydesä tawaa»
maan Jumalan kiitosta, sanoden: Riitetty olkoon Jumala ja meidän Herran JO,
ftlxen Christuxen Ija, jota mettä suuresta laupeudesta on synnyttänyt Mensä elä»
wän toiwoon, lUisuxen Christux,en ylösnousemisen kautta tuoleista, 1 Pet. 1: 3.
Niinmuodon myötäseuraa hengellistä iloa kiitos, josaUlafa »vasta oikein opitaan
kaikki fielusa waikuttawaiset hengen- hedelmät, kuin bän jossus on tykönänsä ha»
wainnut, tpgölukee, lEsuxen armolle yxinänsä, heittäm itzensä tomuum, ja hen-
gellisen ilon woimalla uffon ylöndämisesä kiitoxeen, ne niinkmm. takaisin lä»
hettää lEsuren istuimen etteen uloswalitiuin kansa taiwaasa; jotka' Johan»nes kuuli weisawan korkialla äänellä, hänelle joka istuimella istu, ja tarihal»
le: siunaus ja kunnia, ja Ilm.k.
5: 13. Siiheen ilon kuiw Taiwasa on, aub mene. Herra- lEsu. Chrlsti. piinaS
ja kuolemaS kautta, Amen..
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4. SunnundalM PWWstä..
4. Sunnundaim PääsimsestH^

te hengekdä hallitaan, niin er ce ole lain alla Tällä Muudella tahdoV
Apostoli näyttää mahdottomuden ihmisen taitaman auttaa itziänsä lain töil-

lä, siinä nyt olewasa langemisen tilasa, johon hän synnin kalitta jouvui; wnaw
että Cbristuxen uffon pitää tuottaman woiman Jumalan lapseni tulla, ja että
sen uffon kansa piti eläwä armon jalasten hengi annettaman, joka saattaa u-
ston otollisefa kuuliaisudesa Herran edesä waeldämaan hänen hywän suosionsa!
Mm. Mutta Galaterit olit rumenneet kadottamaan sen yxinkertaisen lEsuxew
«ston ja sen Hengen kuin. uskon kansa tulee, ihmisen sieluun; ja alwoib omalla?
woimallansa auttamaan itziänsä muÄmnilla ulkonaisilla lain ulkonaisen ymmär>
rpreu kansa yhteen sopiwaisiM töillK, ja- niinmuodon halwendamaan autuuden
pM totuutta joka seisoo: yhden syndisen wanhurffauttanusesalEsuxen kautta;
nmnuodon tahdoit olla onm wapahtajansa, ja luonnollisilla omaisuMa kelwata
Jumalalle, ja ei hengen köphydesch, sydämen uffon rippumisella kunnioittanneet
lEsuxen sowindo kuolemata-, armon ja autuuden saamiseni. Hän asettaa siis tä-
män koetus heidän- etsenfä: Jos te hallirimn> niin ep w o>
le lain alla, Gal. 5: 14.

Galaterit olit Apostolin Paawalin EhanMumillisen saarnan kautta, saate-
tut siihen walkeutteen, että etzimään autuuttansa lEsuxen wanhurffauden kaut-
ta c llman ansiota töistH sa hedelmistä; sitte kmn Apostoli oli edellawoittain lain
kautta ylösherättännyl elämään jotapaitzi ei he^
elisi tietäneet siitch wälttämättömästä synnin melaan andeeri saamisista ja puhdista-
misesta lEsuxen Mutta koffa Apostoli wähä erkani heistä, tu-
lit määrät Apostolit, jotka sanoit ynnä lEsuxen wanhurffauden kansa myös'
«vaadittaman hywiä töitä. Tämän uuden opin kautta, halweni lEsufen wan-
hurffauden kalleus Galatereiw sielusa, jongatälden Apostoli nuhteli heitä: Te'
hullut Galaterit. kuka teidän on wimmHMlt comucra ustomasta? Joiden silmäin'
ltteen lEsus Christus kirjoitettu: oli> teidän seasanne ristinnaulicru, GNI. 3:' t.
Se pua siis oleman' Christillisen opin suurin tarkoitus; etziä wanhurOaut-
tamista lEsuxen ja ynn korkkimnmastj kelpawasa ansiosa ja somin--«osa, ja ei laisa ja sen töisa; sillä me mlemma wanhurstaaxi ilman ansiotamine/sm lunasturen kautta kuin thriftuxesa tapahtunut on, jonga
on arino-istuimeM asettannur, usion kantta hänen Rom. 3: 24, 2g.

Ei kuitengan seuraa sitä, kuin et wanburssaaxi tekemiseen tarwitaG
walmistawaista armon työtä; ja kuin ei wanhurffarl tekemisen peräsä seuraisin
Pyhitystä ja uudistusta. Ei! waan sen wanburffari tekemisen edellä käywäisen»
lwllmistMn, ja sen jälken seurawai''en pvhitMN kleldämisellä, taas'halwene-'
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4. Sunnundssina Pääsiäisestä.
taan ja himmenetään tekeminen. Niinmuodon täyty ft>ndisen hen.
Hen hallitussa wiippä.

Siis ylösherätä synnin spwäsiH uunesi<t,jos hänen wuuioin pitää tuleman har.sen kalliin ja wälttämättömän tekemisen perään, jota ei hän
hengcllisefä kuolleesa Masansa ei tiedä tarwitzewansa, niin alatit, kuin hän a.
llnomaa syndinengin on- veräjä siis sinä joka makaat ja nouse kuolleissa niin
Lhristus sinua walaisee, Eph. g: 14. Niin tarwitaan mpZs muut Hengen tM
armon järjeMeK

Evangelium, loh. lS: 5-16^
TuMndo»

Jumala» HenZsn hallitnsia hsttgeNsefli liiMMajsisg.
l. Uer» ei taita hallita hengeldä, ehkä he owat MkkAwalsitl

. U. 2urka helWldä HMran ttikkuwaisutteen loppuun asti.
EdeMnen Osa.

Rctä ei taltta hallita hmZeldä, ehta he owat liMuwaiset? Meidän PUheem»
me on tällä erällä ainoastansa niistä, kuin owat andaneet Hengen liikutuin tul»
la wähä edemälle tykönänsä kuin yhteisesti tapahtuu.

D Ei taita niitä jollain lamalla liikutettuja hallita PyhäldäHengeldä; ,ot<
ka sydämesänsä ppsywät epäustoisudesa Jumalala mafiaan. Pyhä Hengi nuhtelee

syniun tähden, siliä ei he ufto minun päälleni. Kuinga monta meidän
Jumalamme Hengi liikuttajiin että siitä hawaitaan monet taipuwaisudet, opin
wmmat, m suostumiset autuuden järjestyneen, niinkuin muinen Kuningas A«
grippa sanoi paawalille: ei pal>o puutu ettes saa minua Lhristityxi, Teko k, 26:
Ls. Mutta itze epäuffon woima ja kuitengin lewämän sydämehen, sitä ijan,
kalkkista lumalalista Maijesteetin olentoa wastaan, ettei hän taidaisi ja tahdois
auttaa syndisiä hänen Poikansa kalliin maron tähden. Ne epäustoiset liikutetut
ei usto, että kaikk lEsuxen opin totuudet täytetyxi tulla beidän tpkö'
nänsä, ehkä Herra sen itze sanonut on; sillä he luulemat niin monda estettä ja
Ivastahakoisutta oleman, ja eitä pabuus on niin juurtunutheisä, ettei niitä enä lait-
ta täydellisesti knkistettaa heistä. Ei he moi itziänsä kokonansa antaa Pyhän Hengen
johdatmeen, kosta ei he hawaitze erinomaisia merkkejä Jumalan hengellisistä ih<
Mistä heidän sielussansa. Mutta ei Jumala taidatta.n osottag niztä, kosta ei
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4. Sunnundaina Pääsiäisestä.
jo tapahtuneet walkutllsten liikuturet taida saattaa kaikesta sydämestä llstollMa
nikoufilla tulemaan Jumalan tpgö; jongatähdcn lEsuxesta miellä toden tulee l
Oi hän siellä monda wäkewäcä ryörä heidän epäustonsa tähden, Matth.
iz: 58. Ei he usto, että he täydellisesti laivaisit armon etztmisellä, heittää ltzcn-
sä Jumalan ja Herran lEsuren armo käsiin, koffa ei he luulleet tundewansa sie-
lunsa hätää, kuin heidän mielestänS waaditaisiin, ehkä he usein kauhistuma en-
disiä ery-teitänsä ja synnejänsä ja nykyistä turmellustansa muistamat; niin km-
tengin he pitämät itzensä takaisin uffon turwallisndesta Jumalala jalEsusta koh-
taan, ja tule heistä toden: -He orvat murcuner heidän epäustonsa tähden, Rom.
ii: 20. niinkuin ludalaistt. Ei he usto, Jumalan Hengen waaria pitämän
Wvannosta, ja enämmästä ja min paljosta armo-työstä kuin heille
hyödyllinen on, ainoastansa he olisit Herralle uffolliset, ja pidaisit senturwalli-
suden hänen tpgönsä, että hän kaikki ylönpaldisesti woi tehdä, kaiten sengin y-
He kuill me rukoilemme taikka ymmärrämme, sen woiman jälkeen, jska meiM
waikuttaa, Eph. 3: 20. sillä ei Mahda ynkän luulla, että heidän epäustonsa
däis Imnalan uffon turhaxi tekemän? pois se: tVaan parammin, olkoon Ju-
mala rorinen, waan jotamen ihminen walhecrelja, Rom. 3:3, 4. Ne waiwai-
set spndiset tukaunduwat syndymisesä, sillä kaikkia muna he uFowat, maan el
usto sanoja ja lupaustam hänen Jumalista woimaansa ja armoonsa, ja
sulkemat itzensä lain kuluttaman uhkauxen ja kirouren alla. Nnnkauwan kuin
pysytään täsä tilasa,ei taida synnin walda tukittaa, kaatta ja seisatettaa, maan
koko armon tie tulee työlsmmsri ja mahdottomamman' heidän luulojansa ja or-
jaslistsa koettelemuxesansa: Nosta minä Israelin parata tahdon, niin ästennäh-
dan Ephraimin wäärpys, ja Samarian pahuus, Hof. 7: 1. Ei he rukoile lak-
lamata lEsuxen meren puhdistusta, ja hänen alinomaista apuansa kaikisaz sen-tähden ei taida Pyhän Hengen hallitus ehtiä heille, koffa kuitengin, jos teo
hmZeldä halliracnl, niin ette ole lain alla.

2) Ei taita niitä liikutettuja hengeldä hallita, jotka perustamat ChristilliVsybensä petoliseen wanhurffautteen. lEsus sano Evangeliumisa: pphä Hengi
nuhrelee mnilmaa wanhurstsuden tähden, fillä minä menen Isäni tyZö,ja ercer
te minua siöen näe.

Se on lhmeteldäwä ismisen kansa, koffa hän wähä pääse hallitzewasta e-
Viiuffosta ja epäUewäispdcM Jumalala wastaan, niin että hän taambaa ia kau-
kaa alkaatoiwomisen kautta, n- .n hänen taipumurensa, enemminpelwollck
«uin rakkaudella, eneuun kuin turmalla; ja seurawaisestl enemin har-woin kllin alinomaisesti Jumalan tyas; tahto myös rumeta ottamaan waari kai-
nsta sisällisistä ja ulkonaisista Nenostansa ja tiestänsä, sanoden: TM minä fti-ldn nmmn waniosmn, ja astmt linnani; ja katzelm nähdäxeni mitH minulle
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4. Sunnundama Pääsiäisestä.
Onoeaan, ja mitä minä sitä wastaau joka minua nuhtelee, Hab, 2:1. Joka itzz.«sänsä niinmuodon on tarpcllinen että seisahtua synnin juozusta, ja odottaa apua
Herralta koko tilansa uudistamista lEsuxen kalliisa nimesä ja hywäin töidensäckautta; mutta jos sondinen kohta kosta Jumala rupea liewittämään hänefä lain
.duomion tundoa, ja antaa hänelle tilan uffoa, se on: harrastaa lEsuren perään,
juuri silloin ei käännä sisällistä pyndöänsälEsusta ja Evangeliumita kohden, juu.
ri sokiana, sitä ansaitzematointa armoa kokonansa perään kököttämän, ja siihen
ojentaman kaikkia sielunsa woimia, niinkuin prinäisesti koko sielun tilaa paranda.
maista autuuden lähdettä; niin hän ei enää taida eitä tahdo olla ilman peru.
stusta sielunsa kaipauren tähden; siis asettaa ajatUMsa toiwoturensa, pyrkimi.
sensäja rukou>'ensa sisällisen ja ulkonaisen elämänsä muutoreen, ja töiden har.
-joiturehen ilman lEsuren täydellistä osallisutta. Tästä jouluwat sieluiset mo»
uenkäldaisin Pphaldä ,Hengeldä nuhdeldawiin omain wanhurssauden harjoitu»
z-iin; joisa ei he Kucenlan woi mitään, loh.ig:8. 3?xi alkaa ojendamaan jotain
ulkonMa, »joita hän järjellänsä taitaa pahani yminärtän. Toinen rupee näyttä.,
Mään ulkonaista kunniallisutta ja hywpyttä kunnian ja ylistyren pyynnöstä, joka
tulee itzellens?. kelpamisesta, Rom. 15: i> Pitäin ne wähät saadut lahjansa min«
kuin ne olisit hänen taidostansa ja woimastansa, ja luullee jorakin iyestänfi, Gal.
6: 3 jotka owat sanansaattajat edesseisowasta langennsista, San. k 16: 18.
Rolmas suastuu ja puhuu paljon kaikista autuutten wälttämättömistä totuudeista,
waan laffee enemän kalleuden ja wälttämättömyden elämän wanhurssauden kuin
uskon wanhurssauden päälle, ja sentähden jää lEsus himmeyteen ja woimatto.
muteen; joille lEsus itze sano: iöllei teidän wanhurftaudenne ole paljo enäm»
bi kuin tirianoppenuitten ja phariseusten, niin et te tule taiwan rvaldakuildaan,
Matth. 5: 20. Tämä on juuri niiden olkein ja heinäin rakendaminen sen tallin
perustuxen päälle ;orka sinä päiwänä palawat, kuin tulesa ilmanduu, 1 Cor. 13:
12. Näitä ei taita hallittaat uffon, armon, lupaudu ja lasten Hengeldä; waan
pysywät he Pyhän Hengen nuhtelemisen alla, ja usein luulemat tiensä oikiari,
ehkä he hengellisesti ja sydämen muutumatton.uden tilasansa luullewat sen par<
haamaz-i Christillispden tiep, johon monikahdat marjoon turwawaiset Pyytämät
perusiMN lastea, ja jäämät tuitengin ilman turwata.

Z) Ei taita ne hallita PyhälZä Hengeldä, kuin päättämät määrän duomion
pyhityrestH. pyhä -Hengi nuhtelee mailmaa duomion tähden, sillä tämän mail.
man päämies on jo duomirru; eli: lEsUM kuolnna woitolla, on tämän maib
man päämies perkele, kaiken hänen oikeudensa, woimansa ja herrändensa kansa
ihmisten lasten ptttze, »voitettu; ainoastansa-ihmiset eteen asetetusa autuuden jär<
jeMesä, hengen hallitufen kautta, andawat itzensä ösallistri tehdä lEsuren kuo»
lemasta ja sowinnosta, muutoin He owat wielä satanan mallan alla, ebkä he
Väärin duomitzewat, niinkuin satanalla ei enä olis heidän kansas tekemistä, sitte
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4 Sunnundaina Pääsiäisestä.
ftiin pNeinen lunastus Christuresa tapahtunut on: jolla he itzensä petkäwät, fa
owat latu alaiset,ja siinä wlhMijm orjuudcsa, i Cor. 5: 5. Paitzi ja plltzz tä-
män, päättämät hengeltä liikutetut määrän duolnion, siinä, että he sanowat.hei".
dän täptpwänsH wälttämättömpdestä spndiä tehdä, ja että he heidän omain esttt-
tensä ja tapainsa suhteen, ci taida synnin orjuudesta jamallasta pelastetu:z.-i tulla,
kosta kummingin syndi niin monta kertaa tuntuu heisä, langettaa heidän, ja alati
rippuu heisä, saarram ftwääu hitauteen, Ebr. 12: 1. Tämä on se wai-
waawainen ja kmsaawainen epäilys kuin alkawaisia waiwaa, että koffa syndi
wielä heitä waiwaa jakiusaa, ehkä he jo sydämessänsä wihaawat syndiä, ja sen
perintö juuri wielä tuntuu heisä, niin he päättämät siitä, että spndi miellä hal-
litzee heisä; joka tulee siitä, ettei he wielä selkiäsä koetuxen walosa eroita hau-
kuttelewaisen ja, hallttzemaisuden wälillä syntiä ja turmellusta, ja niinmuodon
jättämät itzensä epäillen tnrmelluzen ja synnin haltuun; antain sillä wi-
hollisclle mallan wallita ylitzensä; eikä etzi sitä enämin puhdistusta ja pelastusta
lEstiM weresä synnin ilkeydestä, jota terämämmät ja alinomaisimmat kiusau-
zet he synnistä tuntemat Ia tämä epäilewäifyys on heisä kadotuxen wiewäi-
nen syp, Marc. 16: 16. Tästä tulee.myös tietämättömyys, halwentaminen ja
hengellinen plönkatze -sowinto-armoa wastaan lEsuxesa, jota Pyhä Hengi niin-
kauwan nuhtelee, kuin syndmen ei turmalla tahdo omistaa lEfuzen wanhurstaut-
ta; silloin omat fyndi ja wihollinen walltyewaiset heidän tuolewaisesa ruumi-
sansa, Rom. 6: 12, 14. Sillä se on Jumalan neuwon sääntö'ihmisten pelasta
misesta, että ne kuin Jumalan Hengen walaistuMa opetetaan tuntemaan fyndinsci
että he uffon etzimisellä tarttuisit siihen suureen pelastuneen IGuxesa Christure-sa, niin ei heille tygöluetaisi xhcään kadotusta, kuin owat Msuxesa ChristuxUsa,>Rom..B: 1.

loinen Osa.
Rutka hengeltä hallitaan waelwxesa loppuun asti? Jumalan lapset elä-wnn uston woimasa ja walos» tuntemat cpäuffon haluttoman liikkumattomuden,

)ota wastaan hs uffolla lEsuren päälle AtinM, ja sen huolimattomutta ylitzen
woittaa pyytämät, isomiscn ja janoomisen uffon halusa lEsuxen wanhurstaudmperään, niin he sillä rawitaan:

.
i). Pybän Hengen johdattamisella kaikkeen totuuteen. I3sus sano Evan-

Zeuumisa: Murra kosta hän tulee, joka on totuuden -Hengi, hän johdattaa teitä
taMeen totuutteen. Jumalan Hengen johdatus niin woimansa kuin tapansa suh-teen,?» niin plönluonnollinen, että meidän täytyy sen Davidin kansa kutzua ih-melllststj johdattamisexi, Psal. 4: 4. jota ei se kaikkein luonnolliin wiisain tie-o«; stn Jumala itze sanoo: Minä johdatan teitä W fM, Ma eft? liedä, mi,
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4. Suttnundaina Pääsiäisestä.
nä wien heitä niitä polkuja, joita ei he tunne, Esa. 42: 16. Jos tahdot tuta
Pphän Hengen johdaturen, niin odota hengesäs wagaisella uffon PyynnöllH
armon Hengen omaa opettamista, ja anna itzes kokonansa hänen muistutusten.sa kuuliaisuteen, niin hän johdattaa sinua ulos synnin mallasta, niinkuin
Jumala muinen johdatti Lothin ulos sodoman tulipalosta, 1 Mos. 19: 16.
Sen kaikkein prinkertaisimman uffosa joh.dattaa hän tutusti, ja tekee cairawsri,
Psat 19: 8- Koffa he häntä siitä rukoilemat, ja hengen mielesä
dänen lohdullisia muistutuxiansa; siitä hän itze watuttaa: Siis johdatan simiasilmilläni.. Jos olet loMtttamatoin ja murhellinen, niin Pyhä Hengi joh.
dattaa sinua lEsuxelr tpgs, saamaan ja löptämään täydellisen lohdutmen:
heidän pitää irkcin ja rukoillen tuleman, niin minä heitä johdatan. Minä tah<
don heitä johdattaa wesiojain reunalla tasaista tiätä, ettei, he-loukkaisi heitänsä,
ler. 31: 9.

