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Esipuhe.
ote mikän katowaisembi kuin aika, eitä mikan

pysywäisembl kuin ija>nk>nkkisus. Riin pian kuin
se edellinen loppuu, niin alkaa se jälkimäinen. Aika
wie meitä hawaitzeuiata niinkuin tuu«
li wie hohoen määrättyyn satamaan. Kaikki wedee
juoxewat mereen; kaikkl hetket, päiwät, ja wuodet
juoxewat ijankaikkisutten. Ijankaikkisudelta ei ole yh-
täkän loppua. Jos me jälken joudumme aut«!

alliseen ellkä onnettomaan ijankaikkisuteen, niin taytl)
meidän kaikesa ijankaikkisudesa siinä pysy». Ajasa
lasketan perustus molembiin. Niinkuin me elämme,
niin me kuolemme, ja senkaldaisina, kuin kuolema
ajan lopulla meidän lyötää, wieoän me
teen Jos me elämme hywin, nlin juudumma me
«utualliseen ijankaikklsuteen. Mutta jos me elämme
pahoin, niin me joudumme onnettomaan ijankaikkii
suteen- Tulee siis kaikki sen päälle, kuittaa me mei«
tämwe ajasa käytämme: sillä sitten ei ole enä yhtä,
kän neuwoa.

Tätä afiata on tämän kirja'., Tekiä tarkaasti tut«
kinut, ja sentähden niin hywin jtze tähtensä kultt
muidengin tähden kirjoittanut: kuinga aika pttä oi,
kcin käytettänlän ja siira waari otettaman. Täsä t-
destuodan painawa totuus, jonga Jumalala pelkä,
wäinen Lukia taita löytää olewan hywin perustetutta
Ia ehkä kirjan Tekiä on kirjoittanut kowasti ja yxito-
tisesii, niin on se kuitingin sula totuus. Ci hän
myöskän millään muotoo ole tahtonut loukata heik-
koja/ maan herättää surutoinda mailmaa/ joka nyt
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näinä wiimeisinä aikoina makiasii ja suruttomasi! ma>
faa synnin ja suruttomuden pehmiän tyynyn päällä.

Se on suurimmastt walitettawa, että niin
tvähän lukua pidämme ajasta/ kosta kuitenkin koko
wailma ei taida silä takasin, ostaa, sitte kuin se kerta
on kadonnut. Duomitut helwecisä annaisit mielellänsä
kaikki y-hden ainoan hetken edestä siitä teloitetusta ar-
mon ajasta; mutta heidän toiwotuxensa on aiwan
myöhäinen. Kuolema lopettaa meidän aikamme/ ja
sen kannamma me- omasa powesamme', kuitengin mul-
siamma me ,niin wähän/ ikänänsä kuin
meillä hänen kansiansa ei olis mitän tekemisiä. Fan"
gi, j«ka kuolemaan duomittu o«/ ajattelee alati kuo-
lemata, ja lukee surulla joka minutin. En me tiedä
kuolemamme Hetkeä, mutta en me epäile sen wisiisii
tuleman, kosta me joka päiwä näemme ihmisiä sekä
nuoria että wanhoja tääldä temmattawan; kuitengln
elämma me niin suruttomasti/ itänänsä kuin »lisiin-
ma tehnet liiton kuoleman kansia. Kaikkein tyhmin
on se, että Vanhatkin, jotka jo käywät haudan par-
talla, wielä lepäwät makiasii suruttomudesa.

Niin kauwan kuin ihminen elää, seisoo Armon
owi awoi, ja niin kauwan taittan autuuden päälle
työtä tehdä. Kuoleman hetkellä suljetan owi, ja sit- ,

ten ei ole katumuxen siaa. Nyt on meillä Jumalan
wahwat lupauxet, että se, joka »vilpittömästä sydä,
mesiä armoa etzii, hän saa armon, ja jos me eläm»
me siinä järjesiyxesä, kuin Jumala on eteenkirjoitta»
nut, ja nautitzemme niitä wälikappalia, kuin Jumala
meille andanut on, niin en me käy autuutta paitzi!
mutta aikaa mettämme käändää ja armoa etziä, ei
ele pandu meidän käteemme, waan sen on Jumala



Hellensä pidättänyt. Kosta Jumala kutzuu, niin on
meidän aikamme totella, ja st on tänäpänä. Huomi-
sten päiwääu en me ole yhtään lupausta saanet. Jos
me laimin lyömme tämän päiwän, kuin meille annet,
tn on, niin on meidän oma Mikamme, jos en me
huomena enä yhtään armoa löydä. Siinä on kyllä,
että Taiwan Kuningas anda meille yhden armo päi-
wän; me olemme welkapäät totteleman, mutta Hän
ei ole welkapaä olemaan karsiwällinen. Se o>l mei-
dän wikamme, jos me, luottain siihen aikaan, kuin
ei meille luwattu ole, ijankaikkiststi hukumme. On
siis jokaitzelle sangen tarpellinen ottaa waari nyfyise-
siä piimästä, lijatengin kosta en me tiedä jos tämä
päiwä lopettaa meille ajan ja. alkaa ijankaikkisuden.
Se on juuri duomittuin walitus ijankaikkisudesa, et-
tä he owat-laimin lyönet nykyista päiwän, ja luot-
tanet siiyen aikaan, kuin ei kestän ollut heidän wal-
lasansa. Huominen päiwä on aiwan tietämätöin.
Kuka tietä, jos Jumala huomena tahtoo olla meille
armollinen? Kuka tietä jos me saamme nähs6 huo-
misen päiwän? Taitaa Wartiain neuwosa olla pää'
tetty että meidän sielumme tänä yönnä ontan meiloH
pois. Sen minä tiedän, jos kuolema kohtaa meitä
walmistamattomina, niinhän on meille hämmäjiyxexi.

On siis sangen tarpetzinen yttaa ajasta' wisun
waarin ja sitä oikein »viettää. Ei aika meistä huvA,
mutta meidän pitä huoliumn ajasta. °Ge oli sangen
pahasti lelttu tyhmildä Neitzeildä, ettei he aikanansa
laittanet öljyä Lampuihinsa; se oli heille onneloin
päiwä, kosta he turhaan kolkutit owen päälle, mutta
ei pääsnet Hää>Galiin sisälle. Jumala ' armahtakon
meitä, jos Taiwas on meille suljettu kuoleman het-
kellä ja me turhan huudamme: HERra! HERra!
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«wa meille, «vaan meidän täyty mennä Taiwan Por»
t,n ohitze Helwetin sywyteen. Kuoleman Duo«
lnio päiwa, ilo ja Kadotetuin waiwa pi:ä
kehoittaman meitä oikein käyttämään aikaa. Kuole-
man wuode on sangen kowa jumalattomalle; Duomlo-
päiwä wielä hirmuisewbi, mutta kaikkein hirmuisin
vn ijankaikkinen ero Jumalasta ja kaikista ivailluista,
olla pajtzi Taiwasta ja Autuutta ja mennä pois per,
kelitten kanZa ijankaikkisten fangiureen, heltbetin sa»
«omattomaan piinaa»: siellä pitä oleman ilku j»

kiristfs:
Jumala andakon siis meille armoa ostaa sitä ar<

wamatoinda aikaa, oikein sitä nautitaxemme. Jota
tähän asti on pahoin aiFans wiettänyt, hän paratkon
itzens lesuxen nimeen / niin kauwan kuin aikaa on>
Yhteisesä Ganalasiusa kyllä sanotan: kuin aika tulee,
niin tulee myöskin neuwo: mutta kerta tulee aika,
jona ei yhtään neuwoa ole: kuoleman hetkellä ja wii-
meisnä päjwänä ei ole enä yhtään neuwoa. Siitä
päiwästä taittan sanoa, niinkuin Pilatus sanoi lesu-
xen päällekirjoituxesta: mttä kirjoitettu on/ se ou kir»
ioitettu, ja ei laitta ijankaikkiftsti enä muutectaa,

sentähden HHRraa, koska Hän loytä taitcan»
rukoilkat Händä, kosta Hän läsnä on. Inmalatoin
hyljätkön tiensä ja pahointekiä ajaturensa, ja palait«
kon tygo, min Hän armahtaa händä, j«
meidän Jumalamme tygo;
paljs andexi andamusta.

I. N.



Eph. s': v. i<K,

HaGitkät teitänne ajallansä: eli tttenv
Min Alku Raalnatuu jällen: -

Ostakat aikaa.

3/Ihteinett walilus on käikkeitt lhmisteck'suusa, että Aika, jona me elämme, ock
ia niin meidän hilamme wihelläinen-

ja raffas: mutta en Me" kuule kenengän wal»
Uttawatt omaa syndiänsä ja pahultansa, jos-
siä ne hahat ajat tulemat. Maa, walitetan)
hy ikättänsä kuin kuuma päällekäyvä, mei/
hän elämämme on katkera ja työläs, ja kuka
woi nyt elää täsä pahasa mailmasa? Ia
Me tyhmät ihmiset ett me tunne, että me itzekannamme tulda ja tullsia hiiliä omasa«vesamme, kuin owat hehkumat synnit, jot»
ka kuluttamat meidän woimumme, »a tekemät
weidän elämämme katkerani. , Senlähbjelb
Saarnajä syistä nuhtelee senkaldaista tyhmää
walilusta: Aä sano: mikä on, errä mennee
hälwär out pareminar kulll näinär? sillä er
sinä sitä rv°iju,n kysele Saarn. K. 7: ii:
Alta sn tosin kyllä pesänsä ckutta
ismlset vwai pahat > Mta ajasa elämän I^
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ehkä me mailtamme että aika on rästas,tiim
on kuilengin Ajalla suurembi spy walitta,
että me olemme nurjat- ,Ivs alta taidat
puhua, niin se awaisi suunsa mettä wastan
niinkuin mpkkä työjuhta, Bileamin Aasi,
muinen rupes puhumaan, ja »valitti Provhe,
tan tphmpttä: mirä ;mnä -olen rikkonut si,nm
roastan, crräo minua hosunut olet?
<3ngöstä minä ole sinun aasis, jolla sinäpä,
hän asti aianur olet? 4 Mos. K. 22: 23 30,
Niin taidais Myöffin Acka meille sanoa: mitä
olen minä teitä wastan rikkonut, että te niin
usein walitatte minun ylitzeni? Engöstä mi.
nä ole se, joka olen teitä helmasam kanda»
nut? Te oletta nautinet minun hetkiäni, ja
minä olen silmän räpäps tähän päiwält
asti palwellut teitä»

Ei se ole >vtkein, että wiisans pitä nuh.
deldaman lapstldansa .ja Mestaria moitiua,
ymn Opetuslapsildansa Aika on wiisaS Me»
siatlnna, jonga Schoulusa meillä on paljo
oppimista, stllä Aika opelia kaikki, puhukan
«vuoder, sanoo Elihu, ja wanhus osorraton
raiconstt Jok. 32: ,7. Sillä päiwä sanoo päi.
wälle, ja yö ilmoittaa yölle tjedon. Ps, 19:
3- Jos se on luonnon astoisa: niin aikanan.sa tulee makeuteen mitä kavwan on salasa
ollut: joS se on mailmallisisa menoisa: niin
salaiset neuwot ja juonet ajan päälle, tule<
tvat ilme: joS se on henFelllsisä asioisa, että
me pahafumme Jumalattomain hpwää ja
Jumalisten kowaa onnea mailmasa, niin At.
ta otta mella Schvuluun ja opettaa meitä
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Mämaön waati heidän lopustansa: Ole wi.
Ätoin l« plva Hnus oikein: sillä senkaldäisec
rviimein menestpwär, Ntmca wäärär pltä

hukkuman; ja jumalattomat pltä wii»
mei» häwitertämän. Ps. 37: 37, ZZ Nain
Mä ajan andaman meille sen vpetuxen ja
ljedon, joka taita wahwistaa Meitä hyiväsä
ja peljättää meitä pahasta. Wielä waliiam
me että aika on paha, ja mitä se el ole, sen
leemmä me joka päiwä pahemmaz-i, niin että
me mahdamme walittaa itze ulitzemme ja et
ajan ylitze. Sillä se paha, kuin ajasta syn.
dyy, se on meidän oma kuwamme. Jos me
nyt itze olemme pahat, me siis walitam.
me, että aika on paha? Aika on senkaldai.nen, kuin me sen teemme, ja että ihmiset,
jotka ajasa eläwät, owat pahat, niin lähet-
tää mpös Jumala heidän ylitzensä surkiat
ajat Jos me hillitzlsimme pahudemms ja
hyljäisimme sen, niin otais mpös Jumalapois ne surkiat ajat.

Nun on siis ihmisen pahus, joka tekö
Aan meille niin pahari ja tpöläxi. Se aja.
lus on myöskin Paw.ililla, toffa hän sanoo:Hangittar teitänne ajallansa, sillä aika on pa-
ha, Eph. g: t6. niinkuin hän myöskin toise.sa paikasa kutzu wiimeiset ajat. waaralliseFiniiden pahain ihmisten tähden, jolta
sillom maan päällä owat: Sm stnun pitä
tjecämän, sanoo hän, errä wiimeisinä päirvi,
nä waar«l.iistr lähenewäc: Glllä ne tt>«niset tutcwat, jotka ipiänsä rak.'.it<lwat, ah
Net, kastajat, ylpiät, pilktajat, wu^hemMll

A 2 len«
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tensa tottelemattomat, WttämäctZmät, jumK»
latromar, -Haluttomat, laitta-
jar, irtaUiser, kiukkuiset, katec, pettäjät, ruw
mat, paisunet, jotka tNämmin hekumaca kuin
lumalata ra?astawät. Joilla ou jumalinen
meno olemanansa, mutta sen wökman he kjel-
däwär pois. 2 Tim. 3: i. 5. Josta ennu.
stuxesta mahdetan sanoa, niinkuin Christus
muinen sanoi, köffa Hän K»N ylös'Esaian
Raamatusta: oN rämä kirjoitus
tästetty, kuin te nvc tuuletta. Luk. 4: 2l<
Meidän aikanamme on tämä Apostolin ennu.
sius täyteity, ja se aika on npt tullut, jona
joka paikka on jumalattomia täynnä, 'sillä
pyhät owar rvähcndynet, ja uskolliset OwD
harwar ihmisten lasten scasa, Pf. 12: 2. Ia
ne Harmat Jumaliset kuin omat jällllä, owal
pändu ja
detän raiskana ja jolka portaana mailmasa,
niin eitä piäkkon ei halwembata ole mailina»
sa kuin jumalinen ibminen Gillä ei totuutta
eitä laupiucta eikä Jumalan tundoa 013 maa<
sa Hos. 4: 1 waan rakkaus on kylmendpnut
ihmisten /ydämisä, ja tustin lZyttän ustöa
maan pääldä. Luk. 18: 8 niin on ksko Mä»
ilma pahudtsa. 1 loh. c;- 19 Ia tämän
mailnmn Paamjes perkele pitää npt suurta
»vihaa, tjeten bänellänsä wähän aikaa oleman
Ap. 12: l- Silla mailman loput owat tul-
let 1 Ccr ii), il. Jaa, niinkuin wedenpaisu,
misen cdellä cl , koska maa oli täyttänsä ws«
kimaldua, ja kaikin liba oli turmellut tjensH
maan päällä, kosta HERra sanoi: kaiken U.
hau lopz.u on lnlnun eteeni tuUnr, 1 Mos.

K. bl
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K. 6: 13. niin mahta myöskin, tämä aika
werrattaa päiwiin wedenpaisumisen edellä,
joina he M ja joit, nait ja huolit hamaan
siihen päiwään osti. jona Noah Arkkiin si.
sällemeni, ja ei tjennet ennen kuin weden,
paisumßs tuli, ja otti, pois kaikki. Matth. 24:
38< 39°. E-löst juuri niin käy näinä wiinnsi-
nä päiwinä, koffa chmiset ei muun päälle
ajattele, kuin kuinga täyttää li»
Hans himoja ja, haluja ja tekemät mahansa
jumalaxensa. Niin että niinkuin seisoo Ne-
bukad.nesarisia. DaN4: 23, että hän ajemn
yois ihmisten seasta ja. elainden stasaIdalla olla, niin näkymät ihmiset, meidän ai-
kanamms niiden peloin kaldaisexi, joi,
denga kantza Pawali Ephesosa, on sotinut,
jaa, he omat saanet eläinten sydämen ja mje,
len, että he niinkuin järjettömät luontzokap,
palet ajetan kaikkeen kuin. liha hi,
moitzee, niin että suruttomus ottaa mallan,
Za Christien K-rkkst Uä wastan on kaatu.
Ulallansa. Senkaldaista määrällistä tilaa mah.«a ihminsn, joka tähän aikaan elää, kyllä
malittaa, ja taxksasti. katzoa kuinga hän wa-
eldaa, ettei hänellä olis sama mieli kuin ma-
ttmalla, waan olis nubteloin pahanelkissn ja
nurian sukukunnan keskellä Phil. 2: ,Z. la,
käytäis itzensä niin ajafa, sttä hän waellais
wisusti, si niinkuin tyhmät maan niinkuinwilsat. Johon myös Apostoli newwoo Eph.
5: 15, l 5 Niin tayokar eerä Le wisusti
waellätzo, ei niinkuin ryhmär waan niinkuin
wiisar. Ia hanZirkar uiränne ajallansa, stl.lä aika paha.

Ett



6

Että nyt aika on paha,, tMo> Upostlö.
sanoa, niin pitä jokaitzen sitä parenum. es-
teensä katzoman, että han laidais waeld.a wi.
susti, niin että hän pitää Umänsä auki.
Niinkuin matkamies, joka waelda fyngiM.
korwesa yli määrällisellä tjellä, kusa on waa«-
ra ryymäreildä, ei hän juoxe umhisilmin
ilman peränajatusta, maan piM silmänsch
auki ja katzoo ymhsrillenfä joka paikkaan,
jos hän KawaiHee jongun waaran eli onnet"
tomuhen; niin wisusti pitä meidängin wael»
daman mailmasa. ikänFnsä kuin me käwisim?
me hijlden päällä ja myrkyllisten kpykärmeK
ten seasa; Sillä tosin mailmc» panee tuhana
sin huwiluria meidän eteemme ja pmbärillem».
me« niinkuin paulat ja juonet < joilla hän-
MytK meitä kiini saada. Ia perkele täHs>npäri, niinkuin kiljuwa Jalopeura jg etzii
t ncn hän njelis. i Pet. F: 8> Win eltH
täsä tarwitan waeldaa wisusti, etten me e«
zyis ljeldä, waan aina pysyisimme oikialla
tjellä, jos me mutoin tahdomme edestulla
sinne, kuin me tarkoitamme ja pyrimme.
Sillä niinkuin stz, joka maalim ambuu, ei
kokoka sinne ja tänne« wan tarkolttaa wisU'
sti. ja kokoo kaiken näkönsä yhteen silmään,
että hän sitä tarkkammin niin MH
meidängin nostaman silmämme ylös mailma,
sta. ja kokoman kaiken meidän näkömme w-oi«
man, kaikella ahkerudella ja halulla pyrki-
män sen perään, että me osaisimme sichen
määrään, johon me tarkoitamme: ElUä
waeldaxemme wisusti, pitä meidän pitämän
ajasta waaria, että me mäellämme niin kau,

wan



7
Van kuin aika on, niin kuin joku riendsä
joutumaan ennen kuin poni sulietan, ja juu-
ri esillä, hetkellä,,kuin määrätty on. Sentäh.
den sowittaa Apostoli nämät molemat osat
yhteen: waeldaa.wisusti, ja hangica aikanan.
sa.i sillä sojota, otia ajastamaan, hän wael.
daa msusti: Multa se, joka tulee mpöhän,
litte tui..! aika on ohitzen, se, pilkatan ja pi.
delän. tyhmänä. Sentähden waeldakac, sa«
noo Apostoli« ei niinkuin tphmäc waan niin-
kuin wiisat: täsä kutzuu hän ne lyhmäri, jot-
ku laimin lpöwäd ajan, mutta ne wlisain',
jplka. ajasta,, waarin ottamat».

no Nyhmiri mahdetan tosin ne kutzutta,
jotka ei aiasta waari ota. Sentähden kutzutanmyös se nkas peldomjes tyhmän:. Luk. 12: 20.

. tekl itzellensä loiwon pidemmästä
ajasta, kmn hänellä oli:, ja ne wiisi neitzyttä
nimltetän myöskin sentähden Matth. 25. lyh.
msxj., että he laimin löit ostaa öljyä lamput,
hiusa, niin. kauwan, kuin he olisit taiyet saa.
da ostaa. Senkaldainen tyhmys. lopdyl myös.
kin. lerufalemimin asuwaistlla, jotka ei ai.
kanansa, ajatellet mitä. heidän rahaansa sowei.
Sillä se M heidän onnettomudenfa, ettei heuffouek heillensä niin, pahoin käymän, kuin
heille käwi, lonZMähden HERra näin wa'
littaa kansansa tyhmyden plitzen: Minun
kansani on hullu ja ei tunne minua, he owac
tyhmät lapset ja ei ym,närrä. Se on kansa,
josa- ei mirän ncuwoa ole eikä pmmärrpstä;
Josta he taicawaiser olisit, niin he ymmäräi-
i«c)« huomaitzistr nnrä heille wiimeiseldä ra-

pah.
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Mhwu ler- 4: 22. 5 Mof K. 32:
L9< Jaa, he pidelän iyhmenbins, kuin jär.
jetlömät luondokappalet: Silli haikara pai.,
«van alla aikansa, merrinm, kurki j«z
päästyincn hnomaihewat aikansa, kosta hei.dän pitä tuleman jällen, waan minun kansaa
Mj ei k,ed« HKRmn oitzeutzta. ler. 8- ?.

2:0 Sitä wastan pihetäy ns wiisawa,,
zotkg hang.tzewatz ajallansa. Sillä wiisan sil«
n»ol omat pääsä, ja bän seisoo iksnänsä
korkialla wuorella ja näkee kauipas ymhäril'
tensä,. ja kävelee tulevaisiakin, kyffa ne wie-
lä kaukana ywat. Viisas. ,Mee waaran, j<3.
lymvrrä itz-nsä, waan tphmät meuelvge sti?
hen, ,u fagwar- Gay. K. 27: 12.

Riin se käwi Egpptisä, koffa MostS il.
Moitti että suuria rateditc» piti sataman. M
jotka wii'at ynt> uffott Mosefen sanat, kirja-
sit palmelzansa ja karjansa huoneleen: waan
jonga sydän ei lottllut, HERmn sanaa, jätit
Palmellansa ja karjansa kedolle, ja raket lyih
kaikki, kuin kedolla yli,t, kuoliaxi 2 Nos K».
9- Joseph pidettm ftntähden wiisaana mje«
benä, että hän näki edelläpHin sen tulslvaisen
tallin ajan, ja kokvis jyrpiä bywänä aikaß
ya. Sillä wiisas. mies kokoo suwella ja ostaa
markkinan aikana, että hänellä olis talwellH
ja fMlla ajalla. SentäHden kiitetä» Isa,
scharin mjchiä, että be tunsit aikoja; ja et
wähemm ihmiset meidän aikanatmue al)kero;tze.
tundea luonnollisia aikoja Kuun muulona,,
ipimeye,lmsi<l, päiwäin pidendynnstä ja^lphen.
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hymistä,, ja niin edespäin, Mutta toiws»
teltawa olis, e.ttä he otto'sit niin wisun
paarin armon ajasta, ja Dawidin K ntza
maldaisit, kuinga »neiyän päiwämme kuluwar
ja meidän wuokeinyle Ps. 9y- g.
Taiwan inuohon kaidatre duomta, nwNK
oikain MACeja er Te taida duomira Matth.
;6. 3. Tosin on suurembl wiisaus ottaa
wari armon ajasta ja tutkla Armon Tolwa»
fia, kuin ymmärtää ajan juopua za luonnon
Taiwasta. Oikein käyttää Armon aikaa on
suuremhi taito, kuin tundea luonnon aikaa.
Ventähhen pitää Apostoli sen wilsautena,
hangita itziänsä ajallansa. N>aeldakar, sanoyl
hän, ei niinkuin ryhmät, rvaan niinknin vviisar,.