Sen luonnollisen sywän fa aina kiusawaisen turmellren kautta, tulee a»
«non ja autuuden tie kyllä kaidari, ja usein niiden monen' haukutusten tähden
mahdettomari osata wrieltaa taiwalliseen autuuteen, waan lEsus on ansainnutsen hänestä ja MM uloskäywän Pyhän Hengen,joka johdattaa armollisella nm»
wollansa, sanan kautta, kaikkein waarain läpitzen: -Hän johdattaa oikelidollaraa.
doUisen, ja opettaa siwcille hänen rien<ä,Psal 2F: F. Pyhä Hengi on sekä bp-
Wä wartia että johdattaja. .Niinkuin paimen wtä laumansa parhaalle laitumet,
le, niin sielun wattia Pyhä Hengi johdattaa Jumalan lapsia sielun rawuuon
ja wahwifiuren tpgö beikkoudesa, löytämään
hpwäsä Jumalan sanala: Hän johdattaa minua nnhevjälle niirulle, ja wirwoc.
tawan weden tygo; siis sieluni hän nnrworraa: Hän »vie minua oikiatle tiel,
le, nimensä tähden. Ia waikka minä waellaifin pimiäsä laaxosa, niin en pel»
käifi mitään pahuutta, ettäs olet kansani, Psal.23: 2,3, 4- Silloin näkuy apu
waarvisa, ja kirwoitus haukutuxisia. '

2) Ia ne Vallitaan Hengeltä, zotka tuntemat lohdntuxen murheisansa.sus sauvo Evangeliumlsa: Se on teille tarpellinen ettän pois menen, sillä
Men minä pois mene, niiu ei lohduttaja tule teihnr. lEsuren kaipaus
saattaa murheen lEsusta rakastaltten spdämihin; mutta murheella kaipamisesa lEsu»
zcn fuloisuua, saa Pyhä Hengi tilan enemin pyhittää Jumalan lasten pyynnöt
ja tarkri!:uet,kuin lEsuren tuntuwasa läsnäolosa; niinmpös walmistaa heille

lobdutnren ja ijäisen elämän kansa enemin sopiwmsen wirwoi-
turen, kuin he edellä woitwin taisit käsittää. Wiisaus sanoo>-.'Herra sinä o-
Ict taikisa tuninoiccnur ja iloxi tehnyt kansas, ja et kayonur heitä ylön, v>aaN
aiha ja joka paikasa oler 01-ut heille awullinen, Wiis. 19: 21. Pyhän Hengen
susLinw lohvmus heNgMsestt m«chellisille, on arcewpi kuin äitin tarkkaus

kiwul-
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4 S mnundaina Pääsiäisestä.
kiwulloisesta lapsestansa, joka puhuttelee lastansa rakkaimmilla sinoilla, ja kan-
taa häntä splisänsä,; siitä mallittaa Jumala: imemän ja rawirca-
man hänen lohdmuxensa nisistä: teldän lypsämän ja ilahmraMM teitänne
hänen kunniansa kirkkaudesta. Sillä näin sanoo -Herra: Natzos kuin lenmän r«u.
han niinkuin roirran, ja pakanain kunnian niinkuin wuorarvan ojan jHa
statten imeä, ja reicä plrää lylisä kannettaznan, ja polweilla ihanneMman.
Niinkuin äiti poikkaNsa lohduttaa, niin minä tahdon teitä lohduttaar,ja teidän pj-
tä Jerusalemista lohdutuxen saaman, Esa. 66: 11, 12, 13.

Z) Myös hallitaan ne Pyhältä Hengeltä, jotka tuntemat hänen opeta misensa.lEsus sanoo Evangeliumisa: Mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulewaisia hänteille ilmoittaa. PylM Hengi opettaa meitä tietämään ja uffomaan totuutta.
Kuinga armon ja autuuden wälikappaleet nautittaman pitää; sen tekee Pyhä
Hengi myötä waikuttawalla, hengellisellä muistunamistlla kaikki, loh. 14: 26.
Esa. Zg: 6.

Enttsen ja ohitze.menneen ajaan suhteen muistuttaa Pyhä Hengi: Kumga
ennen kääntymistä pakanain tällainen meno edeskäwi, 1 Pet. 4: 3. ja että
fyndinen perätin wastaanseisoi Pyhän Hengen pphittäwää armon, työtä, ja nekuoletti tyköänsä.

Nykyisen ja läsnä oleman ajaan suhteen, ilmoittaa Pyhä Hengi kuinga pal-
jon turmellusta miellä heisä rippuu,joka pyytää reidän elämänsä vrjassistfi saat-taa!; sitä he kyynnelilläwalittawatPaawalin kansa: Minä wiheljäinen ihminen,

kuka päästä» minua Tästä kuoleman ruumiista Rom.7: 24 Ppbä Hengi ilmoit-
taa ja muistuttaa,kuinga paljon armoa ja laupiutta Herra miellä tahtoo osottaat,
jos he uston harttaudella lEsu.ren meren puhdistusta etziwät? Kuinga paljon
nikkauden, harjoituxen uffollisuutta mielä niinkuin ennengin tarwitaan autuu-
teen? ja paljon mielä puuttuu h) wäsä ustolukilwoiluxesa, päättämisesi,
,2 Tiiu. 4'- ?-

Tulcwaisen ajaan suhteen, opettaa Pyhä Hengi: Kuinga pian he taitamatlangeta pois armosta ja autuuden osallisudesta? Kuinga heille mielä on teke-
tmstä turmellun lihan, petollisen mailman ja Miattaan saatanan kansa?Mdenga tähden he laittawat pelrvolla ja rvapisturella että he auruaxi culisic,Phtl. 2: 12. ja ettei'he niin muodon saa seisahtua siitä hpwin aljetusta ustonMwasta, ja sen ijäisen kunnian kruunun täydellisestä perään pyrkimisestä lop-puun astt.

PäätösHb»
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Ms Rukous SunnundainH
Päätös.

Gttäs sattasas henyes ja armos lainnaisic, kuule Meitä laupias Hep,
>ea Jumala! Sinä armollinen ja laupias Jumala joka olet luwannut ar,
znon ja rukouxen hengen, Zach. 12: 10, Herätä sen saman Hengen kautta syn.
Disiä woimattomudensa kuelemasta, ja sytytä heisä tuntos ja elämäs, että Ke 0.
Oaisit tiän autuutteen.^

Mille heränneille anna armos olla hengelles kuuliaiset, ja alati seurata Hen<
Hen mieltä, että. he kerran ijäisen elämän Msttäisit. ?

Rukous Sunnundama.
humala on -Hengi: ja jotka häntä rukoilewat- niiden tulee henc;esa ja totuu»

desa häntä rukoile,nan. Oli se wasiaus kuin se armeljas Wapahtaja lE,-sus annoi sille spndiselle wvimolle Samanasa lakohm lähteen tykönä, siite kuin
kallein Wapahtajamme oli tietä antanut kaikki tietHwäisydeNsä, srw-waimon
syndistn tilan Ilmoittamisella, ja waimo lyädpp tuli omasa tunnosansa, se-
kä omasta syndisestä tilastansa, että myös lEsuxen suuresta, Viisaudesta; Msuurta persoonaa ei roaimo ruumillisilla silmillä ennen nähnyt ollut. Waimo,
Herätetty tästä nälvyi kohta etzimään Jumalala, ja ru<
koillemaan syndein audexi-faamista, tahdoi lEsuMa tietä misä siasa ja paikasa
hänen piti armon etzimiseen, lumalan-palwelusta toimittaman ja rukoilleman Iu»
malaa? joko yhteisesä uhraus.paikasa lerusalemisa luudalmsieu kaupungisa,
eli Samarian maasa Garitznnin-wuorella, josa Samarialaiset Mosexen lain
jälkeen uhraisit, ja toimiM Jumalan palwellufta. Nyt tahdoi siis IEsus sen
woilus rajan, kuin luudalaiWe ja Samaritaneille oli rukous-paikasta, kukistaa,
M ilmoittaa,että uudesa Tefiamendisä piti rukous tapahtuman taikffa paikoisa,
kaikisa tiloisa, ja se totisesti ja ivjlpittömäfti, sanoden: Jumala on He,lyi. ja
jotta häntä rukoillerrqr, nnden pitää heogesä ja wwudeja häntä tukoiUeman,

Se Mittamatoin Jumala, on ilman alkua ia loppua; ääretön omaisit-
lisansa; josta wvimasta hän täyttää kaikki; pitää woimasa kaikki ilman pl>
nintäkän yhteen jättämistä, ja totselle awuxi kiiruhtamista; sillä kaikki sil-
män-räpäyfet, ja plMhamvaa niitä Taiwaasa za maasa on, baUitzeö-ja woi-masa piM Tästä peruftuzcsta nähdään ja selwästi ymmärretään hänen
jotapaitasa läsuäolemisensK, Mtnkuin yhdcnolennollisen Hengen hengellisesti;
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Rukous Slmnundftina.
sillck Jumala on Hengi. Ei meidän salcnsesa epäjumalistldesa, Ms
paikalle, eli muodolle, eli ajaalle, tpgölukea parasta tilaa rukonxeen; waa»
jos me uudesa syntymisesä olemme ustosa saaneet lasten oikeuden Jumalan tykö-
nä, ja pnnä lasten oikeuden kansa, seuraaman uskollisen ja haritaan lasten Hen-
gen/ joka alari jhdämijämme huura: Abba ratas Isä, Rom. 8: 15- Gal.
4: 6. Ia jos uston pitää elämän sieluja; ja jos Hänesä tahdomme löytpät
ja olla pyspwäiset wahwana Jumalan kansa lEsmesa Christuz-esir
loppuun asti; niin saamme meitämme pitäät, niinkuin sielumme tarwe
waatii, joka paikasa niinkuin st huokkawainen. lasten Hengi kaipaa ja opet-
taa, rukoilemaan lakkamata, 1 Thcsi, g: 17., Kaikki päiwät owat autuu-
den päiwät; kaiM ajaat otolliset chaat; kaikki, siat, .paikat ja hetket, owat
wapaat tempplit, pyhitetyt asunnot, sille huokka.nvalle plöskäpwälle hartaasse Hen-
gelle, jota Jumala kuulee: ,Minä olen rukouxes owUisiUa azaalla klmlluc,
ja aucuudm päiwänä sinua amranuc, Esa. 49: 8. 2 Cor, 6:, 2.- sano Jumala
lMtaalle rukoillialle.

Siis on wslwollisudemme, niinkuin luontokappallen ja palmeljatt?,
sitä suurta itze olemaa Jumalaa wastaan, joka kaikki kaikkiwaldiallc»
Majcstetepdellä woimallisimmasti hallitzee, että me kaiken muun kuuliaisen
palwewren ohesa rukoile:rm'e häntä, fenpäälle ettemme seisahdaisi turmel-
luxeennm, ja haluimme ja, mielillisiin hurrituriimme; koffa
meillä kuitengan ilman händä, ei ole mitään hpwää; ennne myös ilman tai-
da armosta a»uetmta hengellisiä, ja ruumillisia lahoja nautita siunauzel-
la. Hänesä, hänen kauttansa ja kansansa, nautitzemme wiheljäiset kaikki 5
MH hänesä elännne, ja liikumn,e, ja olemma, Teko. 17: 23. Ntinmuodon
on uffon waatimatoin tpö sielufamme, palwclla, kunnioittaa, kiitää ja ru-
koilla Dmmlaa lEsuz-sn nimeen, hiljaisesa, kuuliaisesa ja palawasa henqesä,
fen wounan jälkeen joka jokaitzesa waikuttaa. Jos se on kaikkein pyhäin Enge-
liiten ja uloswalittuin wapaa ja waatimatoin työ kunnian seurakunnasa, et-
tä he Herraa kumerren rukoillewar, Ebr. 1: 6. ja Heiccäwär krmmunsa karitzcn
istuimcn enen, Ilm. 4: 10. suuresta kunnioittanusesta, jotka owat ilman maa-
laa ja Kätää? Paljoota enemin me joilla on waara joka hetki kädellä tarjona.
Jos lEsus ilman lakkaamata rukoilee Isää edestämme, joka näkee fielumnts
wiheljaisvden; pidälstös meidän oman hätämme tähden waikeneman? Ju-
malaa rukoilemasta lEsuzen nimeen. Tästä rukouxesta lawiamalta Evay-
Mliumisa.

Evangelmm, loh. 16: 23-34,

H h 3 Tutti-
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Rukous Sunnutchainß.
Tutkistelemus.

UstHtt rnkonsta hengefä ja Wtuttdeft.
I. Syitä, jongarähden uston rukous tapahtuu Hengeja ja totuudese.
11, Muotoa tmnZa uJosa rukoillaan henZeja ja toruudesa.

Edellinen Osa.
Syitä, jongatähden uston-rukous tapahtuu benFosa ja totuudesa? Sypt, kuin

kadoneen syndisen waatiwat rutoMen, owat sturawaiset:
i) Nimittäin oma tilamme, kosta ei meillä ole minään hywää luonnosta, Sarn.

?: i Kuning. 8: 46. Ei meillä ole luonnosta elänM ustoa ja armon elöwää elämätä. Ei halua ja olennollista taipumusta sielun hengelliseen hywpp,
teen. Siis saamme itzemme tuntemisen, ylöswalaistuilla silmillä nähdä ja ha«
waita woimattomudemme ja taipumattoman tahtomme Jumalan ja sen suuren
hywän tekiän lEsuxeu rakkauden puoleen. Meillä on luonnosta sangen ko»
<va kowuus Jumalaan ja hengelliseen ja ijäiseen hpwytteemme. Myös häpeem-
me awata sydämemme ja suumme tarpellisimmisa sielun rakennurisa, peljäten
tulemamme pidetM ylönkatzotuina ja tyhminä, jos totuudesa rupeemme etzi-mään Herraa- Tämä kaikki tulee siitä kylmäkiffoisesta hengettömpdestä kuin tp°
köäMne löydämme. Jos meitä johongin hpwään pitää saatettaman, niin ta-
pahtuu se suurella orjallisudella ja waaditusti, niinkuin yhteen outoon ja
itze hangittuun pyrkimiseen; waan ei edemälle, sinä aikana kosta wiälä kuol-
leet synnisa olimma, Eph. 2: Z. poisculleec siitä elämästä tuin Inmalssta on,
t>chmyden kautta kuin meisa on, Eph, 4: 18.

Eikö meillä siis ole täydellinen spy, eukoilla Jumalaa lahjoittamaan ja lä-
hettämään yhtä ylönluonnollista woimaa, että sielumme mahdais
saada oikian halunsa, taipumurensa, ja rakkaudensa siihen wirwottawaan
lEsu.ren hengelliseen elämään, kuin kadotettu on; niin että tutusti saisimme
tuntea, kuinga olemma kuolemasta elämään siirtyt, 1 loh. 3: 14.

-2) Taiwuttawainen spy rukouxeen, on' se kitsas erkandcminen mailmasia.
Jos me mielemme johdatamme ja wähä katzelemme ymbärillemme, niin näem-
me tuhanet paulat ja taipumuret metsämme sisällisesti mäilman himoiin; ja
olemma langemisen jälkeen, sitte kuin täydellinen menomme Taiwaallisten hp/
wyytten nautinto raukesi, senkaltaiset, että? lköykäisesti kiinnymme näkpwäi.
siinMppaleihin, ja pakanallisiin murheisiin,; joka enimitten on sM! niinsuu-
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suureen kylmyyteen Christillisydess kuin nyt mailmasa hallitzee; jongatäh-
den lEsus sanoo: Sana lanasi orjanrappuroihii,, owar ne, ptda kuilles
n'äc, ja poismenewäc, ja tukahtuu surusa, rikkaudesta, ja elämä»? hckmnasa,
M kanna hedelmää, Luc. 8: 14- Mailman rakkaus on st matia uni»
wesi, joka nukuttaa monta tuhatta sielua, johon Deemas on walitettawa esikm
n>a, 2 Tim, 4: 10- O! kuinga hitaasti sen lihalle ja merelle otollisen mail-
man Delilaan jätämme. Ei ole siis muuta neuwoa kuin rukous hengesä ja to-
tuudesa, että sen kautta saisimme armon namica tärä mailmaa nim.erten sitä
wäärin käytäisi, i Cor. ?: Sen woiman tuottaa waka rukous.

3) Tatwuttawaimn syy rukomeen, on suun ja pohjatöin turlnelluxemme,
joka itzensä näyttää kaikisa eteen-ottamiUa. Ilman -niitä turmelluta kuin
itzensä Jumalan tahtoa ja mieltä mastoin aseltawat, niin osottaa'turiuel»
lus itzensä menoisamme ja töisämme, niinkuin; jos teemme hywää, jos
hengellisisä eli ruumillisisa, niin ylpepden-hengi kehuittaa itzestänsä jotakin p'tä«
mään ja halaa ylistystä, kchoittain kuwailemaan meitämme suurifa hywisa-
töisämme. Jos teemme jotakin pahaa ajaturisa, puheisa eli töisä, jongatähdet»
tundomme meiiä soimaa, nnn turmelluremme pyytää niitä kaunistella heik-
kouden nimen alla; niinkuin Adami synnin langemiftn aluusa pyysi alasto-
mulwensa kärkeä sikuna lehdeillä, 1 Mos. 3: 7. ja wielä pyydämme kaunistella
wikojamme, ja 'unohtamisen kautta niitä kätkeä/ ja emme tahdo niistä puh,
distusta etziä lEsuzen weren kautta ussosa. Jos taas jotakin kärsimme si-
sällisesti eli ulkonaisesti? Mingä nuriseman kärsimättömyden turmellus nostaa
M wasian, eikä tahdo ajatella sitä lohdutuxen ja opettamisen hyödystä kui«
risti muutoin myötänsä tua, lak. 1: 2.

Siis tulee totisesti ruloilla Jumalalta usson lisäämistä lEsmeenloh. iZ:4>tai.
lomaan tygötukia armolle hywän-tekemisen foweljmsuuden, ja ilolla
tekemään hywää, niinkuin keluwtromar palweljar, sillä teimme sen knin olim-
ma tvelwollistr rckemään, Luk. 17: 1» Waan trmnelluxemme pahuus, an-
taa alati meille aineen woittaaxemme ainaisen puhdistunen lakkaa»
Mttonmsta mrmelluresta; kosta ei meisä (st on, lihasaamme) mitään hywäHasuu, Ronn 7: 13 Ristillä pyytää Jumala uudistaa sitä hatttautta kuin nryö-
täkäymisen aikana on penseentynyt. Risti poisottaa hengellisten awuin määrä»
lewon, ja suututtaa mailman-rakkauden, niisä kuin ristin hyödytMllä wiljellä
taittamat; sillä Auetuas on st mies joka tiusauxcn kärsii ja koffa hän kocrelm

niin häne» pitää elämä» kruMun saaman, lak. 1: t2.

.

4) Kehoitlast meitä rukoilemaan uffon lisämistä, silte kuin Ppdä Hen«
EvWgfliUlwn kautta on saanut sytyttää ensimmäiset ussw kipmcit fielcs-
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samme. Uskon siemenen ja alku.pppnnön PphH HeNgj josynd'sen raadollisudensa
tunnon ilmandumisesa herättää; mutta ettei usko tzämn sairnlloisesa ja onheesa a.
luusansa woi näyttää itziänja nilnpaljon omisiawaiftLi, maan ainoastansa isomisen
jajanoowaiftp; sentähden spdämellisestt rukoilla opetuslasten kansa,»,
nnstus uston lisämiseen: Herra! lisää meille uffoa, Luk. 17: 5; ja seurakunnan
kansa: Anr' uskon kaitest' mielestä, ert' hrwydestäs cä')?deftä, saamm' armon,««
wun, amuuden kuw uffo amuas on, AZnen. Wirsi k. 20: 10.'

g)' Kehoittaa meitä rukoilemaan, Taiwallmen meno, joka täällä pitää M.
man, jos, muutoin autuutta ijäiststi pitää, nautittaman Taiwaaft. Harttaal-la'pppnnöllä alinomaisen puhdistunen perään synnin Mä-
deistä, josa spndinen uudistuu. Taiwaallisesti micltpneexi; ja pyhitetään hen-
gellisesti TaiwaaMseen elämään ja menoon; sillä puhdistuxcn etzimisen alla, saaPyhä Hengi tilan, eroittaa ihmisen spnnimwclaasta ja walliasta, silloin on, ja
rutzutaan ihnsimn liudexi luonrokappaleexi Chriswxesa ISsuresa, Gal. 6: iz.
jonga meno on taiwallnien.

Jälkimmäinen Osa.
Muatoa, kuinga uffosa rukoillaan hengesä ja totuudesa. Ei pfikään ihmi-

nen ole ilman rukousta; kuitengin suurella eroituMa. Jumalattoman rukous
on paljas suun-Herra, Herraa huutaminen, Matth. ?: 21. ilman armon ja ru,
louhen hengeä. Ilman, itzensä tuntemista. Ilman sywää tutkintoa: Ketä, kuin.
ga ja mitä hän rukoilee? sentähden langes heidän rukouzensa takaisin ja hajoo
tuuleen, joita ei Jumala 'tuulle, wairda ts paljo rukoilisicca, en kumn-
Zan teitää tuule, Esa. 1: ig. Se totinen rukous on siis eläwä sp-dämcn
herätys ja ylentäminen sen kolminaisen Jumalan tpgö, pyytämään armoa ja
apua, hengesä ja totuudesa.

1) Uston rukMxen muotoo on sisällinen sielun woimia armon Hengel-
tä waikutettu liikwwaisuus; niin hywin Jumalan korkian pyhyyden tunnosta;
kuin lEsuzen kuolemaan woiton wirwoittamisesta, rouodatcamaan aina ftdä»mensa Herran erreen, Psal 62: 9. Jota pikemmin armoa etziwäinen suo ofal<
lisep tulemansa Christuren hpwistä töistä, sitä enemmin hän rukousta harjoit-
taa, nojaten uffallMnfa ansioon ja esirukouxeen, elämäni ja au-
tuudezl.

2) Siis on uffon rukous spdämmellinen ikäwoitzeminen. Se oikia uffon rukous
ei ole niinpaljon waiwasta taiwutettu ikäwps, joka orjutteen synnyttää; waan
päreet himo on uffon ikäwöitzempS lEsuxen piinan rawitzewan wanhnrffaudenperään, joka saa alkunsa lumglMja Wapahtajan laupiuden ja rakkauden

,
' jull<
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julistamisesta Evangeliumisa; tästä ikäwöitzemisestä sanoo lEsusl Amuat owat,
jotka isoowat ja janoorvst wanhurstautta, sillä he rawiraan, Matth. 5: 6. Täss

rukouren muodosa wasia saa armon Hengi wapaan tilan ilmoittaa Jumalan
mieltä spndisen pelastamisesta; että myös totuttaa sitä ikäwöitzewää sielua iur-
wallisuuden rukoureen. Senkaltainen waikutus kutzutaan raamatusa lasten Hen«
geri: ibrrä olecca lapset, lähetti Jumala poikansa Hengen sydämmirme
joka huutaa: Abba rakas M, Gal. 4: 6. Kauwan aikaa parannnxesa,
niin myös koko Taiwaan tiellä, seisoo enin osa rukouresta ikäwöitzemisisä, ja
kosta ne swat lapsilliset ja kehoitetut armon tunnosta, niin Jumala katzoo ne
täydelliseni; sillä ne owat usein sydämmellisemmät kuin puheet joista Jumala
wakuttaa: lßnnen tuin he huurawar, tahdon minä kuulla, kosta he rviellä pu-
buwat, tahdon minä wastaea, Esa. 65: 24.

31 Uskon rukous on hengesä ja totuudesa, pyytämä ja anowa Pyhän Hen-
gen apua ja opettamista rukouresa. En me mabda wuowata rukoilemaan oma.sa woimasamme; waan Hengen köphyden nsyräsä spdämmesH, pyytämän Pl>hän Hengen omaa apua, kosta hän sanotaan Herran sanasa auccawan heikouc-
tamme, Rom. 8: 26. että hän herätäis meisä sen Taiwaallistn lahjan, ja
itze rukoilis meisä, ja Jumalan mielen jälkeen kannais määrättömät tar-
xmme Jumalan eteen- Se Hengi on meille luwattu, Zakh. 12: 10. Ss Hen«gi on meille annettu, Luk. 11: 13. Se mpös puhuu ja huutaa sanomattomillahuokkauxilla, Rom. 8: 26.

4) Siis on uston rukous plipään asetettu spndisen koko käändpmisen armon
saamisen Ulkokullatut myös usein rukoilemat paljon Jumalaa,
lvaan ei siinä tarkoituxesa, että he peräti käännpisit Jumalan tygö; waan
tahdoisit sen niin wääräsä tarkoituresa etzityn armon jälleen himoisalisa kulut-
taa, lak. 4: 3. Mutta uston rukous tarkottaa halusansa sydämeen totista muu-
toren armoa, ja täydellä todella pyytää Jumalalta Pyhän Hengen hallitusta/ja kimittämistä ustosa lEsuren päälle, että rukoilla totisesti, tiedäis kenen päälle
hän ustoo, ja olla luja, että hän woi kätkeä sen hywin ustotun kalun siähenpäiwään asti, 2 Tim. 1: 12.

8) Ia uston rukous on kokonansa nojaawainen lEsilM nimeen. Ah! kuinga
lnonta rukouren pyyntöä, huutoa ja anomusta tapahtuu ilman lEsuren ni.ween turmaa ja nojausta; josta ei muuta tule kuin kaukainen tuntemattomus
Jumalan mielestä ja tahdosta. Orjuus ja itze pyhät pyrkimiset; oikia uston
rukous ei tahdo muutoin rukoilla kuin lEsufen nimeen; tieten errä Jumala il-man liLsusta on kulucrawainen tuli, Ebr. 12: 29. Monta kertaa on se koe-teltu , ettei Jumalalle kelpaa muu kuin Christus, hän on wälimieS ia selvittä-
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ja, jonga tähden Jumala kuulee, ia ei kenengän eikä mmgln telseen tähden, ehkH
Luk. 8 rukouremme muutoin olisit kuinga palawat, totnet za wagaat. Ei
mpös se ijankaikkmen ylimmäinen Pappi wie multa rukoupa Iftma ettecn
kuin ne hänen nimeensä tapahtuwaiset; siitä sano lEsus Evangelmnusa: Mitä
ik nänsä te anorre IMrä minuna mmeeni, niin hän auraa teille; ja nun muo-
don kuulee lEsuren tähden rukouMune.

6) Siis on uston rukous perustawaincn itzensä answhoon ja esi.
Syndisen plösheräjämisesä tulee hänen siitä waartnottaat, että hän

niinkuin oikialla silmällä katzoo lEsuren ansioo ja esirukousta, ja umscmalla
silmällä oman määrättömän welkans ja pahudensa päälle; muutom käy hänelle
ludaren tawalla, joka maikka hän heräis sanoi: Ol! pahasn rem, errai,

perin wiarwman weren, Matth. 27: 4- Ei ihmistä suurella työllä saada kg.

tzomaan itze väälles'; ja kosta se tapahtuu niin hän taas horjuu totselle puo-
lelle katzomaanniin itze päälles', että turwaaminen lannistuu enäman epällenMn
kuin uffallamaan. Mutta sen tykönä kuin lEsuxen Evangeliunun waloo ja
Hengi on saanut näyttäät, oman wanbnrffauden haisiwan riäpnlen, Em.64:6.
ft mieluiftsti perustaa rukourensa lEsuren ansion yrinäiseen wounaan, mm
hän myös saa armollisen kuulemisen; josta Jakob sano: Anokar usto,a cpallc-
mätä; siliä joka epäilee, se on mereen aallon tällainen, joka tuulelta ajecau ja
liikmeraan, lak. 6. Nsson pHämaali on aina lEsus, että hänen kauttansa
saamaan kaikkia hengellisiä hywydeitä Jumalalta; Tästä sano lEsus Evange.
liumisamme' iLcre ole tähän asti minuna nimeni mirän anoneer, anoraat nm
te saane, eträ ilonne olrs täydellinen.

Päätös.
Nyt te uneljat rukoiljat, jotka ette tunne waiwaisuttanne ja Imm<

lan osallisuudesta eroitettua tilaanne, joka teille on tullut huolimattomuudesta
alinomaisesa rukouresa; sentähden on Herra teille rastaan uunen hengen lähct.
tänyc, ja silmänm snlkenur, Esa. 29: i«. etette mmsta eckN woi aina w
koilla.

Luonon waltakunnasa tapahtuu wuosittain muutos kewäällä jään ja kassoin
sulamifesa; mki siis pioäis sydämenne oleman jää-wuortcn kaltaiset, kuin et
kostan sulaisi/ennen kuin wiimmeisesa mailman lopun tulesa, kosta eleinen»
tir ja kowimmar wuorer pitää pawwudesta suulaman, 2 Pet. 3: 10, 12>
Silloin myös ne kowimmat sydämmet pakahtuwat tuffasta, niin että be ar-
mon ajasa laimin lyödyn rukouM tähden, huutamat muorille ja kurkMollle,
langetkaak päällemme, ja peittMät meitä, Luk. Zo, Mirette sils M
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hz kaikella anomisella benges, armon ja rukouren Hengen lähettämistä teillen-
ne niinkauwan kuin aika käsisä on? Ia kosta Herra löyttää tairraan, Esa.Bs:6»
Sydäntä nöprpttämään ja kylmyyttä sulattamaan.

Te ainaiset orjalliset rukoilliat! mitä warten te rukoilette omasa nimesänne,
ilman turmaa lEsuxen nimeen? Luulettako löytäwänne kuulemisen senkaldai-
sten rukoureen? Eli,,ettekö te tottele siitä, jos wastaus teille tapahtuu eli ei'
ainoastansa te ansiollisen ja werollisen rukouxenne tiedätte Herran eteen lähetä-
neenne ilman., lEsuxen nimeen uffomista ja turwamista, että se yrinänsä kelpaa
ja täyttää itzestänne heikot pyytämisenne? Alkäät siis tästälähin suutanne
awatko ja, pyyntöänne ylösläbettäkö ilman uffon turmaa lEsuxen nimeen.
Teistä lEsus sanoo tänäpänä: ette ole rähän asti mitään anoneet minuna ni-
meeni, ehkä te muutoin omasa nimesänne oletta paljon rukoilleer, min ei ole
teitä kuultu, kätenne owac anteexl antamattomia rveren wikoia Esa.
i: 15, ja ne omat esteenä ettei reicä kuulla, Esa. 39: 2. Joita rurouria ei en»
nm kuin lEsuxen ansion omistaesa, ja hänen kalliin esirukourchens' turmamise-sa taita kuultat. Siinä turwasa ie wasta saatte, mitä isänänsä te Hengen miele-
sä,tahdosa ja waikutuxesa rukoilette. Uston kanla wasta tulee Pyhä Hengi asu-
maan ihmisen sieluun; se sama Hengi opettaa Jumalan lasten hengesH rukoile,
maan, joka huura Abha rakas Isa, Gal. 4: 6.

Te armon Hengeltä walmistetut Jumalan asuma siari, älkäät sitä Hengs
kuin le saaneet olecca, samwuccako, 1 Thesi, 5:19 älkäät kostaan antako uston.
ne rukouxen puhetta muuttua, woimattomari järjen lentäwäxi ajatusten kuollee-
si kylmäkiffoisuderi; waan olkaat alati rukouxisa, ja palawac hengesä, Rom.
12: 11, 12. Sillä hengelliset wihollisenne kyllä pyytämät saammuttaat ustonrukouren harttautta ja feisahtaat anomisen, ja sen jälkeen tuottaat hengelisen
kuoleman plitzenne: mutta pitäkäät se Hengen lahja ja antakaat sen sytytetyn
harttauden elää sielusanne suusanne ja kielesänne, että Jumala pyhästä armo.
sians' ja rakkaudestansa sais alati teitä osalliseni tehdä hänen pyhästä hpwppde»
Bnsä autuuteen. Herra lEsu lisää ustowaisilles armon palawulta hengesä py-
symään uffon kilwoituresa loppuun asti, Amen.

Helaa Tuorstaina.
meno,nme on taiwaisa, josta Lunastajaa -Herraa IKsusta Chri»
odotamme. Hengellisten Israeliittain; Ziionin asujaln; JumalanWen ja liskomaisten ihana kruunu; urhollisuuden toiwo;ijäiftn perinnön saalis;

liL paras
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paras osa; kaikkein kappalten loppu ja päätös; on se heille hengesä awaltu sil.mämäärä taiwas, kaiken kunniansa, loistaman paisteensa, rawitzewalla ytimellä;se wapaa Kaupungi ja ijämen lepo, jota he halaa ja perään pyrkii spdämmen
ja hengen ainuaan lepoon; ja uskon harjoittaen ahkerus, sisällisimmästi perään
pyrkiwät, sekä murheella että uskaltamalla odottamisella. Tämä autuas meno
ja muutettu waellus lEsuxen eläwäisesä armosa, eteen - asetetaan Apostolilta
Paawalilta niille ustomaisille Philippiisä, ja kaikille maan äärisH armoa etzi,
wäisille sieluille, niin
pyrkimisesä heidän aljctusa uskonsa kaidalla tiällä; kuin myös heidän
vdoturensa korkeinta tarkoitusta, että saada nautita, kätkeä, ja ijäisesii kansa,
käymistä pitää hywimtekiänsä, sielunsa ystäwän weljänsä lE-suren ja Immanuelin kansa, w sanoa: Näin menomme on taiwaxisa, zo,
sta myös Lunastajara Herra IKsusta Christusta odoramme, Phil. z: 20,

Jumalan loppumatoin wiisaus ja hywyps paistaa aiwan korkiasti ihmi«
feen; josta hän myös on tutkittawa niinkuin suurin luontokappale, tarkoiture<
sa Jumalalta lahjoitettuin omaisurien suhteen ihminen ulentämiscsä plitzen mui<
den luontokappaleen. Jumala on luonuc ja lunastanut ihmisen perimään tai.
waan ja ijaukaikkiscll elämän; ja on hänen luonut talraisexensa, Wiis. 2: 23.
mutta muut luontokappaleet ei niin, kosta heidän hengensä katoo tuuleen. Ih.
misen oikia elämä, huwitus ja hengellinen olento ei ole niinmuodon täsä mail-masa; tähäm mailinaan; ja tästä mailmasta sidottu; hänelle pitää oleman lepo,
maku, elämän huwitus ja rakkaus taiwaallisen perinnön hywyuteen; jonga au-
tuan tuntemisen hän saa siinä hengellisesä uffon syntpmisesä, joka perustUM
lastee siihen alinomaiseen menoon taiwaallistsa. Se joka ei ole saanut sitä muutosta,
hän on järjettömäin luontokappalten kaltainen ihminen, ja paljoota huonoot,
sillä kosta luontokappaleet nautitzewat ruokaa niin he tytuwät korjuun; jonga.
tähden Apostoli Christityitä neuwo: Rofia meillä on elärys ja waaneet, mm

mihin, 1 Tim. 6: 8> Mutta jumalattomat ja kääntymättömät syn,
diset tahtomat enamän kuin he tarwitzewat; ja kosta he saamat mitä he tarwi.
tzewat; tahtomat jotain enämmän, ja ei saa koskaan mailmasta pohjaa; niin-
muodon jättämät pois taiwaan ja sen armon ja autuuden etzimätä, ainoa»
siansa he saamat, ehkä määrin nautita toisten metzää, niittua, peltoo, o-
maisutta ja rahaa; sillä se pala kuin nautitaan toisen omaisudesta, on ma»
kiampi hunajaa; saatana heittää ja walaa aina synnin myrkyn hunajaa,
makeezi, wäkiwallaisen ihmisen sydämmeen; niin että wäärinsaatu maistaa ma-
kiammalle kuin mesi leipä. Niingöstä taiwasta etzikään?, ei millän tapaa.
Mutta Jumalan lapset et niin; he wiljetewät tätä ajaallista, pelwolla ja rukou-
xella Jumalan tygö, että hän mahdaiS ja tahdois tmmutm heidän sMmensa,

hglch>
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haluja ja ppynnsnfä taiwaliseen hywpleen; sillä hs tietämät ettei taalla ole

kaupunZia? V7iin rulewaista chimme, Ebr: 13: 14.

Mutta ei.siinä kyllä ole, ettei niin tyhmästi rippua mailmasa; kuin surut-
tomat sielut, ja että jättää itzellensä yhteen wä!isiaan,josaei kysytä mailmallisen
perään, eikä mpös oikein taiwaallistakan hywppttä?Se ei tee heitä autuaxi; sillä
he näin Vapahtajalta puhutellaan: Mixi re täsa koko päiwän jourilaisna sei.
sotte, Matth. 20: 6. Waan taiwaallisten menoon owat armolahjat wältämät»
tömät, niinkuin: wiha spndiä wastaan; alinomanen puhdistuxen etzinlö lEsure.sa, Psal. 6i: 9. Rakkaus Jumalaan ja Wapahtajaan Oman tunnon puhdas
rauha ia riemu lumalasa; Eläwä toiwo ijankaikkisesta elämästä; Pyhän s)eft-
gen clawä ja waikuttawainen osallisuus, lohdutus ja wirwotus kaikesa risiisä
ja koetuzisa. loisa kaikisa on totinen ja tuttawa meno taiwaallisisa, niin eccei
teisä josaöusa lahjasa mitään puuru, jotka odotatte nleidan -Herran lEsuxen
Chrisiuxm ilmostusta, 1 Kor. 1: 7.

Wiilneisexi tulee taiwaalliseen menoon, että he odottamat ja ikäwöitzewätparempaa, polawampaa ja rakkaudesta harttaampaa tilaa täällä uffon uudista,
misesa lEsuren hengellisellä tulolla, ja wiimeisellä kunnian päiwän ilmestpmi.
sells, päästämään Ziionin fcmgeja, Psal. 126: 1. jotka yötä ja päiwaä hänen cy-
gönsä buurawar, Luk. 18: ? Ia jota enämin he synnin pahasta eroo, ja ar,
nwn hywästä osalliseni, pyytämät, sitä enämin se todistaa siitä, että heidän elä-
mänst on kättecry Christuxen kansa Jumalasi, Kol. 3: 3.. joka saattaa hetdänmenonsa taiwaallise^i.

Evangelium, Mark. i<s: 14 loppuun asti.
Tutkinto.

TaiwKlisia menoa, josta ms Lunastajaa IMsta ChristModotamim.
l. Ruinga monenlaisilta ihmisiltä taiwaallinen meno tapahtuu?

.11. Odottamisesta lunastajaa lEsusta Christusta.
Edellinen Osa.

Ruinga monellaisilra taiwaallinen meno tapahtuu?
1) Owat menojansa taiwaasa, ne kuin owat liikutetut sen taiwallisen Ju-malan, tvoilnalttselta. mmsn-waikutuxelta johonguun perään ajatlyeen ijäisestä

I i 3 autuu-
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autuudestansa tämän elämän jälkeen. Tämä liikutus,, koska se ei kerkiä edem-
mällä kuin mielen-suostumisccn yhteisiin hywiin ajatuxiin Jumalasta hänen sa-
nastansa, ja heidän omasta jotakin liki tutusta sielunsa hywästä, niinkuin Ku.
ningas Agrippaa, Teko. 26: 28- Siinä tilasa alkamat ne ensimäisct pyynnöt
tanvalliseön menoon niinkuin spwydesta, Psal. 130: 1. Herran Jumalan pe<
rään, että hän osotais armon ja laupeuden kadonneelle syndiselle, Luk. 15: 13.
Tainkaldainen taiwaallinen meno tapahtuu niiden tukönä kuin halulla owat
kuullelleet Jumalan sanaa, ja lukeneet sitä hartaalla rukourella, eikä siitä tulla
raketuri. Syndmcn pyrkii ja etzii urhoollisesti niitä liikuttawaisia woimia, ja tah,
too nilstä päättäät itzellänsä oleman Jumalan armon ja ystäwpden. Mutta tain.
tällainen taiwaallinen meno on wielä enämmitren yhteinen; sillä hänen turlvan,
sa verustus lewäjää wielä labwisa, painawammin kuin itzc antajasa lEsuresa;
sillä' hän on silloin wiälä tieiämätöin siitä sisällisestä uffollisesta rakkauden kan.
sakäymifestä Wapahtajan kansa. On kuitengin wähittäin walkcnewa, jos hän
uffollisesti käyttää armon ja autuudeu wälikÄppaleet, ja armo-waikutusten jsl.
kecn antaa itzensä johdattaa kaiken estetten läpitze, likempään tuttawuteen sen
rakkaan lEsuxen kansa, ja päättää sydämensä wtlpittömällä anomisella:
tahdon Nousta ja taiwalM Isäni rygö, Luk- 15: 18.

Täsä likempään ystäwpteen jauffollisuteen tulemisesa kohtaa kyllä monta kiu.sauz-en ja epäillyren estettä hetkittäin; jengatähden hän sitä enämin on waa.
dittu asettamaan menoonsa taiwaallisiin, tieten että perkele silloin saa suurem,
man hädän, kosta pn hänen orjistansa erkanee hänen palwellurestansa. Mutta
wibollinen raatelee ja haukuttelee entisten synnin tapain kautta, joka enimitten
kiirammasti tapahtun silloin kosta syndinen jättää hänen palwellurensa, ja M<
lekäy pstäwytteen ja yhdistpreen Jumalan kansa, jota lEsus araalla sydämellä
walittaa: N?oi «naan ia meren asuitta! sillä perkele astuu alas rygönne, picäin
suurta wihaa, tieten hänellänsä rvähän aikaa olewau, Ilm. 12: 12. On siis ar-
mo ctziäin welwollisuus, asettamaan rukouzensa Jumalan tygö, joka on miakka
wiholisia wastacm jota Apostoli neuwoo: olkaac alati rntouxisä, Rom. 12: 18.
jos siinä sydämestäs pidät itzes lEsu.ren kuolema-sowintoon; sihenasii kilwoitte»
let lEsuren jalkain juuresa,että se paha menee ohitze; niinsä löydät awun,
kirwoituren ja tunnon rauhan, jongatähden Pietari neuwoo: Sicä rc nastan'
scisokaat, wahwat uskosi:, 1 P?t z: 9. Ia lakop: wastanseizokaat petkelellä,
niin hän teistä pakenee, lak. 4: 7- Silloin tulee taiwaallinen meno lEsuMa
pidetyxi sydämesäs, ehta se silloin on heikoo.

2) Löytywät ne waiwan alla itzensä pitäwäiset Christillishdesä taiwaallisisa
mcnoila. Waiwan alaisuus tulee lain wäärin-käyttämisestä, ettei sitä nautita
siri zuin Jumala scn..on ascttannut, ja niin kuin se syndlsclle taitaa olla hyö.

dplll»
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h,Mnen. Waiwan alaisuden tila tulee seisahtamisesia mihin ensimäisiin lain
peljättämisim, jona st näpttää wanhurstaan Jumalan ja angaran duomarin;
joka myös niin on, niinkauman kuin syndinen syndiä rakastaa ja seuraten mie.
lellanft sitä harjoittaa;waan ei enää sstte kosta spndinen plosherää synnin u,
msta, ja sondia wihaten katuu. Jumalasta sano Davidi, niinkauman syn-
dinen syndiä rakastaa: Sc sinä ole se Jumala, joUe jninalakoin »neno kelpaa;
ja joka paha on« ei se pysy edcsäs, Psat. 5: Z Waan koska syndinen fpdäme.
fiänsä kääntyy pois synmn rakkaudesta, ja palajaa Jumalan tpssö, niin sanoo
Jumala: Minä olen laupias, sanoo . ia en roihastu ijan"aikkistsii,
z: 12. Mutta syndiset ottamat tilan lain näyttämisestä synnin kauhistamannt»
ta, sen duomitzewasta woimasta, ja sen kiinteyden tunnosta, eppMä, ja tpötä
tehdä, että sillä epäilyjen tustalla repiä itzensä mallallansa synnin welaasta,
Mllasta ja palwelluz-esta; eikä pakene lEsuren sowmon mereen, niingän palw
armoa ja andceri antamista etzimään ja wastanottamaan, kuin he synningin tun-
temat, maan odottamat enämpää mittaa synnin murheesta ja tunnosta, jona he
wasta luulisit mahdollisin tulemansa armoon;, wetäin itzensä niin edemmän'
pois Christuresta. Niin pysyy duomio istuin heille aina tuttuna, maan armon
ismin on tundenmtoin. Taiwas näyttää heille pimiällä pilwellä Hän
peljästyy kaikkia. Ellei bön anna armon Henqeu waikuttaa tykönänsä uston i-
foomista ja janoa Christureu täydcllisten wanhurstauteen, niin hän mene salaa
armon istuimen ohitze, pyhyyden etzimisen kantta ilman lEsusta; tahtoen itzensä
auttaa aututeen. Nämät makaamat orjallisesti taiwallisesa menosa; ja on heille-
enempi työtä taiwaan käsittämisestä kuin uffowille.