Se sana aika oletan taikka yhteisesti kai,
kenlaisesta ajasta, taikka erinnomaisesti so»
tveljasta ajasta. Edellisellä lamalla ymmärre»
tän sillä ajan pituus, joka seiso siinä, että
hetket!, päimät ja wuodet seurawat toinen
toisensa päälle ja ajamat toinen toisensa e»
dellänsä, niinkuin rattat mpllysä» Mutta
jälkimäisefä ymmärryrosä oletan aika sowel.

' jasta hetkestä, jona tila on jotaan tehdä ja
toimittaa. Täsä jälkimäisesä ymmirrpxesä ot.
taa Apostoli ajan edeStuoduisa sanoisa, koffahän tMe meitä hangitzemaan mettämme azal-
lansa, eli täyttä ja nautita sitä soweljata ja
otollista aikaa. Aika on kyllä aina yhtä pitkä,
mutta ei gina yhtä hyödyllinen', yri sowel.
jas hetki taita usiasti enämän hyödyttä, kuin
muutoin koko wuosi. Sentähden niinkuin ai-
ka Yhteisesti on, kallisz niin on sowelias aikg
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se kaikkein kallin, niin kuin päärlyt
za yrtisä, joka pijä noukittaman!
onnen kuin se putoo pois. Mutta, armon a»
jasta ei »le- pxiksn soweljambi ja oltollisembi-
tuin nykyinen päiwä, ja se hetki, josa me.
nyt elämme: ja, se joka ei ota tästä hetkestä
waan,. hän, laimin loö sen sowelian ja otol-
lisen ajan, jota-ei hän sitte kostan, taida ta»,

taisin- saada< longatähdem Apostoli' neuwo >
meitä hangchemaar,' mettämme ajallansa, an»
dain. senkautta tjetä,. että aika ei ainoastansa
ole, p.ldittäwa ja kallis, mutta, myös'
tulkewainem Se on. tawara< joka mnxaa.
fulwa» Kuldaa taittam ylön kallisti ostaa',,
mutta, soweliata aikaa: ei laitta kostan ylön.
kallisti ostaa:, sillä se. on kullembi kuin Ophi«.
rin, kulda Moninaisia kallita kaluja löyttän'
hengellisillä Armon markkinoilla: niinwim
Wiinaa jK.riest.aa Esi ZZ-.ij tuldaa, waarreim.
sa silmäin woiderta K: z:. IBi Päär«
lyjä, la öljyä lampuihin Malth. 13: 46. Jaa,
totuus itze on tarjona ja kaup.atan: Mutta,
kaikkein, muiden ftasa ei o.le aika smngan
halwin, sentähden pitä meidän Apostolin.-,
neuwon jälken hangitzeman meitäm ajallan»
fa, eU niinkuin Alku raamatusa kulHluu, o«>
staman aikaa, se on nautitzeman aikaa, niin
Rauman kuin se meille annetan, ei andamansen turhan kulua ja käsistämme juosta pois,
waan niinkuin Apostoli toistsa paikasa sanoo
ja sen selittää: tekemän hvrvää, -kosta
aika on Gal. 6: 10. Kauppamjeskin ostaa
senkaldaisia kaluja, kuin hän myynyt on/ ja
kätke ne sizi kuin hän nijstä taita woiwn

'saada;
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saada;"im pi-tä, myös meidän kahden kertai-
sella abkerudella etzimHn ostaa takaisin aikaa,
kuin teloitettu on, nimittäin, jos me olemme
kuluttanet aikamme mailmallisesa huwitufesa
ja tuwudesa, niin pitä meidän tästä läkin,

käyttämän sitä jumalisuden harjoitutin,, ru-
kousten, anomiseen >, Jumalan, pelkoon, hy»
wiin lochin p. ja kokoman itzellemme t-awara-
ta tulemari aiaxi. Tämä on oikein kauppa»
tehdä, niin kauwan kuin markkinat owat,
eti, niinkuin Apostoli puhuu» hanZM ajql.«
lansa, eli ostaa aikaa».

Näistä Apostolin sanoista tahdomma me-
nyt tutkistella 6. asianhaaraa,, kosta, me katze?lemme:,

i/b Mitä se on, kuin- Apostoli met>
ta neuwoo ostamaani nimittäin Aikaa.«

20 Kuinga se ostetan,, ja millä ra-
halla le saadant

30 Kuka aikaa ostaman pitäk
4o Msä se ostaa saadans
50 Mixi nautinnoxi ja hyödytyxextse ozuttaman pitä.
6o Mikä meitä pitä kehoittamanalkaa ostamaan.
Anna, HERra, Sinun hywä Henges

aina wiedä meitä oikiata tjetä, ja opeta
meitä
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Vsltä Niin nmtämme ajasa käyttämään/ Kb»,
sen me teloita Sinun Armoas, ja nun ijan?
kaikkisesti hukumme..

z.
Mitä se on, kuin Apostoli meitä nem-

woo ostamaan, nimittäin aikaa.
<?os minä taivaisin lpöHä plös niin suurem
«) Krämä-puodin, kuin itze mailma on, täy»,
nänsä Kulhaa, PärlyjH, Dimanteia, kalliita,
kiwiä j. n. e. O! mitkä markkinat minä silto,
tekisin!, kuinga minä sitte kokoisin wakee

Minun tpgöni, tulis enämmin Kaup».
pamjehiä, kuin mume.n Tyyro.on ja Babl)Io«.,
niin, koffa he moimasansa olit. 2?.
Jim K 18 Sillä tämän mailman Päämjes!
Verk?le, pl ää MUset markkinat ja kauppaa,
ihmisille maitman waldukunnat ja
monenlaisen rihkaman kantza, niinkum

popnnZn, lihan himon ja slämän kore.
uden,, ja sinre kokonduwat ihmiset sen ka,!d>u?>
sesa paljoudesa, kuin kimalaiset pesäänsä jcr
kotkat Mutta täsä käy miZkuin.
Gananlaffusa sanotan,: Kuin tl)hmä markki»
noille tulee, niin Kauppamies rahaa? saa.
SeMhden pilä kukin hyww eteensä katzo.
znan, kenen karsia hän kauppaa teke, ettei,
hän tulis petetpfi ja annais rahaa fiitä«

ei Meidän pitä kawahtaman
zneitämme, etten me tulis petetpfi. »nailman
petollifllla kaluilla, etten me kerta katuis
kauppamme ja tävdyis ludan kansia wismän
Mä lakasin ja sanoman: minä olen pahasti

sch«
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cchnM Silli se joka ilman peränajatllltä
taupaä teke, hänen täyty mjelikarwaudelln
wahingon kärsiä. Niin tulit n? tyhmät Kaup,
pamjehet perkelelvä petetyxi, jotka ostit häe>
?lä ja pellon, sinä he annoit niiven edestZ
aiwan paljon, koffa he sen kautta tulit ole.
maan sitä taiwallisia EhtMsta paitzi. Mira s?
aiuta ihmistä, joo hän kmkeil niailnian woii>
r«is, ja fielullensi: sais wahiogon? Matth.
t6: 26. Se on ylön kalliisti ostettu ja lyh.
mästi tehcy, koffa joku anda, ijankaikkisen>
ajallisen edestä, ja myy sjelunsa raiskan ede-
stä: se on huono woitto, koffa joku wähän
huwituM edestä, loka kestä yhden silmän rä.
päyrett, saa ijankaikkisen helwetin piinarl.
Ah! kuingä halpa kappale pannan Taiwan
rinnalle. Taitawatko tamärat, kartanot, kul.
da ja hopia auttaa Teitä Jumalan suurnct
wihan päiwänä? Miri Te siis ostatte kato.
waisia niin kalliisti, koffa ei ne yntään vysy-
wäistä huwitusta anda taida Mixi Te an.
Natce rahan siinä, kusa ei leipä ole? )a reidäit
ryönne siinä, kusa ei ole rawindow Es. 55:
2. Jos tahdotte ostaa teillenne tawarata, jo.
ta ei koi eikä ruoste raiffa, ja ei warkat
kaiwa eikä warasta, niin mengät hengellisille
Markkinoille, ja ostakat öljyä lampuihinne,
niin kauwan tuin. wielä markkinan päiwä
on. Jumala on uffonut teille kalleita kappa*
lia, jolvenga kan§ i teidän pitä kauppa
lnän. Hän on andanut yhdelle yhden leiVi-
ffan, toiselle kolmanelle wiisi leiwiffää,
ja tämän käffon: rehkät kauppaa,
niin kauwan kuin »niiiä tulen, tzue 19: IF,
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Mutta muiden kallein armo.leiwistäin feasa tzi
ole suinaan armon aika halmin, tuin myös
vn myytäwänä näillä hengellisillä markkinoi!,
la. Jonga tshden Apostoli uskollisesti neu-
woo: Hangitkat teitänne ajallansa, eli osta-kat aikaa Tosin aika pidetän sangen halpa,
na moneldakin, jotka mywät sen pois wä.
hään». iaa, anbawat sen pois ilman mitäkän>
panemat wielä rahaa siihen tygö. He Vtzi»
wät kalkellaista tilaa aikaa kuluttaMsa, ja
pitämät mailman ilon parembana, jonga hevlönkaUisti ostamat, ja anbawat ajan hukkan
mennä. Sen taivaisia ihmisiä mahdetatt suu.
fiä Apostolin tarsta neuwoa ostamaan aikaa.
En minä nyt tahdo suotta kiittää sitä kuin
Apostoli täsä kauppaa, niin kuin mailMa u.
siasti teke kaluinsa kantzi. Jumalan totuus
on itzesänsä ihanaisin: mutta älkät andako
ieitänne peljättää näildä markkinoilda, ehkätäsä ei ole mitän, kuin silmäin Vbesä loistaa.Sillä minun rihkamani eli kaluni, jonga ml-
tlä nyt tahdon edestuoda. on ainoastansa tuh-
ka ja tomu» muistuttamaan teille teidän kuo.
lewaisuttanne ja lyhyistä elämänne aikaa.
Ei minulla ole muuta myvtäwaä, kuin yxi
tiima, jonga minä tahdon teidän stl,
msinne eteen asettaa, että te ottaisitte waari
jokaitzesta h<rdin murusta, joka siinä juonee,
ja maldaisitte, että mintuin hieta, joka nyt
vn plimmaisesä siasa, pian näky alimmaisescunlin tekin, ehkä kuinga korkialle te olette y»
lötyt, pian maahan langeltc: Sillä niin»
kum te olette tuhka j<l tomu, niin kulumat
Nla päiwa mahat esat teidän elämästänne

ja
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jja juorewat hawaitzemata pois, siri kuin le
tulette jällen -maa/!!, josta te otetut otetta.
Jos nyt nämät kalut teille kelpawat/ niitt
tulkat markkinoille 7a ostakat aikaa.

Aika on Pis st lai kalua, 'kuin Apostoli
täsä kauppaa, ja niinkuin iedelläpäin sanottu
on, oletan aika yhteisesti ajan pituudesta,
mutta myös erinomaisesti nykyisestä fowcha»

, fia ajasta, ijvifta molemista me 'nyt tahdoMme
waari ottaa.

1:0 Phteisesti on kaikki aika rahan Mr«
ii. jaa, niin kallis, ettei wähingän siitä pi»
dä haastattaman. Sentähden pitä meidän o»
siaman sen ajan, kuin me taidamme
sekä wähimmän että enimmän, sillä kalkki
hetket owat hywät. Taiwas seisoo aina a.
woi. Jumalan Istuimen tpgö saavan aina
käydä, nnn tauwan kuin armon aika kestää.
En ine taewitze odottaa hpwiä Taiwan mer-
kejä. sillä ne vwat aina hywät armon Tai.
mahalla, olkon mikä wuosi. päiwä, hetki eli
silmänräpäys hywänsä. Tästä ajasta pitä
meidän jongun vsan itzellemme hpwäxi ostaman»

i. Näistä päiwän hetkistä pttä meldätt
ostaman eli walitzeman muutamia Imnalan
palwelureen, erinomattain Aamu.ja Ehto«Hetket. Oikö ole päi-
wän herkeä, sanoo Christus, jos joku päiwäl.
lä w«eld«, ei hän loukka itziänsä. loh, il: g.
Paimen lukee lambaitansa ehtolla, jos hän
vn saanut kaikki koliansa, jollei, niin hän

hakee
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hakee sitä kulli kadonut on. Äh! M
myös lukisi betkiämme, ja hakisi niitä, ettei
Hxikän jäis pojes ja telauis? Dawid walitzi
itzellensä ftitzemän hetkeä päiwäsä: Seitzee
wästi päiwäsä minä kiitän Sinua. Ps. iigt
t- eli lvähimmäzikin kolme hetkeä: Uhri-
na, aamulla ja puolipäiwänä ininä walicaii
ja itken Ps 55: 13. Propheta Daniel lan»
tzeis kolme kerta päiwäsä voimillensa, rukoili»
kiitti ja ylisti Jumalalansa, Dan, 6: w Et
kengän mielellänsä laimin lpö ruoka, aikaa ja
niitä hetkiä > jotka owat määrätyt ruokaa
saaba; paljo wähemin pitä niitä hitkiä otet,
laman pois,joina sjelu taita rawindon»sa, niinkuin Rukous, hetket. Aamulla, Puoi
lipäiwänä ja Ehtolla. Uurwärkki eli kells
pitä usein wedettämän ylös. muutoin se lako
kaa käymästä, niin pian kuin luodi on maa»
han kulkenut. Sjelu rasitelan lihan rastasta
kuormasta, ja meidän sydämemme pitä joka
PäiwH ylötlämän muutoin me sen
sabtaMme maahan: lunga tähden PawaliOjeckar teivän ckaipunbr kätenne
ja wäspnet polwenne Ebr 12: 12. Erino-
maltain aamulla ja ensimäismä päiwän hetki»
ttä pitä meldän etzimän HERtaa, ennen kuirj
Me olnMMs jotaan tnUuta eteemme: Sillä
jotka wärhain Minua eyiwät,ne löycäwät mi»
nun, sanoo HEckra, Sun K. 8: 17, Ia mi«
kä aika taita olla otolllsembi ylöndää MjslsN<
sä ja sydämensä WaNburffautzen Äurl,igoti
puoleen, tuin se mka, koffa luoNnön Aur n,

Zo käy ylös meHän silmäiliune etzesä.' Kosta
«ftnmitrujko lullanen wamlunla ttinsia lUtes
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Mylvin, Moin on meille aika ottaa aamu-

siiwet ja ylötä mettämme
tyzö, että oikia mahdais
lös meidän sydämisämme- Tosin pitä
dän aamu. hetkemme erinomattgin Jumalalle,
uhratlaman. Silloin rupemat Annut suloisen
fii »visertämään ja laulamat warhmn Luojal-
lensa kinosta ja ylistystä. Warham a.imullcr
nousi Ablaham uhramaan i Mos K. 22: 3.
Aamulla warhain tulit Waimot haudalle Ie«
susia etzimään. Mark. 16. Aamusade o» de.
delmällinen jk runsas, niin on myös aamu.
rukous suloinen kaste, kuin langee meldäi»
Hdämehemme, josta se tulee hedelmällisen ko»
ko pätwäxi. Ia niinkuin Jumala pitä" ole-
man se ensimäinen, longa päälle me aja'te-'
lemme aamulla, niin pitä Hänen myöskin
oleman se wiimeinen ehtolla: Sillä Hän on.
A ja G, Altn ja Loppu. Ilm. K. !. 8.Aamu» rukous awaa owen armon eteen, j»
ebto.rukouMa MH armo sydämesä lukttta-man, ettet perkele saa sisälle karata; niiw
kuin Israelin lasten pihtipielet siwuttin Pää.siäis lamban merellä, ettei Murfta, Eageli
tainut heitä wahlngoitta, waan meni heidän,
ohltzensa. .

Ehto.rukouS pidetän soweliammasti, kos-
ka kaikki on hiljainen, Sjelu lewosa, ja elestettä ole ulkonaisista eteen tulewaisista asioi-sta. Meidän kantzapuhemme Jumalan kansit
el estetä joldan kohulda, niinkuin
me taidamme silloin kaikkein parhan ylö'.K
ajaturemme ja halumme Imnalan tygö.

V Sen«
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Sentäbden kostas menet wuolelleS, niin sano
mallmcllle hpwää yötä, ja ynnä lvaattem
kantza pane pols mailmalliset ajatuxet, ettäs
lewosa ja hiljaisudesa nlin Mljo soweliam.
masti taldaisit puhua lumalas Met»
dän pitä tekemän niinkuin Morsian, etzimän
yöllä wuotesamme, jota meidän selumme ra»
kastaa. Kork. W. 3: 1. lesus itze piti u.
siasti rukouxiansa pollä, ja Hannasta luemma
me, että hän palweli Jumalala Paastoisa ,ju
rukouxisa yötä ja päiwää. Huomenelda kos,
ka me nousemme pitä meidän antaman Iu«
malalle aamu »uhrin, ja koffa me menemme
wuotelle, ehto. uhrin, Jos jokapäiwäinen uh-
ri lakkaa, niin tulee häwitMN kaubistus si<
aan. Dan. 9., Sentähden ei meidän pidä
mitan laimin lyömän, waan tekemän lu<
malan töirä, niin tauwan tuin päiwä on.
loh. 9: 4.

2:0 Sitä likin niinkmn Ajasa on monda
päiwää, ja ei päiwä ole, jona lu.
mala ei onna Auringonsa meille ylöskäydä,
ja hänen armonsa on joka aamu uusi mel.
dän vlitzemme; niin pitä myös meidän joka
päiwä Jumalala kiittämän ja ylistämän.
Mutta kaikkein päiwäin seasa pitä meidän
erinomatlain walitzeman Saobathin päiwän
niinkuin kalliman ja pyhimän päiwistä. Jos
me kalken muun aian typrlsti ostamme, niin
et pidä suingan yytäkän hetkeä turhan hu-
tatlaman tästH päilvästä, joka on Jumalan
vma markttna päiwä. Jumala on cmdanut
mellle tuusi päiwää työtä lehdäfemme, ja

maal.
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maallisten kaluin kanla markkinoita pitärem.
me, mutta tällä päiwällä tahtoo Jumala itze
pltä markkinoita, yhteisiä markkinoita, taik'
kein ihmisien kanZa, joista ei yxikän p dä po!S
oleman, ei Wanhemal, ei Lapset eilä Pal.
weljat, 3 Mos. K. 23, Heidän pitä kaikkein
wiriästi tuleman näille markkinoille, kuin on
Pyhäin kokous, kula Jumalan Sana opete»
tan, Sakramendit jaetan, jumalista Rukou.
z/ia luetan ja Jumalan kiitosta ja kunmata
etzitän. O! kuinga talleja kappalia täsä on
myytäwinä! Kuinga moni murbeMnen sjelu
lulee köyhänä näille markkinoille, mutta o,
staa itzcllensä öljyä lampuhunsa, uston sydä.
mehensä ja lobdutuxen omalle tunnollensa?
Niinkuin Publikani, joka murhella meni ylös
templiin rukoilemaan, mutta meni wanhur.ssaana kotiansa. Kuinga monella eikö olesyy kiittää Jumalala sydämellisesti sen loh-
duturen ja wirwoturen edestä, kuin hän on
saanut Sanan kuulemisesta, kosta hän ba<
waitzee Pyhän Hengen liikutuin tykönänsä
ja Hänen todijturensa, että hän on Jumalan
lapsi. Tosin se on suuri autuus, josta hänensielunsa itänänsä tuin jo ylöiän taiwaseen;
sentähden sanoo Dawid senkalvanet sjelut
autuas: Autuas on se, iongas ivaliyec ja
orar rygös, asumaan kartanoisas: hän rawi<
tan sinun huones ja pyhän Te nplis hywpde-
stä. Ps. bZ: 5, Ia kuinga halajain Da
itze näitä markkinoida Minun selu n ikä.
wöitzee ja halajaa HKRran esikartanoihin,
sillä M päiwä sinun esirarranoisas o-i pa.
remb» tuin tuhanen muaUa: ennen minä oli-

B S fin
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sin owen warria minun Jumalani hnbneesä p
luin asuisin Jumalarcomaln majoisa Ps. 84:
?, 11. Oi kumga mailman lapset tähän ai,
kaan owat toisesta mjelestä! Ei latzota mi.
tän waiwaa päiwällä taikka yöllä; matkuste,
tan yli meren ja maan; ei laimin lyödä yh-
tään paikkaa, kusa wähakin woitto saada tait«
tan; mutta tulla hengellisille markkinoille ja
vstaa itzellensä katomatoinda tawaraa ja rik«
kautta, siihen owat ihmiset aiwan kangiat ja
hitaat, ja jos se wielä jostus tapahtuu, o!
kuinga kplmäkistoisesti eikö se käy. Myöhän
nostan ylös, myöhän pannan waatteita päHl»
lensä, myöhän tullaa Kirkkoon, luullan sitte»
tm sen olewan kyllä warhaisen, ei ole yhtään
kurutta, kyllä Kirkko paikallansa pysyy, ja
kosta sinne wihdoin wiimein tullan, niin istu,
tan Mä ilman haluta, ja ajaturet juore,
wat ymbäri mailmaa: mutta o ihminen: si-
nun elämäs päiwä juoree pois ja rjendää
lopulle, ennen kuins sen hawaitzet. Sentäh»
den riennä lesuxen tygö, niin kauwan tuin
ysn markkinoita pitää, kokoo mannaa niin
kauwan kuin sitä saada taittan. Thomas oli
ainoasti kerran pois Kokouxesta, ja mikä
wahingo hänelle siitä oli! Hänen uskonsa
lampu olis viakkon sammunut, ja ei olis,
kuka tjes, tullut kostan jällen sytytetyxi, joll-
ei hänelle olis se armo tapahtunut, että hän
taas tuli Christufen kaotza Kokouxeen. Min»
gälähden ne wiisi tyhmää Neitzptta Hää» sali,
sta ulossuljetun? ja mingä tähden sulki M,
tä owen heildä? Ettei He ollu ostanu öljyä
lamputhinla, he olit laimin lyönet Kirkon,

ei
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ei kuMellet Jumalan Sanaa, sentähden ei
ollut ustoa heidän sydämisansä Ällämme
siis Jumalan markkinapäimää laimla lyökö,
Hlkämlm unhottako ostaa öljyä min kuuman
kuin se on mpytäwänä, älkamme laimin lyö-
kö Saarnaa, ja ottakamme waaria kaikista ti.

walitkamme Marian kansia sen par-
han osan, ja istukamme lesuxen jalkain juu,
resa kuulsmasa Hänen Sanaansa; wjekämme
aina tyhjät sydämemme astiat Kirkkoon iatäyttäkämme niitä hengellisellä öljyllä. Nyt
vwat Armon markkinat, se joka tarwitzee tul,
kou ja ostakon. HERra seisoo itze ja huutaa:
Tulkac ränne, sstnkac ilman rayara ja ilman
hinnar, winaa )a rieskaa Es. 55: 1. Mei-
dän pitä aina muistaman sitä suurta Sab«
batbia, joka alkaa, kosta tämä lopvuu.
Kostas kuulet Saarnaa, niin ajattele-, taita
niin olla, että tämä on wiimsinen Saarna,
kuin minä kuulen, wiimeinen kerta, kuin
minä olen Kirkosa, wiimeinen kerta, kuinminä käyn HERran Ehtolliselle. Taita niin
olla, että tämä on wiimeinen kerta, jona
Ehristus minua PalweliainS kautta puhutte-
le, wiimeinen kerta, jona Hän minulle syn-
dein andamuxen Armon. Waldakun-

Sentähden on nyt aikanosta ylös, etziä armoa ja syndein andezi an-
damusta: Slllä jos armon aika laimin lpö-
dän, kusa sitten armoa löyttän, kosta Ar,
mon owi suljettu on? Nyt on markkinanaika, kosta minä saan öljyä ostaa: minä tah,
don siis ostaa öljyä lampuhuni, että minäolisin walmis kosta Ylkä tulee.