Toisialta on waiwan tila taiwaallisesa menosa se: syndinen on parannuin
läpitzen käynnyt; antanut Evangeliumillisten lupausten ja wahwistuxet tykönän-
sä ylösherättäa uffon. Pakenemat lEsuren tygö; jonga kautta he saatetaanarmoon täydelliseen nautintoon. Waan alknwat wastuudesta wähittäin kapttä-
niään tämän armon kaikkinaisiin. Sns antamat synnin toisella tawalla siaa saa»
da, niinmuodon alkanet henZesä ja lihasa Gal. 3'- 3. UnhoittawatiWsä tunte-nisen ja sen wielä heisä asuman turmelluren. Tulemat hengellisiz-i
ilmasa lentäixi Antmvat sen ennen saadun tiedon zärjefänsH kokoon koota paljon,
luitengin wäya eli ei ensingän sydämmeensä. Joutumat niin monenkallaisuteen;
josta wonna on kadonnut. Kaikki oma ja Wapahta;an ITsuxen tundeminen
lentää yydcsä ajatus, kuwamcsa; ja owac niin kadorranneec Christuxen, Gal.
5:4. Tästä tulee wastuutinen synnin malta, jonga kansa seuraa wastuutinen
wal,ran tila. PidWt taiwallista menoa manhas, liballisesa mieleensä; ja niin
tckisir Lyriimx.,, synnin valweliaxi, Gal. 2: 17. Nämät tekemät taiwaalllsen
wnon ts,nä monesa, paljailla luonoll.nila monnilla, maan ei astelatakan cde.
»Mä. Huowuttelewat ja ullexuwat taiwaasta 1 Pet.l. asetettu-

ja
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ja ajaturia, sanoja ja kansakäymisiä, jona se kuuluu. Gmulla on nimi/ ettäs
elät, ja olet kuollur, Ilm.z: i. Näistä kuuluu Evangeliumisa; että Wapahtaja
lEsus soimaisi heidän epäuskoansa ja sydämensä tanZeutta.

. 3) On se oikia tatwaallinen meno niillä oikeialla uffowaisilla, Nämät owat
ja tahtomat pysyä Herralle ustollisa. Heillä on ja he tahtomat pitää sen wah.
wana kuin lEsus Evangeliumisa sanoo: I"ka «stoo, ja kastetaan, se tulee au»
ruari. He kätkewät sen elämän uston olennon sieluisansa; tuomat uutta
sielun ramintoa Vapahtajasta Christuxesta, rukourilla ja kiitos wirsillä. Tä.
mä uffo on aina waikuttawainen ja ulospuhkeewainen elämiin uffon hedel.
miin, eli merkkein; niinkuin ne Evangeliumisa kutzutaan, ja owat totisen u.-sson myötä, seuraawaiset:

i) Perkelitten ulosajaminen nimesä. Tämä ihmettä tekemä lah<
)a annettiin erinomattain opetuslapsille, joilla opin ja uffowaisten mahmistami»

tarkoitettuin ruumillisia ihmeitten tekemisiä; jstka myös monella tawalla
tehtiin. Mutta se merkki taitaa wiällä hengellisesti seurata sitä waikuttawaista
uffoa sturakunnasa mailman loppuun asti. Että ulosajaa perkeleitä HengM.
sti, on, että omasta spdämmestänsä lEsuxen woimalla kuolettamaan synnin sy»
myyttä: sitte pahat ja syndiset puheet isuusansa, sen sisälla-asuwan armon woi.
malla; senjälkeen halulla pyytät kehoitusten.ja waroitusten kautta ylipuhua, ja
ilmoittaa lähimäiselle Jumalan tahdon ja hänen wikansa. Että itze tykönänsä
poisajaat pahaa, niin on se ilmoitettu lEsurelta' lyhykäisesti: Jos käres
» , . niil» hakkaa se pois , <.. Jos jalkas - , niin hakkaa se pois « - ~ Jos
silmäs on - » niin heitä se pois, Mark. 9: 43, 43, 47. Lähimäisen tyköä pa-
han poiSotosta ja pyytämisestä parata, neuwo Apostoli: Rakkaat weljec; josih»
minen osaa johongun rvitaan rulla, niin te jotka hengelliset olecra, ojctkaat se»
kallaista fiweyden hengesä: )a tat/o itziäs erres myös kiusaraisi, Gal. s: 1. ,

Tämä welwollisuus, että ulosajaa perkeleitä lähimäisestä näkyy oleman Y<
litzen kaikkein opettajain; mutta se kosee myös kaikkiin joilla uffo on. Jos lo<
ku ylösrakentawaisudella antaa itzensä yli.puhutella kääntämään itzensä lum<
laan, ja jättää ne pahudcn perkelelliset tiät, niin on perkeleet ulosajetut, ja.lt
joka synneisen palauttaa, tiensä eryryrestä.se rvapahraa sielun kuolenmsta, ja,pnt<
tää syndein paljouden, lak. g: 20.

2) Elämän uston hedelmä on meidän Evangeliumimme jälkeen: uusi sowel»
jaisuus Jumalan tahdon jälkeen rakentamilla puheilla edesauttaa Jumalan kun-
niaa. Uusilla kielillä puhuman sanoo lEsus EvangeNumisa.. Se Jumalan ar-
molta uudistettu sielu uubesa spntymisesä, ei uhraa enää kieltänsä, joka
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Mutnen jäsen, ja kuicentnn suurja asioita toimittaa, lak. Z!: Synnin pal«
Mujeen; waan siis Herralle kNnniafi kaikisa. He puhuwat uudistetulla kielemwoi.
masla Jumalan kansa lEsuzen nimeen, fisällisimmillä rukouxilla ja kiitoz-illaf
senkautta he tuottamat itzcllensä mitä itänänsä he tarwitzewat; sentähden owat
he ajattelewaistt; Kuinga he niin suurella nöyryydellä, kunnioittamisella, ja
totuudella Luojaansa ja Lunastajaansa puhutteltsit, että se kosewap tulis, ja
tilkoilelvat Davidin kansa: Kelwarkoon sinulle suuni puheet, jasydämmem ajatu-
ta Herua iki-wahani, ja Lunastajani, Psal. 19: ig. He puhuwat lähimäisens'
kansa uudella rakcutawaisella wiisaudella, joka sisällensä piitää nuhteen neu«
won, waroittl.ren ia kuitengin hallittu ja johdatettu rakkauden ja
fausakärsiwätsyden omaisudclla: Siis puheenne olkoon aina otollista, ja suo-
lalla sekoirettu, «ccä ticdäisitte, kuinga kutakin wastaisitte, Kol. 4: 6.
Hsson Hengi opettaa fiweydellä plösrakentamaan lähimäistään, Gal. 6: 1.
M ei löpttp phdengän luonollisen ihmisen eikä Phariseuren tZkönä ja woima-
za; ja nilnmuodon ei yhtäkän pysywää rakennusta edesauttaa taida; waan e<
tiseurat, wihat, wainot, ja surmawaiftt kiiwaudet, 1 Tim. 6:4, 5. Kaikilta
tMIMN hengiltä.

3) Elämän uston hedelmä on, mieluinen eroittaminen itzensa pahain ja ju-
malattomalla neuwon seurasta ja pahoista menoista ja töistä, niinkuin niistä
jotka pian taitamat pimittää sielun-waloa häijastä ja kokonansa sammuttaat u-
st»n elämän harttauden ja woiman; jonga suuren wahingon koettelemus näyt-
tää tapahtuneen monille rahden-puolia ontuwille, ja on se täytetyt tullut tuin
Jakob sano: Joka siis tahto mailman ystäwä olla, se tulee Jumalan rvchamie-
wi, lak. 4: 4. Niin wähän kuin Christus ja Velial taitamat yhteen sopia,
mm wähän taitaa heidän palweljansa yhtä miellä pittäät, jonga tähden Apo-
stoli waroittaa: Alkäät weräro ijcstä epäustoisten kansa; sillä mitä oikeudella on
wäarpden kansa tekemistä? eli mitä osallisutta on rvalkcudella pimnyden kansa?
Ia n,ikä sowinro on Christuxella Belialin kansa? Taikka mitä osaa on uskowai,
silla uskottoman kansa? Kli kuinga Jumalan cemppli sopii epäjumalcen kansa?

6, 14, 15, 16. ,

4) Elämän uston hedelmä on kärsimys, päällensä ottaminen ja kandaminen
Mlkaa ja häwäistpstä, totuuden ja Christien nimen tähden.. Jos he jaatin
myrkkyä juowat, niin ei se heille mitään wahinF«ica, sanoo lEsus Evangeliumi»sa>, Pilkkan kuolettama myrkky, on monta Christillisydens' hywin alkanutta ta-kaisin wienyt; ja kokonansa lopettaa ulkokullattuin, petollisen hengelisyden rä-
Melemisst. Pilkka ja waino harrasta ruköuzen ja hengen harttauden totistenWowaisten tyköyä; se on niinkuin heittäät roswaa wa,lZtaan,sitä enämin se pa«
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laa. Se on armo, jos joku oman tuntonsa tähden Jumalan tygö waiwaa tän
si, ja syyttömästi kärsi, i Pet. 2: 19.

5) Elämän uffon hedelmä on sydämellinen esirukous toisten heikoin ja ei-nein edestä. Jos joku luontokappale on hengensä kadottamisen waarasa, niin
luontokin pyytää sitä auttaat woimansa ja taitonsa perästä, ellei hän muutoin
ole pahee luontokappaleita ja pakanoita; kuinga paljoota enämin Christitty
pyytää auttaa sielun waarasa olemaa kansaihmistään? Ia ellei hän muulla taida
auttaat, niin hän tekee sen esirukouxessa. Rukoilkar roinen toisenne edestä M
terweexi tulisitta. N)anhurskaan rukous rvoi paljon, koska st totinen on, lak.
5: 16. ja uskon rukous parantaa sairan, v. 15. Sairasten päälle pitää, heidän
kätensä paneman, sanoo lEsus.

Toinen Osa on.
Odottaminen Lunastajaa lEsusta Christusta. Se joka ajaasa oikrasa usto-sa taitaa saada soweljaifuden odottamaan Wapahtajan lEsuxen tulemista, hä.

nen täytyy

t) Olla erinomaisesa uffon wttawasa ysiäwydesä sen odotettawan I3<
fuxen kansa. Se kuin lEsuxen opin sanoisa, on saanut sen sisällisen arme-
liaisuden tunnon lEsuxen pyhästä ja Taiwaallisesta suloisudesta ja rakkaudesta;
hänen tykönänsä on se suurin kehoittawa woima, odottamaan lEsusta hänen a«
linomaisella lohdutuxellansa. Ei ole suurempaa lEsuxen ystäwyden tuntoa maan
päällä häntä rakasiawaille, kuin että he ilolla kuultelewat lEsuxen sanasansa
puhutteleman heitä niinkuin ystäwitä fa rakkaita lapsia; heille omat armon lu.
pauxet makiammat hunajaa, ja synnyttää sisällisen riemun sen lohduttamisesta;
josta lEsus sanoo: Wän ystäwä joka seisoo ja krmlrelee häntä, se iloirraa iyiän-
sn yllän äänestä sangen suuresti, lol> 3: 29. Sillä koffa fyndinen saa ha-
lvatta lEsuxen ystäwällisen äänen sanasa, totisesti on syndinen silloin wihaawa
kaikkia muita maallisia huwituxia, mutta lEsuxen ääntä halunnut kuulla, ja
sitä ystäwällistä Taiwaallista kansapuhetta pyhitetyn halun ohefa rumennut w
waitzemaan;joka kansapuhe on täytetty ramitzemalla hywypden jakamisena lEsu>
zen puolelta; ja sen tuntemisella ja maistamisella syndisen puolelta; sen lupaa
lEsus: Ruka ikänänsaä tuullee ääneni, hänen tygönsä tahdon tulla, ja pittäät
chtollista hänen kansansa, ja hän minun kansani, Ilm. 3:2 N Se joka lEsU'
fen sanoista on löytänyt wirwottawan lohdutuxen, se taitaa wasta wchwasti p
ffos, ja palawafti liittonsa wojmasft odottaa Herraa lEsusta.

3) Odot»
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z) Odottamat Lunastajaa lEiusta Christusta, ne uston elämän etzimisen,

löytämisen ja kätkemisen tihuuden ja työlläisyden tuntewaiset. Se kuin elämä,
sä koettelemisesa on saanut hawaita kuinga monta turmelluin tähden, kowaa ja
kimtiää estettä eteentulee uffon elämän etzimisefä, ja wielä enämpi sen löytä-
Mstfä, ja kuinaa monta wihollista on sen kätkemisesä, se täsä taajasa ahtaude-sa, (kosta hän kuirengin uskonsa taucra elää Christuxesa, loh. 15: 4) Ei taida»sion.haluansa niinpaljon tulkita Jumalan edesä jokapäiwä, jollei siinä ohesaMllisimmäsH sielun olennosa, itziänsä ilmoita, ynnä armon rawinnon etzimise»
sä ja nautinnosa, yxi plösojentawa jakokottawainen pyynnön odotus lEsuxenwiimeisen tulon perään, tekemään ja päättämään hywää loppua kaikista näi,
siä armon ja uston elämän waaroista ja alati edesfeisowista uneljaisuden
tarjontelewista ja kiusawista syistä. Apostoli ei ilman syytä suingan ikäwöinnpt
täältä; waan että hän yhdeltä puolelta tunsi niinkuin synnyttämisen pakoilujen
näistä häijyistä turmelluMa päästä; että toisaalta sitä tutusti waikuttawaa Chris-
tlircn elämää estämätä täydellisesti nautita ulospuhkesi: Minä halaan eritä
Mä, ta olla Christuxen kansa; sillä se paljo parempi olis, Phil. 1:23. Kuin
nämät kauhiat ja pimittäwäiset turmelluxet.

3) Odottamat ne erinomattain ja kaikkein harttaimmin Herraa lEsusta Chris,
tusta, jotka witzeinä autualisina hetkinä, sen tulewaisen elämän esimaun wuo.
ottamista, yhteen uffollisimpaan sieluun, lunten. Tätä tulewaisen elämän
esimaun woimaa tutaan erinomattain kahdesa tilasa; ensisti; kosta Jumalan i-
lahuttawa rakkauden tuli palaa sisällisesti, niin ulkonainen wainon likisivs ajagsen wielä enämsn riemuitzemaan, kosta todistus, witzeys ja wahwistusj armossa
owat suuret sisällisesti, jona sielu taitaa sanoa: Minä olen lohduruxella täycet<

olen ylönpalcisesa ilosa kaikesa rvaiwasamme, 2 Kor- 7: 4. 8: 2 Toiseri:
Saamat ustosa palamat loisinansa niin suuren osan sen tulewaisen elämän nm«
rasta esimausa, että he yhtenä wähänä hetkenä kokonansa unohtamat tämänelämän olennon ja asiat,. ja sielu on niinkuin täältä eroirerru taiwaseen,
tu«lemaan sanomattomia sanoja, 2 Cor. 12: 4.

*la! siihen iloon kuin taiwaas' on, auta meitä Herra lEsu Christi piinas j<
Mle»ul« kautta, saata meitä siime witzist, amen totisesi; Herra Hebaoth l

s. Sun«Kk2
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6. Summndalna Pääsiäisestä.
6. Sunnundaina Pääsiäisestä.

llsiinkuin Christuxen kärsimys on paljo tullut päällemme, min myös meille
tulee paljo lohdutusta Christuxen kaurra Suuret ja ulosjanomattomat

onnellisudet owat Christityillä, opin wastanscisoitten ylitzen ja suhten, Chri.
siuxesta, heidän waeltamisesansa täällä maan päällä; että he kaikkein wai.
wainsa, kärfimistensä alla, kansa ja mpätä, ei ainoastansa ole pelastetut kai,
kisia synnin myötä seuraawista surullisudeisia, ja joka hetki nautitzewat war-
Musta sen raatelemisesta; waan mpös saawat ajoittain ilauttaat itzlansä tai,
waallisesta kunniasta ja armo merkestä, joka on se rakas risti, että. tulla mahdolli.sen tuetus kärsiä heidän päänsä Christuxen kansa; se jo on, <pa:tzi sisällisesti
tuttua wirwoitusta) suuri lohdutus; sillä niinkuin Chrisimen kärsimys on paljo
tullut päällemme, niin myös meille tulee paljo lohdutusta Christuxen kautta,
2 Kor. i: 5.

Risti ja kärsimys owat ne ensimäiset Christuxen ustoa mpötä sturawaiset
kunnia merkit. Niinpian kuin usto synnytetään spndia wiz-aawasa sodämesä
ja Clmstuxen armoa janoowafa sielusa, niin se ustowaincn Pyhältä Hengeltä
herätetän hartaan, joka harttaus ei taida salattuna olla muilta, waan alkamat
ne suruttomat sitä harrasta ihmistä wihaamaan ja wainoomaan. Se on luma-
lcm lasien risti, joka tapauren tawalla heitä seuraa lEsuxen uffosta, ja mat-
kaansaattaa kärsimisen juuri kansiMrsiwäisesä sydämmesä, niin suuren uskotto-
main hulluuden plitzen, jona ne uffowaiftt kuitcngm wiljelewät »varjelluin ja
plospitämisen sillä wauburstaalle tapahtuu paljo pahaa; nmrra Herra hänen nii-
stä kaikista päästää, Psal. 24: 20.

Ilman sitä on se kaikkein ihmisten osa ajaasa: risti, kärsimiset ja moninai-
set murheet. Jokainen koettaa mpös saada lohdutusta ristisänsä ja kärsimisesän,
sä. Christiestä ei kaikki risti ja kärsiminen saa alkuansa; sentähden; ei kaikki
lohdutus myös ole perustettu Cbristuresa ja häneltä annettu. Eroitus on san-sen suuri niin kärsimisesiä kuin lohduturestarin. Josristi on ulkonainen ja yhtei-
nen, jolla myös pakanoitakin kuritetaan, niinen kärsiminen jumnlattsmittm
kärsiminen, sillä jumalattomalla on monta rviftausta, Psal. zz: ic>. josa juma-
lattomain ristisä haetaan lohdutusta epäjumalttten tykönä, nimittäin: lihallista
lepoo ja huwltusta mailman himoisa ja hurritunsa, ja namuansa spndisefä mielesä.
Jos risti on päälle tullut omain pahain tekoin tähden, niin pyytään furmto-
mudesa kadottawaista lohdutusta, walheen kautta poispphitä sitä, wihalla; ja
muiden ulkokullattuin edesä selittäen sitä toisella tawalla, ja wainolla totuuden
tunnustaita wastaan. Ne ristit ja lohdutuxet kuin sillä tawalla saadaan ei ole
KhristuMa, ja ei taida muuta kuin jäMt kalwawaists madon stn onnetw-
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6. Sutmundaina Pääsiäisestä.
nian spndtsen sydämeen ja soimawaisen waiwan omaantuntoon, jota matoa hän
pptaä lukauttaat, waan tulee sitä ensmän waiwaawaisen, sillä mikä tiiros se
on, jos re pahain tekoinne rähden piestään, )a kärsitte? i Pet. 2: 23.

Toisin on lEsuxcen yhdistetyillä sieluilla: he katzowat turwasa lEsu-
xeen, ja senkautta nautitzewat sen kuolemattoman lohdutuzen moninaisisa koh«
tawaisisa kärsinnsisä, josta he tietämät todistaat: Minulla oli pallo surua sydä,
mcsäni, murra lohduruxes ilamri sieluln, Psal. 94: 19. Heitä seuraa kpllä tlhu-
sti monet kärsimiset, ei wcchingori, waan suuremmaxi eläwäisp-sen todistaa Paawali: Me kärsinnne wainoa, murra ei meirä ylönanncra:
me alaspaineraan, murra enme huku. Niin pmbärisrviemmä aina Herran lE,suren kuoleman ruumisamme, ercä Herran ISsuren elämä ruumisammekiil il-
moitetaisin, 2 Kor. 4:9, iu. ja ei ainuastansa hengesä.

Evangclium, loh. 15: 26-27. Luk. 16: 1-5.
Sisällepito.

Ristiä ja kärsimistä, j«IM kalLa lohdutus ja wirwHitus ON
yhdistettynä.

I. Risti» ja kärsimistä.
11. Lohdutusta ja wirwoitusta, rlstista ja karsimisesta.

Edellinen Osa.
Ristiä ja kärsimistä. Ei vnkän ihminen ole ilman ristii, ja stutawaisestl«atkaansaattaa sama risti kärsimisen kaikille.
1) Jos katzelewne enimän osan ihmisten ristiä, niin on ne edestakaisin«Mp, tyhmästi wastaanotetaan, ja pahoin käytetään; josta heidän kärsimisensätulee, sangen rassaa?!, alaspainamaan ja turmelemaan nstm päämaaliaja tar,

toitusta; jonga kautta se paha enemin edesautetaan, ja pahuuden päämies per-
kele saa Ulan herättäät katkeria epäilMn lukutupia niiden sielun sisällisesä olen-
NM. ja saattaa HM ristu, orjolri Muutamat HZistä saamat aiwan wähänWm maljasta juoda ulkonmfisa; za Jumalan-lasten rististä ei he mitään tiedä,waan saamat paljo ulkonaista hpwaä mailmasa rikkaan-miehen kansa, joille IE-
M wume>'n sanoo: paikani, Mlllfta eträs ftic hywääs eiämäjäs ja Lasarus st«t« wastann pahaa: mutta nvc hän loyduretaM, ja sinä waiwchcaa:l. Luk. 16: 23."e uKm rtcmuitzewat yM kadotuin iloa hetdän öpwäin päiwänsä ohesa, ko-
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6. Sunnundaina Pääsiäisestä.
ssa Jumalan lapset parhaallansa huokaamat ristin takan alla, jotka kerran pela.
sietaan ja lohdutetaan: Herra tietää jumaliset kiusauresta pelastaac; murra wää-
räc kätkeä duomiopäiwän asti waiwattaat, 2 Pet. 2: 9. Waiwat ja kärsimiset
owat jumalattomille aiwan ja ylön rastaat; M ei he ole oppineet eläwäsä toi.wosa sydämen likistäwäisesa turwallisudesa heittämään kuormaansa lEsuren
päälle, kosta ei he ole hengesä oppineet tuntemaan Isä eikä minua; sano lEsus
Evangeliumisa. Ehkä nyt se tundematoin sielu, totuttaa, kielensä puhuman jo,
takin rististä, kosta bänen täytyy mäkisin waiwan wastaanottaat, ia tunnustaat
Herran oikein tekemän ristin lähettämisesä; mutta hänen tykönänsä löptpy kat<
kera tytpmättömys ristin alla, Matth. 28: 17. ja täpdellisct epäilewäistt
ja pilkkaawaiset ajaturet, sanat ja menot enämän murhajan muotoiset, kuin rak-

kaudesta witzalle suuta andawaiset. Mitä itänänsä Jumala siis tekee; kuinga
Hän hallitzee? ylösottawat he ne tytpmättömydellä; josta omasta rauhattomasta
nurisemisestansa, he itzellensä tekemät monta ristiä ja waiwaa, kuin ei itzesänsä
risti olekkan, joista David sanoo: He tekewät heillensä hukkaan suuren murheen,
Psal. 39: 7. Moni tekee itzellensä epäustosansa monet ajaattomat waiwat, toi-
sten tilasta ja armoa-etziwäisten menosta oman tilansa jälkeen, jota ei Jumala
ole päälle pannut, waan on iye päällensä wecänyc, 2 Rcg. 7: 2. Pidä siis su-
rcttawainen waiwas,niinkauwan ettäs wäsyt sen alla.ja annat kerran Jumalalle
oikeuden. Sillä wälillä niinkauwan kuins et nöyräsä alaannetusa mielefa, tm.
muta itziäs Jumalan armollisen tahdon alla, ristin ja waiwan kautta, ja et ru-
koille Jumalaa, että hän tahdois Hengessänsä ylösyerattaät tykänäs puh.
taan ja palaman rakkauden Luojas ja Lunastajas tygö, niin ei ole sinulla ph-
täkän rauhaa omasa tunnosas; ei muutosta pyynnöisäs; ei rakkautta ia
kuuliaisutta lumalaas kohtaan; ei oikna lepoo maan niinkuin lu.
mala sinun ulosmaalaa: lumalarcomiUa ei ole rauhaa, sanoo Esa.
57: 2t. Waan kmituret, witzauxet, ja kosta ne aiwan kowan tule.
wat, saattamat epäilyren parkumiset, jotka owat helwctin esi-äänet täällä maau
päällä, joista Jumala sanoo: Hosias heitä kuritat, niin he parkuwat sutt»
kiasti, Esa. 26: 16.

2) Jos tutkimme niiden ristiä, jotka ei mingään muun kautta kuin rOn,
anna itziäns' hywyyteen kehoittaa. Niin hawaitzee koettelemus, että he sttsowat
kaukana lEsuren uffolliscsta kansakäymisestä ustosansa, eli katzowat enänm
turmelluxeensa kuin lEsuren täydellisytecn; eli, myös kokonansa uuhottawa
turmclluxensa waarallisuden, joidenga alla armo Christuresta myös luue

wähemmin tarpeelliseni, ja omat siitä ainaisesta synnin spitaalmden tunn°<
sta terweet, jotka ei niin sydämmellisesti rarwifte parantajaa, Matth. 9- "'

joista Salomon sanoo: niitäkin jotka luulewar ihensä pulMaxi;ja e» ole ruuen
gan saastaisudesiansa pestyt. San. Z. M: 12. Nämät suojat nstin «.
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s. Sunnundaina Pääsiäisestä.
luttawan pois synnin ja walmistettawan itzensH otollisia Jumalalle, niinkuin

kulutus walkiasa, pitäin itzensH kaukana, ja ei käy likiseen ja a«
linomaiscen yhdistyneen lEsuren kansa; joita lEsuren täptyy. ehkä wastoin.hH.
nen rakast-luontoista sydändäft lyödä suurella risttn witzalla, että hänen haa-wansa ja arpensa sitä pikemmin mahdaisit woimalisesti sytyttää sydämen armon
haluun; wetää sielun kaukaa »vaeltamisista likiseen ja alinomaiseen lEsuxen tun-
temiseen, ja palamaan rakkauden tuntoon; jonga tunnon, jos oikein oleman
pitää, pidäis ylitzcn käymän kaiken tundcmisen,Eph. 3'> lg Näiden tykönä on
listi usein häkyttäwäinen ja kiiruhcawainen rakkauden kuritus, joidenga ohefa
monet kärsimiset tapahtumat, enneu kuin se lihallmen adamillisuus langee, ja
ei enää estä sielun käymistä lEsuxen tpgö, ja pysymistä hänen tykönänsä.Woit-
lakensa tätä tarkoitusta, täytyy Herran toisinansa, ehkä mastoin rakkaudensamieltä, sisällisellä polttawaistsla hengellä lisätä heidän ristiänsä, niinkuin Pro-
pheettaa siitä sanoo: Silloin Herra pese Sionin ryrärccn saastaisuden ja wirrtc-
taa Jerusalemin werenwiar pois, duomiyewan )a polrawan hmZen kaucca,
Esa. 4: 4. hywä kuin sittekkin tapahtuu.

3> Jos tutkimme Jumalan lasten jokapäiwästä ristiä ja kärsimistä, niin onse sisälle-asuwainen turmelus ja synnin juuri suurin, ensimmäisin ja enin kuor-
ma joka heitä musertaa. Sillä ehkä HZ owat löytäneet lEsuren sowinnosa o-
»»Munnon rauhan, sen totuuden jälkeen: Rosta olemma wanhurskaxi culleer
uston kaurca, min meillä on rauha Jumalan Rom. 5: 1. Niin kuiten-kin synnin jälkeen jäänyt juuri kiusaa heitä sen löylyn rauhan rikkomiseen, jase ei ole wähin outo ristt uudelle armon luonolle. Paljoa enemin lisää se ristiHkosta heidän Christuren woimasa täytyy sanoa ja nostaa sodan ja kilwoituxenMdiä roastaan, joka tahtoo rauhan rikkoa sydämen pohjattomasta turmelluxeniMccstä, joka kuohuttaa pimeyttä ymmäryxelle, pahuutta tahdosa, ja paljonMM taipumurisa, josta monta heikoutta jokapäiwä ylöstulee, ja kipua lisää,risteillä, niin että heidänZ wälisti täytyy sanoa: Ah! sydämmeni mucher o.wac n ontnaisec, Psal. 25: 17. '2/ L-fää Jumalan-lasten ristiä sydämen kopeus>a lowuus, ettei mielellänsä tahdo olla mitätöin, joka hän itzesäns' on, mul-lan kappale, marjo, tedon kukkainen, joka pian lakastuu. Esa. 4Q: 6. we-s!'kello, joka pian hajoo. ja matelewainen mato, ja ilman Chriftusta ja hänen»usta osalisuttansa haisema Jumalan edesä; kuitengin on se luonon taipumusta
wsiaan, että kuolla itzestanfä mitättömäni, ja ei ole se wäbin risti? päästä senanoneen engelin Luciferin luonosta ja taipumuxista. Heidän iotakin olemisensaluulon kiusausta wastaan He sotimat. hywin tieten, joka iyestansä jocMn luuleey«n wiercelee itzmsä, Gal. 6: 3. Sentäbdcn be pitämät itzeM noyyrpdefä, mM,wat korvotuzen ajatuta wastaan päällensä pukemat heidän Vapahtajansa
"Motoa,joks orjan muodon

malan
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s. Sunnuntaina Pääsiäisestä.
malan lasten riM heidän rakkaudensa heikous Jumalaa kohtaan. M-
waisisa palaa kyllä salainen pyyntö Herran tygö: Waan sen palaman kiintep»
den he usein kaipaamat, jonga se wahingolinen oma-rakkaus matkaansaattaa,
joka itzensä sekoittaa heidän eteen-ottamiseensa josta se' uffollinen rakkauden kan,
sakäpminen uffowaisen ja Vapahtajan wälillä, rukouz-isa, kiitoxim; odottawai.
nen kansapuhe; uston lapsillinen katzominen lEsu.ren pualeen, tahtoo seisahtua
ja lahota. Tästä monta horjuwaista ajatusta, epäilewäistä mielen liikutusta saa.
wat tilansa, sumeri ristizi ja kärsimiseni. He tietämät kyllä lEsuren hywäri,
tlstollisexi ja armeliaxi, maan he tahtomat sen tuta, kum se hengelinen morsian
armon lupauxista ja Evangeliumin ikäwöitzee: N?iru)oirraka<u
mimla roiinaleileillä, ja wahwistakaac omenilla; silla sairas olen rakkaude-
sta, Kork. W. 2: g. Erinomattain lisäntpy Jumalan lasten sisällinen risti, k»
sta tuntuwaisen armon läsnäoloo kaipataan. Niin se käwi opetuslapsille, kosta
lEsus heitä hpwästi-jätti, ja ilmoitti heille poismenostansa Isänsä tygö; ja ei
ymmärtäneet että lohduttaja rikkaasa mitasa piti heille lähetettämän. Se risti
on Jumalan lapsille likistin, ettei he tahdois waeltaat ilman armon tuntuwai-
sutta ja näkemisiä siinä wahwistawaiscsa uffon työsä, niinkuin Thomas,
loh. 2O: 25.

4) Lisääntyy Jumalan lasten ristin malja mailman lasten luulo hengeli-
sten Phariseusten mainosta ja kalwamiscsta. He panewac reitä pannaan, ja ai<
ka tulee, eccä jokainen joka teidän tappaa, se luulee tekewänsä Jumalalle palwe-
luxen,loh. 16:2. Se on jo udesta aljettu, että ne ustottomat, ulkokullatutpa pha-
risealaiset omat wainonneet lEsusta hänen sanasansa ja teisänsä, ja hänen pal-
lveljansa saamat sitä ristiä wielä kantaat. Adamin poika Raini on csikuwa, i
Mos. 4: 4. suruttomille heidän mainejansa Juvalaisten ja phariseusten wai„o

IGsusta wastaan, Matth. 12: 14- on esikuma kaikkein ulkokussattuin wainoon
palawita Chrisiityitä kohtaan. Paawalin ajaacoin wainon kurvaus Act. 8: 1.

ennen hänen kääntymistänsä, Christuxen tunnustaia wastaan, on esikuma kai-
kille pharisealaisille oman hengen kiiwaudcsa, tasaisia ustomaisla kohtaan; joista
lEsus sanoo: Muistakaat sitä sanaa kuin sanoin reille: ei ole palwcha suu-
rembi herraansa. Jos he minua wainoisic, niin he myös teitä tvainoowar,

löh. iZ: 20. Moni wainoo järjettömästä tietämätiömydcstä, niinkuin eläin jo-
ta toisten parkumisesta myös parkuu samalla äänellä kuin toisetkin, maan etu-
sein tiedä mikä se on kuin hän parkuu; niinmyös kossa tunnoioin, Juma-
lan, sielunsa; taiwaan kunnian poistieltäjä alkaa wamoomaan ja pilkkaa-
maan, niin toiset järjettömät myös sitä samaa huutamat; josta Apostoli käänty-
misensä jälkeen tunnustaa: Minä rein sitä tierämäcä epäustosa, 1 Tim 1: 15
Moni wainoo kunnian-pyynnöstä, ettei häntä pidetä suurna Christettunä j.a
Mestarina Israelisa; sillä hän on; pharisealaiscsa hengesä ylpeyden jalouvw
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s. Sunmmdaina Pääsiäisestä.
kaukana lEfuren laupiasta ja kansakärslwästä sydämen laadusta; jolM muo«
toon hän on kaswanut oman kuwachcngclisyden jä warjo-Christillispdensa raken-
tamisen kautta, niinkuin kohistunut hapatus ja wesikello, joka koetusten tuffa-sa puhkee ja hukkaan loppuu, että se hengestä alkunsa saa, nimittäin:
Riidan, tarmden, rvihan, toran, paneruxen, psrjauxen, paisumisen, ja kapina»
hengestä, 2 Kov. 12: 20. .

Tämä waino ristis Jumalan lapsille, näkyy tänä mumeisenä määrällisenä
aikana edeskäywän koko Christckunnasa, ja meidän mailmamme osasa taikisa
paikoisa. Eikö nyt rauhattomat ja wimmatut alamaiset näytä wainoansa esi-
waltoja ja kumngoitansa wastaan, ja päiwiltä poisottaa heitä? mastoin Herrankieltoa: älä kiroile kuningasta sydämmesäs. Saarn. k. lo: 20 . Sitä wähemmin
murhaa bettä. Tämä waino nähdän myös säädyisä ja tiloisa. Eikö se ols
npt jokapäiwäincn wirka että kiukkuiset sananckuuliat, ehkä ei työllä, kui-
Kngin kielelläns, panetuxilla, kauhjoilla soimuilla ja walheilla, tappamat opet-
taita; niin että lEsuren ennustus toteen käy: Raho, minä läyerän reille prophe-
taat ja rviisaar, ja kirjanoppeneec, ja niistä re murtamat rapatte, muuramac
siirmaatre synagogisanne, ja wai >ootre kaupungista taupungiin, Matth. 23: 34.ja se on yn mailman lopun merki, niinkuin te wainojat itze weisaatte: Oikeir
operaic' he wainswar , < näist' näkyy jo joucuwan duomiopäiwä, Psal. 4yz: 3.Huoncellisesa fäädysä; maimo, asettaa itzesä' wainoomaan miestänsä ja uloste-
wittää kielikelloinsä ncuwoin kautta kaikkinaista pahuutta ja häwäistpstä, ja an-
taa laittajalle tilan pilkata, joka ei mistään muusta tule kuin hallituren himo-sta miehensä ylitzen; jonga Apostoli kieltää, Kn minä salli «»aimon opercaa eli
miestänsä wallica, waan errä hän on hiljaisudesa, l. Tim. 2: t2. Sitä wäheminwainollisesa mielesä tungeman itzensä miehen sätypn. Palkolliset asettamat itzen-st haltioitansa wainomaan ja kaikkinaisella uppiniffaisudella, kirouMa ja
Wietusten lewittämisellä meteliä rakentamaan, joiden kautta he matkaan-saatta-
wat ristin ja kärsimisen jumallsillc manbemmille, rikkomisella Herran säännönjoka sano: palweljat! olkaat alamaiset kaikella pelwolla Ijanilieime, ei ainoa-stansa hywille ja siwiöiUe; waan myös minulle, 1 Pet 2: 18. Lapset wainoo-
wat wanhempiansa, niinkuin Adsaiomi Isäänsä Davidia, 2 Sam. ig: 14. jo-sta wanhemille tulee huone risti.

Tämän tekemät suruttomat wainosia ja Jumalan ja enmasansa ilmoitettua järjestystä mafiaan; ja sen sentähden ettei se rikoisi beidan«doturensa tietä: He kauhistumat sirä joka oikein operraa, Amos g: w. Pha-nsealaiset ja ne ilkiät itze pyhät wainoowat sentähden, ettei heidän Chr.st:lltsyt-Mä pidetä oleman oikiasta laadusta, sentähden he oman kirroittamattxnan sy.
osmensä turmelleen jälkeen, uloshuutawat ustowatsten tilan heidän blw kal«
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s. Suttttundaina Pääsmiftstz.
zaisixensa ja heillä on aina jotain sanomista kaikkein parhaammaingm töide»
Ylitze, heidän lihalisen mielensä jälkeen,, joista Apostoli sanoo-. RaiM owarpuh,
laille puhtaat; mutta, saastaisille ja ustoccomille- ei mitään puhdas ole, Tit, l:
15. Uffowaisteu pienistä liwistelemifistä he tekemät suuret wuoret, mutta epäu.
ffoises tilasansa tekee wikansa pienexi heikouderi. Te tuvnitzette hyttisen, ka.
melm ,iiete«e, Matth-. 24? Mutta tämän ohesa on. Jumalan lapsilla suu-
« lohtzutusi

Tvium Osa.
Lohdmufia j<r wirwoitusia rististä ja kärsimisestä. Etts kirjoittaat kaikessa

IftK lobdutuLesta kuin ristin ja kärsimisen kantaille lahjoitetaan', on mahdvtoin
phtcnä wähanä hetkenä ulossanoa; siltä nnn monta kuin ristiä on, niin monta
»n myös loldutusta,. kosta risti ockein Christien mielen jälkeen kannetaan,
bcngen tpmennösä ja. iloisen ristiä rakastamisen uuoesa luonnosa,. joka antaa
kmlki mitä. ikänänss taiwaasa ja maasa tapahtuu, olla kehoitawmset apu wä.
likappaleet, sydäntä ja sielua pitämään itziänsä lohvutuxen lähteen Jumala»
150,0 L Tbcsi: 2: 17. ja se fita enämin,. kuin risti lähin Jumalan rakkautta
antaa ankian tilan kuolemattomasalohduturesa rippua, ja sen suuloisutta wa«
Kaanottaa ustolla; joka aina saa lohdutusta, koffa hän Ma se joka lu>
malalta lähetetystä rissisä. Da käusimGlM osallista tulee,, ft mxös tulee lohduw
rcha OsalliseM> 2 Kor.. 1: ?..

i> Lohdutus on> siis' aina Ms olema Pyhäu Henssen' tulemisesa ustowaiseir
Mo,. kosta hän pitää itzensä lohduttajan tpgö, josta lEsus wahwistaa: paljo
znämmin teidän rairvalmen Isänne antaa pyhän -Hengen sitä anowaisille, Luk.

halnhin, waan enämmin sitck aiwottuw lohdutusta jakamaan, jonga usto-
maiset lEsuren kärsimisen woimasta saumat; silloin kosta he ristin ja kärsimi'
sten kautta,, sitä svdäWstänsä janoomaaw oppimat, jaftn pevääu ehkä murhcel»
ta ja pakahtumalla halulla perään kokottawnt, min lupaus lohduturesta hel»
tä jo alkaa silläl taiwaan armon kaste on silloin juuri puttoomal>
Nnfa sieluun, jonga lEsus wahwistaa sanoden: Autuaar owac tM
N he saawar lohduttaen,. Matth. F: 4.

V' Da sZ lohvutM ristissä kärsimisessä, ettH Pyhä Hengi saa lMmän tl--
Aw ristin ksmttw kiinittäät ustow lEsuxesta, jota sielu ristin, kautta sydämestänsa.
VpMs°etzimään,. nimitckin uxinäM turmaa ja uutta osallisudeu nautintoa
Äysäx ja omistaman hänen- koko autuuttansa, syndein andeeri elämatk
W VsuhgaS ftn MHH. Hengi ristiNiLautta M erinomattalw ustin jälteew wahwt-



s. Sunnundaina Pääsiäisestz.
MwaiseM lumalallMa kiinittää, ja painaa finelin fe«
«aälle siitä Hän on minusta ,todistawa. Uh au-
tuas se siew i «oka ta.män todisiMN ivonnan ,löptää, silloin taitaa sielu todistaa:
Oc hcilgi todistaa meidän ecrä olennna Il,mal</u Rom.
8: 46. Nikä on riemulliftlnpi ia rauhallisempi lohdumv ihmiftllä win lEsu<
ren kirkastalmnen sielusa? se näkee hyödyllä ja nautitzee raw.tzcwaisesti ZEsust«
hänen sowinio wiraafansa; jonga ylsnpaltiscn armon Wapablaja lEsus sanos

Hengen ilmoittaman autuallisesa kixkkaasa muodosansa: Hän «n nnimH
funnioittaiVa; sillä hän ottaa omastani, ja ilnwircaa reille, loh. 16: 14. Py-
hä Hengi tuottaa ilstowaisisa walkeuneen, sen osallisiiden salaiftzden, kuin
taitkisisti on salattuna ottur Jumalala, Eph. 3: 19- Tämän todisiuren woima»
sta lEfuresta omaxt lunastajarensa, saa sielu mieluisen rahdon orramaan risti»
MIKnM ja seuraa lEsiista, Mark, tv: 21. mielellänsä; joka eistt, ennen ja il-
man Pyhän Hengen lohdutusta, on juuri rastas, työläs ja sattuwainen. Tä<
inä lohduttawainen todistus lEsuren osallisudesta, on ensimäinen alkuppsywäi.
sen rohWaistuun elämään sielusa, jona se toderi tulee: Mä elän, en sillen minä,
wan Chnstuo elää minusä, Gal. 2: 20. Sentähden ostowainen sielu myös mix-
lvoitetusa hengesä koko armon ja autuuden siinä todisteluja lEsuxesa etzii, kosta
Li muuta yimeä ole taiwan alla ihmiselle annettu, ,osa me autuaani tulemma,
Ma>l «siuoastansa lEsuxen Christuxen nuni, Teko k 4' 12.