I. Kosta
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3. Koffa me nyt olemma katzellet, kuina
ga meidän pitä, ostaman hetkiä ja päiwiä,
niin tahdcmma me käydä edembää ja lyödä
isommasti päälle Niinkuin KauppamjeS, jo-
ka alkaa wähällä, kokoo rahaa M, että hän,
wibdoin woi ostaa suuresa summasa; niin
myös, sitte kuin me olemme koonnet hetkiäpäiwäsä ja päiwis wuodesa, pitä meidän
kctzoman kuinga me taidaisimme koota wuo»
sia yhteen, ellen me olisi tiwit Jumalala
wastan. Jumalan rakkaus ja armo ei m?»
lata meille ulos tiwiästi, sentähden ei pidä
meidängsn oleman tiwit, waan ostaman niin
paljon aikaa, kuin me taidamme saada, että
me taidaisimme matkaan saatta jongun woi«
ton sillä leiwiffällä, kuin Jumala meille u-
skonut on. Ia ehkä kaikki meidän elämäm-
me wuodet ja päiwät pitä oleman pyhät
Jumalan palwelluzeen uhratut, niin on kui«
iengin meidän Nuorudemme aika paras, jon»
ga Jumala meildä pyytää. Ajarcele sinunLuotas nuorudesas, emien kuin pahac päiwär
tuleroar ja wuodcr kostns oler sa.
nowu: ci ne minulle kclpa. Saar K, 22: !.

Ensimmäiset kultaiset kewällä la ensimmäinen
hedelmä on aina enimmästi meidän mjeleem
me: niin owat myöskin meidän Nuorudemme
aikana wuodet Jumalalle enimmästi otolliset.
Sentäbden käffi HERra Lai,ansa jorai.
nen esikoinen sekä ihmisistä että eläimistä piri
oleman Hänen. 2 Mos. K. 15: 2. Ia Abe-.
lista, jonqa uhrin puoken katzoi le.
Pyisesti, luemma me, että hän uhraisi lei»,
maysa esikoisesta 1 Mos. K. 41 4, Ei I'l-

m^la
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mala tahtonat Israelin kuin
ol> wanba, sokia, cnduwa eli sairas Mal.
1:8. Nlin ei tahdo Jumala myöskän että
meidän pita lahjoittaman nuorudemme kukoi.

maUmallK ja andaman hänelle ne la.
kastunet ia maahan pudonnet wanhuden lch»
det El ole kobtullinen uhrata saatanalle
lämbymän nuoruden- weren, ja kanda kuiwat
luut HERran Altarille: ei ole kohtullinen
anda peckelelle ja Jumalalle meidän
Luojallemme pahimman. El; Jumala tahto
meidän nuorudemme wäkewptta; silloin on
ihminen soweliain Jumalala palwelemaan,
ennen kuin hän on tullut saastutetut mail«
man surulda ja murhelda, ja ennen kuin
wanhuden heikkous tulee. Sillä nuorten
mjesten on heidän kunniansit. San.
K. 20: 23 Te nuoret ja raitit! älkät siis
ajatelko, että Te aina niin olette, waan käyt»
tätät teidän nuorudenne woiman ja wäkewy-
den hywäH tekemään: pyycätär, juoskar. so,
tikac, jcr kilrooireltat Luc. 13: 24. 1 Cor. 9:
24. Eoh. 6: 12. 1 Tim. 6: !2. niin kau«
wan luin Teillä on siihen woinma/ ennen
kuin se waiwaloinen wanhus tulee. Toimel-
Unen mattustawainen ei pane raffainda kuor«
maa heikoimmman hewoisen päälle, tyhmästise on, panna raskaamman työn wanhudenpäälle, koffa joku ei enä wo» työtä tehdä.
Joka et tee työtä niin kauwan kuin hän on
raitis ja nuori, mitä hän tahto tehdä sitte
kuin hän tulee wanbari ja woimattomaxt.
Syndi tulee joka päiwä wäkewämmäxi, ja
ihmlnen sitä wastan, jota wanhemmaxi, sitä

hei
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heikommarl Sentäbden pitä jokaitzen aikH>
nanfa, ennen kuin hän aiwan sywäfti syn»
diin walpuu, tekemän työtä autuudensa päät.
le, ja kohta nuorudcsa kihlaman itzenfä Wa»
pahtojansa kantza: Sillä jota ennemin ar»
won siemen sydamehen tylwetän. sitä spwe«
znäidä se juurtuu ja kanda hedelmän wan,
hudesa Sen maun kuin astia saa, pitää se
eniwllten, )a mintuin sinä lapsen romrax
nuorudesta, niin ei hän siitä luswn, kossa
hä» wanhenee San- K. 22: 6. NuoruS on
niinkuin pehmiä waxi, johon kewiästi täit,
tan painaa, mitä kuwaa tahdotan, mutta
«vanhus on niinkuin kuiwa tomu, joka ei
koosa pysy. Sentähden pitä se aikaisin sijälle
painettaman. kuin tahdotan kauwan kiini pp»
symän, alkaisin taiwulettaman se, kuin pitä
tuleman hywäri hangaxi, aikaisin tottuman
imemään ja r»wiceamaan Israelin lohdurlixew
mstuä Es. 56.11. Dawld sanoo, että lu>
mala oli hänen lurwansa hamasta sitin koh.
dusia Simson piti oleman Jumalan Raziräitinsä kohdusta Duom K. 13: 5. Samuel
oli wpötetty liinaisella päälis «aatteilla, kos<
ka hän wielä oli nuorukainen 1 Sam. K. 2:
58- Qbidlalle luetan kunniari, että hänpelkäis -HSRraa hamasta nuorudestansa 1
Kun. K. Timotlieurelle ylistyrefi seisoo,
että hän oli tamm Raainacun jo lapsudesta
2 Tim 3: ig. Se kuuluu sangen kaunisti
ja plistettäwästi, että lolla, «vielä nnorueals'
na oUesansa rupeio eyinlään Isänsä Darvldln
lumulara. 2 Aik. K. 34: H Vlistettäwämbt
vn Nuorukaiselle olla Jumalinen luin lulla

kor»
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lcrkiaan wttkaan. Sentähden pitä meidän
pitämän waaria nuorudesta niinkuin aamu»
hetkestä. Ruotz, laisesa sanalaffufa sanotan,
elä aamu. hetkellä on kuldaa suufa: mutta
Nuorukaisella pitä oleman Jumala suusa:
Sisä koffa paras on elää, on myöskin paras
Ilmalata peljätä. Se on kaunis kuulla,
lossa wMt lapset, jolta ei wielä ole oppinet
oikein plllmmaan, kuitengin lamallansa pu.
huwat Christiestä. Hieronymuresta sanotan
että hän kuuldeli senkaldaisia sydämen ilolla.
Raamatiu sanoo: että Jumala nuoreen lasten
ja imewäisten suusta on perustanut rvoilnan
Ps. 8: 3 Matth. 21: Lapset buusitChristurelle Templisä ja sanoit: Hosianna
Dawidi-i pojalle. Matth. 2l: iZ. Sentäl>
den rakastaa myös lefus pieniä lapsia: Sal»
likat iaucn olla ja älkäc tieltäkö herra tule-
masta minun cygöni: sillä seuralaisten on tai-
wan rvaldakunda Matth. 19: 14. Johan,
nes oli nuorin Opetuslapsista, hän oli kui«
tengin se Opetuslapsi, jom lesuS rakasti,
jota myös Ehtollisesa istui pöydän tykönä
lesuzen helmasa. Niinkuin Jumala raka.
siaa nuoruden pyhyttä; niin rangaise hän ja
uhkaa sitä wastan kowasti nuoruden syndejä.
Tämän tjest Dawid, sentähden rukoili hän:älä, HERra »nuista minun nuorudeni syn,
de<ä Ps. 25: 6 3ämä on syy mingätähden
Pawali niin ustollisesii neuwoo: tVäldä nuo.
ruden hiinor 2 Tim. 2: 22. Sillä nuorus
on p,an wieleldy syndiin, osittain siitä sisälleasuwaisesta turmellurcsta, kuin ihmisesä on,
vsiltain hukuttelemisesta ja yllylMs.
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tä: Ihmisen sydämen aiwoicus <m paha ha.
masta lapsudesta, i Mos. K. 8l 21. Se paha
sjemen mataa sydamesä, ja tahtoa mielellänsä
itää ja kaswaa itzestänsä,, niinkuin orjantap-
purat ja ohdakket, jotta ei tarwita- istuttaa,;,
niin er tarwita waiwalla ja työllä opettaa
ihmistä pahaa tekemään, sitä opitan, sen pa«
hembil itzestänsä, erinomattäin nuorudesa,,
kosta ihminen on parhasa woimasansa, hänen
ruuminsa. on raitls ja terwe, t>ämn mjelensä
on iloinen ja huikendelewainen. liha ja. weri
palawa, niinkuin mylly, jolla on kyldäisesti,
weltä, ja. niinkuin haart, joka kulkee täydet»
!ä tuulella <>, jos se kohtaa mäkeä ja kallioita
tjellä, kuin se tulee senkaldaisella nopeudella,
iuinga pian se taita tulla rikki lyödyfi ja
hukkua. Tosin monda kobtaussa on> tjellä ih»
mifen nuorudefa, Täfä kohtaa et ainoastan-sa sisällinen himo ja halu, mutta myös Hu»
kuttetewainen mailma. Nyt näyttää itzensähaurelllnen ja hekumallinen waimo, »oka
makialla puhettansa etzii pettää nuorukaista
ftummaan itziänsä San, K. 7: 12. Nyt lu.
t>:e paha seura suositellen: Rap meidän kans,
s«.mme San. K. 1: 11. Nyt näyttää mail»
ma rikkautta ja tawaraa, niinkuin saatana
näytti Wapahlajalle wuorella, ja lupais HH«
n?lie mailman waldakunnat ja niiden kun»
man; nyt osotetan kunnia ja korkeus, niin«
f uin Balak teki Biliamille. Senkaldaisista
lattawat nuorukaisten sydämet pian tulla pe»
lctpfi, ja kosta he owat tullet siihen käärit»,

kaswaa sitten toinen syndi toisesta, sixi
luin sydän tulee täytetpxi synnin himoilla za

kau«
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fanhisinrilla. Sentähden pitä nuoruden hr,
mot ja halut tukabutettaman aikaisin, ennen
kum ne tulemat ylön wäkewäri, witza tai.
wulettaman niin kauwan kuin se on nuori
ja nolkia, ne kelwottomat nuoruden orat
pois leikaltaman. ennen kuin synnin hedel,
mä niiden päällä kaswaa: sillä joka nuorude»
sa ajan kuluttaa hekumasa ja irstaisudesa,
hän kokoo itzellensä suuren synnin lugun, li«
sää syndiä synnin päälle ja kartuttaa itzellen«
sä wibaa Jumalan, wihan pätwänä. Sen-
tähden pitä jokaitzen ajatteleman Luojaansa
nuorudesansa, jaa, typristi ostaman niitä kul,
laisia ia kukostawaiiia nuoruden wuosia, eh-
kä kuinga palzo työtä, waiwaa ja ahkeruttase wiela maxais. Multa tainkaldaiset sanat
ei kuulu aina Kuwln nuorukaisten korwifa.
He sanomat töstä, niinkuin perkelet sanoit
Christurelle: rulluc waiwamaan mei'
cä ennen aikaa. Matth 8: 29. Nuorudelle
pitä oleman wapawuotensa ja mästsmisensH
a,ka? Multa jos puu kaswaa wäärari nuor»
na, niin ei sitä miellellänsä saada ojetuxi
wanhana. Mephiboseth sai wainman nuo»
rella ijällänsä, ja se- seurais händä haman
hänen kuolemansa astt. Ilkiwallaisen nuoru<
den päälle seuraa raadollinen wanhuS ja pa«
ha omatundo sjelusa, niin että nuoruden hu«
witus on wanyuden rasitus, ja mitä nuoru-
desa on syndiä tehty, täyty wanhuden ma«
ra Tähän tulee mitä Job sanoo: Sinä
rttjoirir minulle muryetra ja annat minui»
periä mmm, nuorudeni syndejä Job. 13:
26. longa tähden myös Dawid rukoilee:

Alä
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Zllä nmista minun nuorudeni syndejä ja plitze»
käymistäni: murca muistK minua sinun lau»
piudes jälken, sillun hywydes tähden. -HKR»ra! Ps- 25: ?. Mutta ettei kengän mahdais
ajatella, että markkinat owat kotonansa ohit-
zen mennet, ja ettei larwitais enämbi aikaa
vstaa, niin tulee meidän waarin ottaa^.

Sopiwaifesta ajasta erinomattain. Ei
meidän pidä ainoastansa ostaman kaikellaista
aikaa yhteisesti, waan myös soweliafia aikaa
erinomattain. Ia niinkuin ei aina ole sowel,
iaS aika, niin ei pidä sitä laimin lyötämän,
koffa se tulee. Slllä kyllä aika aina lewit»
tää seilmsä, multa soweliaisutzen tuuli ei pu,
hala siilien aina. Jos ei Merimjes ota waa»
ri tuulesta, ja kosta on sowelias
jos hän anda sowelian ajan mennä pois kä-
sistänsä, saa hän kauwan kyllä odottaa, ja
kaikella waiwallansa ja työllänsä ei hän ole
mjes saaman sitä, kuin hän fowelialla ajalla
on laimin lyönyt. Sentähden niinkuin man-
na korwefa piti koottaman aamulla, sillä kos-
ka päiwä tuli palawazi, niin se kalois; niin
pitä myös soweliaasta ajasta waan otettaman
ennen kuin se kaloo. Se sairas mjes Bet-
hesdan lammikon tykönä odotti kauwan lilaa
laiteensa tulla weteen, ennen kuin joku
muu, sitte kuin Engeli sen sekoittanut oli:
Sillä Engeli ei tullut aina joka päiwä, waan
määrätyllä ajalla. Mutta läsä taidais joku

koffaS senkaldainen sowelias aika on?
ei ole yhtään meille sowelianwaa aikaa

ium se sgma hetki, josa me nyt elämme;
paitzt
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paitzi tätä nykyistä, ei ole yhtään muuta so,
weliasta aikaa Ei ole Armon ajan kantza
niin laita kuin sen kansta, jolla, sstte, kuinse kerta on ohitzen mennpt, on wiHi ja tjet»
iäwä aika, koffa se se tulee jällen, niin ettäse joka on yhden tilan laimin lyönyt, taita
saada hywsrensä nautita wisen. Waan se,
joka on nykyisen Armon ajan laimin lyönyt,
ei taida tjetä jos hänelle enä on yhtään ai-
kaa odotettawaa, Seniähden se, joka tahtoo
etziä soweliasta aikaa, hänen pitä nykyisestä
hetkestä waari ottaman, sillä kaikki muu aika
on tjetämätöin ja sopimatoin. Edes mennyt
aika on pois ja ei laitta enä saada: tulema,
sia ajasta en me tjedä, jos se tulee ellkä ei.
Se on sangen määrällinen ajatella, niinkuin
Felix sanoi Pawalille; tosta minä saan tilan,
niin minä sinun tygöni kutzuran Ap. T. 24:
25. En me saa tostan parembata aikaa ja
tilaa kuin nyt, sillä nyt on otollinen aita,
nyc on autuden pmwä. Niin kauwan kuin
nimitetän tänäpänä, niin kauwan on otolli»
nen ja sowelias aika, jos me tämän päiwän
annamme hukkan mennä, niin kuka tjeS en
me enä saa pbtäkän psiwää. Sillä nykyinen
aika on meidän aikamme, sen on Jumala
meille andanut mutta tulewaisen pitää Hänitzellensä, ei se ole meille ostettawa. Jumala
annoi ensimmäiselle mailmalle aikansa la päi-
wänsä, sillä niin kauwan kuin Noach saar-
nais heidän edesänsä, oli heidän aikansa;
mutta kosta Noach meni Arkkiin ja wedenpai<
sumuS tuli, niin oli Jumalan aika ja HER-ran päiwä. Tänävänä kosta me kuulemme
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HENran äänen, on meidän päiwsmme, mut-
ta kosta Armon aika on ulkona, niin tules
toinen päiwä perästä, kuin on HERran päi.
wä ja lugun lastun päiwä. Sentähden pitH
meidän waeldaman, niin kauwan kni», «mil.
Ia rvalteus on ettei pimevs meitä käsitäisi
loh. 12: zg. Gtzilnän HORraa, kosta Hänläsnä on Es. 55: 6. Tänäpana, ränäpäuä
tuuleman >HKRran äänen, ja ei paadutta-
man sydändämme Ps. 93: 8- Ei ole joka
päiwä markkina»päiwä, meidän pitä siis os-
taman hpwänä aikana, ettei meildä puutuis
pahana ja kalliina aikana. Nyt owat Nc.
mon tawarat tarjona ilman rahata, mutta
toinen aika tulee peräs, jona öljy< puut ei
kanna yhtään hedelmstä ja öljy. kuurna sei.soo tyhjänä ja soutilasna. Sentähden osta.
kamme niin kauwan kuin aika on. Peldo.
mjes vtta waari kylwön ajasta; nyt on aika
kylwää Armon sjemendä spdämehen, sentäh,
den Pitä meidän kpndämän ja kylwämän»
niin kauwan kuin on aika HGRraa ehiä
Hos. in: 12. MerimjeS olta waaria ajafiansa
wetää ylös purjensa, kosta luuli on hpwä.
Ei ole kostan parembaa luulda Taiwaseentuin npt, kosta meillä on ne tallit armon
wälikappalet. ottaa waaria aiastansa
yöllä, kosta wäki mak.ia, portto ajastausa,
kosta mjes ei ole tsrona San. K 7: !g.
HcrodiaS walitzi sowelian ajan, saadarensci
lohanneren päätä Mark 6 P<r?ele otta
myös ajastansa waari, tjeten hänellansä wHhan
aitaa olewan Ilm. K. 12: 52. Mlri cmme
M otais autuudemme waari, me

jotta
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Holka emme tjedH kuinga paljon aikaa meillä
on jätillä? Mailman Lapset puhuwat näin:
Syötäinme ja juotamme meidän pirä kuiren»
gm huomena kuoleman Es. 22: IF Miri
en me samasta syystä ajattele ja päätä? luke«
lamme ja rukoilkamme tänäpänä. huomena
meidän Pilä kuoleman. Tänäpsnä seisoo
Christus meidän owemme edesä ja kolkuttaa,
päästäkämme sisälle, ennen kuin Hän
menee pois, kuka tjes ei Hän tule enä huo-
mena. Tänäpänä seisoo Armon vwi awm,
kuka ljeti, joS ei se huomena taida Ma sul«
jettu. Nyt on Atria walmisteltu, tulkat häi«
hin, «nnen kuin herkut oletan pois ja pouta
tohjänetän: tosin vn se tjetämätöin, jos pöytä
enä dukatan, sitte kuins kerta olet vlönkatzo-
nut otrian. Sillä ei yrikän niistä mjehistH
kuin kutzuttin, pidä maistaman minun Ehtol»Ustani, sanoo HERra. Nyt on se Riemn»
wuofi, kosta rauhan basunalla kuulutetanwavaus kaikille fangeille. Nyt saarnatan
Sana, Sakramentit ulosjaetan. Jumalan
Hengi tahto meisä waikuttaa Armon aika
vn kyllä kallis, mutta ei ijankaikkinen: jos se
määrin käyletän. niin se pakenee pois ja ei
tule kostan takasin. Sentähden mitä Te tah.dotte, että pitä tehty oleman, sen tehkät
kohta. Huonen haldia katzoi eteensä, ennenkuin hän pandin pois wiralda: /Sentähdensanoo Christus. Jos sinäkin tjedäific, niinsinä ajarrelisic rosin Mä sinun ajallas, mic»
sinun rauyaas sopis Luc. 19: 42, Jos sinäolisit wiisas, niins ottaisit ajasta waari, kostaets tjedä kuinga kauwan st kestää.' Evan-

gel.
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ZeNumin Saarnatta ei ole aina, ei haudasa
enä yhtään saarnaa tuulla. Tämän elämän
perästä ei ole enä käändpmyrelle siaa, silloit»
on myöhäinen hywää tehdä, silloin nautitan
ainoastansa hedelmä siitä kuin tehty on, josse sitten on hywä eli paha. Siihen kuin
puu kaatuu, siihen se jää makaamaan. Nyt
on siis aika kiistasa juosta, nyt on aika kil.
»voitella, että ms wiimein saisimme katomat-
toman kruunun. Ah! tehkät sentähden au.
tuudenne päälle työtä, niin kauwan kuin sii»
hen tila on. ja Jumala siihen woimaa anda,
sillä sekin aika tulee, että te tahdoisitte, waan
ette taida. Ruotzalaisesa sanan, lastuja sano.
tan: jos tulee päiwä, niin tulee myöskin
neuwoo; mutta kerta lulee päiwä, waan ei
neuwoa: O! josta ihminen ajattelis ja mal-
dais, niin kauwan kuin on sekä aikaa että
neuwoa. Tosin on se Jumalan ääretöin ar-
mo, kuin teke että meidän kyntilämme wielä
palaa, meidän klasimme wielä juoree, armon
owi wielä seisoo awoi, ja helwetti ei ole wie»
lä ylösnjellpt meitä, jotka kukaties olemma
ensmän syndiä tehnet, kuin ne, jotka jo hel.
wetisä makawat. Kosta Engelit syndiä teit,
«iin ei Jumala andanut heille yhtään räpH<
Vstä parannufeen, waan spöri heitä helwet.
tiin pimeyden kahleilla ja annoi heidän ylön
Duomioon kätkettä. 2 Pet. 2: 4. Sinä teet
syndiä joka päiwä, ja Jumala anda wielä
aikaa parannureen. O! suurta armoa, että
Auringo wielä paistaa Teille, ehkä e» ole pit-
tä aika hänen lastemiseensa; että wielä ott
wähä sandaa klajlsa, ja ei vls wielä kaikki
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ulosjuosnut. Jos Auringo olis laskenut ja
klasi ulosjuosnut, niin ei olis Teillä enä
yhtään toiwoa. Saarnata duomitullle, neu-
woa heitä ostamaan aikaa, se on kaikki tur.
ha, heidän aikansa on ohttzen mennyt, hei»
dän yönsä on tullut; mutta sinulle, o ihmi»
nen, joka elät, on wielä päiwä, mutta In,
malatjesi, kuinga kauwan se kestää. O!
niin tehkät siis työtä autuudenne päälle, niin
kauwan kuin tänäpänä on, mifi annatte
mon ajan pois juosta? Tehkät hywää, niin
kauwan kuin taidatte. Kuinga pian se on
lebty, että Jumala taita temmata teidän pois:
ajasta, ja siirtä teitä ijankaittisuteen. Kos.
kas lasket wuotelles ilman rukousta, kuingct
pian ei?ö taidais Jumala anda sinun nukkua
ijankaikkiseen uneen, ja et sinä heräisi ennen
kuin Hänen Duomioistuimensa edesä. Spn-
dinen, ajattele perään, taita tapahtua', ettcksen synnin jälken kuinS nyt teet, sinä heite«
tän helwettiin. Ah! anna siis Jumalan
pitkämjelisyden wetää sinua parannufeen-
Kuinga kauwan pitä se Majestetillinen. Ju-
mala, jonga Istuin on taiwaisa, ja maa Hä-
nen astinlautansa, jonga edesä niin monoa
tuhatta Engeliä seisomat ja palwelewat yötck
ja päiwas, jaa, jonga edestä Cherubim j»
Seraphin peittämät kaswonsa, ja ne neljä-
kolmattakpmmendä Wanhinda maahan lan-
gewat, kuinga kauwan, sanon minä, pitck
tämä Suuri Jumala seisoman sinun owes
edesä, Gyndinen, sinä wiheljäinen m huono
maan mato, odottaman sinua, ja taritzeman
sinulle niin monda kallista armon wälikapva-

C letta.
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lttta, ja et sinä tahdo awaakan HiMLe»
Kuinga monda manMsta pitä
tehtämän, Te Rnuchä'MNvAn ie
tahdolta olla 'tairainacrolnar? Gä'.i..'K. i:
22. Kuinga kauwcln Te tahdotta 'sanoa: ei
ole wie!ä Ma tullut Hag,'l: 9, M mitä
ajatteletta ihznifet, jotta ottelee bvwää,
kosta Te taidatte, ja, etle laita cttä"Te au-
tuaxi tulisitta, niin kauwan fuin autundm
pälwä on? Luulettako Jumalan käskemän
Auringon seisomaan Mallans ja lnuutlckvan
luonon järjestynen
mydenne tälsdcn? Pldslsko Hänen tekemän
Teltä nuoren jällen, sitts kuin Te
tullet oletta, ja kutzuman sen ajan takasin>
jonga Te laimin lyönet oletta? Ah, ei: se
aika kuin kena on mennyt, ei tule kostan
takaperin, ja kosta Te oletta ylönWonetD.
wän ajan> niin on paha aika ainoastansa jäi,
lillä, ja Jumala tahtoo anda sen äkisti 'tulla
Teidän plltzenne. Joka on Arckon ajan läio
min lyönyt hän e» ikänä enä armoa saa:
Oenrähden älä wiiwyrrele siUiiäs käandymäs,
tä
wastä toiseen Spr. Z: 8 Joka teke harail-
nuxen tänäpänä, HZn tele ftn myöhän kyM
ettei se M ennen tapahtunut, muna. joka
lykkää parannuMsa huomiseen, hän ott lyA»
mä, ja taita tänä yönä tuolla, ja tulee nM
tadöletUfi ijankaikkisem. Senlähden älä ke«
Hu sii.uas huonienesrä päiwästä: sillä et sinä
yedä, n«tä ränäpänä rapahwn Ean K 27:
1. Se. joka lykkää parannuMsii loiseen ai»
taan, on sen kaldainen, joka ei kohta sam.

mUla
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Mta walktaä, kosta st dn syttynyt, waan
seisoo ja katzoö päälle> ja sanoo, huomena
Minä tahdon sammuttaa walkian, sitte kuin
huone on palanut ylös: eli kosta Haawa ott
saanut wallan, tahdon Minä etziä lääkitystä.

Sillä syndi on niinkuin kuluttawa tuli
ja ruumin mato. jbka syöffele ymbärillensä;
jota enämin aikaa wilwytsllän, sitä pahem»
mari se tulee. Sentähden on sangen tyhmä
lykätä ylös saNoden: Kosta
niinä olen enämän syndiä tehnyt, eli kosta
minä tulen manhati, niin minä tahdon tehdä
parannusta yhtä haawaa: Sillä ihminen te?e
ltzensä loka päiwä synnin kautta sopimatta
Mammari paraNnureen < ja jota enämmin ih.
lninen syndiä teke, sitä enämmin hän tahtoo
spndiH tehdä: ja jos sinä nyt syndiä teet,
että sinulla on halu sondiin, kuingas tjedät
halus muuttmvan toisella ajalla? se on si»
nulle ydtä.Mieluinen tehdä syndiä seurawaii.sena aikana, jaä, wielä enämin kuln ennen,
ja jollels tahdo tänäpänä käändyä, niin tah«

bct wielä »vähemmin muuna päilvänä; sillä
synnin himo kaSwaa joka päiivä. Se ott
tyhmästi sanoa: Kyllä Minä nyt rakastaa
syndiä, mutta minä tahdon wihata sitä ja
lakata stitä, kosta minä olen saanut suurem-
min halun siihen. Öl tyhmyttä yli kaiken
lyhMyveN. Ruingct kauwau plta Nämät
hat ajarurer sinttn tpronäs pysymän. Jet.
4: 14. Jos sinä annat wiholliselle niin pit«
tän ajan vahwlstua, niin on se sinulle nlin
palata lMambi yantzä wastan fttia. Ruori

E g spn«



36
synnin istukas- eli plantu on pian ylös re-
witty, mutta jos se saa aikaa kaswaa ja
wanhafi tulla, niin se juurtuu niin spds.
ween, että se kiwulla ja työllä pitä ylös re.
wittämän. Joka pänvä on niinkuin uustnuiminen, jeka ajaa waajan sywemmin sisi l-
le, niin että työläxi tulee sitä jällen ulos
saada. Niin on työläs pois panna maniaa
tapaa, ja se, joka ei ole siihen sowelias tä-
näpänä, hän on paljo wähemin huomena.
Nyt siis Te kuolewaiset, mtzi ette lpkkä ylös
myskin kuolemanne päiwää, sin' kuin Teille
on sowelias seurata myötä? Jollette sitä
taida tehdä miri Te siis lykkätte niin kau<
wan ylös sitä, kuin pitä oleman tehty ennen
tuin kuolema tulee. Se, kuin pila tehtä-män tänäpänä, tulee huomena aiwan hillan
tehdyn. Jos Poika saa Isäldänsä käffpn te<
kemsan jotaan kohta, ja hän lykkää sen ylös
toisexi eräxi, eiköst Isä siitä wihastuis? Iu«
mala kästee meitä käändymään tänäpänä, ja
me sanomme: huomena minä tahdon sen ta>dä: Jos nyt ihmiset ei kärsi wiiwytyjlä,
tuinga pidäis Jumalan sitä kärsimän? Sen<
tähden mitä hän tahto, että pitä oleman teh-
ty tänäpöns, sitä ei pidä ylös lykättämän
huomiseni: huomena, kuka tjes, tulee muuta
tehtäwän'. Laisa oli kjeltty pidättää päiwä-
mjehen palkkaa huomiseen asti z Mos. K. 19:
13. Kuinga paljo wähemin sopii pidättä sitä
kuin Jumalalle tulee? Jos joku tulee ja
onda meille rahaa taikka muuta, kuin mail.
ma korkiana pitää, niin en me estele mei«
tämme ja pypdä/ että hän tulis wafta huo<

mena:
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mena: mutta jos meidän pitä tekemän jotan
hywää, niin iulee monda estettä. Huomenasen pitä tapahtuman, toisella wiikoo, tula-
wllunna: r.l)t ei minulla ole aikaa eikä tilaa
siihen. Niin kuluu aika paljaisa lupaurisa,
jotka ei kostan tule toimeen. Kobtasilläns,
kohtasilläns; mutta ei se tapahdu kostan. Me
wiiwMme niin kauwan Sodomasa, että sö
on myöhäinen päästä Zoariin: me. lpkkämme
parannuxemme ja käändymisemme niin kau-
wan ylös, sixi kuin meidän elämämme lop-
puu. Me wiiwpttelelemme niin kauwan ja
sanomme: kyllä wielä aikaa on, sixi kuin
meidän täytyy walitlaa: nyt on aiwan myö-
häinen. Ah! kuinga monda suurta lupausta
»ne teemme, mutta ei siitä tule kuitengan mi.
tän. Huomena, kuulu se, tahdon minä wis.sm ruweta ia alkaa uutta elämää, mutta se
on huomena niinkuin tänäpänäkin, ja niin
päiwä päiwäldä, kuin me kuolemme il-
man parannusta ja uudistusta.

Ah! kuinga määrällinen se luulo on, et-
tä tulewainen aika on parembi ja soweliam-
bi parannureen kuin nykyinen. Ah! kuinga
monda ihmistä pettä itzensä sen kansa, että
he lykkäwät ylös yhden ajan toisen perästä,
yhden päiwän toisen perästä, yhden wiikon
ja wuoden toisen perästä, ajatellen edeskä-
sin parata itziänsä, waan ei wielä lakata
synnistä, waan ej wielä alkaa uutta elä-
mää, ja senkaldaisesa petollisesa luulosa
kuolemat he vois, ennen kuin he omat alka-
net oikein Ah! kuinga eikö olesen-
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senkaldainen ajan wiiwytps psttsnyt monba
sielua? Kuinga monda eikö jo makaa hel«
wet»w, jotka owat ajatellet parata itzensä
edeMsin wanhudesanfa eli tauti wuotesaysa?
Se sana huomena, huomena on mjenyt mon<
ya usiamhaa tuhatta sjelua kadotuxeen, kuin
epcilpS, Tästä mahdetan sanoa, niinkuin
Nntzet Israelisa weisasit Saulista ja T>c>wi«!
dista: Saul on lyönyt tubanen, mutta Da<
wid kymmenen tuhatta: EpäUrs on wienyt
monda kadotuxeen, multa suruttowus kyW.
menen ftn wertaff.

Ah', joffa me siishangitzisimme
ottaisimme nykyisestä wisun että se
on kulkewainen ia meidän elämämme lyhy.
Aika on niinkuin N van karne, ie lendää
pois ja ei tule ikänä takaisin. Meidän pilä
«lcman Noan Mettisen'kaldaiset, palajaman,
ottam n pakomme Arkkiin, lesuren sen oi,
kian Li ton Arkin tpgö. Ettei Saul totellut
Samuelia, niin ei hän enämbi saanut nähdH
hänen kaswojansa kuolema päiwäänsä asti.

Sam. K 13'. 53- Nyt paistaa Jumalan
kaswot meille, o! joffa me etzisimme Händä«,
niin kuin aika on, kuka ties en me
enä kostan faa nähdä Händä, Jottet sinH.
olisi riendänyt minua wastan, sanoi Dawid
Abi gaelille, niiii ei olisi Nabalitte jäänyt
huomeneni yhtäkän eläwätä,. Jollen me rien.
nä Jumalan rangaistusta wastan parannu-
Ma, tula tjetä, jos me jäämme ja elämme
huomenezi? Kosta Veniamitat tulit lyödpzi
ja tahdoit niinkuin ennen palatta Kanpun,

gchin.
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Minsa/ katzo, .niin oli ss myöhäinen, sillä
Kaupungi paloi, llmei, tulesa ja sawu kawi

lee parannusta tehdä, koffa, luma.
lan «piha palaa ilme tulesa, hiljaisexi kään«
doä, koffas
lulesa, ja sawu käy ylös taiwas-ala. Sen«
tähden, aiä seisahdat sanoi Engeli Lothisse,
maan sinuy sjelus ja älä seisahda ko,
kp talle lakeudelle i, Mos, K. 13: 1?° Me«
ne kohta pois o! ihminen, tällä hetkellä, älä
seisahda, ja wiiwyttele parannusta tehdä: älä
sano sydlmssäs: minä tahdon Jumalala pal.
wella, koffa minä rikkaxi tulen, saan wiran,
eli t.ulen wanhcxi;. sillä kuka tjes ei kumhi-
kan näissä' tapahdu; ftntähden osta st aika,
kuin käsillä on, ennen kuin kaikki aika on
pois. M uista, että, Engeli Ilmestys, Raama»,
trfsa, wannoi sen kautta joka, elää ijanlaikki,
ftsti, ettei tämän ajan perästä,, aika<enämhi,

pldä».
2.

KuilM aikas. ostetan/ ia millä, rahallase saq.dgn.
O?offa M nyt olemme katzellel niitä kaluja

joita Apostoli kauppaa, niin tahtzomma
me myös, tutktstella rahaa,, jonga meidän nti»
den edestä audaman pitä. Jos koko maa o«
lis kuldaa, jg kaikki kiwet kalliita ki,viä,
niin ci taittals niillä ostaa niin palio kuin
pieningän sannan muru eli silmän räpäys
ajasta. Työ ja ahkerus on se raha, jolla a»,
ka woitetan, ja joka tätä rahaa säästää, ei

hän
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Hän paljo aikoa saa. Jos kalu on.hpw<s,
niin ei huolita mitä se maraa, sillä joka toy.
risti ostaa, ei se nälkää nse, sanotan wanha.sa sananlastusa- Kaikki se työ ja waiwa,
tuin me käytämme ajan oikiaan nautitzemi»Leen, ei ole olon paljon, sillä aika on kplla kai.
len sen ahkeruden wäärti, kuin siihen käyte-
Län. Kosta ajallisisa jotaan ostetan, niin ma»
zetan enimilten raha ennen kuin kalu pois,
oletan, sillä ei kengän tahdo mielellänsä us-
koa kalunsa ilman mitäkän: niin pitä myös

ostettaman puhtalla rahalla: kalu ja ra.
Ha, aika ja työ pilä seuraman toinen toistan,sa, niinkuin warjo ruumista, niinkuin Ruth
ja Naemi, kusa sinä olet, siellä tahdon mi.
näkin olla. Jumala on yhteen sowittanut
ihmisten ajan ja welwollisuden, ja se, joka
teke welwollisudensa, hän woittaa ajan, mut-
ta se, joka on laista ja ei tahdo työtä tehdä,
Hän kadotta aikansa ja tulee wahingoon. Q.
fiaa aikaa se on oikein nautita aikaa ja. kävl.
tää sen hywäLensä- Ostaa a:kaa takaisin, se
on kahdenkertaisella työllä ja waiwalla ylös.
auttaa sitä, kuin on ennen laiminlyöty: niin
että, jos minä olen eilisen päiwän laistudela
kuluttanut, niin pitä minun tästä nykyisestä
suuremmalla ahkerudella waari pitämän. Sa.
masta aiat?lzesta on Apostoli Pietari: Siinä
on kyllä, erlä me edesmenne» ajan elämästä
kulutimme pakanain mjelen jälken, waeldai.samme irraudesa, himoisa, juopumistsa, i
Pet. 4: z. Ilkamme enä sitä aikaa, kuin >ne
lihasa edespäin olennne, elätä ihmisten hi-
mon jälken, waan Jumalan tahdon jälken

Luku
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Luku 4: 2. Koska nyt Jumala yhten sowit»
taa ajan ja työn ihmiselle, min en me saa
eroiiwZ mitä Jumala on yhten sowtttanut.
Jumala on tehnyt ajan, ja luonut ihmisen
tekemään työtä ajaja- kuin hänen tähtensä
tullut on Ruust päiwää pirä sinun työtä
retemän ja otzas hiesä lcipäs syömän, 2 Mos.
K. 30: 9 1 Mos, 3: 19 Adam sai ensim-
mäisen työnsä Paradisisä: lesuxella Christu-
tella, sillä toisella Aadamilla, oli kyllä työtä
mailmasa. Hänen ruokansa ja juomansa oli
teldä Isänsä tahdon. Engeleillä on myös
he«dan työnsä: he owat palwelewaiset hen-
get, pa!weluxeen lähetetyt niille, jotka au-
tuuden perimän pitä. Ei ole mitän kaikista
Jumalan luoduista,, joka olis turhan luotu.
Amingo ei ole kMän alallansa: hän käy y-
los raiwasten loWta ja juoree ymbäri ha-
maan siihen loppuun jällen. Ps. 19: 7. Ia
niinkuin ihminen on jalombi kaikista Juma-
lan luoduista, niin pitä hänen myöskin ole-
man ahkcrambi wirasansa. Jumala ei sano
meille niinkuin losua sanoi Auringolle: sei.so alallans Jos. 10: 12. Waan niinkuin Pa-
wali: Ällät olkot hirac tiisänne Rom. 12:
11. Etten me sais saman nuhten ja palkan,
kuin se paha ja laifta palwelia Malth. 2F:
26. S?nlähden sanoo Saarnaja. Räikkiä
mitä ru'ee sinun erees rehtäwäxi, se ree woi-
mas jälten; sillä haudasa, johongas tulet, ei
ole työrä, taitoa, ymmärrystä eli wiisaurra
Saar K, 9: ia. Mutta niinkuin ihmiselläon sekä runmis että sielu; niin on hänellä
myöskin kahdenkertainen työ tehtäwänä, toi-

i nen
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mu ruumillinen loinen henMilUii, toisellaN,ilä meidän woittaman luonnollisen, toisella
hengellisen Armon ajan.

i< Ruumillisessa työllä pitä meidän woit.,
taman ja ostaman luonnollisen ajan, niin et'
tä jokainen Ppsyf siinä tuhumisesa,;ohonga,
hän,kutzutru on. 1, Cor. 7: 20., Sillä, lu.
wala on jakanut jokaitzelle työnsä, niinkuin
Saarna ja sanoo: lokaitzclla ihmisellä on

vsiM.ajan> koffa hän täyltä sen silhen, kuin
hänen welwMsudensa waatii. KauppamjeS
ostaa, ajan, ell käyttää itzensä sen jälken,
krääM PMdifansa, Pappi, Saarna.stuolisa?
Duomam, Duomio.zstuiimlla, Talonpoika,
pellollansa;, jotalnen WdMänsä, woitlaa ajan
työM M ,Wnga tä.hden myös
PawaN nuhtele laiffaita: jos ei joku, tahdo
kpörä rehdä, niin ei. hänen syömängän pidä»
Sillä me, kuulemma, crrä muurainar nidänseasanue tGcamacromasti wacldawar. ;a ei
tee wäan joutilaana owar. Murra
scnkalraisia me käste,nmä ja neurpomme »uei'
dän Hi3Rl.-au liLsuren Christuxen kautW,
että be hiljaisudesa, txstä teKsir ,a omaa lei-
päänsä söisit. 2, Thes 3: la, il, 12, Pa,
wa!i itze teki ryöcä yöllä ja päiwällä 1 Thes.
2: 9. Senlähden sanoo hän: nämät käder
on'ar mttma rarpeisani palwellet Avost. Tek.

räisi oleman niinkuin kuttaisi-t kedolla, jotka
ei txökä tee eikä tehrä, cli niinkuin Taiwan
linnut, ei k>Kvä, eikä mitä, ei myös

. kotoa
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kohoa riiheen. Matlh 6: L6' 28. Se on ai,
noitansa kelwolion furullisns, kuin Christus
kjeldää, mutta tzi työtä. Smä clärär sinus
Meo röistä Ps. i2B: 2, Sentähden yline.
tän ahkera wainio, eltä hän nousee yöllä,

K 31: 15, Se waimo,.joka kadottaa
penninginsä, sytyttää kyntilätä, lakaisee huo-,
netta ;a etzii wisusti niin kauwan kuin hän
sen löytää. Jakob Labanin Mönä walwoi
yötä ia päiwää; päiwsllä wäMi händä helly
ja yöllä wilu. Handtwärkkäri kuuldelee kel»
loa, lukee hetket ja riendää, että hän sais
työnsä walmixi oikiaan aikaan. Seppä me«
nce aikaisin pajaansa. Mylläri jauhaa ahke«
rasti niin kauwan kuin wettä on» Kauppa»
mjes jättää muut woiton tähden, ei hän kat'
zo waiwaa, koffa, hän taita jotan woittaa.
Ihmiset otiawat eteensä kaikkinaista ajallisen
woiton tsbden, ho purjehtimat wailman ää-

yhdestä merestä toiseen,, käymät wirjästi
joka paikkaan, kusa kauppa käy Se ei ole
mpöskän padoin tehty. Sillä ahkera tästsaarran rikkaxi. Jota suwella koroo, hän on
toimeUincn, murra jota elon aikana makaa,
hän rulee häpiään. Sam K. lQ: 4, Z.'» Jos
nyt ihmiset mailmallisisa asioisa owat niin ab»
kerat, jos he hiellä ja waiwalla tekemät työ«
tä, j.a katowaison tähden ostamat ajan tyyri»
sti, kuinga paljo enämin eikö siis meidän pi«
däisi ahkerudella ja työllä ostaman Armon a«
jan meidän autuderemme.

Sentähden pitä meidän ostmnan, se on,
nautltzemaan autuden aikaa, niin että me

lai.
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laitamme pelwylla ja wapistuxella että me
«ueuaxi tulisimme. Phil. 2. Jos Mylläri,
«iin palje kuin mabdolljnen on, ei anna we.
den turhaan juosta pois, jaa, ei yölläkän, mi.
xi me annaisimme monen jalon hetken ja tii.
man hukkan mennä, maatesamme suruttomu.desa ja heknnMa. Jos PeldomieS ottaa wi.sun waarin ajastansa, kuiwattaa heinänsä
poudalla, kvlMä siemenensä aikaisin, ja hä.nen kätensä ei lakkaa ehtolla, miri en me
kylmäisi hengefä ja kynnäisi wanhurstaude.sa? Ia toska me hxwää teemme, niin äl.
kämme suuttuko; sillä aikanansa mekin saam.
,ne niittää ilman lakkamata. Gal. 6: 9. Ih-minen teke työtä taidolla ja ahkerudella, ki<
wisä, puusa ja kullasa, mirei myöskin sydä-
mesänsä? Jos Kauppamies on wiriä ja
ahkera saawuttarensa katowaisen ja turhanlvoiton, ehkä hän usiasti suuren waiwan pe-
rästä kärsii wahingon ja haatirikon; mizi me
siis olemma niin laiffat ja hitaat etzimään si.tä missiä ja katomatoinda rikkautta taiwaisa.
Joseph oli ahkera kokomaan elatusta wilja.
wuosina nälkä wuotten tarpexi: Mixi me
siis seisomme taiten päiwän jourilasna Math.
2n: 6. ja laimin lyömme Armon, kosta Ar-
mon owi seiso awoi meidän edesämme? Ei
aika odota meitä, waan meidän pitä otta,
man waari meidän autuudestamme. O! josta
me laivaisimme tehdä niin ahkerasti tpötä
meidän autuudemme päälle, kuin jumalatto,
mat kadotuxensa päälle. He pprkiwät kaikel-
la kiiwaudella omaan perikatohonsa, ja teke.,
M kaikella ahkerudella tpötä oman helmet.linsä



tinsä päälle. «He owat warhain huomenet'
tain ylhäya juopumurra nourelemaan, ja istu<
war hamaan yöhön asti, että he wiinasta
palawaxi tulisit. Es. 5: it. M osa syömät
leipäns surulla wolttaxensa helwetin. Toiset

hek»masa niinkuin angara hewoi,
nen sodasa, itänänsä tuin he pelkäisit myö,
hän tulemansa. Multa woittazensa Armon
aikaa, siitä el ihminen niin paljo surua ja
murhetta pidä, eikä tahdo waiwaa nähdä.
Mitä tarwitan, sanomat he, niin paljo itze-änsä waiwata? niin paljo lukea,
paastota ja walwoa e Mixi pidäisi ihminen
tekemän itzellensä pahaa, käymän surusa ja
murheesa, kosta hänellä on tila olla iloinen.
Ikäwä se on, niin ersittaa itzenfä mailmasta
ja sen Mutta anna Apostolin
wastata, On minä niin juoxe tuin tjetämär.
tämän puoleen, ja minä kilwottelen ei niin-
kuin ruulda piexäin 1 Cor. 9: 26. En me
haali marjon perän, engä aja tuulda takaa,
waan meillä on määrä, johon me juonemme,
ja kruunu, jonga tähden me kilwoittelemme,
ja jota warten ei »vireyttä eikä waiwaa sääs-
tettämsn pidä. Mitä waiwaa eikö nähtä
maallisen kruunun tähden. Kuinga moni
Sotamies eikö pane hengensä aldiri palkan
ja rikkan saalin tähden? Eiköstä siis meidän
pidäisi lakkamata ja suurimmalla kiiwaudella
pprkimän sen katomattoman Kruunun perään
taiwaisa? Ah! mikä sota ja kilwotus tähän
tarwitan. Sillä meillä on monda wihamjeM
la wastanseisojata, jotka tahtomat estää mei-
tä tätä kruunua saawuttamasta. Täsä omat

sisäl-
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sifslliset ja ulkonaiset wiholliset Sisällisesti Lii
Meillä estettä lihalda ja wereldä: sillä liha Hu
Moitzee hengeä waftan, ja heiirsi lihaa wastaN
Oal s: l?> Näiden wälillä pitä oleman a.
llnomaineu sots/ ja en Me mahda ikänä teh.
Vä rauhaa lihan kantza, sillä se on sisällinen
pettäjä, joka etzii pettää Meidän sjölUmMtz
perkelelle; meidän sydämemme on hänen ase»

jöft kaikki wäärybeN sota aseet o-
Wat jaä. st on perkelen
wähä helwetti, jaa, mailma tsynänsH wää<
tyttä. Sydän on häijy la pähanelkinen kaft.
pale ylitzö kaikkein: kuka taita sicä tutksak
Ah! kuinga monöa «väsynyttä hetkeä, kuinga
nionda sotaa, kuinga Monda rukousta> kuin»
Ha paljo itkua ja kyynelitä se maxaa ihmis
Ms, ennen kuin sydän tulee
Kuinga Monda pistoa ja haawäa täyty mei«
dän Hengen mjekalla andamaan wanhalle ih.
Miselle> eNnen kuin lida tulee
himoinsa ja hatuinsa kansia? Ulkonaisesti öN
ihmisellä estettä mailmälda ja kuin
mslilmafa owat, sillä ei meillä ote sotaa likaa
ja werta »vastan, waan Pahoja hengiä wa-
sian tailvan alla, jotka pötä ja päiwää
wät wiedä meitä pois oiktalda tjeldä, ja of.
taa Meildä pois aututzen. Ei Mahda siis ken<
gän niin kewiän oleman tul.
la, ja sttä ivähäinen, huokaus täsä teke täysi.
,ti. Sillä ei tule jokainen tciiwan waldakNii»
daail,,joka sanoo Hisßm, HNlxra, waM
se, kuin teke Isän taydon, joka on taiw«iija
Matth. 5. Elämän ahbaS potti ei a-veta
muius, kuin niille, jotka ähkitasll tolkulla-



-M jä tekemät wäkiwaldaa, se on, kaikella
'Voimalla pyytäwät sisälle. Sillä niin kun.
luu se: pyycäM Luk. 13: 24. eli kilwoirel.