Z) Lohdutus Mistä ja kärsimisestä on, että ne kärsiwästi ristiä kanta-
waiset stn-kautta herätetään, taiwutetaan ja armosa walmistetaan, ilmoitta-
maan ja todistamaan siitä ristinnauUtusta lEsuresta muille parannureri ja lie-
lun tcrweyttä wastaanottamiseri. Teidän pitää ni-pös todistaman, sanoo lEsus
WWgeliutmsa. Jota suurempi lohdutus sielusa, sitä armoitetumpi. wäfymä-
töin ja palawaiscmpi pakottawainen halu rakkauden kautta, sitä muille ihmisil-
le ilmoittamaan .Mmä tahdon wäärille il,noicraa ties; että syndisct si> un rygZs
falajllisit, Psal. 51: 15. Ia se on ensimäinen ja ainainen uston hengellnen
työ, kehoittaat, ojentaat ja opin sanalla paratat örpwäisten ja armosta eroitettui»
hndisten tietä lEsuten opin ja hywäin töiden julistamisen kautta, ilman kun-
nian pyyntöö ja palkan odotusta, awoimesta ja waPaasta rakkaudesta, jota lE-sus talloo, sauoden: Lahjaxi re stitte, niin lahzaxi amakaar, Matth ia:
8. Tätä nyt risiisä lohdutetut opetajat ja nnFs »uut Ohristinustowaiset mie-
luisesti tekemät, sillä samalla lohdullisella sanan mmvolla, )olla he che lohduts-ta>» Jumalalta, 2 Kor. 1:4.

Mutta että monta niin paljon suullansa ja puhettansa opettaa neuwoo ja
waroittaa, niin laitta n se oikein lEsuren lohduturesta käsitetty t-uttaat siitä;
l°s hänen puheensa phtäpiM koeturen kansa, sunä, että hän niinpian kuin
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6. Sunnundaina Pääsiäisestä.
usto on syntynyt sydämesä, osottaa sen wäsymättömillä hywillä töillä, mps ul-
konaista Näillä wiimcisillä wiekkauden aimoilla hengeliststä elämästä harjoitte-
lewaisten seasa ja tykönä, niin M osa Christillisoden oleman Paljaisapu,
heisa, ja jättämät pois ulkonaiset rakkclubm hpwät työt, jota Apostoli mastaansanoo: Lapsukaiseni, aikamme rakastako sanalla ja kielellä, waan rysllä ja totu-
tella, i Zoh. 3:13. Muutamaa, ehkä' heillä on maallisia tawaraa, heränneistä,
sntawvt ahneuden tulla niinkuin ei uffon welwollisuus enäät oli.
fkan hywällä työllä uffoaNsa elämän sottaat, sillä joka taitaa hyroää cchdä, ja
ei ree,min st on hänelle lak. 4'. i?. Muutamat taas niinpaljon töiden
päälle rakentamat ja nojamat, peräti himmentämäl pois wanhurffaan
tekemisen lEsuxesa; josta nähdän että ei he ole ensingään ustosta tieneetz ja jus
muutamat uston luonon ja woiman tunteneet omat, kylmeentpwät he siinä, ja
jäämät paljain ulkonaisiin töihin omasa wanhurstaudesa, ja niin ei sisällistM
uffoli woimasta lEsuxen osallimdesa hywää tee, maan oman malitzemisens' jäl,
teen,, joka ei kostaa» edcwälle ulotu kuin kaltaistensa tygö, ja on niin yz'i lch,
kollinen rakkauden todistus, jonga lEsus kokonansa tybjäxi näyttää sanodcn:
Jos re rakastatte niitä jotka teitäkin rakastamat, mitä teidän fiita palkkaa on?
eikö puplikaänic niin myös tee? Matth. 5: 46. Se on siis Pphän Hengen u-
fion lohduttawainen waikutus. todistaa lEsuxesta sydämellä, suulla ja tpöllä;
sisällisesti, ja ulkonaisesti; rakkailla rakentawaisilla sanoilla ja myös ulkonaisilla
töillä ilman welmollisuoden waatimisia; niin sielulla on aina lohdutus lEsuxe»

joka stnkalraistn woiman on ihmisille antanut, Matth. 8: 8.

Wiimemen Kehoitus.
Joka ei kanna ristiasä ja seuraa mmna, ei st taida olla opetuslapstm, Luk.

14: 27 Nyt ihmis parka joka kauwan olet tapellut ja sotinut ristin kansa ja
ristiä mafiaan, mitä on sinulla hywää kaikesta siitä rististä kuin niin monta ker-
taa, monta aikaa ja muotta on huutanut sinua tulemaan Jumalan tygö sydäm-
men taipumisen halun ja rakkauden uffolla, ja sinä olet wihannut ja kauhistu-
nut ristin wähää perasä jos sen paranntyexi olisit ottanut, 0-
lis tullut suuri lohdutus sinun luonosta murhelliftlle fielulles; mutta ettet sitä
ole kantanut, on se tullut poisheittämiferes, ja eroitanliseres armosta, ellets nyt
koffa ja jos se hywä lihan suola risti- wielä kerran tulee, sitä wastanota ja
seuraa, niin ew taida sturarac lEsusta, ja olla hänen openlslapsisa, Matth.
10: 33 tule siis tästedesl jos Jumala wict itzes' sinulle ristin kautta tarjoo, ä-
lä ylönkatzoo ja nurise, ole wastansanowainen' ristinäänelle; sillä wähän wasta-hakoisuden kautta,, kadotat sinä paljon, ja wähän nöyrän kuuliaisuden kaut-
ta sinä wmtat paljon: poikan, älä Herran kmiwstä hyljää; M älä ole kär,
KmMmtHM hänsmW MMiste-, San,l. Z: 11. wähän nöyrpttämistn kautta

loV'



6. Sunmmdaina Pääsiäisestä.
löptään armo, itze Jumala, ja taiwas; maan jotka sydämens'kowenlmnifen kaut-
ta kadotetaan, ne, ja päällisexi saadaan ijäinen waiwa. Herra lEsu lyö
km ristin saumalla, ja koeta wiedä niitä komia sydämitä tygös. -

Te ristin kuorman alla walittawaiset ja wähän hengelliseen haluun myön-
tyneet, waan ei ppsywäiseen Jumalan yhdistynen tulleet sielut, jotka ristin ko-
wuutta pelkäätte; eli teette rististä teillenne orjalisuden waiwan; eli moös ristin
jälkeen unhotatte kohta mitä ristin sanaa teille puhui. Ah! kuinga jäätte
te ilman sitä totista lohdutusta. Ah sentähden, opi kerran! Herra lEsus
opetakoon, kärsimään waiwaa, niinkuin luja IGsuxen Christuxen sotamies,
3 Tim. 2: 3-

Te ristin ja kärsimisen lohduluxen.msttä nautitziat, kuin senkautta annatte
lEsUM hywyden ja rakkauden teillenne tuottaat Uteille pitää risti oleman, että
ristin Herra lEsus suloinen hunaja olis. Ia Herra lEsu Mta heitä ja meitä
nstim' kärsiwast' kantamaan, HUleluia kiitos luojan nyt ja aina, Amen.

.

Heluuntm Päiwänä.
tycär on tokonans' kunniallinen sis«ltä; hän on rullaisesa waatcee»

«»- sa puecetru. Se eläwäm uffowaisien seurakunta, ja jokainen Jumalan
armon-lapsi ja Christuxen kansa-perillinen, kirjoitetaan täsä Herran lauman
plitzen kokoon pannusa Davidin woiton wirresä mihin autualliseen lilaan he o-
wat joutuneet, armon totisesa ja pysywäisesä osallifudesa lEsuxeen;'ja mingH
hedelmän senkaltainen korkin Herran armon kunnia matkaansaattaa ulkonaisesti.
David ilmoittaa näisä sanoisa sen suuren eroitiixen, kuin on luonnon«järjelle
näkpmätöin ja tuntematoin uskosta ylöskäyneen uuden ihmisenpä sen aina syn-
nin unesa makawan wanhan ihmisen wälillä. Se uusi hengestä syntynyt ihmi-nen, kutzutaan täsä kuningaan tuttarexi, tarkoitmesa ylösottamiseen armon
autuaan osallisutteen Jumalan tylönä kuningcsivn kuningan kansa- Se uusi ih-
minen on kunniallinen siMäs tarkoituxesa sen sisällisen muutoxen suhteen, kuin
uudcsa spntymisesä waikutetaan, uuden luonnon omaisutten rakentamisefa, Kul-
lmsefa waatteesa puetettu, merkitzcelEfuren wanhurffauden kallista puMamista
l>stowmsten yle, kelpaawafi kaunistunen pugup Jumalan kaswoin edesa. O!
autuata kunnian ihanaisutta! että olla malittu walittuin lukuun, sen Taiwalli-sen kuningaan lapsiK ja tyttäriz-i.ja päätt:sexi wiljellä osallisutta ansaituista ku-
ningaan itze kaltaisista waatteista: Buuingaan tMr on kokonansa kunniallinen
Mltä, hän on tnUaisesa waamela plietectu, Psal. 43: 14'

K l 3 Kaikki



Htlmmtai PältvZnZ,.
Kaikki suuret M ja luonnon, ia armou waltafunnasa, Am

meille annetut omalsudct, osittain sielun osittam ruumctn; k,a«M edcvkäpw/iset
inuutoxet, niin bengellisesa sielumme olennofa, kum ruunnllmu elämän ylospi.
4ämisesäkin; kaikki Jumalan sanan nem.vot, totuudet ia sielumme elämän ra.
kennusta tarkoittawaiset waikuturet, almowalset työtä tekewälspdet sieluy
elannon uudistuxesta, ja kaiken sen moimain rakennuresta; sen AdaMN lagemt,
sesa kadotetun Jumalan kuwan jällens'ylösrakentamtseen, za silhen eläwW
satamiseen Christuresa lEsuresa kuin se ensin asetcttttn. Rttnmpos koffa st

rikottu kasteen-liitto jg armottewsta ttlasta langeemmen, täs elämän Hengen
kautta nudlsietaan, niin taittaan toko Jumalan elämästä uffomatsten seurakuip
nasta, ja erittäin jokaiHesta uffowaisesta sielusta sanoa: RmunZan ryrar on

konansa rumuallinen sisältä; on: M lumalaans' j« Wapahtalaans korktam.
mastj rakastawaiset owat lEftxen pyhillä hywM toMä ia wanhurstaudella.kM
nistetut, niinkuin ne olisit spndiscn omat.

-Ah! mitä hän silloin on muuta kuin sangen chana sisältä,; sillä/e on se
kaikkein kallein ja kirkkain kullaiucn waate,. josta .el matlma mttaän l>M,
waan uppowat mailman rakkautteen koffa hclllä on se katoowa kulta; mutta
Jumalan lapset owat hengesä heidän sielunsa kalllin puguns wuail,

wsta heidän suunsa Hengen ilosi" spttyl) sulaan klttos welsuun: Mlnf zlolycn

Muresti Herrass. ja ficluni riemuiftce Imnalasanl, silla han pucm imnun au.
ruuden waarceella, ja werhocri nnnnn wanhurftauden hameella: mmrum M
kaunistettu pappilisella wlwistuxeUa, ja »iinxmu lnsrfia,! kaunlstecru kaunlstuxe-
simsa, Esa. 61: 10.

Minä mahdan ftntshdeu myös täns lEsuMa ansmttuna )a ZsastH ia Po.
lasta nloskäywäisenä Pyhän Hengen Juhlana, jona sielumme ylosrakentamtsen
työ armosta on alkanut mailmasa, niin Mliistaa kum myös wahwtstaasen armo
kaumsturen autuuden niille, jotka joko ei tähän asti ole nähneet sen kalleutta
niistä lahjeDa ja antimista, kuin lEsus taritzee, ja wapaastl saada talttaan:
niinkuin myös mi<le, jotka niistä janoowasa sielusa nautchewat ia malstawat Ptt-
men lEsuxen kalleista autuudeista. Ah pprkikäät wahwastt sunä lokapätwäGa
uudistuxcsa. lEsus hengensä kautta, tahtoo wielä udistaat harrasta, ia uusun,
woimiin autuutta hänen armonsa makiaan nesteen tuntoon. Käykäät hänen ty.

gönsä sisällisimmällä harttaudella, ja itzellenne muistuttakaat hänen hengensä ja.

naa Apostolin suusta näin kuulumaa: putekaar päällenne Herra liYsus Chns<
Ms, Nom. 13: 14. Hänen tansans', myötäns' ja osalllsuoesansa je saatte kmk'
kt autuuden lahjat, perinnöt, edusiuret ja kalliit herkut, joldenga edustusten sea<
la Pyhä Hengi ei ole se wähin, waan Jumala itze kiitetty ijankamsestl.

Evan-



Oelmmtm PätlvänK. «M

CvMgeNum", Iol). 14: v. 33 IopMM <Or.
Tutkinto.

Totisten ttstowaistett sisälllM jtf nWttalW kmtnim i<V aw»

I. Wowaisteu sisällistä kunniaa.
11. Heidän ulkonaisia autuita kaMistUxiansa'.

Cdeltinm Osa.
Ustswatstm Mlistä kKnnia^

1) siis' ow sisällinen kunnian merkki se,> etM he stelusänsck rsl-
kaMwat lEsufta, kaikkein korkeimalla, ja wälttämättömältä kun-
nioittamisella, harttauvella, ilolla ja riemma mutta owat rauhattomat ja ylös-
ojentamat itzsns' heugeM pois mailmaw orjaillensa, joka mailma ei' kostaan muu-
ta taida kuin lewvltomutta tuoda hänen erjaisuteensa. Siis pyytämät uffon hart-
taat sielut kiinipitäät lEsuresta rakkaudm kautta: sillä sitte kuin fieln armvw
liikulmesta on saanM armon Moisen nwnn, Psat. 34: 9: UUdesa syntymisesä?
synnin katkeraxi tuntemisefa;; niin on Hsn ujfon selkiänä Evangsliumn päiwä-
nä. sydämmefäns" rumennut tutkimaan. katkkiwaltiasia armo-liiton Mir-
kaa, walmisiaisä hänen osallifudensa nautintoa, ja ylitzenmsäM armollisia wat-

M hänelle omistettuja hpwiä töitä;, jvsta uffo on saa-
nut urhollisuden, että joka aikaisen itzens' plentämisesä ia le-nnosi, INsuxengö, Esa., 4N zt. uhraanman' sydämensä ICsurelle monesa pypnnösK. Sillom
muuttaa Jumalan Hengi pypnndöllisyden joka rawitaan uiko» elä-
mältä; sttte kuin lEsuzen rakkaus on tutuxi tullut ja sen hywyyS on fytpttsn-
npt rakkauVen walkian ja hehkumisen, phtcsn elämäsä ju kuolelnasa kiinirippu>
misuteen lEsilxesa; ja- sanoo: Ruka pirää nieirä evoicramiM Christuxen kakknw'
dbjw, s: 35'

Jota enämin tämä rakkaus' lEsiyen' Wgö, kaswawaifen tieVon' kautta lE-susscn hywisä töisä lisantpp, ja uffon lmrjoittawain«n koetus wahmisiaa totuu-den siitä; sitä wvimallisemmin ja kiintiämmin juurtuu hän ISswren muuttumat-
tomaan raökautien shdän laadusa; näyttäin hänen sydämellisen kunnioittamisen-sa, korottMifens',yUMens' ja
lenäns', manhurstautenans', elämänänsä, lunasiuMans'' ja autuuVenansä 5 MmN kaikisa; jw sanoo: IGstM miilua MW kmkw', WiG s. IMS MeW



Helumttai Päiwänä.
puoletta tuntee itzcns' pahan, ja ilkiäri, joka häntä siti enämmin toistaalta ,;<

pettaa rakastamaan kaikktastans' lEsusta'; lEsuren aina enämmin rak.
kautta ansainneen, kuin näyttää taidamme, kuitengin rakastaa kaikesta ha-
lusta, sanodcn: Gpdämmcstäni rakastan sinua Herra milmn woiman, Psal. iZ.2.Misä rakkauden side on lEsuren ja sielun »välillä kimitetty sisällisesti sieluja
ja spdämmesä, se pitää lEsuresta kiinen elämäsä ja kuolemafa, misä ikänänsä
sielu on, ja kuhuuga hän ikänänsä menee, niin ei hän päästä,hänen lEsustan.sa; waan omistaa, ja tekee lEsuren ainoan omaisudcrensa, kaikesa hänen ar-monsa awarudesa, siunaufesa, ja autuudesa, So pubdas ja sulomen rakkaus
näyttää hänen kiinteydcnsä ja pysymäisydens' kaillsa tulewaisisä bädisä, koetun,sa ja haukutussa, sodan ja lEsuresa rooiton woimasa, josta se kuuluu. Räk,
faus ou wäkervä niinkuin kliolema, ja kiirvaus on wahrva nilnruin helrvetti: h««
nen hiilensä hchkuroar, ja orvat -Herran mii, Korkk. W. B'. 6.

,
2) On siis uffowaisien sisallllien kunnia Jumalan ja lEsuren sanain p:ts-
- lEsus sanoo Evanqcliumisa: Hän piraä sanani Ulkolaisten sielun
waate, puku ja kaunistus edesautetaan Jumalan sanan oikialla käyttämisellä.
Täsä näkymät monet oleman lEsuren rakastajat, että he kunnioittamat sanaa;
mutta usiammalta oudolla tapaa hpödytuxen tähden, joka on synnillinen: muu«
tamat nautitzewat sanaa welwollisudesta, että senkautta tehdäxensä
lalle palmelluz-en. Toiset etziwät senkautta tiedon pyhyyttä, että he taidaisitlviisaasti kamppailla ja pitsat ihme-kilmoiruzia sanoila kokouxisa, jotta, kateudet,
riidat, yäwäistyxet, ja pahat luulot mackaansaattarrat, 1 Tim. 6: 4. Näille on
Jumalan sanan-harjoitus kylmä, orjallinen ja tuomitzewainen; sentäbden tah-
tomat he Jumalan sanan duomiota enimitten muille labjoittaat. Muutamat har-
joittwat Jumalan sanaa, että he sen tutkimisen kautta mahdaisit repiä itzensä
wallallensa synnistä. He rakastamat enämin sitä pyhyyttä ja ylösrakennusta kuin
sanasta tulee, kuin ltze lEsusta, josa ja jonga lEsuren kautta, kansa ja oheia
masta sana tulee eläwäri, wirwoituxeri, rawinnori, ja elämäzi, niinkuin IE«sus sanoo: Ne saanar kuin reille sanon, owar Hengi ja elämä, loh 6:6 z Niin
tahtomat monet lukeat itzensä mallallensa ja wapaari kaikista, maan ei paljaan
ulkonaisen lukemisen kautta tulla lEsuren rakkauttcen; jongatähden sanan jär-
jesä-oppiminen, tutkiminen ja ilmoittaminen on waatimus työ ja meno, tulkein
Herran sanaa omain Pharisealaisten tarkoitustens' tähden, joko ei tuota rau«
han suloista parannusta, ja sitä Jumalalta tarittua Eoangeliumin rooimaa,
i Kor. i: 18-

Mutta että oikem pitää lEsuren sanat, niin on tämä rakkaus,M>aan W
lewa itze lEsuxen rakkaudesta. Kosta siis spndinen joka jo syndiä wihaa katumuresa, ja ensin kiiruhtaa ehkä waiwalla j<l orjallisesti sanaa tutkimaan, Esa.