'kat, niinkuin se joka on kuoleman kilwoilu.
sesa,"silla eläinä ja kuolema tulee sen päälle.
Meidän "pitä käymän niinkuin wäkirynnäköl»
lä, jos tneldän vitä rekemän MkiwaldaL

-luinalän rvalhakunnalle Matth. li: 12.
Sillä se on luia Kaupungi jota ei taltta
paljän käsin sisälle ottaa. Niitä on maismä.sa monda, jotka hopia-ja kulda.'luodeilla
kartawat suurten Herrain ja woimallisten ö.wein-pääw, wolttäMNsa ajallista'etua, Mut-
ta hengellisssä sodasa owat he huolimattomatja lnZunpitämällömät: he makawat Delilun
belmasa,. si,vi'kuin he wiholliselda fangiltuna
pois lMdän fangeuteen. Mut«
ta niinkuin Israelitat sait KäanM
maasta sillä tawälla, että se piti sisälle otetta,
man mjekan terällä, niin on Meillä wyZSkin
lupaus Taiwallisesta KaanaM, kuitenM pi«
tä meidän sen edestä ensin sotiman. Meille
on ?tM Armo. palkka Taiwaasa ketkettp,
mutta jos meidän sen saawuttaman pits, niin
en me saa seisoa alallansa, waan pitä niin
juoxemän ja kilwoirreleMän, errä me smsaamme 1 Cor. Z: 2tz.

Ylös, ylss sentähden, Te laiffat jä su.tUttomat jolka synnin makiasa Unesa
Makattt Pois sen kallin ajan, heräjälkät, tul.
tat ja ostakat sowelian ajan ja laittakat pel.
tvolla ja wapisluMa, että Te tuli.
sitta. Kuinga lauman tahdolta Te joutilasna

istua,
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istua, ja laistan kansia panna kätenne po.
weenne, ja se tulee Teille rvöläri saattaa suu-hunne jällen. San. K. 26': 15. Te tahdottekyllä autuutta, jos se ainoastansa nmrtmn
kypsät fiikunat putoili Teidän suuhunne.Nah. 3: 12. Kuinga kauwan Te tahdotta
seisoa joutilasna turulla ia sanoa wääran
Huonen haldian kantza: Gn minä woi tai.
waa. Pelkällekö matoin ei saaman kylläven»
sä syödä, kosta Te säästätte Teitänne työtä
tekemästä. Laiffus on ruma kappale. Salo.
mo sanoo: Laista käändele iyiänsä wuorella,
niinkuin owi säränäsä. San K. 26: 14. HH.nellä on aina joku este, taikka on nuori la.lopeura rjellä. n IZ. taikka on ylön lämmin,
taikka ylön kylmä: hän menee warhain wuo-
telle ja nousee hillan ylös. Rylmän tähdenei tahdo laista kyndää. San. K. 20: 4. Häntay revityillä n?aatteilla ja häpy on ne ryy,
syt, kuin hän päällensä pukee. Sentähvenneuwoo Salsmo händH menemään mpyriäisen
tygö ja oppimaan wireyttä. Hän soimaa hä.
nen laistuttansa sanoden: mene laista mar-
jaisen tygö, katzo hänen menonsa ja opi.
Kuinga kauwan sinä, laiskana «akat? Ho.
stas nouset unesta? Mata wielä wähä, ora
wielä unda päähäs: laste kätes wähH yhteen,
eccäs wiellä lewätä woistc Niin köyyps <?,

tistä tulee päälles niinkuin inackainjes, ja
waiwaisus niillkuin warustettu »njes. San»
K. 6:6, 9, 10, 11. loS nyt laiffus on wa.
hingollinen ja nuhattapa ajullisisa asioisa, ah!
kuinga määrällinen, eikö ole he:.getl:sisä lai»
ssuden kautta laimin lpödä Autuudeusa aikaa!

Aja-
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Ujäistkat tätä, Te syndiseN jotka Niin
tomasti spnnisä Makatte, lietkät ettei teidätt
vitanne maka, waaN juoxee äkisti pois? ja ei
tule kostan takasin Nostat srntähden, ennM
kuin mpöhäisexi tulee, kosta aika on pois;
sillä nhr on aika suructomUden unesta nosta,siom. zz: ii, Kuinga kauwan pitä mäilmatt
Teitä nukuttaman? Winqa kauwan tahdottaTe hänen helmäsansa maata? Ettekö tjedäj
Ulä hän on si Delila> kuin plönanbaa Tei>bän wthMisen käsim? Hänen hekumansa on
paula ja önnettoMUs. Hän oN laeliN kal»

joka puhuttckö O>§cl'am Makeilta sa»
Noilla, tuo edes wöita ja riestaä, Mutta ko»ffa 3e olette nukkunet, työ hän Naulan 3ei,
vän päänne läpitzen. ehkäwa ihanvelse, älkär-häNdH uffoko, ältät pan»
Ho maata häneN helmaansa, sillä kuinga pian
tmoatta Te nukkunenna tNlla surmaturi. Ko»ffa Sau! makais, otti David pois hänen
hänfä ja wesi.maljan ja Nbisai «iti lbalmispistämään händä lopitzen: kosta kaNsa LaireitkaupUngisa oltt suruttomat/ tulit Danin lap,
fet beidaN päällensä, löit heitä NnekaN cerällä
jci poldit kaupulitzin. Duom. K, tg-. 2?.telellä on sama cmvvtus suruttoman ja nuk«kunen syndlsen kansia, kuin GoZilla oli suru»
toinda kansaa wastan, koita hän sanoi: miä
Nä tahdon hpökötä niaaN kyliin > ja meiielt
heidän päällensä/ jotta surmsinna ja inurhs.
toinna asuwKl: jotka kackk» asuwat il-nm,
muurira, )s»Ua ei celklä eikä porttia ole. Hes.38: Slllä nlintlntt suruttomat ja as-tunet « M waaraa, tum heidän pllöszt.

W sH
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sä killuu, eikä tiedä mitä tarjona fa saapuilla
on; niin ei hawaitze mpsskän synnisä nukku.
net, misä waarasa he olesselewat. Se, joka
on nukkunut, ei lue Kctk ä, eikä tiedä mitä
aika kuluu: niin ei hawaitze mpöskän suru.
toin spndinsn, että autuuden pHlwä hukatnn
ja armon aika menee oh-hen. Kosta nuk»
kunu äkisti berätetän, wihastu hän sen pääl,
le, joka händä herättä, niin suuttumat myöSt
kin jumalattomat HERran Palwelioihw, koffa
he pyytämät herättää heitä synnin unessa, de
tahtomat ennemin saada estämätä pyrkiä edes
pahudesansa ja maata lewosa suruttomudesan»sa. Nu?klinella on unesa ussasti olemanansa
yhtä ja toista etua. whaa ja lamaraa. heku.
mata, kunniaa ja korkeutta, mutti koffa hsn
heräjää. niin ei hänellä ole mitään; niin myös-
kin syndiset näkemät unda taiwaasta, tehden
itzellensä petollisen toiwsn kerta sirine tulla»
Lensa: mutta menewät kuitengin laiwan simu.
tzen ja hcrWwät wiimein helwetisä Nu'ku«
nenä maatelamme taita meille pikaisesti ma.
hingo tapahtua, sillä en me silloin tiedä mitä
tapahtuu. Ihmisten maatesa tuli
ja kylwi ohdakkeita nisuin sekaan: koffa su»

ruttomudesa maatan, niin kylmää perkele sis»menensä sydämehen.

Ön siis sangen tarpeginen walwoa ru,
koilla ja työtä tehdä; sillä laiffus on perkelen
päänalainen, jonga päällä moni on nukku.
nut wilmeisen unensa. Se on suuresti wali,
tetlawa, etlä monda tuhatta nveneniät
ennemln nuktununna helwetttm, kum wal.

paanna
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pannna ja työtä lekewäisenä taiwaseen. Kuitt»
ga monda päiwää menee pois, jona sanotan:
Nyt on taas vzi päiwä mennyt eli hukkaun»
dunut- Mutta laita niin, o! ihminen, ettei
sinulla olis syy kerran sanoa: minä olen hu-
kannut niin monda jalöo hetkeä ja päiwää,
että minä" nyt, woi minua! olen itze bukasa.
O! ihminen, o! ihminen, älä siis makaa,
ole ahkera ja tee työtä, muista mingä palkan
laista palwelia saa. Pidä waaris, o! ihmi»
nen, sinä ajattelet joulilaisnä tulewas taiwo.

mutta tosin makaa monda tukatta hel,
ivetisä jotka kuta ties owat ollet ahkerammat
ja upcrmnmat kuin sinä ludas kadui, ett»
hän oli pahoin tehnyt ja pettänet wiartoMan
wercn, Maith, 27: 4 Achab noprycci isiensäHKRran eveja. i KUn 2l: 2g Hero.
des kuuldeli Johannesta mielellänsä Murk. 6:
20 t3i paljo puuttunut, eccei Agrippa tul-
lut Christlcpxi. Ap. T,. 26: 28 Riran.op,
pinuc el ollut kaukana Jumalan waldakun.
nasta Mark. 12: 34. phariscus ei ollut niitt
julnälatoln kuin lnuut ei ryöwäri, ei wäärä,
ei huorinrekiä. -Hän paästoi kahdesti wiikosa
ja annoi kaikista kuin hänellä oli.
Luk. ,?,:n, iZ. Mitä sinä olet tehnyt enäm-
bitä kuln nämät? Katz» eltes petä itztäs Hu-
tuttelewaisella pohydellä. Sentähden nouss
plös aikanas ja tee tpötä autUudcs päälle.
Nostat, sanoit Dalein Lapset weljtllensä,
täykännne ylös heldäy lvgonsä: sillä me o«
lcunne maan, ja kaHo se sangen
hpwä: rietkät tenänne ia äldär ol-
ko tzttftk menelyään j« oinijtamaa!» lllaaca,

B 2 Duom.
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Duom. H. 18: 9- Tosin Taiwas bn hywä
maa, mutta jos sen tahdotte omistaa, niin
rietkät teitänne ja älkät olko hitat ja laiskatsiinä kuin teidän tekemän pjts waan pyytä»
kät ohrasta portista mennä sialle: sillä nion«
da on, sanon minä Teille, jotka pyyräwät
inennä MUe, ja ei taida. Luk. iz: L4.

3.

Kuka aikaa ostaman pitä.
IsAe olemma nyt kuullet, mitä ostettamätt
""'- pitä, nimittäin Aikaa, ja kuinka se o<
stettamcn pitä, tutklstelkani npt Kauppamiebiä
eli niitä, jolta aikaa ofiams-n pitä Tyrin
markkinoille tuli Kauvpamieliiä monesta maan»
paikasta. Dröri Fi etelästä wli maan ääristä
tuulemaan Salomonin wnsautta Maltli. 12:
42. MUtta I'malan täyty itze M'liltaa: Mi-
nä kokoran käteni koko päitvän torcelemntro«
malle Ransftlle.' Es. <'Z: 2 tzZ: l San, K<
1:24. bän seisoo ja huutaa: lutkat ja osta»
kat, mutta ei kengän ota waari Hänen
dollansa. Mitä, sanomat be, ajalla
pitä? Suurimmasti on walitettawa, että ai«
ta, joka on niin kallis kappale, niin tutkana
pidelän ja niin harwoilda ostetan. Mltä siis
pilä tekemän? Mlnä «ahdon menns ulos ka.
tuiNe ja kujille kauppamaan Aikaa, jos. mitä»
max, joku löytyisi, kmn labdols ostaa: Erin«
vmattain tahdon minä mennä niiden kolmen
Säälym, Hallitus. Säädyn, OMus. SsädM.
ja Huonclllftn Säädyn tpSö.

Hal,
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z. Hillitus.ZHäty »n tpsläs ja waiwH»
loinen SHätp, ja ne jotka siinä palwelusia
tekemät, tarwitzewat paljo aikaä, sentäbden
tahdon minä ensin nunna heidän tygönsä.
Multa minä soisin ellei minulle täsä käwiS
niinkuin Jeremialle: Hän meni ensin yhteisen
Kansan tygö multa ei tullut kuultuxi. niin
sanoi hän: se on waiwaincn joukko: he owat
vmmärcämärrämäl:, ja ei tiedä ne»
rä, e.kä heidän Inmalansn oikeutta. Minä
täyn woiinallisten ja puhun heidän kans,
sansa, sillä heidän pitä tierämän HGRran
tien ja heidän Jumalansa oikeuden. Multa
hänen tävdpi waliltaa sitä samaa heistä: he
ow«r kaikki lken särkenet, ja kackaisnec sittt».
ler Niin Te Runingar siw ymmär,
täkär, ja Te maan Duomarir andakac Tei.
tänne kilricraa, suuta pojalle, eccei
hän wihastuisi ja Te hukkuisitte tiellä. Ps, 2:
zo, 12. Te Esiwallan Pcrsonat ja Te Duo.
maril! ostakat se soweljas aika siihen, kuin
3ndän tekemän pitä, olkat ahkerat työsänne,
w..rhain ylhällä Porliia saoltatnan ouwollle
olkcus >a aurcatar lesten asiata. Es. 1: 17.tön olko Teillä sama Mieli, kuin sillä wää.
lällt Duomalilla, joka ei peljännyt Jumala,
ta eitä häwennpt ihmisiä; ältät lpkäkrZ hur«
fian asiaa ylös phdestä ajasta toiseen, ja äl»
lät andako köphän Lesten tulla niin usein ja
huutaa; saattakat hänelle oikeus, ennen kuin
hän paitoo teitä Jumalan duomion eleen.
Tehkät oikeus duomiosa, sillä Jumala on läs.

/ nä-: Ei mikän talda paremmin kehoitiaa pal-
we.liata ahkeruteen ja ulkMsutZen, kuin hä.

N3N
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nen Herransa läsnäslemuS Tietkät Teillänne
oleman Taiwaisa, jonga duo,
mio istuimen eteen Te pian kutzutan tiliä te»
kemsän. että Jumala on anda.
nut Teille wozman ja wallan, jolla Te taidat»
te ehescultaa Hänen kunniatansa maan pääl«
lä. ja auttaa svrrttuila ja rangaista paboja.
niin ällät andako miekan ruostua lupcsu; ko-
sta se on Teidän kabesänne, niin rangaista?
spndiä ja pabutta, ja ulosiuurittakat juma-
lattomat maasta, ettei Jumala kerta ulosjuu,
ritais Teitä ja heitäis Teitä pois eläwitten
maasta, Altät olko niinkuin hedelmättömät
puut, jotka estäwit ja turmelemat maata, eli
niinkuin kelwotoin taa ka maan päällä, joka
on maan rasitus, waan olkat Taiwan tähtein
kaldaiset jotka aina walaisewat; niin walai,
ston Tcidängin kpntplänne ihmisten edesä, eh«
kä fe mtM muiden tähden tuluistin. Kynti,
lä sammutetan wiimeiseri ehtolla ja sytytetän
ensimmäiseni aamulla: Esiwallan personat pi<
lä oleman ahkerat tpösänsä. menemän hilian
wuotelle ja »varhain plZs, niin teki MoseS,
hän dusmitzi Kansaa aamusta asti.
2 Mos. K. 13:13. Pilatus oli aamulla mar?
hain Raastuwasa. loh. 13: 2A, Joka istun
tpyrisä ja pitää melaa, ei hän saa maata eli
torkkua, Joseph, Egyptin maan I'H, cli.sangen wiriä ja ahkera. Ahkera käsi saa hal.
lira San. K 12: 24. Te. jotka oletle Iu»malalda saanet usiaman leiwistän ja suurem»
mat lahjat kuin muut, älkät kaimatko niitä
maahan, waan tehkät kiiwasti tpötä luma»
lan kunnian lähden: sillä kirottu on se, joka

tekö
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teke HERran työtä laiffasti. Alkät ajatelko,
että Te ulelta asetetut korkialle mailmaan itze
tähtenne, >ttä Te maan eläisitte hekumasa ja
hywisä päiwi'ä, ja ette suriS losepdin wa-
hingosta: Hänelle palo annettu on, sildä pal-
joeHicän, ja ;onga halduun pal o on annerru,
siloa enämpi anoran Luk. 12: 43 Auringon
pitä enämmin paistaman, kuin Kuun. Kuka
on enämmin welkipää palwelemaan Jumala-
t« maan päällä, kuin ne, jotka owat asetetut
Jumalan siaan, joille Jumala on andanut
enämmän kuin muille, ja pannut heitä
kuin Saulin, päätä kuin kansM,
Te, jotka otetta Jumalat maan päällä, kun-
nioittakat Händä, kuin on Jumala sekä tai,
wan etts maan ylitzen S<mtähden on Ju-
mala asettanut Teitä pääri ja Herroixi
fa, että To olisitte koko maalle esituwaxi.
Israelin Päämiehistä, jotka VlimmHiset olit
heidän Isämsi duonesa, luetan 4 Mos. K, ?.

etlä he uhraisit ensin. Kosta Päämiehet ja

A uumälsel ensin ylltzekäywäi ja nkkowat Lain,
«un Alamaiset pian iekezyät sitä samaa. Nim
tapahdut aikana: Kanja ollt paka»
N.NN tyttäriä belllensä ja hedän pojillensa,
silla heidän OääimchensH ja Gsiwaldansa oiir
ensiminäiser siniä pahasa relosa. Esr. 9: 2.sanoo Salomo: Päämies, joka
ryalherra rakastaa, hänsn palweliansa owat
kaikki mmalarromar. San. K. 29: 12. SM
nit-kain isot edellä tekewät, niin tekemät wä>
hät peräsä. Kosta Esiwaloa kieldä sondezH
ja pahoja tekoja, ja elää ltze chrlstilllsesti,
niin tekemät mpöskin muut nun: multa kosta
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Esiwallan persynat elämät pahasti, niin hal<
wemat noudattamat heidän ja M;
lewät ihensä heiden esimerkistänsä. Voisslal»,
lisien estkuma on niinkuin polttama tuli, jo«
ka tu!ut<aa kolo maan. Niin oli lerobeamiftfynhi ei ainoastansa wahinOMnm hänelle,
helle, waan fokö maakunnalle, sillä hän saattiIsraelin tskemHän, yiin sttä fpntzi sai,
nimen hänestä hänen jälken tulewaistcnsa ly.»
kynä, kuin elir HrowaMn MebLchin poja,H
synnM. jyillg hän. saarci Israelin skidiä
tefnsän i Ku,n. K. 13: 26. Mutta niin,
kuin Wwallan oniat enämmin pahen-
hawaiftt, niin tulemat ne myös suuremmasti
ranqaisiuM Wunhasa Test 'Mcvwsä, jya

rikoi fiecäinäcä käskyt
pastan, niin pm vuonlan uyrix-i
rin, mutta jos jokn yhceiseM rikoi,
niin piri hänelz m<s,nan
4: , 23, Voimallisten synnit pitä woimal»
lisesti rangHistaman, sillä, ns saattamat onnet-
lomuden koko maakunnan vlitze. Jossa Bavih
teki spndis, niin iäydyi SeitzcmänkpmmendH
inhatta Iftaclista kuolla. L Sam.
«4: Te Korkiat ja WoilnaUisei, slkut sM
laimin lyökö sitä suurta welwollisutta, kmUse Korkein Jumala Teildä maatii;- siNH
yn pannut koko Maakunnan menestynen Tel,
hän hartioillennL; ?anMffat pahaa, älkäz
saldiko syndiä ha?joit?ttawan, ttt?t autais
snndistH menemään. Ah! mikä
suuri tili HEZttan päimänä Teidän bdefänne
seisoo. Malttakaa siis mitä Teidän tekemän

Wnw Ww Te. n)iwlha Ws Dnnar,.
GM



Gey minä Jumalan puolesta -takaan, että
Te oletta ju,nalay za korkeimman L.c.p»

ser; niin räMpy heidän kmrengin kuolla niin»
huin ihmistä Ps. 82: 6, 7. Mitä zilloin on
tehty, st pysyy tehtynä kaikesa ijancaikkisu.
desa, ja ei laitta enä kostan muutetta; kuo,
leman hetkellä kuuluu se. niinkuin Pilatus
sanoi päällekirjoituMa ristin pääl.
lä-. mits on kirjoitettu, se on kirjoitettu. Vsta-
kat sentäbden aikaa, ja tehkät hywää, niin
kauwan kuin taidatte,/ nzzt kohta, taikka ei
foffan.

2. ÖpettzS»Säädyn tyg3 tahdon mins
Wpös mennä, jos h? tahtomat ostaa aikaa,
kosta heillä on Jumalan käffy, ottaa ajasta
»vaarin, ja walwoa ihmisten sieluin ylitztz.
3e HEMan Palweliat, joille Jumala on u>
lonut kansanst», ostakat soweliasta aikaa
terudolla ja työllä, ja HM säästäkö hikeänneza waiwaanne niiden edestä, kuin ChnstuS ei
ole säästänyt werensä. Alkäe <>ltzo hirar töi-
sänno. Olkat pglawas polrpelkat
HGRraa, Rym !2: ii. Tebkät työtä ru-
kouzilla ja kyyneleillä, ja ottakat ft suuri
Lammasten. Paimen esikuwaP, joka si anda«
nut yhtäkän tilaa yhitzen mennä saarnataxen-sa ja opettaxensa. Kaikifa pcnkoisa löysi Hän
Saarnastuolin edesänsä < joko se oli
y>Uvfella eli templisä« ft oli Hänelle phlä ra-kas, kuin waan kansa oli kokounnut: ei M«
kän paikka, ei pxikän aika ollut Hänelle so<

Siihen neuwoo myöskin Apostoli
T?i.tä nMs: Gaarna Sanaa, piyK

päälltz
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päälle sekä harvalla että sopimattomalla ajalla.
2Dm 4: 2. Niin teki Ap.stoli itzekin, hän
sanrnais puoli yöhön asti, ;a neuwoi Opet«
taita oleman samalla tawalla ahkerat occakar
siw, sanoo hiin. itzestänne waari ja kaikesta
Laumatta, ja walwokat, muistain, erren n>i-
na kolmena ajastaikana ole lakannut yöllä ja
päirvällä teitä tyyneleillä neuwomasta itzeku»
takin. Ap T 20:7,23 31. Petän oli myös
täsä asiasa ahkera ja Jumala siunais hänen
työnsä, että hän yhdclw rrc-llä »voitti kolme-
tuhatta sielua Sille, joka tahtoo sieluja woit»
taa, on sangen tarpellinen alati walwoa ja
Vttaa ajasta ivifun waarin: sillä tuo on pai-
nama ja "ira lnhp. Tätä mmstutta Peluri
sanoden: <S>i minä tahdo unhohta teille aina
mmstutta vraikka re rlcdätte ja ivahroistctuk
oletta rälä roruudeft. Sillä minä
arwan kohrulllsexi, niin kauwan tuin mi'
nä räsH maiasa olen, herärra »reicä ja mmstutca
teille: Slllä minä tiedän errä minun picä pian
tämän minun majani paneman pois 2 Pet,
1:12.13, »4. En minä taida nosta ylös hau-
dasta, tahtoo hän sanoa, sanrnamaan teille,
sentähden tahdon minä tehdä sitä nyt, niin
kauwan kuin minulla siiben aikaa ja lilaa on:
minun heng?ni ei ole minun kädesäni, kosta
minä saa» sanan, niin täyty minun ei an,o-
astansa Mlämän minun sieluni Jumalan kä«
sihin, mutta Hän tahtoo myös waatia teidän
sielunne minun kädestäni. Sillä niin kuulu,
wat HERran Sanat Proohelan Hesekielin ja
kaikkein Jumalan palweliain tygö: Sinä ih-
misen lapsi, minä olen pannut sinun Israelin

huo
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huonen wsrriaxi: sinun pitä tuuleman sanan
inmun suustani ;a waraman heirä nunun puo,
lejtani minä sanon jum«larcomalle:
sinun pirä coriststi kuoleman, ja er sinä wara
händä, etkä sano hänelle sicä, että ju>nalatoin
lakkais jumalattomasta menostansa, ja sais «

lää: niin pitä sen jumalattoman kuoleman syn»
deinsä tähden, murra hänen werensä rahdon
minä waaria si>mn kädeftäs. Hes. z: 17. 18-
Täsä näettä To, HERran palweliat, mitä
Teidän wirkahanne tulee, mitä Teidän pitä
tekemän ja mikä Teidän rangaistuanne on,
jos Te sen laimin lyötte Mirkanne puolesta
lutzuu Jumalan Hengi Teitä WMioxi. War-
tia ei saa laimin lyödä welwollisudensa, muu-
toin hän pannan pois wiralda, wälittäin
myös pois hengeldä. Niinkuin lindu joka
pesästänsä, kulkee, niin on se mies, joka sia«
siansa siirrä. San. K. 27: 8 Sentähden
I)ropHeta ei myöskän tahtonut wartiostansa
poiketa. Minä olen »vartiolla xli päiwää,
ja olen minun kaik"i Es. 21:
8. Propheta Habakuk samalla muotoo: Päsä
minä seison mmun warriosani ja astun minun
linnaani, ja kävelen nähdäreni mitä minulle
sanotan, jg mltä minä sir; wastan, joka mi'
nua nuhtelee. Hab. 2: 1. Se joka on pandu
postiin, ei suingan saa nukkua wartiosaZsa,
waan hänen pitä alati walwoman, ja unda»
man tietä kossa wihollinen tulee. Opettaja«
joka itze makaa spnnisä. kuinga taita hän
muita herättää, kosta perkele ja mailma seuH
kiusawat? Kuinga eikö tule luöypxi
jq langee wartiain laiffuden tähden? Ah ka<

tzokat
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tzo?at, ettei joku sielu Kukkuisi Teidän unsnntz
za laiffudenne kautta; muistutat, että luma»
la, loia on uffonut Tcttle wartian, kcr.a täy,
pmbärms ja tatzelee, kuinga Te wahtil pidat<
te: katzokal, ettei Hän löydä Tetta makawan,
«iintum Chr<stus, kosta Häy tuli Opetusta»
stensa tygö, löysi h:icä ercä heidän
silmänsä olu rastat, niin creei he cieimet mi'
ta heidä/v Piri Händä Matth. 26.
W> nian huutaman, tenen huwansä hän
näkee, ei säästämän Kuningasta, Päämiestä,
Soldat.ia eikä sillä ei hän tunnh
ketän pyllä. ftnlädd.n on hämllä oikeus ja
walda, koffa h«ln setsoo, puhutella,
ketä hywäälisä hän näkee. Pappi, Opettaja
-La Hsßran Palmella ei saa lebdä eroilusta
«hmtsteu wälillc, waan ncumoa jokaista ilman
eroitusia, ollbn Kuningas, Herra, Alamgi,
«en/ Risas eli Äophä. ii.xö minua,! sanot
Prophela Kun, K. Z.Q. 3Z<

Ei ole- pandu yhtäkän merkkiä shnnm
PMe, ntinluin Kamil. päällä; sitä pitä lyö»
tömän kusa se lZylyl), myöskin Templlsä ja
Arkoja» W>rlia ei saa päästää ketän sisällä
Völla; pitä bstzoMn wisusti perän, ettei joku
wihollmen sala'.sefii tulis muur n ylltze, ia
Niin rtzeSpHin. Wartiat Sionin muuscln pääl-
lä pitä katzolnan wisusti perHn, ettei st)ndl ia
pahus sais tungen Ganankuuliain fskaan.
Mutta, stN pahembi! toisin uäkpY tapahtw
VftN> hnmn kauhistus ottaa mallan, sentäh«
den että Wariiat omat luAUNpitämättomät,
M Opettajat tzwat äänsti, Owat mxtär koi»
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«rat, jorka ?i woi haukkua; he orvat taiskat>
he matarvar ja unda rakastawar. Es. 56: K).
Jaa, niinkuin Petcri Engelin kansia kä.vi
ensimmäisen ja toisen warcian läpitze? ja ez
pelkän siihen mitän puhunut; niin saa sondi
pitää wapaan juorunsa, mennä ensimmäisen
ia toisen wattian läpitze, niin cctei koirakan
kieldänfä u?>är'.västä 2 Mos. K. i!: War-.
lia ottaa wisun maarin jokaitzesta hetkestä >

kuin lpö, sentähden kysytän Nartioilda,
Jumalan Palwelioilda Ptophetan tykönä?
U)arria. tnicä yö kuluu? N?ania, mitä yö
huluu? Es. 2i: :i. Mutta jumalattomat saa.

tämän wasiauxen: kuin aamu tnlce, Niili!
wielä yö on v 12. Wartian pitä kpllä ai»
na walwcnlan, mutta enimmäst, koffa
saapuilla on. oliffo sitten walkia wMaliensH
eli wihollinen tulis: silloin silloin
kläpälän, että ihmiset heräisit. Tosin meidänseasamme on walkia mallallensa > joka kutzu»
tan ja on spndi, kuin polttaa joka paikasa
ja kulutta maan: ilman sitä on myöskin wl.
hollinen tulos katkomaan meidän päällemme,
Mä käv ymb ri niinkuin kiljurya ja»
lopenra ja ehii kenen hän nielis. 1 Pet Z.
Täsä on niin monda perkelen sanansaattajaa,
jotka ajamat sielua tasaa kuin wesi, jonga
ilohikärme suultansa puustais Ilm K. 12:16°
Kusa owat silloin Wartiat, jotka huutaman
pitä? Eikö kelän ole, kuin itkee itkewäilcn
lesuren Ei ketän kuin suree Jose-
phin wahlngota? tetän, kuin puhuu ah-
distetun Israelin edestä. Tosin, mitä IEIuS
sanvl Ope;uslapsitttznsg, mahla olla lanouu

kai.
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kaikille Jumalan Palwelioille: mäatkar wletä
ja lcwäckäc: joka minun percä, se lähestyi.
Mark 14: 41, 42. Susi, joka tahtoo syödä
plös Teidän laumanne, ja waras walwoo
murtarensa sisälle Teidän huoneseenne: Ah!
Taidottako wielä maata? Te näette, että
mailma kokonansa on langenut synnin uneen,
suuret ja pienet, wanhat ja nuoret, jokainen
makaa nurkununna loukasansa, ehkä ei olla
bilian meidän ymbärillemme; sillä Taiwas
jylistää, maa järisee ja wapisee, meri ja aal<
lot pauhawat, lautta ihminen makaa yhtä hy»
win. niin ettei yMän nosta päätänsä plös,
ei awa silmiänsä eikä katzo ymbärillensä mitä
saapuilla on, Jaa, niinkuin se joka makaa
keffellä merta; ja niinkuin se joka makaa yi»
hällä hahden pielen pääsä. hän-
dä waan ei hi.n runne kipua, he s/säwät
l?andä, ja ci hän tiedä San. K. 23: Z4, zg<
Niin sywästi owat ihmiset synnisä nukkunet:
itänänsä kuin Propheta Jona, joka makais
habdesa uneen nukkunut, kosta ilma noufi
merellä niin että haa.ri luultin rikkunvunen,
Ab! walwokat siis, Te Wlirtiat, ja huutakat
alati ja hartaasti, että ihmiset, jotka tämän
wailman piimällä yöllä niin suruttomasti syn-
nisä mokawat, mahdaisit kerta detätetyxi lulla.
Ia waikka ihmiset ei tahdo herätä, waan ma-
kawat Teidän saarnanne alla, niinkuin Eu<
tychuS, joka nukufisa Mtois alas akkunasta,
koffa Pawa!» saarnais; niin älkät suuttuko
tekemästä mitä Teldän tulee, jg mitä Teidän
wellvolltiubenne waali El ole siinä kyllä et-
tä WaNia huuta yhden eli tolsen lenan,

waan



waan hänen pitä huutamaan kokoyösen, sillä
niin sanoo Hsßra: Jerusalem, minä asetan

sinun muuris päälle, jotta ei ikänä
päiwällä eikä yöllä waikene. Es. 6R: 6 Et
spndi ole niin pian ulosjuuriteltu, ei siitä
laitta sanoa, niinkuin Abisai Saulista: minä
syöxen hänen kerran, niin eeren minä enä tar-
wiye kertoja sitä. 1 Sam <K. 2y: 8 Et,
Agar kärsii monda haawaa, ennen kuin hän
walttä ulos huonesta, Usiamman erän pitä
lirichon muurein ymbäri käytämän, ennen
kuin ne jakowät. Ei ole kyllä, l?ödä kolma-
sti waan wiidcsti eli kuudesti 2 Kun K. 13:
tZ, '9 ja wielä uftimin, jos syndi pitä uIVS.
juuritetuxi tuleman. Ihmisen sydän ei ole
niin pian särjetty, se vitä kauwan runnelda-
man; se on kowa kuin kiwi, Jumalan sanasaa usein monda kerta langea sen päälle, en-
nen kuin se tulee särjetyri. Sentähden olkat
ahkerat työsänne, ettei niitä sieluia, joita lu.
mala on kalliisti omalla pyhällä werellänsä
ostanut, waaditaisi Teidän kädestänne, ja Te
niin tulisitte wikapääri kahdenkertaisen weren
wikaan. Sillä se vysyp iiankaikkifena totuu.
lena Jumalan tykönä: Minä tahdon waa»
ria weren sinun kädestäs. Se, joka laimin
lyö wapaktaa jumalattoman sielua kuolema,
sta, hän tulee sielun murhajari, sills se lue,
tan hänelle niin kuln bän olis sen sielun mnr.
hanut, ja HERra wiWi waatii syndtsen ws-
ren hänen kädestänsä.

Niinkuin Abelin weri huusi kostoa tai.
waastu, niin huutawat mpöstm kadoieituin

sie.
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Mui kostoa luZunpilämsltomäin KpttiajM
plitze. jolta owat ollet syy heidän kadotuxeen-sa, että he owat nähnet bcidän syndinsä, waan
ri majoittanet heitä. Sentähden sanoo Pa-
wali: tt?oi «nlnua, Men Minä Evatigeliumia
ilmsira. l Gor. 9: !6. Täniä kostee Teihin.
Te Papit, Msr Te sitä luule, eikä laste M
sydämellenne, eträ Te a-inarte mtnun Nimel,
leni kunnian, <anoö <GERra Zcbaorh Niili
nnnä annatt kir»ujim tulla Teidän hlinenne;
Etzikät siis Jumalan kunniata, kosta Te siii
hen oletta asetetut, ja kawahtakat, ettei lu>
malan Nimi Teidän täbtenne lulis
ihmisten seasa. Andakat Teidän oppinne ja
elämänne yhtä pitää, ettei Jumala tulis kun-
nivltetuxi Teidän cppmne, multa hswäistyfi
Teidän elämänne kautta. Niinkuin Urim jat
Tumim oli Pappein kaunistus manbasa Te»

niin pitä teidän elsmänne ja me-
nonne oleman ne kullit kiwet, joisa IKmalcm
Laki pitä oleman kirjoitettu: jaa, Teidän c!ä>
Männe Pitä oleman kitja, jösa pxilcttaiset
taitamat nähdä ja lukea sitä, kuin he kuules
wat Teidän saarnawan, etts wicttomat mat>
daifit Teistä tulla takeltMj mutta ei suingan
Teidän esimcrkkinne ja estkutyanne kautta pa-
hetetufi ja kadoteluz-i, Moi sirä jota pahem
Vaa yhden näistä pieninnstäi Woi sitä, joka
patMda ne sielut, joita hän on pandu ma-
pahtamaan. Te olerm Mssilnianwalkeus: niin
walistaton siis Teidän walkelldenne ihmistä
edesi, että he näkisit T«oän hywär rsonne/
ja tunNiolttaisir Teidän I<äänne, Ma on«vmsa. Matth. 5: ib. LiMtakm min etlH



Vawput aina palamat, et Te tiedä kmnga
kauwan Teetätte eii spndinen elää. Jos tay.
dotte wapahtaa hänen sielunsa, niin tehkät
fe kohta, ennen kuin hän synnisänsä kuolee,
koffa se kuuluu Teille, niinkuin Propheta sa.
noi Kuningas Ahabille: Mnun sielus pirH
«Immn hänen sidlunsa edestä, l. Kun. K 20: 42.
Korottakat siis äänenne niinkuin Basuna ja
ilmoittakat Kansalle heidän pahat tekonsa.
Perkele on aina walpHs, hukuttelemaan sie.
luja belwettiin, niin seifokat händä wastan
ja älkät laimin lyökö yhtskän aikaa woitta»
zenne sieluja ja wiedätenne heitä taiwafeen.
Jos murhen pito sielucha joffus on ollut tar.
Pellinen, niin on se wiWt näinä pahoina
aikoina. Te näette, että spndiä tehdän ilman
häwutä, itänänsä kuin katon päällä kaikkein
silmäin edesä. Synnin kauhistunet owat afet-
tanst ihmiset ylimäiseen huippuun, että he
sieldä soöstäis alas sywyteen. Synnin wal«
kia palaa yli koko maan ja syndiset vwat
waaraS itze tulla poldetuxi. O! Te
huutakat fpndiselle ja herättäkät bändä surut,
tomuden unesta, ettei hän hukkuisi Sodoman
lulesa Gurkuteldawa oli nähdä sitä miestä,
ji>ta hosui itziänst kilvillä Mark. Z: 5. niin
että meri wuosi hänen ruumistansa:
Za surkia eikö ole nähdä ihmisiä kieriffelewän
syndinsä weresä ja juoxewan ilkiwaldaisesti ja
uppiniffaisesti helwettiin? Andakat heidän sur»
kia tilansa käydä Teidän sydämellenne, etzikät
sytyttää heidän lampujansa, eltä he nsttsit
kuinga he waeldawat. Maalatkat heidän e-
teensä hclwetin hirmuisutta, johon he pnsiästh

E juo.
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juoeewat, saattakat heitä pelkämään sitä on«
netoinda ijankaikkilulta ja helmetin sanoma»
toinda waiwaa. Tehkät mitä tehläwä on,
ettei he kerta kirois Teitä, ja ettei heidänwerenss, jonga Jumala tahtoo waatia Tei-
dän kädestänne, mahdaiS saalia Teitä samaan
lvaiwaan. Sentähden, niin kauw.m kuin Te
elätte heidän kansiansa, ja niin kamvan, kuin
heillä on korwat kuulla, niin älkat olko my-
kät, rangaistat, nuhdelkat neuwokar kaikella
slweydeNä ja opetuxella, jos he sen kuulewat
taikka kahowar 2 Tim. 4: 2. Hes. 2: 7-
Wielä on aika wapahtaa heidän sielunsa, niin
lauman kuin Te wielä oletta heidän kanansa
tiellä; sentähden tehkät pian mitä Te aiwotle
tehdä, Wt kohta taikka ei kostan-

3. Nyt tulen Minä huonelliseN Oäsdyn
tpgö. Jokainen tarwitzes tuöhöönsä ja ajalli.
ften elatufeensa mpöstin ostaa aikaa- mutta
toiwotettawa olis, että ihmiset ostaisit aikaa
hywiin töihin ja muita christillisiä welwolli-
sudelta harjoittaxensa, itziänsä ja lämmäi.
stänsä kohtan. Te, jotka olette tähimäisellen.
ne welkaa rakkautta, majakat siitä jotakin
jokapäiwä, ehkä et Te loskan kerkeä koko
»velkaanne maramaan. Jos se on henqellilisH
asioisa, että hän tarwitzee Teidän apuanne,
niin auttatat händä> kosta Te wielä hänen
kansiansa tiellä olette, niin kauwan kuin Te
elätte; sitten on kaikki mpööäinen: haudasa
« ole työtä, taitoa ymmärrystä eli wiisaur-
ta. Sln rn. K.9: lo Sentähden orraramme
»aari tomen toisestamme, että me ahtcroitzem»

m«
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Mä mettämme rakkaudesta ja hywistä röistä,
ja stcä enämnnn, kulli Te näccre sen päiwän
lähcstywän. Ebr. ic): 24, 25. Tuma oli Da«
vidin ja halu: Minä tahdott wäärille
operra sinun ries; että syndiser tygös palajat»
sir. Ps. 51: 15 Tämä on kaikteln meidän
welivollNltdeinmc. yhden niinkuin toisenkin.Jos meidän lähimmäisemme juhta kaatuu
kuorman alla, niin pitä lMidän sitä ylös-
auttaman; kkinga paljow enämmin eikö mei«
hän siis pidälsl auttaman lähimmäistämme
ylös, koffa hän bsnqcllisellä muotoo tangee?
Jumala on käskenyt meiVän lekiinään itzel-lemn<e vstäwitä wäärästä teks»
mään nlille hl)wää. jotka täällä ei taida meillesitä palkita, Hckn tahtoo itze kaikki meille ma»
faa. Jos joku on rikkonut weljeensä wastanhän sopikdn kantzansa, koffa hän wie«lä hänen ka: siania tiellä on, ennen kuin mo»lemmat tulemat Kuomarin eteen, joka andakullengin mitä oikein on. Ostakammö atkaa,
ja älkämme laimin lyökö yhtälän wetwollt.sutta, olkon sillä mikä nimi hywänsä Tey»
rämme hywää, kosta meiltä aika on. Gal. 6:
la. Usein walitetan ettei ole aikaa: sentähden
ostakat nyt aikaa, niin paljo kuin Teidän au»
tuudenne työhön tarwitan, nyt on se myydä,
vstakat sitä nyt kohta, taikka ei kostan.

4.
Kusa aikaa saadan ostaa, eli mistäse ostettaman pitä.

M?inä olen edelläkäywäisisä neuwonut ja
E 2 - ma-
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Ätänimut Teitä ostamaan aikaa, fentähden
on Teillä nyt syy kysyä, kusa eli mistä siis
Mä aikaa ostettamaan? Ei suingan ole se
Annun kädesäni. Ei Teidän pidä ajatteleman
ajan oleman myydä jongun muun, kuin Tei»
dän itze tykönänne. Itze tykönänne Te sen
löydätte, sentähdsn mengät itze lygönne, ja
katzokat, kuinga Te olette käyttänet ajan»
taikka turhuteen, syndiin jÄ pahuteen, taikka
siihen, kuin hyödyllinen ollut on. Olettako
turhaan ja syndisellä lamalla hukannet pois
edesmennen ajan, niin on nyt minun ncu.
woni, että Te kahdenkertaisella abkerudella ja
waiwalla ostatte sen takasin. Erinomaltam
tahdon minä osottaa kolmee kappaletta, josta
nika pila ostettaman.

Ä. Turhista ajatuxista.
H. Kelwottomista puheista.
3. Lihallisista töistä.
i. Turhat ajatuxei owat salaiset markat,

jotka hawaitzemata warastawat meildä sen kal,
lin käppalen. ajan. Sillä niinkuin waraSkäy
ja katzelee pmbärillensä, kusa hän taita jota.
tm warasiaa, ja tjchmä heittelee silmiänsä
sinne ja tänne; San. K. i?: 24. Niin on
myös meidän ajatustemme kantza laita sydä»
mesä. Ne kulkemat sinne ja tänne, ylös ja
aleS, pmbäri joka paikkaa, sillä ihmisellä onsuru monenlaisista ja niin aika kuluu. Se
vn mahdotoinda olla ilman ajaturita, sen,
tähden pitä meidän niin laittaman, että mei-
dän sydämellämme olis jotaan hpwää ajatte.

le.



temisia, ettei aika turhaan kulu, meidän pit<l
wisusti peränkatzoman, että pahat ia spndifet
ajatuxet ei. saa juurtua meisä, waan ajaman
ne kohta pois, niinkuin kelwottomat ja wa«
hingolttsct Unnut Niin wähän kuin me tai.
danune estää tindua lendämästä yli meidän
Päätämme; niin wähän me myöskin taidam-
me estää pahoja ajaturia nousemasta meidän
sydämesämme, sillä sydämestä, culewat ulos
payac ajaruZec. murhar, salnwuoreuder, huo.
ruder, wartaudec, wäärär rodistuxer, pilkat,
j.a niin edespäin, kuin lesuS sanoo Matth.
ig: 13. Mutta kosta senkaidaiset ajatuxet
meisä nousemat, pitä meidän kohta kuolelta»
man niitä, ei suingan suositteleman niitä sv»
dämesämme, sitä wähemin tekemän tuttawut»
ta niiden kanssa niinkuin ystäwäin kansia,
waan pitämän niitä wibollisina» jotka etzi.
wät metdän wichingotilmme, nimittäin, eroit«
ta meitä pois Jumalan armosta ja yWwvde»
siä: Mä ChristuMa ei taida olla sowindoa
Velialin kantza, ja Pphä Hengi ei taida ikä-
nä asua siinä sydämesä, joka kaikkinaisella
synnin saastaisudella on Sentähdsn
on suuresti tarpellinen ottaa wisu waari sp.
dämestänsä, kuinga sen kanssa laita on, jos
fe on pahain eli ypwäin ajatusten asumasig.
Senkaldcpnen kuin lähde on, senkaldainen on
myös wefi, kuin siitä IoS lähde on
sekainen, niin saadan siitä likaista wetlä. Jos
spdän on täynnänsä pahoja ajatuxia, niin o,
solta se itzensä pian syndisifä puheisa ja töisä.
Scntähden rukoilee David: Jumala luo mi»
nuhun puhdas sydän.. Ia hänen Poikansa

an»
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ftnda meille tänän neuwon: Marjele svdä,
mes kaikella ahkmidclla; sillä siitä elämä tn.lce. San. K. 4.23. Jumala warjelkon siism-ltn paftoista ja meidän vitä itzi.amme n:iden kansia nii-, menettämän, kuinPharao Israelitaln Poika.lasten kantza, ni.nmtäln tappaman ne «tze syndpisä. Sillä jos
hlmo saa nittää, ntin bän synnyttä finnin«multa kossa sy di täytetty on. niin st synnyt-ta kuoleman Olkon meille sanottu, kuin lu,
mala sanoi Kanille: Synhi v?äiiy owen e<dest, jg hänen himonsa on sinun tpnss., waanhillitzo sinä händä 1 Mos. K. 4: ?.