22: H



HeIUUNtiU Pälwänä.
l9. ja siitä wa!isi'.!sta koko tilallensa ctzimään saa hawaita lupailuista sotpt-

täiväisct maikUl'<ret lEsuren suuresta ihmisteu rakastamisesta; niin hän wasta
saa woiman sanaa kätkemään, seuraamaan ja pitämään, josa lupaus ensin se-
littää ja sytyttää himon plitzen kaikkia lEsuzcn sowmnon ja autuuden perään,
minkuin ainoan perustuxeeu kaikkeen armoon, elämään ja woimaan; josta lu,
malan ja Vapahtajan rakkaus säätilan hänen taimaallifen palawudensa heittäät
takaisin sihcn lupauksia uffon haluun spttyncen sydälnmehen; ja se edestu»
waatimattoman, wapaau ja sulcisen rakkauden lEsuzen sanaan ja totuuteen, jo.
ka on totinen ja pysywäinen merkki siihen, että Pyhä Hengi on saanut uudi-
staa! sydämen Evangeliumin lupauren kautta; sillä ei Jumalan pysywäinen rat«
kaus saa muusa spdämesä tilaa asua, ehkä se usein muutamisa piirrollifesii wä-
hcn hetken hawaitaan, armon ennättäwäistsä ja plitzen puhuttelewaisisa pian o-
hitzen menewisä wilaurisa. Ettei sitä ppsywäistä Jumalan rakkauden hunajaa

ennen wuodatcta sydämmeen, kuin spndisen sydän ja mieli on ru-
wcnnut täydellisesti lEsusta kalliina ja plitz' kaiken tuntemisten ainoana pitä-
mään, Eph. Z: 19. sen näyttää Wapahtaja lEsus sanoden: i3i pane kengään
nuorta iviilm wanhoin leilcihinl muuroi» nuori roima jarkee leilit, ja niin rvii-
»a rvuoraa pois, ja leilit n;rmc!laan; niutca ruori tviina pitää ustin leileihin pan-
mman, Mark. 2.22. Ermomattain sptpttää Jumalan Hengi rakkauden lupau-
zen sanaan, josta woima tulee welwollisuden sanaa ja totuutta pitämään; jo-
ka welwollisuden sana ilman lupauren sanan uudesta
1:13. (joka juuri sen syyn tähden totuuden scmari rutzutaan. että se silloin tua
totisen hedelmän ihmisen sydämmeen) ei taitaa antaa woinraa; waan jättää ihmi,sen wosmattonmteen. Se on myös lEsuren sanain m totuutten päsmaali,
että vakastaar Jumalaa ylihm kaiktein ja lähimmäistä niinkuin itziäM, Matlh.
22:37,39. johon Evangeltumi lEsuren kuoleman kalleudesta ensin plösherst-
tää, josta sitte tulee rakkauden rakastaminen lEsuren sanoja, lEsuren loppu-
mattoman hywypden ja rakkauden tähden; niin ettei sielu muutoin taiwu oi<
kein halulla ja ilolla rakastamaan lEsuren sanoja, kuin hänen huwyvdensä täh-
den. Sanokoon joku sengensä, omantuntonsa ja autuudensa päälle jos sana
joffus on ollut niin suloinen, kuin silloin koffa lEsuren rakkaus joka suloise»
sti waatii, 2 Kor. 5: 14. on ollut waatiwa lämppmys ja maku sielusa? eiköstäsana silloin ollut makiampi hunaja ja mesileipää sinulle Ml. 19: ", Syr. 24:
27. mutta jos joku senjälkcen wähittäin rupea luottamaan ihe päällensä sen yt>
dm cli monta kertaa tunnetun Jumalan rakkauden täbden, niin ei ole ihme et-
tä Jumalan, Vapahtajan ia hänen sanans' rakkaus on tullut kplmäri ja woi«
matiomari hänen tpkönänscl. Mutta se joka lesuren rakkauden ja hpwppdrn
tähden rakastaa sanaansa, la juuri siitä siihen taiwutetaan, hän nautitzee lEsu-
M hengellistä hpwää; hänelle ilmoitetaan Jumalan erinomainen ja salainen
rakkaus takaisin sanan kuulemisesa, muistamisesa ja lukennsesa, josta se luma-

M m lan



Hetuuntai Pätwänä.
lan takkautta sanasti ja sanasta maistama sielu .sanoo: tNesi ia maito sn siM
kieles alla, Kotkk. M 4! ii< Silloin owat kästyiN ja welmollisuden sanat rak-kauden sanat Jumalaa ja lähimmäistä kohtaaN) josta lEsus sanoo edellä Evani
geliuMitammö: Jolla,käskyni owat, ja ne kätkee, st rakastan minua: mutta jo-
ka milwa hän rakastetaan Isältäni: ja minä tahdon häntä rakastäat/ja ilmoitan iheni hänelle, loh. 14: 21.

3) Siis liskomaisten sisällinen kunnia on, että Pyhä Kolminaisuus rakäi
staa heitä ja tulee asumaan heidän IMiM lEsus lupaa pyhällä ja ijäisesti
wirwoittawalla rakkaudellasa ja läsNäolewalla asunollansa, kirkastaat uskoiväisteiisisällisen sielun litan hänen Maijestetillisillä pyhittäwäifellä pyhyydelläsä, ja sck
iioo EväNgeliUmisa: In minun Isäni rakastaa hänrä, ja me tuleMMa hänen Gtzönsä, ja asumme hänen tykönänsä Koffa si s Jumala on saaNUt EväNgeliii»
wittsa kautta, joka yMäNsä on Jumalan wouNa aucuUceeN/ i: 16.
bättaa taiwalliscn takkaudensa niiden autuuttansa sydämessänsä etziwäistett sielit,
hun, niin että he seii rakkatiden kautta woimat-ja taitawat kiitttiästi rakastM
lEsusta takaisin; Niin että tietämät ja taitamat sen rakkauden tUNteinisessitzestänsä sanoa: cccä Jumalan rakkaus on wuodatetlu sydäMmiiMme pyhän Heit,
HM kautta, ReM< g: 5 Silloin ilMantUU se kallis liimalaN rakkauden tuntt
sielusa, Jumalan mäsymättömästä ja uskollisesta armosta ja MuuttuMattomasti
korjun°wedosta, kohentaMaisesta, ja ulöspitäwästä rakkaiivesta, joka ei niin M
nen tUbaneN örytpien ja ho«pertelemlsen tähden hpljää sielua; waatt aina wä<
siuudcsti lahjoittaa etziwän ja lohduttamaisen armonsa j niin että se nstosa
matan hpwpvteen ja rakkauteen kiintynyt sielu, saa joka aika ja monella mM
toa tuta siitä sisällisesti suloisesti waikuttawasta rakkaudesta, että Jumala amolZ
lansa täyttää taiwaan ja Maan, >a rakastaa jokaista janöoMaa,Wiis. il: 25. sietuä
kaikella ajateltamalla taivalla, Siis taitamat kaikki sulaa arlnoa naUtitziat kokö
Mailmasa sattoa: Herran laupiudesta se on, etten me ratki hukkuneet: ei häneii
laUpiuVensa wietä loppunut: tt)aan joka HUoMeN le oN uusi, ja sinun iijkolllstt-
des on suuri, Walit, W. 3: 22, 23. Ia kuinga likistä ja rakasta MalwowaW
silmän waatinpitoa Jumala pitää erinomaisella rakkaudellansa ihmisestä, st h«i>maitaan ustoMaisilta jokapäiwä ja joka tilafa; ulossanomattomalla neuwoM
SiMiset ajaturet ja hän warjelee kaikista pahoista päämaateista i
sinun kcchcmisis hengcni kärkee saNo Job, Job. w- 12. Kuinga litisesti III»
wala rakastamisensa oftttaa omalle kansallensa, siitä Moses kirjoittaa: Hänwsr,-
jeli hänen niinkuin silmäteränsä, 5 Mos. 32: io. Oudoista ja langettawaisista ti<
loisia, matelee Jumala rakkaudesta rakastaitans' sillä hän wavftlee pyhäinsä M
laat, 1 Sam. 2: ö.

Että Jumala rakastamisesans', jakaa joka aika ustowtllensa kaikkea iaitvaab
lista hpftM, se nähdään ja tUtaan hänen tpkönänsä asumistsia. Että st maft«

sieetil'



Wuuntai Wlpänä.
Metillinsn Zumsila on ulosivalinut El-risiurefa raadollisin ihmisen asun.

ff.sa's7: ich se näyttää mahdotto-
man itzensa tundewalselle sielulle; ml>tia lumalq on kuitengin sen hywäzn wa,
linnut,ja senpäcklle mpys armöns' ja rakkäudeilsa woinmsa pyytää armpns' wai-

muuttaat lhmisenHengesä, arn.on järjcstMsä, että hän pyhän ja ta>
,vaälltsen armons' kansa'hänesä asuis, mmkuin hän sqnoo: Me fahdon HMasua ja heisä waelrat, ja tahdon olla deidän lujnalansa ja heidän pitää oleman
fansani. 3 K0r.,6: 15. Kumoa Jumala sitle kuin hän wapaasti uffosaoyfa-
nut walitat pyhän asunnon ihmisesä, alati sitä ihmistä sanans' kautta hengefä,
rawitzee hengellisesä näljD; wirwottaa koetusten helteess: lohduttaa murheesa,
faitzee hämäuäsä; nuhtelee poispoikkeemisisa; kjinittää ustonz wahwistaa toi-
jvon; sytyttää rakkauden harttaudcn; auttaa rehellisesti kilwolttelemaan; anistalEsMn nimesa tahdon sotia ja woittaat; taiwaallisen mielen kaikki syntiset pois,
kiMa; alati etziä syntein anteen saamista ja autuutta taiwaasa, sen ja siitä tai-
taa koettelemus enemän puhua

'

kuin se ulossanoa laittaan; sen ne ja monet
muut armon työt jokainen I)yhän Hengen plitze-woittamista nautitzia tundeeitze,
ja on nitsä joka.aikainen wicras-plto.' Että tämä Jumalan henges' asuntoötut-
taman pitää sielusa henges',' kysyy Apostoli: zßrrekö tiedä teitänne Jumalantemplixi ja että Jumalan hengi asuu reisä? 1 Cor. Z: 16. Se asuwa Hengi
opettaa teille kaikki ia muistuttaa teille kaikki, sanoo lEsus E"angeliumisamme.

Toinen Osa.
Heidän ulkonaijia autuuden kaunistmjansa. Kvssa sisälle asuwa armon wah

tutus walaisee sielun pmmäxMN, ja pyhittää omaisutten woimat Jumalan rak»
kauden kaunistuMlla / ja ustowainen hengellisesti elää Jumala,» pojaan ustosa
joka häntä on rakastanut, ja antauut lhensä kuolemaan hänen edesiänja, Gal.

L: 20. Niin se sisällinen woima Jumalan rakkaudesta saattaa sen ulkomaisen
1) Rauhaallisezi. lEsus sanoo Evangeliumisa: Rauhan minä annan teille,

rauhani annan reille; en minä anna reille niinkuin mailina antaa. Mailma eli
mailmän lapset mailmasa tarjoowat ja pyytämät upottaat synnin kansa yhdistet-
tpyn lihalliseen Mbaan, joka pyytää itzensä upottaat katowajsten kappaltein ky-
tymiseen ja huwiiunin, saattaanns' wnmein kadotuxen, 1 Thesi 5: Z. W>,an
Jumalan rauha eroittaa sydämen ja mielen mailmasta, saattain sielun, etzimään
ia tptymään siihen hengelliseen' rauhaan lumalasa. Jota likennmn ,a si"ällisem«
Mn Jumalan rauha nautitaan uffoivilla) ja lEsuzen haawain rauhoittamisella
uudistetaan, sitä enemin se rauhoitettu sielu taitaa ja tahtoo olla, pitää ja har-
)olttaat rauballisutta muitten ihmisten kansa ulkonaisesti, niinpaljon kuin selklänJumalan tahdon ja hywän oman tunnon kansa sopii: NimpalM tum reisä on

M m 2
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Heluuntai Päitvänä.
niin pitäjät rauhaa Väittein ihmisten tansa, Rom. 12: 12. Sillä fe on nlerkki
siihen elänMn uston läsnäolemiseen sielusa, joka waikuttaa ja hedelmöiyee,
nuhaa, sitte kuin ihnnnen on wanhmstaaxi culluc, Rom. Z: l.

' 2 On siis uffowaisten ulkonainen autuas kaunistus, heidän murhetoin pel.
Lämättömpdcs' pakanallisesa surullisudesa. lEsus sanoo Evangelmmisa: Älkää,,
sydämenne n?urhcllinen olko älkön myös peljätkö. Se oikein Jumalalta turwat-
tu ilmnnen, ei tarwitze, eikä taida enäät lasten spdämelleus' jotain, ehkä luon»
Yöllisille ihmisille outo ja kamala, kuin erinomattain Jumalan suuresta haltitU'
zesta tulee plönluonnollisisa afioisa; waan antaa Jumalalle kunnian, rauballi.
sella sielulla, asettain itzensä kuuliaisuteen Herran tahdolle hiljaisudesa; kun.
nioittain ainoastani Jumalan suurta wiisantta, joka tekee usein toisin kuinsen ja sen soisimme ja tahdoisimme; josa afiafa epäustoinen pian langee Juma-
lan wihaan nurisemisellans' niinkuin Israelin lapset mazoisansa; eikä olleet Her,
ran äänelle kuuliaiset, Isal. 106: 23. Napisemisssta Herraa wastaan »varoitta-nen kieltää Apostoli: Alkääc napisto niinkuin muutamat heistä napisit, ja hukat,
nm tadottajalca, t Kor. is: 10. Siis Jumalaa pelkäwäiset ja hänen käffynst
pitäjät, wälttäwät ja woiwat estäät itzensä Jumalan hallitusta wastaan nurist-misesia, niinkuin Tobiiaasta kirjoitetaan: i3crä hän aina nuoruudbstansa Jumalaa
peljännyt, ja kastxM pitänyt oli, ei hän wihastunut eikä napisnut Jumalaa
«vastaan, että hän oli andanm hänen sokmxi rullat, Tob. 2: 13,

3) On siis uffowaisten autuas Ulkonainen kaunistus, tytpwäispps Hermn
ulkonarsefa waeAuxesa, kuinZa ikänäns' Herra antaa tapahtua

heidän kansans täällä maan päällä waeltaisia ijankaikkisuteen. Kosta he siislöpläwst sisällisen ilauttawan tytpwäisnden lumalasa, niin he owat juuri ne
luin taitawat itzensä oikkein M)ttäät mpstät ja wastoin-käpmisesä, niinmuodon
«wat he rohklar wastoin käymistsä, Spr. 10: 3t- ia nöyrät myötäkäpmisesä.
Seisowaiset ristisä, roiwofa ikiset kiusauresta, ja. kärstwäiser murheesa, Rom.
L2: 12. EläisHns' täällä owat he ikäwöiPwäiset parampaa katoomattomuden
majaa ja tilaa Taiwaafa. Kuallesa lurwaawaiset autuuden kallion Christu-zenlpäälle.

Wätöck
Minun sssareni rasaS morsianttni, fluä olet fuljcttu irMimaa/lukittu tal/-

Ve. tilniterry kaiwo, Kork. 4: Näin rakkaasti lEsus tpgöpuhuttelee nuti
Wphän Hengen tawaroista lahivitsttuja seurakunnan jäftnits, että he ulkonaise-sti owat huonot, waan sisällisesti, Mkewät armon- lahjat tMawaisella. nöpryp-
>cM,M sOämesäns' ilolla turosta weisaawar HerMe, Esa. st: 3.

O! Jos
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O! Jos seurakunta kaunistuis Pyhän Hengen pyhillä hedelmillä, eitä ar-

nw ja hengi wallitzis kaikki kaikisa, ja »okainen tuntis Herran suuret taiwaalli-
set waikutuzet/ walmisturez!l ijankaikkiseen elämään, Amen.

Toisena Heluuntai PäiwänH.
s^! Jos uskoisit, niins näkisit Jumalan kunnian. Näin meidän uffon alfa-si jamme ja päättäjämme lEsus Cbristus murhenpitäisäns' uffon sekä he-
rättämisestä että sen wahwisiumisesta ja kaswannosta, waarja pitää sekä nuh-
teen että lohduturen kautta Marthan heikosta uffosta; että hän olis antanut
Jumalan kmkkiwaltiaisudelle täydellisen oikeuden ja kunntoittawaisen wallan
hdämesäns',taitaat tehdä ylitzen ihmillistn woiman ja käsityM ruumillisesti La-ylösherättämisesä; kosta hän jokapäiwä hengellisiäkin suuria töitä toi-
mittaa; joisa hengellisisH syntinen Niin monta estettä etsemasettaa, mutta ruumii!»
lisisa ei taida mitään estäät; Wapahtaja lEsus tabdoi sentähden Marthan hei«
kolle uffolle awatat rohwaisturen owen, sanoden: Jos stnä ustoisir, mmsä näki-
six Jumalan kunnian, Ivh. Ii: 40.

Wapahtaja lEsus tohwmsee nsisä sanolsa ynnä Marthan kansa kaikkia
lMjuwaisia, wähemmin tarttuwaisia, ja spdämesäns' wähemMin omistamaista
sieluja. Uffosa io olewaisia, pyrkiwäisiä, ja armosta uffosa kaswawaisia. En»
nen olleita uffosa, waan wasluudesta joutuneita järjen päatötiin, jotka ei enäät
elä uffon waikuttawaisesta elämästä armosa. Dsittain siis nuhtelee; osittain roh«
waisee; osittain wahwjstaa Wapahtaja uffosa wietä kilwsittelswia; senpäätte et-
tä uffon pyyntöön saatetut ei Mahdat tukautettat syntymisesäns', horjumisesta.
Että käsittäneemmät ei mahdais' kylmeentyä heidän wakaisesa uffonsa-pyrklmi«
sesä. Uffott tiedon saaneet, kuiteNZin poikeneet. Niin uffon omaise-
jia päämaalista, joka on Lhristus, Eph. 4: 15. wälikappaltein ja järje-
stynen nautinnosta, mahdetais' endiseen ahkeruteen saattaat,. jotka aikaa ennen
tätä owat nautinest arn,on uffosa, eli äffön joUtUneetHymisesn. Kaikille teille
taitaan Wapahtajan lEsuxcn arka waroitus uffosta tänäpäiwänä eteen asetet-
taat warouuMi, ettei seisahtamaan phdestäkätt sen waikutuxesta: lostas uffoifirniinsä näkisit Ittmalan kunnian.

Kaikkl autuutten akckon-tyot, owat wtrwoittawalset, mitä-
Ms' lohdulliset, ja tawallans' rauhottawaiset, ja hpwin päämaalein wiewäiset,
Nin mpös harjoitusta plöskehoitawaiM mutta jos uffo on aina syntymistsä, ja

M mZ ei
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ei wojttawainen, i loh. 5: 4. ja ei kruunu kgikiffa omaisuxisla ja waikututl.sta, seuraa, niin honuminyn sekoittaa, alaspainaa,, ja Heikolaa; niin uston ft''däntä ouhyistawaisen pyhinäwäiftn woiman, Teko k. 15: 9. kuin MYs saattaatygökäpmisen tygö heikoxi, wähewin urhoolllsefi; seu.
rawaiscsti kadottaa paljon lumaign kaikkuvaltiaisuden,armon ja hywyydeNwoi.
man tuntemisesta sielusa. Tästä perustuesta saa Jumala hämäräifen ja mähein»män kunnian, niin tunteyusesa syntisen itze tpkönä, kuin lewittämisesä muidenseasa. Sen syyn tähden, että uffo M honuwainen Marthan tykönä, ehkä hän
cnuen oli osottanut hänen ustons' tunnustaen lEsuren persoonasta ja wiraasta,
sanoden: Herra minä uston smun Cl?nstuxcxi Jumalan pojaxi, loh. 11:"27.joko hän laiminlöi kaswata ustosa; eli, asetti uskon eteen määrät ja esteet «Va-
pahtajan kaikkiwaltiaisuhen tunnosa; eli myös luki hänen ihmetipönsä järjen
päätöxesä tarpeettolWi, kosta hon Latzaruz-en hcrättämisesä sanoo: Herra, jo
hän haisee, sillä hän on jo n?'jä päinää kuoluna, ollur, v. 39.

Herralla Jumalalla on siis ainoa tarkoitus jonga hän mo;
nella armon tyällä ylösrakefat, herättäät< jq sytpttäät tghtoo Evangel-umin
kautta; niinmpös armosa korjatat, edesaultaat kaswantöon, pyrkimiseen ja
fywäisyteen. Syystä sanoo Propheetaa: O! Herra eikös silmäs kaho ustoa,
ler. Z: 3.

Niinmuodon näemme tästä että waikuttawainen, pesewäinen ja pphittäi»
wäinen usto täytyy löytyä ihmisesä, ellei, hän tahdo tulla ja olla walehtetta u«
stosans' ja sen kosta hän sanoo: Minä uston Jumalaan, Isään,
poikaan ja Pyhään Hengeey. Nimittäin: usto, jonga walmistus on tapahtu»
nut Jumalan lain nuhteesta alinomaiseni armon etzimiseri tuttuin spndein ran?

herraudesta ja huomiosta; eli armon suloisuden rakkauden herätM»siä, tarttuman lEsuxeen, ojetis wastanottämiseen kaiken ansaitun hywyydM'
kansa. Usto jonga jokahetkinen työ on ulossulkeminen syntiä ja erinomattam
epäuston syntiä, sen kautta, ctts laajasti pitää itzens lEsuMnz ustön' M
perustusta, woimaa, elämää ja autuutta. Usto, joka pyhittää sielun ja M.
min Pphäxi rempelixi Herralle, Eph. 2: 21.' Usto, jofa löytää suuriman huwi-
tmens', ilons' ja haluns' Herran fahdon tekemifesä jcj pahaa jättämisesä, jos
nston muutoin pitää pysymän hengisä/ Usto, joka ChristureH woittaa »vihol-
liset, murheet, ja znailman-pilkan wastanseisomiset. lal ustön, jonga kaswa-
minen ja ei wähentyminen tapahtuu ristin kautta. Ilman senkaltaista ustoa
»nahdotoin Jumalalle kelwacar, Ebr. 11: 6.

Evangelium, loh. 3: 16-22.
Tutkw
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Tutkinto»

Ust«n MMlsiä Jumalan kunniaa MN maan päM.
I. Jumalan kunniaa maaii päällä.^
11. Ustön näkemtstä tätä knnniaa.