2, Pitä meidän ostaman aikaa turhista ja
kelwottonnsta pubeista. David sanoo: meidän
wuotemme loppuwar pitenun kuin juttu Pf.
90: Z. Puhuisimme ja lutellesamme kuluuoika. Nyt niinkuin puhetta, kosta se on 10.
pelettu, ei taitta takasin saada, nun, ei lailtamyöskän aikaa, joka sen alla kulunut on,
takasin saada. Täsä pidctän paljo turhaa ja
kelwotoinba puhetta, kuin ja pois
ottaa meildä sen kaliin ajan. Kosta ei ole
muuta aikaa kuluttaa, min kysytän: mitä
uutta kuuluu. Ihmiset owat niinkuin Atbe.
nan miehet,, jocka ei oller mthinFän lunuhunsoweliat. kuin jotakin uurra sanomaan jakuul.
delemaan. Ay.T. i?: 21. Ia se kuin oayem.
vi on< monen kieli on täytetty kaikella pa«
halla, että siitä syystä sanotan, niinkuin A-postoli Jakob puhuu: st on mailma voäärpc-
ta kynänsä, helwetiftä syrczmxc, kuolercavvcli»st« myttyä tenänsä lac« Z: 6, 3. Kielellä
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ms HHwäisemme Jumalala, ja kiroilemme lä-
himmäistämme, joka Jumalan kuwan jällen
luotu on. Ah! luinga usein eikö se Korkein
Jumala tule meidän kielemme kautta piika»
jufi. Likimilen ei ole, milän tuin Jumala on
tehnyt eli tek?, jota en me jorise ja nurefu.
Nyt on jotaan puhumista Luomista, nyt Hä-
nen Hallitustansa wastan- Itze lunastus, joka
on Jumalan suurin rakkauden työ ihmistä
kohtan, e« jätetä parjmMta. Ne tahdomme
ojenda kaikki, meidän tyhmyhemme luulee tai»
tawansa toimittaa asiat wiisamtn, kuin itzeja Kaikkiwalhiqs lumgla. Kie-
lellä turhan lausutan Jumalan pyhä Nimi,
Hänen Pyhä Sanansa matkitan pilaSpaihin,
jaa, se kuin kauluamhi on, moni tohtii awa-
ta suunsa pilkkasanoihin itze taiwan Maieste-
tiä wastay. Ei täsä katzota perän mitä puhu.
tgn, jumalattoman kieli käy tuimasti, niin-
kuin tuuli.mylly ilmasta, niin että yhtenä
hetkenä edestuodan usiasti niin monoa walaa,
kirousta, syndistä ja jumalattomia sanyja,
kuin tomu myllysä, kosta jauheta». Sentäh»
den neywoo Apostoli, että meidän pitä ole-
man hilat puhumaan, ja Saarnaja sanoo:
Jumala on yaiwaisa, ja sinä maan päällä,
ole senrähden wähän puheinen. Saafn. K. g: l.
Lähimmäistä kohtan käptetän mpyS kieli pa«
hoin, se on usiasti murha.aseena, toisia<mur.
Hata. Kosta taxi eli kolme tulew«t yhteen,
niin pitä wigttoman lähimmäisen edeS, hän,
dä panetellan, hän duomitan, hänen kun»
niansa, hänen hywä nimensä on sitte se me,
tzänotus, kuin pitä teurastetiaman ja jaetta,

x man,
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wan, peite wedetän pois ja lähimmHisen w3»
at paljastelan, se paha kieli lcö ymbärillensä
niinkuin kaxiteräinen miekka,, ja ei säästäallista eikä wialoinda: ei pidetä sanoilla wä«
llä, totuus ja walhe sekoitetan yhteen, ha,»
piallistä sa>wja, ja hullma puheita eli jaaritu?
fia, jotka, ei miyigän kelpa Eph. g: 4: eiininäänä pidetä. He näpttäwät oman tyhmy,
densä, ja pahenda-vat lähimmäisensä, mutta
ei se auta, kieli pitä wapasti käymän: aika
pitä jollan kululettaman. Mutta smkutelda,
wat ihmiset, jotka että meidän
pitä kerta tilin tekemän jokaitzssta turhasta
sanasta, kuin meidän suustamme on lähtenyt>
ja ivtka ei muista, mitä Christus toisesi

kasa sanoo: stnun ftmstas sinun duomi,
Ken 3uk 19: 22, Parembi on panna luku»,suunsa eteen, la painaa wahwan sinetm huul,
densa päälle. Jumala ei ole ainoastansa kät*
kenyt meidän kielemme hambain ja huulden
taa,, mutta muös andanut meille kädet, ettsi
me Jobin kansia taidamme lastea ne suumme
päälle/ etten me puhellamme tekisi.

F, Lihallisista töistä pitä meidän myöskin
aikaa ostaman. Ia niinkuin nämät lihan työt.
owat monenkaldaiset, mintuin paha
tellvoloin käyminen wieraisa, ylönspömys,
zuopumus, hekuma, ilkiwaldaisus, ahneus,,
ja muut fenkaldaiset. kuin tulis täsä.
ylösluetella, niin tahdon minä ainoastansa
käydä pälwän hetkejä myöden, ja katzella
ta, niinkuin ne eteen oletan. Ensin maatan
lauwan päiwän päällä, ja tehdän, hywä osa
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pHiwäsiä yözi, niin että sen siaan, kuin pz<
däisi oldaman warbain ylhällä Jumalala pal»
lvelemasa, kieristellän wuotella, niinkuin sika
pabncisansa, ja kosta wihdoin wiimein on ke,
ritty nousemaan, kuinga paljo aikaa menee
pois waatettamistsa, tuinga kauwan kölit,
tellan ja kaunistellan, ennen kuin lullan wal«
mixi ulos menemään. Ensmbi aikaa lytiwy.
tellän speilin edesä ja korittelemisesa, kuin
poltoillensa rukourisa Jumalan tpgs Tosin
menee enin osa, ei ainoastansa päiwästä, mut»
ta koko wuodesta pois sen huonon ruumin
kaunistelemisesa. Speilatan, hiuret kaharoit.
tan, pää pannan korjaxi, ja waattet nyt yh.
teen nyt toiseen muotoon Ei ilman syytä
on yri jumalinen mies sanonut, kosta hän
näki yhden waimo»ihmisen ylön paljo itzensH
korittelewan: Kuinga monda tundia luulet
tako tämän ihmisen kuluttaman ruuminsa ky,
riturexi, ilimisille? Ia toinen
Jumalan mies, koffa hän näki yhden waimo.
ihmisen niin paljoja haurellissfa ja turhasi»
korituresa, itki hän ja walitti kahta asiaa:
ensssii senkaldaisen ihmisen tyhmää turhutta,
kuin niin suurella ahkerudslla etzei kelwata
mailmalle onnettomuderensa ja kadotu.zerensa: sitten itki hän oman hitaudenfa pli«
tzen, ettei hän ahkeroinut niin paljon kelwa<
ta Jumalalle/ kuin tämä ihminen etzei ket.
wala ihmisille Niin paljo aikaa kulutettan
ruumista kaunistaa ja koritella kullalla jaral-
lilla tiwillä, mutta sielu sowaistan kaikkinai.
sclla synnillä ja saastinsudella. Kuinga mon.
da sormea tekewät työläs ja kuinga nwnda

päi>



päiwää kululetan sen kiwen ja s-n
päällä, josta yri ainoa sormi pitä klilhämän.
Kuinga monda <>aurellista waimoa ja perte,
len lasta panee ruummsa päälle niin paljo,
että sillä sala alastoinda ja' köyhää Jumalan
lasta taittaisi »vaatettaa. Mttä owat heidän,ruunansa seu wnori ftn paremmat < ja mitä,se ttrweytten hpödyttää?

Kosta nyt dywH osa ajasta on kulutettu
' pukemisesa ja korlttelcmiftsa, ja . wiimein

tullan wainllxi ulos menemään, niin ku«
luu taas aika kaikkinaisefa seurasa ja käy»
misesä wieraisa. Tällä tawalla ei ainoastan»sa hukata paljo aikaa, mutta myös laimin
lyöden Jumalan palwelus, josta kuitengin
taikina hetkinä armon ajalla pihäiS waapi
Pidetlämän, MailmZn kantzakäyminen ja stu«
ra on niinkuin se mesi, joja SeVpä rautansa,
jähdyttää. Ics wielä meidän sydämemme o«
lisit kutnga tiimat ja palamat jumallsudesa
ulosmennesämme. niin seura taita pian
sammuttaa kaikki jumalisnoen kipinät, ja teh'
tzH sydämen kylmäni kohtan Mut,
<a sitä mafian syttyy jumalottoma.sa seurala
toinen walkia, joka el ole niin pian sammu-
tettu, mutta kulutta sekä sie-un että ruumin.
Sillä koffa syndilet kokondmpat, niin on se
ikänänft kuin puita kannetaisin walkian päHl,
le, ja perkele puhalais scn ylös, nyt huoru-
teen ja haureuteen, nyt wibaan, murhaan ja
tappelureen, nyt hekumaan jailkiwallaisuteen,
ulönspömiseen ja Ensimäinen,
tuin täsä eieen otetan/ on se, että pöytä du<

katan
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katan ja plönpalbinen ruoka lannetan edes,
nttn kuin uhrirt epäjumalalle, ja ihmiset re.
ktzwär waftansa jumalaxensa. Phil. 5:19, Pöy<
jä on htioän Altarinsg« ksö?i heidän Kirk.

konsa ja kokki heidän Pappinsa. Ei ole ih,
miset kostan enämin malmit johongun luma.
lan palwellureen kuin uhramaan tälle alta-
rille. TM langewat he maahan ja sanowat
watzallensa niin kuin rikas Peldomies: Si,
nuUa on p«ndu paljo hywyccä moneri wuo»
dexi: lewä, sxö, juo ja riemuiye. Luk. 12:59.
Ihminen vMajattslee niin monda herkkua
watzansa tähden, sitä tsyttärensä: hän raken»
da lywä'aittoja, wiina, kellareila ja muuta
senkaldaista, ja ei siinä «vielä kyllä ole, lä>
heletän ulkomaille monda tuhatta penikulmaa
tuomaan »vieraita krudeja, jaa, moni tustan-
da yhden ainoan aterian päälle niin paljo,
että sata waiwaista taidais sillä elää koko
wuoden: niin että täsä mahdetan syystä sa«
noa, mitä ludas ilman syytä sanoi: mibmgä
on tapahtunut tämä woiten haaskaus? rämä
olis tairru inxyrä enämvään, tuin kolmeensaraan penuinyiin ja annetta waiwaifille. Mark.
14, 4, 5. Walitellawot ajat! Pawalin en-
nustuS on nyt täytetty, että ihmiset rakasta»
wae enämmin hetumara kuin Jumalala.
2 Tim. 3: 4-

Moni pitä sen iaiwan waldakundana,
saada täyttä watzansa, ja ei tiedä suuremma,
sia ilosta, kuin elää himoinsa jälken. Kosta
nyt hywä aika päiwästä on kulutettu yiön»
Poloisella syömisellä, jos.sitten joku aika on
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Millä, niin se käytetän juopumiseen. Täss
aljetan yhdellä malialla, päälle seuraa
toinen ja ja toinen ei päästä toista
pois tyköänsä, niin kauwan kuin hän phden,
ain sanan taita puhua, hän menee hänen
tantzansa niinkuin pöweli markan kanssa, ta»
luttaa händä yhden astelen toisen perän lika.
puita myöden ylös, M kuin nuora heitetän
kaulaan. Niin tehoiltua toinen juomari toi.
sta: wielä nyt pz.'i malja kosta se, on juotu,
niin se on se wlimeinen; ja niin kauwan juo,
dan toisen terwepden päNe, että juodantau,
ti ja kuolema itzelle» Glllä niinkuin Lampu,
sammuu ylön paljosta öljystä; niin lyhend.ä»
wät ihmiset elämänsä vlönpalhisella syömisellä
m juomisella, ja niin kuin, he aina etziwät
lyhendä ia kuluttaa aikaa, niin tule aika
kylläkin kulunexi ja lphyxi heille, kosta ho
lyhendäwät oman elämänsä. Mutta juuri,
fentähden he niin paljota en ämmin tahtomat»
kin elää hekumasa, että heidän elämänsä on
tyhy, jongatähden he myös kehoittawat toi»
nen toistansa, sanoden: jo, jua-
kammo, silla hnomena me kuolemma. Nii>»
tulkar siis ja eläjämme hyrvästi, niin kaurvan-
tuin me taidamme, ja nautirkamme meidän
elämärämme niin kamvan kuu, n:e nuorec o.
lemma. Me eahdome taycrä »neirälnme par»
halla wiinalla ja «zoireella. i Cor.
Wis. K. 2: K, ?.

Mutta senkaldaisia ihmisiä ei taitta pitää
muuna kuin järjettöminä luondokappalina eli.

jotka ei tiedä psremmasta elämästä
kum
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kuin läms on. Ia niinkuin Nebukadnesar
ajeltin pois ihmisten seasta ja sai eläinten
sydämen Dan. 4:13. Niin on myöskin sen»
taivaisille lhmWe eläinden mieli ja ajatufet,
että he ajeta» niinkuin eläimet kaikkeen fii.
hen, kuin liha himoitzee: kuttengin on tietty,
että järjettömät luondokappalet omat tptywäi-
set siihen kuin luondo waatii, ja ei heitä
laitta hosumisella eli lyömisellä pakolla spös
mään ja jomaan enämmän, kuin he tarwitze»
wat: mutta hekumallinen ihminen raskauttaitzensä rualla ja juomalla, sixi kuin hänen
täyipy anda sen ylön eli ozendaa, ja kostase on tapahtunut, täyttää hän itzenS wastuu.
desi. ettei hän näkyisi woiteluri, lVoi mirä
jorta warahii: huomenelrain plhällä ow«rj,
juopumurra nourelemaan, ja istuwar hamaan
föhön asti, ecrä he roimasta palarvaxi tulificl"joilla owar Vandcler, harput, rrumbut,hui»
iur ja »viinaa heidän pidoisansa. Es. g: li,
»2, 22. Ia kosta he hpwän aikaa owat spö-
net ja juonet, niin nousemat he leikkiä lyö.
mään ja tantzamaan, ja jollei aika sillä tule
lyhetyn, lliin oletan edes kortti speli eli muu«
ta senkaldaista, tällä he itzensä huwittelewat
walkoiseen päiwän asti, ja kosta aika olis
nosta ylös, niin he wasta wuotelle menewst,
ja tekewät niin muodon päiwän pöfi ja yön
Päiwäri, mutta ennen kuin he toinen toise,
siansa erkanemat, niin on heidän hywästi jät-
tönsä: olkon yuomena niinkuin tänäpänäkin,
ja wielä paljo enämpi. Es. 56: 12. O! tyh,
mät ihmiset, eikö teillä muuta ole tekemistä,
tuin kuluttaa aika spelillä ja leikillä? O'et>

taks
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tako amoasiansa se!,täl>den mailmaan tullet,
ja ongo kalkki teidän työnne ja askarenne syö.
dä ja juoda, tantz.tta ja leikitä? Senkaldai.
set työt owat, kyllä liballe otolliset ja makiat
kmn hunaja, waan niillä on «vahingollinen
pistin, ja niiden loppu on periksto. Eiköstsiis olis mitän parembata ja korkiambata,
josa Te len tallin ajan kultaisitte? Eiköst
teidän kuolematoin sielunne ole
orwattawa, kuin teidän kuoleivainen ja kato.
wainen ruuminne, se h u.mio toukkain ruoka,
jonga Te ja herkuilla niin syötätte
kuin ftöliläs sian, petkelelle lihawaxi paistini.
Senkaldatsista puhuu Jacob: Te olerra her»kulft elänec maan päällä, ja olecca teidän hs,
tumanne picänec ja reidän sxdäiueNne ftötel«
ler, niinkuin reuras päiwänä 1.,c 5:5. Mut.
ta niinkuin Waimo, joka elää herkullisesti ja
bekumasa. ei maldn jalkaansa lastaa maan
päälle herkun ja hekuman lähden. Z Mos, K.
28: 56. >a niinknin rawircu sielu polkee Hu.najara. San K 27: 7. Niin se, longa sydän
on täytetty malllnassisella turhudella. ei taida
maistaa ja nähdä kuinga suloinen HERraon. pesee askelensa woisa, ei hän kä.
tensä wiattomudesa pese, ja se joka kastaa
jalkansa öljyyn, ei pese lesuren jalwoja kyy.
nelillänsä. Mutta taitawatko nämät maalli-
set hekumat palkita teidän sielunne wahingo-
ta. Teidän pitä tietämän, että jokaitzessa ma-
ltalla, kuin Te juotta, ja jokaitzella affelellaku:n Te astutta tantzisa, waellatta Te aina li.
kemnun ijankaiktisuoen pohjatoinda fywyttä.
Tosin koffa Te oletta koetellet kaikkea maalli.
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sia hekumata, mennet yhdestä hekumasta toi.
seen, niinkuin Kimalainen yhdestä kuklaisesta
loisten, ja kaiken hekuman makeu-
den, niin taik, M köyhä Christittp vhdefH
ainoasa P Lugusa, yhdestä alno-
osta Saarnazia, kuln hän kuullut on, eli yh-
destä RukouMa, kuin hän Jumalan lygö
tehdyt on, löytää enämmän lohdutmen ja
hliiolluxen, kuin koko Teidän, hekumallinen
elämänne on tainut matkaan saatta; sentäh»
den sanotat nalirulle: sinä olec hullu, ja ilolle:
Mitäs teet? Saarn. K 2:2, Ia ostakat ai-
kaa senkaldaiselda turhudelda.

Mutta täsH on wielä tai ihm-siä,
jo<ka näkyy paremin mieltämän aikaa, silnH
että he etziwät koota tawaraa ja rikkaulta
mailmasa; nämät nousemat warhain ulos ja
menewät hiliain maata, eikä anna itzeltensHyöllä eikä päiwälla, että he mahdaisit
kalua kokon kääriä, peldonsa ja huoneitansaeiändää, sen kautta saisit suuren nimen ma«
ilmasa, että keillä on paljon ollut ja he suu-
ren tawaran perillisillensä jättänet. Mutta
mikä tyhmys eikö myös tämä ole? Se on
tietty, mitkä muutoM suurlmisakin Walda-
kunnisa mailmasa owat tapahtunet. WUda
otettin pois Kaldealaisilda, ja annetkin Per-sialaisille ja Mediläisille; heidän tyköänsä sesiirtin Grekiläisille, Grekiläisten tyköä Roma-
laisille, Salomonin Waldatunda otettin pois
hänen Pojaldansa ja annettin hänen Palme»liallensa ja Alamaisellensa, Ahab sai Nubo-
lhin wiina-mäen, Zeba Mephibosethin pellon.

Ha-
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Hamanln kunnia ja korkeus onnelin Mardo<
«Kaille, Niin muuttuwainen on mailman kun»
ma, niinkuin uiffendelewaiset luodot, jotka,
Niinkuin sanotan, siirtyivät yhdestä maasta
toiseen, ja ehtä ihminen sais sitä nautita
niin kauwan kuin hän elää, niin ei hän
tuitengan ota mitän Myötänsä hautaan, 6kä
hänen kunniansa mene alas hallen kansiansa.
Ps. 49: l 3 Waan senkaldaisena, kuin tän»
ne tuldu on, mennän myöskin tääld? pois,
alastoina tänne lullan, «lastoina tää'dä mew
Nän, mitä siis kaikki meidän waiwamme»
työmme ja turhudemme meitä hyödyttää?
O! Te wiheltäiset Mammonan orjat, jotka
näiden turhain päälle teette niin ahkerastityötä, kuin hämähäkki werkkonsa päässe, jos
Te ajattelisitte kuolemata ja ijankaikkisutta,
niin Te ajaisitte pian pois mielestänne mitä
et Te taida pitää, ja wähän rakastaisitte st»
lä, kuin Teidän täytyy peräsänne jättämän.
Te teette koko elinaikananne työtä sen päälle,
kuin silmän räpäpxesä katoo Malitakat kui«
tengin, kuinga wähä tämä maallinen taita
auttaa Teitä pahana päiwänä: Teidän tul.
dcmne ja hopianne ei taida wapadtaa Teitä
sairaudesta ja taudista eläisänne, eikä helwe»
tistä kuollesanne 0! mixi et Te siis itzellen-
ne ajattele: mingätähden minä niin ahnestt
työtä teen, kosta minun aikani on niin lyhp,
kosta minun pian pitä jättämän omaisudeni
ioisille, ja en saa sitä kauwan naulita? Tai.
was eli helwetti seisoo minun cdesäni tämän
elämän perästä. Otaisingo minä sen ajan,
kuin minun pidHis käMmän hengelliseen ja

;Mn<
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ijankaikkifeen, ja ylösubraisin sen turhiin kap.
paleihin, jotka paljo enämmin owat mmulle
paulaxi, jolla minä ijankaikkisesti kiini pide.
tän? Ei ole minulla täällä yhtään lepoa
yöllä eikä väiwällä, ja siinä samasa taidan
minä myöskin saada ijankaikkisen lewoltomu-
den. Pois, pois nmilman turhuden kanp!l,
minä tahdon ottaa ajastanl waari, ostaa sen
takasin turhudelda ja käyttää sen siihen, tuin
pyspwäinen ja ijankaikkinen on, ehkä mitäse minulle maxais. Mutta enimmäst owat ne
walitettawat za nuhdeldawat, jotka käymät
joutllasna ja laiffudesa kuluttamat sen kassin
ajan. Sen siaan kum muutamat wiettäwät
aikansa huwituMa ja leikeillä, toiset ylön«
paldisella murhella, niin löytyy myöskin muu.
tamia jotka ei wiiti työtä tehdä, eikä woi
elää hekumasa, sentähden etziwät he toisella
lamalla aikaansa kuluttaa. loS ei he taida
tehdä watzallelfsa jokopäiwäistä pitoa, niin
etziwät he huwitella silmiänsä, käpffendelewät
pois päiwän, katzelewat nyt yhtä nyt toista
lurhutta, käwelewät nyt kedolle, nyt torille,
nyt sinne npt tänne, ja kuin päiwä on lop-
punut, ei he tuo totia myötänsä muuta kuin
taxi tyhjää kättä ja joutilasta sjelua; ja ei
ensingän itzellensä ajattele, kuinga he irtasti
owat Jumalan hpwän päiwän hukannet.