Edellinen Osa>
Jumalan kunniaa maan päällä. Jumalan suuret mlitamaltomat, ja meiltä

käsittämättömät lumaluden oMaisUdet, owat Ne kuin näyttämät hänen kun--,
nians', mitä hän näistä omaisuMa on meille ilmoittanut/ kuinga hän niitä
aika äjaalta harjoittaa seasamme, oN se, josta me wiheljäiset, lyhyästi ajattele-
waistt, synniltä piMMtyt taidamme sanoa hänen määrättömästä suurudestans'.
Sm me tiedämme> että Niin suuri ja korkia kuin se käsittämätöin Jumala on
olenosans',niin heikosti) soMeralla kielellä, ja wapisewaisilla huulilla > ja tietä-
Mtömytten kangistuneilla sanoilla, taidamme puhua hänen omaisuMans', töi-
stä ja ihmeistäns'; suuri todistus siitä on, etten me muuta taida kuin nimittää
ne mmelläns'> nimitäin että Jumala on kaiMwaltias> hpwä, wiisas, wanhur-
stas, laupias; kuitengin tahdomme Evangeliumin tilan annosta, siitä Jumalansuuren oMaisuden osott.aMisesta> kuin Mö kirotut > hänen wihollisens'nautitzemme,
suuriman perustunen, kalliimman merkin awUzemme; sen suuriman parannuM
tpäustolleen. Ia se on

, 1) Jumalan rakkauden kunnia. Tästä suuresta Jumalan omaisudesta, nlin»
kuin yhdestä totuudesta Jumalan ijankaikkifesa neuwosa> Wapahtamisestamme,
ftnoo tänäpäiwänä: Niin rakasti Jumala mailmaa. Jumalan
Maus alkunsa suhteen on ijäinen rakkaus. Sillä minkuin Jumalalle luma»
Ililllstlla HUwituMa ja taipumisella on ollut olennollinen rauhallisuus täydelli-
Meihins' ijankaikkisesti, niin on hän samasa täydellisydesä rakastanut sitä joka
luomisen kautta ajaasa piti osallisen tehtäman hänen suurten omaisuttens'tun-W.l, nimitäin ihmisA Erinomattain näytti tämä ijankaikkinen rakkaus hä-W Mnnians paisteen palawasa paistawaistsa liekisä sitä sywältä langennutta
MW kohtaan, jättäin hälle täydellisimmät nemvon awut sen tädetlisexi pela-
Hezi. Tämä rakkaus on loppumatoin rakkaus, niinkuin ääretöin meri ja niin-
'Utn ei taita lukea. Apostoli koettaa tästä rakkaudesta pu-
M: Jumala, joka rikas on laUpiudestaz hänen siuuen ratraudens' rähden,jolla
?an on meirä rakastanut, Epl> 2: 4. Tästä äärettömästi pohjattomasta ja Nttt-
tamattomasta rakkaUdestans'> puhuu se ijankaikkinen rakkauden palamasta jano-

m Wtettp lUMala> näin: Minä olen iMtaikkisella rakkaudella sinua raka-
stannur
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ftntähden ole,: weränyc puoleeni sulasta armostani, Jer. Zi: z.

Ah! autuas kirkkaus, joka ppptää walaistat r'airna kuin mailman tulnvar. loh.
i: 9. Se mahtaa nyt jo sulattaa! ja wettäät tämän ijäistn walkian t^gs.

2» On siis Isän Jumalan rakkaus muuttumattomasti ppspwäinen rakkaus.
Se paras, puhtain, wiatoin ja wahwin ihmisten rakkaus,- taitaa kiusausten, ti.
laisutten, wähäin koetusten, ja muiden rakkauden luonnosta tundemattomain
itze pyhäin )a pharisealaisten rakkauden häwittäjäm kautta, tulla wähemä,ri ja
toisella taialla, kuin se ennen ollut on; sillä koffa uffo asetetaan koetuz-een, niin
taitaa rakkaus myös siitä saada tuntemisen; tämän antaa Jumala tapahtua,
cttä ylösetziä ja cmkia, jos rakkaus on lun,alasta ja pysyväinen, g Mos 13:3.
Mutta Jumalan rakkaus lumalasa, on phtä wahlva, yhtä muuttumaloin ja
ppspwäinen kuin se ollut on; koetus tästä, on niin monet tuhanet pahuudet, kom»
pasiuret, heikoudet, kuin kaikilla ihmisillä owat yhteiset, ja Jumala kuitenqin
tarsit! Kuka taitaa kukisiaat kaikki wuoret mailmasa, paljoo wähemmin taita.
Jumalan rakkaus myöden anta.n wuorer piräa wälrrämän, ia knktnlac langce,
man; murra armoni ei pidä sinusta poikkeeman, ja rauhani ei pidä law
Zeman pois, sanoo Herra «rmahrajas, Esa. 54: 19-

3) On siis Jumalan rakkaus ulossammuttamatoin rakkaus. Ihmisten rak.
kaus ehkä kuinga palama ja pakottawainen st on näyttämään itziins', täytyy
enimiten salaisesti palaa, kuin se näyttäät laitaan, niin että erinomattain epäu.
stoisille on kätketty ja tietsmätöin, kuinga paljon sielun terweyttä uffowaisilta
rakkaudesta ustottomille toiwotaan. Mutta Jumalan rakkaus on lawialta lei'
mahtanut, kosta ston leivittänyt itzens'Aadamin ja kalkein jälkeentulewaistens'
päälle. Ah! että monta tämän palaman rakkauden tuntis sydämesäns', Jo.
hanneren toiwotuxen jälkeen: Ratzotaar mingäkalcaisen rakkaudeil Isä on meille
osorranuc, 1 loh. 3: 1. Sillä ei hän tahdo että jongun pidäis hukkuman,
waan errä jokainen itzens' parannuxeen täänäis, 2 Pet. 3: 4. Niin rakasti Iu»
mala mailmaa. Ei walkia polta muita kuin kuiwia aineita, ja täytyy wedest
sammua; mutta Jumalan rakkauden polttawainen woima ylitzekäy jkailein ko«
lvimmain ja saatanalta myrkittyin pilkan märkydein mailmasa; sillä luinalan
rakkaus yliyetäy kaiken tuntemisen, Eph. 3: 19. Helwetti niälee ne vaatumm-
mat wäkewät henget, ja kuolema murtaa ja mahaanlyö woimallisimmat sangant,
ja tomuun heittää Keisaritten waltikat, sillä kaikkein täytyy taittaat kaulans
kuoleman kirwen etten; Jumalan rakkaus lEsuxesa Christuresa paljoa enäckin;
sillä hänesä on hän ryöstänyt walliturec, ja warewyder, ja sai heistä tvomo.
kunnian iye kauttansa. Kol. 2: ig. Me olemma nähneet esimerkit, kuinga Ju-
malan ihmeteltäwä rakkaus on painanut piirtonsa niihin irstaisimpiin spntisun
wielä
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»palfesta Jumalan rakkaudesta: Rakkaus on wäkewä mintuin kuolema, ja kii-
laus on wahwa niinfuin hänen lMens' hchktNVar ja ou?at
tB, Kork. W7Z: O.

4) On siis Jumalan rakkaus pohjatöin rakkaus. Ongo Jumala tmnnut
näpttäät sywempää rakkauden merkkiä, kuin että-hän ulosautoi ainoan, esikoi.
stns,rakkahimman,ja uloswalttumman Poikans'lEsuren wiilusisefi rakkaudens'
pantti, ja niinkuin rewäisi litimäisemmästi yhdistetyn kappaleen itzestäns, saaliri
ja uhfixi täpttälnään helivetin kitaa, joka mnmonsi koko ihmisen sukukunta nie!-
lä,rens'. Kuinga paljon ss särkis arkaa wanhinta, että antaat rakkainda lastans*
raatelewaisen elämäin käsiin, että senkautta jotakin hywää toimittamaan. Mutta
Ah sinä pohjatöin Jumalan rakkaus, jonga on täytynyt rakkauden pohjatto-
msta perusturesta, kustanda, ulosandaja aiaari hyljätä sen parhaiman, puh-
taman, likimäisemmän spdämens' riemun, ja! ne wiimeiset sydän meren pisa-
rat, lunastuxeri. Nyt, kuolema, tusa on sinun otas? helwetti, kuja on finu»
woitws? i Kvr. lz: Z-

Tasa loppumattomat sywypden lähteet, vastvasta. ytimestä, medestä m
Vannasta ja sclkiastä miinasta, Esa. 25: 6. jotka wuosit Isan omasta sydämestä;
lähteet armosta, wiisaubesta, pmmäryrestä, totuudesta, wanhurstaudesta, siunau-
zesta ja autuuden lodduturesta, jsisa synnin täyty uppondua, kosta usto näistä
mmtitzee osallista woimaa. Ah pxi kaiken järjen yljtzekapwHinen rakkauden wirta,
jota kaikkisen tundiat saamat ihmedcllä, sanoden: O sitä Jumalan rakkauden,
ja wiisauden, ja runnon lywyecäl Rom. 11: 33- ja O! yhtä kirkkalitta ja pai-
stetta plitz kaiken walon yri kaunistus plitz kaiken taidon! yri oikia koreus ylitz
kaiken prameuden! Ah kuinga korkkialda eikö tämä Herrauden MaijestetelisyyS
ole täyttänyt koko armon talwaan piiriä, awarutta jaasundoa; täyttänyt wir<
Hoitunen ja lohduturen miinalla, puhtamallä ja woimallisimmalla ra-
Nlido rieskalla, uffon hengelliselle elämälle! autuari tullaa

Toinen Osa.
Uston näkemistä tätä?unniata. Niin kehkantukaat nyt jo waasa asujat, f«

ennomattain uffohon syntyneet, yhteen oikian erinomaisen Jumalan rakkaude»
»vaarinpitoon. Meidän armollinen lEsuxemme sanoo täuäpäiwänä Evangeliu"
misa. koffa hän ybtensitoo uffon Jumalan rakkautteen meidän autudemme woi-w sanan: Niin rakasti Jumala mailma/ että bän andoi Hänen ainoan poikaa,
tträ jokainen joka uffoo hänen päällensä, ei p'dä hukkuman, mutta iiankaiMsenelämän saaman Täsä sanoo lEsus uffon tarkasta katzomisesia Jumalan rakkau-
den pandin, sydämen ja ytimen lEsuren päälle. Koko Pyhä Ramaattu on täy-

N y ttttp
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ietty uffon wältämättämydestä. Wr wähä sana, maan suun asia, jonga ohesanppuu koko armo" ja autuus; Mä joku Julnnlml tygoculla tahcoo, hänen rmä
Llstoman, Ebr. il: 6. Ilman sitä, uffolla owat ne yhteiset omaisndet: 'walaistutieto; epäillemätöin suostumus; ja spdämmellinen luottanurs sen päälle kuin me
uffömme min on uffv ennomctttain näyttäjä sen sisällisen isouussn ja ja.
nvmisen tpgö-lähefiymisesä, Jumalan ihinisen sielusa awetun walon jälkeen) lau.
peuteen ja jäMhtämältömHHn rarkauvcn poyj«tto'.nan hpwntteen ChristuMlEsuxesa; joka uffon tpgö käpmps enämin plöskäy sisällisesti kmn ulkonaisesti.
Tämä uston näkeminen Jumalan kunnian rakkautta, otetaan kolmeen pää osaan,
tarkoituresa sen: plöskäymifeen> kasivantoou ja woiumam

t.) Se eläwä usto synnyttää nn)ötäns' tuo rakkauden, jokakohta
alfaa siitä hetkestä, kuin syndinen wanhurstauttamisen käsittää Jumalan tykönä,
josa hän osallistxi tehdään Jumalan armosta ja rakkaudesta, loka woimallisestisytyttää taiwallism rakkauden tulen Jumalan tpgö takaisin. Ia tämä takaisinlumalasa rippuwainen rakkaus on täydellinen merkki siitä, että sielun usto on
ftjdämmesiäns ctzinyt manhurffauttH lEsuxesa, joka rakkaus silloin alkaa koffa
Jumalan istuimen cdesä, spndiselle se rauhan andawamen lEsuxen wanhur-
staus tygösanotan, jonga Apostoli sai nähdä w sano kaikkein
lvanhurstautettuin kansa: jArä me siis olemma uskosta wanhnrstaari tulteey niin
meillä on rauha wnja, meidän Herran IKsuxen Christuxen kantta;
jonla kamca meillä oli myös rygokäyniys ulkosa tähän armoyon, iosa me sei»
sonnna. Eccä Jumalan rakkaus on rouodatettu lydämihimme, p)'hän
-Hengen kamca, zota meille annetmon, Rom. 5:t, 2, .5.

TM tilasa mafia spndinen saa oikiat silmä-heitot ja yletyn sydämen rak»
kauden näkemään Jumalan pyhä, korkiaM, kunnian sumutta. Nyt hän katzo
koko sydämen ja sielun woimilla juuri teräwästi lEsuxen niäärätöindä hywä
Wötä hänen Ifäns niin loppumattmnan kuin taiwallisesti. suloisen rakkauden
awamista händäns ja koko mailmaa kohtan ihmettelemiseltä ja kunnioitamisella,
niin että jos hän kaikista plöslukemattomista Jumalan hymistä töistä on waku-
lettu niin hsn erinomaisella todistuxella, sanoo tästä Jumalan määrättömästä
rakkaudesta ulosantamisesa: Suuret ja ihmelistt owat sinun eetos,
-Herra Jumala kalkkiwaldias, oikiat ja torisit orvar sinuil ties sinä pyhäin ku-
ningas, Ilm. k. 15: 3. Ia kosta tämä suurin, perustus totuus, josts muut
autuuden totuudet saamat alkunsa ja woimans ja sen päälle nojaamat, saa hä-
nen Jumalalifella waikutuMas sytyttäät usson palawaKniin st rakkauden tauc»
ta rystä tekee Gal. 5: 6. ybdesä päälle pitäwäisesä Jumalan kunnian ja rakkau-
den sekä tutkimisesa, että koko fieluus woimam suikemisesa Jumalalle mnoart
vmaisudexi. Siinä wasia yletään ihmisen koko sielun sisällinen tila pois luonto»
kappaleista,, hänen oikian elons' lumalasa, ja saa hawaita suuria muutoxia i>.
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bämesäns; täsH- plosk«kp se enfimsisen kerran edeskäywä kihlaus, H052:19,20.
jonga Pyhä Raamattu- klltzuu ensimäisexi rakkaudexi, Ilnu k. 2: 4.

KuitenFin on Uffo- ensimäisesä ylöskäymisen näkemiselä heikoj ja arka, tär!.
koituxesck sekä sehen waiwawaiseen pelkoon kuin kaikilta puolilta saattaa häntä
peljästymään,- jota wastaan Jumala »nonella armon wilauMa häntä rohwai«
ste, ja niiden kautta tahtoo' sanoa: jota ustoo ei hänen pidä pchästyinän, Esa.
L8: 16. Heike D arka hänen oman mahdottomuvens' tunnon tähden, kuiten.
M että Iwnalan rakkaus spdämesä palaa, joka siinä sytytetty on, niinkuin ä-
sten kuulimme, niin hän etM kiwulla oman tnrmelluxens' tähden, nyt alkaa
Mittamaan sitä pohjatointa pahuutlans'Jumalan rakkauden fulattamisecn ja
muutoren alla, ja Jumalan rakkaus joka on asuntona ottanut hänen spdäme»
säns', kuitenain ja kimittää häntä uffosans rip,
pumaan siinä määrättömäsä ja kaikki woiwasa armosi,; sillä ehkä hän tarkoitu-
fesa oman mahdottomudens' tuntoon, kyllä tietää ja tunnustaa r Minä olenmahdotoin kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen siihen roniyceen jonga sinä reir pal.
weljalles, l Mos. k. 32: 10, Niin hän kuitengm nyt sen sillan Jumalan rak.
kauden ja lEsuxesa ofotetun lunastnren armon tähden, ehkä wapistuxella, kokeewähittäin ylöntämään hänen heikon uffons' tutkinnon ja omistamisen Jumalanloppumattomaan rakkauteen, ja tungee läpits' kaikkein estettein, rukoillen tur-

uffon elämän ja »voiman lifämisesiä Upostolitten kansa: Lisää meil-
le ustc a, Luk. 1?: 5. Jos sielu näifä alku armon säteitten tunnosa koettaa lä-pitzen kaikkein, moninaisten tietämättömäin epäuffon estetten, niin uffon silmätenämin awetaan, näkemään Jumalan ja Wapabtajan lEsuxen rakkauden kun-
niaa ja sulotsutta. Alä siis horju sinä heiko: M ole epäuskoinen, waan usto»wainen, loh. 20: 27.

2) Näkee uffo Jumalan kunnian, sslloin, koffa ei hän enäät rakenna maunlundennsten, ia suloisutten päälle, jotka ensisii haukuttelewat uffon elon edeS,
edeskäpnusexi, luottawaisexi nojaamiseni ja perustamiseni Jumalan rakkaudenmkauteen
Christllllspden-lasten uskon, kaltainen,! että he Jumalan rak.
rautteen hengellisten lahjam ja antimitten kantta; waan tämä wahwistettu uffoperustaa itzens' kokonans' Jumalan rakkauteen ja lEsuren täpdellispteen, ai.wastans' tpgokäpmps ja pakeneminen on totinen ja waka, niin hän taitaawuowata näkemään hänen osans' kaikesa loppumattomasa laupiudesa ja ra?-laudefa, kuln )ossus Jumalan ja WapaKtnjan tykönä lovtpp, ehkä hän sitHmcnenusens» eli läbestpmisens'aluusa tähän armon, ei näe, niinkuin Abrnha?Ml parnarkka, kosta hän tuhucriin menemään siihen maahan jonga hän oli pe-nwa, ja hän meni, eikä ciennyc kuhnnga hän rulewa «li, Ebr. ti: 3. MuttaM wuowais' seuraamaan kutzumusta, niin hän löpsi ja sai nähdä,iluahwlstettu uffo katzoo MMä silmillä Jumalan suutta rakkaut-
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ta, silloin jo uffo rawitzee häntä, ja tuo hänelle mitä hän sielun Mnäri tar<
roiftce, wanhurstas elää ustosans', Hab. 2: 4. EKr, w: 38. Ei hän rakenna
tuntemisiin, ei myös suutu, ehkä ne pois owat, wacm toiwoo ijäistä rawitze,
Znista, jos ne täällä ajaasa kätketään. Uffo heittää ainoastans' ustallurens' rä.
den Jumalan rakkauden »mreen, ja! nmmeisestä weren>ptsarasta tyhjättyyn sp,
dämnreen, ja aina kerjää ja luottaa, rukoilee ja omistaa. Ei usto tähän wä.
lille wedä pienintäkän töiden, tuntomerkkein ja hedelmäin rääpälettä, jotka hän
omistaa aiMastans' sydäinellisellä kutollifudella Jumalan ja Wapcchtajan raf.
kauden waikulurella. Autuas ja onnellinen on sielu! joka ehkä <Hmo wnikut.
taachänesä, kuitengin usto ilman luottamista niihin: Ia! auruaar owatne jot,
ta ei näe, ja kuitengin ustowat, loh. 20: 29.

3) Näkee se koeteltu uffo Jumalan rakkauden kunnian. Niin hywin
Ehristillispdcn-lasten usto, jolla enin työ on synnin pesemisestä ja kukistamist.
sia, kuin myös nuorukaisten usto, Jumalan woimalla kinirippumisesa löytpwät
täsä koetellusa ussosa. Waan- eroittaa itzens siinä, ettei se langee epäillpfeen
koetussa, niinkuin lapset peljästywät, ja nuorukaiset hengellisen woimans' M.
lvauden usein antamat muuttua wihaxi koetuxisa; mutta Isäin uffo ulosstisos
hiljaisella kärsimisellä, kuuliaifudella ja toiwolla sisälliset ja ulkonmset koeturet;
ionga awun bänelle on tuottannut uston kimitetty katzomisen näkeminen Iu«
malan rakkauden suurta kunniaa sisällisesti uston harjantuneesa taidosa ja kär<
siwällisydesä; joille Apostolin opetus tulee hywäri: Rärsiwällisyps on reille car.
peellinen tchdäxenne luinalan tahtoa, että re lupauxen saisicce, Ebr. in: 36.
Tället koetuxia mielelläns' kantamaiselle uskolle sanoo Jumala: Minä tahdon
koetella sinua ei niinkuin hopiaa; waan teen sinun U?alicuxi murhen pähisä,
Esa. 48: 10, Uston koeturis' hän näkee Jumalan kunnian niinmuodon, ett»
rakkauden witza estää uston waloa seisahtamasta tietoon ja luuloin; hengen i.
lon muuttumasta luonnolliseni kewiännellispderi; fentähden uudistamat koetuet
Jumalan rakkauden kunnian uuderi uston palawudexi, jariemulliseni iloxi hen«
ZesH tuntewaisen elämän aluuxi.

Päätös. '

r7iin totta kuin minä elän, min koko mailma täytetään Herran kunnialla,
tz Mos. 14: 21. Kuinga paljon Jumalan rakkauden suuri rakkaus on ftaista-
nut monen suruttoman päälle, ja ei tahdo woida muuttaat sydäntä ustomaan.
se on: harrastamaan Herran perään. O! jos jo kerran oikein uskoisit Pyhältä
Hengeltä, niins' näkisit Jumalan rakkauden suuruden. waiwaiset kum o-
lette löyttäneet rakkaudenpa jäll' sammuttaneet käykäät wastuudesti etzimään M.
Te kuin hiljaisesa hengelä Herran rakkauden löydätte suurimman woiuMl M-
lusanne, muisiakaat! lEfus rakastaa teitä kuolemaan asti, Amen.
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