Täsä näette siis, misä aika ostettamanpits. Andakat senkaldaiset kelwotwmat tap-
palet mennä, joisa Te aikaa mieltänet vletta:
älkät andako unen, laiffuden, leikin ja tan-
tzin, turhan toritMn, hekuman ja plönpal«

2 Usu.
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disuden warastaa Teildä pois ajan, jaa, itze
hengen. En me anna omaisudrmme ja ra.
hamme hajotella ja jaella »vierasten käsiin,
ennenkuin me olemme kuollet: mutta meidän
elämänne ajan annamma me meilVämme pois
temmata, kosta me wielä elämme. Täsä on
min monda vetilliflH, kuin tahtomat jokainen
olansa. Dlönsyömys ja juopumus ottamatosansa, hekuma ja ilkiwalvaisus osansa, muut
myöskin taas osansa, meille jää wähin osa
Mille, ja tussin niin paljo, että me saamme
oikaa lähettänemme yhtä huokausta Jumalan
tygö; ntin ottaa mailma peräti pois meidän
elämämme hetket palwelurereensa, että wäbä
eli ei ensingän jän Mille Jumalan palwelu»
Mi ja meidän autuudemme työhön. Sen»
täbden niin kauwan kuin armon kyntilä pa.
lc»a, Klkäm waeldako pimeyvesä, waan nau<
titkom sitä niin kauwan kuin aika on, ennen
kuin se sammuu. Kauwan kyllä oletta Te
maannet pois ojan, kauwan kyllä juonet ja
tantzanei, kauwatt kyllä palwellet mailmaa,
elänet hekumasa; tahdottako wielä niin tel>
dä? Pitäkät jo ylös. Joka warastanut on,
älkön sillsn warastako; Joka snndis tehnyt
vn, slkön sillen syndiä tehkö, jota on laimin
lyönyt ajan, älkön sitä enä kostan laimin
lyökö, waan kahdenkertaisella ahkerudella o<
siako sen wähän takasin, kuin wielä taita M
llllä olla. Tuotat siis tänne Teidän astianne
ja ammundakat wettä Armon lähtests, ennen
kuin se kuiwuu, wielä se wuotaa, wielä ai<
ka juoree: ostakat ennen kuin myöhäri tulee,
ettei Teille käwis niinkuin Esaulle, joka mpö-

hän
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hän etz:i siunausta itkulla ja kyynelillä- waanse oli pois ja ei taittu enä saava.

3.
Miri nautinnoxi ja hyödytyxexi Aika

ostettaman pitä.
<sossa Te nyt olttta kuullet, mistä aika ostst»

taman pitä, niin taidatte tahtoa tietä,
mizi nautinnop ja hyödytyxexi Teidän sen
ostaman pitä Mitä Kauppamies on ostanut
Haimalla hinnalta, sitä ei hän mpy samaan
vahaan/ hän wie sen siihen paikkaan, eli kät-
kee sen sifi ajaxi, että hän taita siitä jotan
»voittoa saada. Niin myös me, koffa me o«
lemme ostanet aikaa mailman turhubelda, pi»
tä meidän sen,, tästäedes paremin käyttämän
meille hyödytyxexi, jaa, käyttämän sen siihen
kuin korkiambi on, rukouxeen, kiitojen, pa.
tannuxeen ja hywiin töihiin- Ajalliset kappa-
let owat niin katow-aiset, että ehkä kumga
paljo aikaa niiden päälle kulutetan, niin ei
ole kuitengan mailman pstäwyteen eikä tawa,
roibin mitän luottamista. Sentähden ahke.
roirka<n paremmin stirä, eträ me meidän öu,
tzumistmme ju n»glitzemistm«ne wahwistiljstm»
me. 2 Pet. i: 10. niin että me otanlMe li-
halda ja lihalliselda hekumalva pois sen ajan,
kuin me hänelle andanet olemma, ja se.n siaan
ctzimme sielumme parusta: jaa, otamme joka-
päiwä pois muutamat hetket unelba, muuta-
mat pitkildä atnoilda, muutamat leikeildä ja
tantzeilda, muutamat mailmallisilda ja luk-
hllda affattilda, ja niin edespäin., ja käutäm-

F 8 me
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me tsmsn näin kootun ajan siihen, kuin lu,
lee meidän sielumme ijankaikkisezi autuuden.
Kauppamies anda mielellänsä ulos rahaa,

hän sen edestä saa huwää kalua, sillä
ei hän taida moiembia pitää. Nlin myös eise haita, että me jätämme ja annamme jotan
maallisesta huwituresta mennä, koffa meillä
hengell'scNH muotoo siitä on woitto sielulleni.
M. E,- se haita, että lihalda jotan nMetän,
ainoastansa sielu rikastuu. Lihalliset himot ei
ole niin tallit, niitä löytyy joka paikas. sus
nmbdamma ne mielellsm ne jättää, koffa me
taidamme woittaa hengellisiä. Niinkuin mi
fangi joka istui pimiäsä tornisa, niin usein
kuin hän sai walkian kyntilään, koffa hänen
piti syömän, otti hän Biblian eteensä, ja lu,
ki yhde-n lugun, sanoden: kylls minä suuni
aina löydän, mutta en näe pimeisä lukea,
sentähden otti hän sen soweljan ajan, kuin
vii aiwottu ruumin tarperi, ja käytti sen sie»
lunsa hpwöri. Mutta tostn, moNi ihminen
leke peräti sitä mastoin. Se aika kuin pidäis
täytettämän sielun hywsxi, ylösuhratan ruu-
mille, niinkuin HERra Esajan tykönä walit.
taa, että kosta piti itkettämän ja murehdit,
taman ja puetettaman säkkiin, niin oli ilo ja
riemu, reurastetcin härkiä, taptttin lambaira,
syötin lihaa ja juotin wiinaa. Es. 22: 12, lZ>
Sillä ajalla, kuin heidän piti paastoman ja
rukoileman, pidettin pitoja ja tantzeja: sillä
ajalla, kuin h-eidän piti heittämän tomua
päänsä päälle/ woitelit he itzensH öljyllä; sillä
ajalla, kuin heidän piti langeman poltoillensa
ja rukoileman Jumalala, seisoit he> speilin

ede-
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edefä ja korittelit itzensä; sillä ajalla kuin hei-
dän piti istuman Scurakunnasa, istuit hesicl.
lä, kusa miinaa ja wäkewää juomaa tarjona
oli; sen jona heidän viti warhain kiit»
tämän ja ulistämän jumalala, kulutit he u,
nesa ja laistudesa. Vbtä hymin me walitam.
me, ettei meillä ole alkaa hynää tebdä, Mut»
ta mabtanengo me iällä taita estellä mettäm-
me Duomio.pälwänä- Minä olisin kyllä mie<
lelläni tahtonut autuaxi tulla, muttta ei mi»
nulla ollut aikaa sen päälle ajatella. Mmä
pelkän eUä Jumala teke meitä walhetteliari.
Hän taita sanoa meille nukuin sille salawuo»
teiselle »vaimolle: Minä annenn hänelle ajan
parannusta tehdä hänen salawuoreudestansa,
nmtca ci hän rehnyrkän. Ilm, K 2: 21. Rakas
Sielu! Kuinga monda hetkeä jakuinga paljo
aikaa sinä tahoot. Tuhlajat kyllä pyytämät
paljo rahaa, mutta miheen? Tuhlatarensa:
niln pyydämme mekin paljo aikaa, mutta ai-
noastansa pahoin sitä känttäremme. Sentäh-
den kovtkam kaikki aika turhudelda ja nau-
titkam sitä täuttäremme wellvollisuttamme Ju-
malala ja lähimmäistämme kohtan.

Mitä meidän welwollisuteemme Jumalala
kositan tulee, niin pitä meidän ennen kaikkia
ostaman aikaa siihen, että me etzimme Hänen
kunniaanpa, johon me luodut olemme, ettei
Jumalalla olis syytä walittaa meidän ylitzem.
me, että me olemma warastanet Häneldä sen
ajan, kuin me Hänen palwellufexensa olem.
ma welkapäät ollet. Jumala ei tahdo anoa
kunniatanfa pois, sentähden pitä meidän te.

kemän
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ksmsn lvellvolliluttamme, ja ei ottaman Hs«
p.eldä pois mitÄ Hänelle tulee. Jos me un,
hodamme kiittää ja yllstää lumalata, nim
Hän myös anda meidän olla ijankaiMsta kun»
niata paitzi Gentähden, koffa se oika on,
joka on määrätty Jumalan kiitojen ja yli.
styreen, lauluthin ja kiitos-, wirsiin, niin ei
meidän pihä oleman min kuin mykät, jotka
ei taida fmNanS awma, ja niinkuin pahat
maxajat, kuin puhumat makeasti ja ystäwäl'
lisesti, koffa he tarwitzewat lalnata, mutta
kosta heidän pilä maraman, niin be wiiwpt»
täwät aikaa, ja walittawat
wan. Syr. 29. Mutta koffa meillä wielä ai-
kaa on/ niin tehkämme sitä, kuin kaikki Py,
hät ja Engelit tekemät ijankaikkjsesti. Jos
en me kiitä ja ylistä Jumalala, niin kauwan
kuin me elämme, niin on biliainen koska me
olemme kuollet. Oi kuolemala tenZän muista
Sinua, sanoo David, kura kiittää Smua
tuonelasa Ps. 6: 6- Sillä ei belwecci Sinua
Aita, eikä kuolema sinua ylistä, ei mpös n?
Sinun coruMtas odota, jotka «les kuoppaan
menewäy. waan ainoastansa eläwäe kiiceä.
n>ät Emua. Es 38: IF, 19, Sentähdyn jol,
lem me kiitä Jumalala, niin kauwan kuin
we elämme, niin en me saa ikänä tiiliä Hän«hä eläwitten maasa ijankalMsesti.

Wtälikin pitä myös meidän sielumme au<
tuus oleman meidän aikamme paras työ, et«
kä me nautitzemme autuuden wälikappalia/,
niin kauwan kuin me taidamme ja meillä tila
vNi Varanamme mitämme sillä ajalla, kuin

meil-
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niin kauwan kuin rukous jotan woi, ja e,
lämme jumalisesti, niin louwan kuin meisH
hengi on. Ia niin kuin me olemme ennen
sanonet, ettei meidän pldä kuluttaman aikaa
turhilla ajatuMa, puheilla ja töillä, niinpi-
tä meidän sitä wastun pitämän pyhiä ajatu«
M, puheita ja töitä. Peistä ajatuMa pitä
meidän itziämme ahkcroltzeman, ja sentähden
pesemän pahudefta. ler. 4: 14.
Ia joka pahaa rekc, hyljärLön tiensä. Es, 55:
7. Niin että, joS me olemme käyttänet ajan
synnin palweluxeri, niin käyttäkämme se nyt
puhdistaz-emme sydämemme lihallisista himoista
ja haluista, ja kawahtakamme,.ettei aika me»
nis pois ilman parannusta, Alkäm andako
mailman turhuden estää meitä hengellisiä ja
ijankaitkisia ajattelemasta JoS mailman kun-
nia, rikkaus, hekuma ja muut senkaldaiset
tahdoisit mielellä meitä, niin pitä meidän o-
loman niinkuin kuuro, joka ei kuule, ja niin«
kuin mykkä, joka ei suutansa awa. Meidän
pitä kuolettaman jäsenämme, jotka maaa pääl<
lä owac. Col. 3: 5. Jos joku heistä tahtoo
seurata mailman wietellpstä, niin pitä meidän
pitämän sen niinkuin pettäjänä, hakkamansen pois, ja Pawalin neuwon jälke:., ristin,
naulitzcman lihamme pnnä sen himoin ja ha»
luin rantza. Täsä tarwitan paastomista, huo.
kaulia ja itkua, rukouxia ja anomisia. Paa-
stomisella turitamma me ruumistamme, ja on
sitäkin lai perkeleitä ja spndejä, jotka ei me«
ne muuwin ulos, tuin rurouxella ja paastolla.
Matty. !?: 21. Meidän pitä joka päiwä

per.
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perkaman sydämitämme jokapäiwsisellä pa,
josa Davld itzensH alati harjoit.

teli: sillä paranneen olit hänen jo«
kapälwäinen ruokansa, Minun kyyneleni. sa.
noo hän, owat minun ruokani päiwällä ja

Pf, 42: 4- Minä syön tuhkaa niinkuin
leipää, ja sekoitan «uomani itkulla, Psalm.
102: IQ. Minä kastan leposiam
Ps. 6.7. Kosta sielu pitää itzensH niin eri.
nänfä mailmasta, ja pitää aj.-turensa luma.
lan tygö niin etts hän ajattele JumalanLakia pänvät ja yör; Ps. l: 2. nnn tulee
siltä wibdoin pyhä Jumalan kans.sa. Sen aian, kuin me olemme ottanet pms
hulluilda puhellda eli jaariturilda. pahalda
seuralda ja kantzakäymiseldä. pitä meidän siis
käyttämän pyhään kansiakäymiseen ja kansia»
puheseen Jumalan ja meidän sielumme kansia.
Sen ajan. kuin me ennen käytimme kirolle-»
mifren, pitä meidän nyt käyttämän rukoile-
mlseen. Sen ajan, kuin me ennen wietim»
me mailman ssurasa, pitä meidän nyt wiet-
tämän kammiosamme, rufourella ja kansia
puhella Jumalamme kansia:' Jaa, meidän
pitä joka päiwä ostaman eli ottaman muuta,
mat hetket eli tiimat rukoureen ja kansiapa.
beseen Jumalan kansia Naniel langeta kolme
terraa päiwäsä polwillensa >a rukoili Jumala»
ta. Dan 6: 10. Koffa tahdotan puhua suur.
ten Herrain kansia, niin wantan siihen sen»
kaldainen aika, tuin on sowelwin. Jumala
on andanut meille wapauden kolkutta Hänenowensa päälle lakkamata, ja Hän on itze an.
danut meidän käteemme awaimtt kaikkiin Hä«

nen
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nen tawaroihinsa, jaa, awataremme !,tze Tai,
wan: Rukouxella kolkutetan Armon owen
päälle, ja se tungee itzensä pilwein läpitzen,
ja ei lakkaa ennen kuin se kohtaa sen kaik<
kein Korleiman. O! kolkuttakam, kosta Chri-
stus on käffenyt meitä kolkuttamaan, ja lu-
wannut awata meille, ettei se aika tulis, jo<
na me kolkutamme ja sanomme: HERra,
awa meille, mutta meille wastatan: l3n mi<
nä run>'e Leitä, mengär pois Le tirotur.
Matth 7. O! nautitkam aikaa
.Jumalan kantza, kosta Hän anda itziänsä pu,

, hulclla: jota warhemin, sitä parembi. Kana-
nean Waimo huusi kolme.kertaa Hänen jäl>
teensä. David rukoili päiwällä ja yöllä lak-
kamata: Seitzemästi päiwäsä minä tiirän
Sinua: puoli yöstä minä nousen Siima
tuttämään. Ps. 119: 164, 62. Minun täre,
ni on yöllä ojertu ja ei latta. Ps 77: 3.
Rosta ininä herän, olen minä wielä tytönäs.
Ps lZ9'. 18 Ia niinkuin hän piti jokapäiwäi.
siä kantzipuhetla Jumalan kansia; niin piti
hän myös tulkindota ja kansiapuhetta sielun»sa kansia, ja on itze ikänänscl kuin PuhemjeS
Jumalan tykönä sielunsa puolesta, kuin näh-
dän Ps. 42, ja 43- kuja hän puhu sekä Ju-
malan että sielunsa kansia. Sieluansa puhut-
telee hän kolme kerta samoilla sanoilla: Mi«
täs murhehdir minun sieluni, ja olcc ulin le'
wo'om minula? rurwa Jumalaan, sillä minä
wielä nyrkin Händä kiirän errä on mi'
nui, kastooni «pu ja nnnun Jumalani Ps 43:
5. Täsä kä,vi Dwldllle niinkuin Ehristuxel-le, jzka tuli kolme kerta Opetuslastensa tygö

la
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za löysi heitä makawan, ja joka erän wälistH
oli Hän rukouxisansa Jumalan tygö, ja vu,
hui aina samat sanat. Niin tulee myös Pa.
vid kolme kertaa sielunsa tygö, waan ei bän
löydä händä kostan makawan eli lewosa, kui>
tengin puhuu hän aina samat sanat sieluansa
lohvuttaxensa, ia faattarensa händä lewolle,
ja joka erän wälillä, kosta ei hsn taida hän.
dä lewolliseri saatta, niin menee hän pois
hänen tyköänsä, ja puhuu Jumalan kantza:
minun Jumalani, sanoo hän, minun sieluni
on muryeijansa: ei hän tahdo andn iyiänsä
lohduttaa. Hän teke sielunsa kanSa niinkuin
lapsen kan§a, joka on ällistänsä «vieroitettu,
joka itkee ia ei tahdo anda itzensä nukuttaa,
eli niinkuin sairan kantza, joka on lewotoin,
heittää ja wäändelee itzensä sinne ja tänne,
jonga tygö mennän ja jonga tyköä palatan,
että hän sais jongun lewon: niinkuin kosta
juostan sairan ja Läkärin wälillä, niin käy
David Jumalan ja sielunsa wälillä. Mutta
Mvid meni Jumalan tygö sielunsa puolesi ei
mnoastans wasioinkäymisesä, mutta sitä teli
hän myöskin myötäkäymisesi. Kosta hänelle
hywin käwi, niin puhutteli hän sieluansa
tällä tawalla: Riitä HGRraa nnnun sieluni
fft kaikki mitä minusa on, Hänen pyhää Ni»
meänsä Ps. 193. Tosin pitä Christityn joka»
päiwäinen työ oleman, mennä omaan sydä»
mehensä ja koetella itzlänsä. : Cor. 11: 28»
pltää kan§apuhetta Jumalan ja sielunsa
kansia niinkuin Atzaph teki: Minä muistan
yöllä minun kandelecrani: minä puhun sydä'
melleni, ja minun henneni tukkii. Ps. ??- ?.'

El
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Ei pidä yMsn psiwä siwutten menemän, jol-
lei sielua, niin pian kuin herätän, puhutel-
la: Rakas sielu! kuingaS elät? Kuinga on
taita imun ja sinun lumalaS wilillä? Mi-
täs tänävänä etess otat? Anna ties HERran
haldun, ennen kuinS jotaan alat. Jaa, yli
koko päiwän pitä sielun kansia neumoa pt-
tzettämän, ja ehtolla pitä sielun tutkiman mi-
tä päimäslä tehtv on Niinkuin Engeli sanoi
Pr-pbetalle: miräs tasa «er? i Kun. K. 19 9
min pitä jokaitzen itzeldsnsä kysymän: kulas
ylet ollut? Mitäs viet tehnyt? Mitä syndiä
sinä o!ct tehnyt? Mifä seurasa sinä olet 01.
lut? Mitäs tänäpänH olet tullut Jumalalle
tvelkaan? Oletkos tänäpänst mitän puhunut
Jumalan kansia? Eli miheen owat sinun a-
zaluzes ollet kiinitetyt? Tutki, minun sielu.
'M, ja katzo, jollels tänäpänä ole tullut wi-
hoin Jumalan kanM. Sanos minulle se, ja
slä sala mitän.

Näin pitä meidän jokapäiws lukua laffe-
nmn sielumme kantza, ntin että sielu tulee li«
han ooettajaxi, ja koffa me olemme jotaan
tyhmästi tehnet, pitä meidän menemän itze-
hemme ja andaman sielumme nuhdella mei,
tämme sen lähden, niinkuin Abigail teki Na-
halin kanH:: Glllä kusa liha on tyhmä Na-
bal, juowurifa, ja elää niinkuin eläin, siinH
pitä sielu oleman siwiä Abigail ja nuhtele-
man sitä Ia niinkuin, koffa Gehasi Elisan
Palwelia juoxi Naamanin peräsä ottamaan,
lahjoja ja tuli takaisin, ja ei luullut Her-ransa sitä tjel<in)än, MM M hän kuulla nä-

möt



mät sanat: Kitö mimm sydä,neni waeldanue
miehen palaitesa wannustansn sinua wastan?
Oliko npr aika sinun mennä ottamaan hopia»
ta ,a waatteita? 2 Kun. K. 25: 26. niin mah<
ta mpös sielu sanoa lihalle: Rosias wartan
näet, niin sini juoxer hänen kansiansa; ja pi.
däc yhtä hnorintetiän kansia: uäiras reet, ja
minä olen wair: niin sinä luulet ertä »ninä
olen sinun kalraises: murca minä nuhtelen si.
nua, ja asetan näitä silmäis eteen. Ps 50:
18, 21. Kosta liha Bileamin kansia tahto
pakalle tielle, niin pitä sielun, niinkuin En»
geli, seisoman sitä wastan. Chrisiityn pitä jo-
ta päiws menemän sielunsa tpgö. ja kaikisa
ottaman häneldä neuwoa. Mutta hälvetä mah<
tawat ne, joidenga sielu ja ruumis owat mon.
da wuotta asunet ybdesä, ja ei kuitengan ko.
stan mennet toinen toisensa tugö: jaa, niin
vuto on moni sielunsa kansia, ettei toinen
tunne tyista, ei he ole puhutelletkan toinen
toistansa, eikä tiedä toinen toisensa nimeä,
ehkä he jokapäiwä asuwat yhdesi ja waelda»
wat phdesä. Moni käy ulkona koko päiwän,
ja laimin lyö mitä hänellä on kotona teke<
mistä. Me otamme niin monoa outoa affa»
retta eteemme mailmasa, että me laimin lpöin»
me sen työn, kuin meillä on kotona tete<
nustä meidän sielumme kansia, niinkuin ne
matkustawaiset, jotka tundewat ulkomaan me-
non, waan ei tiedä kuinga omasa maasa lai.
ta on. Me tiedämme kuinga muiden kansia
laita on, waan en me kysy perän, kuinga
meidän oma sielumme kansia laita on, ja tu«
stin annamma me meillemme maallisildz töil«
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bs niin pftljon aikaa, että me kurkistaisimme
sydämemme owen läpitze ja puhuisimme sanan
itze kanamme. Jota tauwemin joku pitää
itzensä pois psiäwänsä tyköä, sitä enämmin
oudoz'i hän hänelle tulee; ja wihdoin ei hän
ollengan tunnekan händä; sillä ihminen muut»
lu jokapäiwä, ja Harmat karwat tulemat, en-
nen kuin me sen hawaitzemme: niin on myös
meidän sielumme kansia. Jos me pidätämme
meitäm kauwan händä puhuttelemasta, niin
me wihdoin tulemme niin oudozi toinen toi-semme kansia, etten me wiimein tiedä, jos
meillä sielua ongan ruumisamme. Sentähoen
niinkuin Kauppamies jokapäiwä katzoo lastu,
kirjoihinsa, ja kirjoitta ylös, mitä sinä ja si-
nä pälwänä on tapahtunut; niw ei pidä mei-
dängän andaman yhtään päiwää ohitzen men-
nä, ilman etten me tutki sieluldamme, jos
me olemme enändynet elikä wähendynet, tul»
let paremmaxi eli pahemmaxi: jos tämä ta-
pahtuu, niin on meille kewembi, koffa me
kerta tilille «vaaditan- Näin löydän minä
yhden Jumalisen Christityn tehnen, joka Päi«
wäckirjaansa wisusti ylös kirjoitti, mitä hän
joka päiwä teki, ja kuinga hä» taisi hawaita
kafwanensa lumalisudensa harjoituxesa: ja
minä tahdon, jos ei minun Lukiani suutu
kuulemasta, edestuoda yhden osan siitä:

Sins 13 p. Touko-Kuusa, sanoo hsn,
eroilin minä itzeni mailmasta, ja harjoittaxeni
Christillispdeni welwollisutta, menin erinänsä
hiliaiseen paikkaan, johon minä tulin kehoi.
tetuxi Yljän ja Morsiamen puhesta loinen

toi.



94
toisensa tygö W ?: li, ,Z. Kusa sa.
nat näin kuulumat: Tule minun pstäwäni,
käykämine tästä kedolle, ia wiippkämmc maatt
kylisä. i3rrä me nousisimme warahin wii.
namäkeen, ja näkisimme, jos rviinapuut ku»
koisturvar. e.

Sinä »4 P. Touko-Kuusa, heräisin mini
synnin unesta, ja ahkeroitzin walpauvesta.
Jumala annoi minun silloin, nsbdä ja tuta
endisen suruttomuVeni ja luZunpitämättomy'
deni ja annoi minulle armon lu.
paustani.

Sinä iZ p. Touko.Kuusa, amulla rups.
sin minä koettelemaan ja tutkimaan itzeni, ja
minun sondini teit minulle kiwun, ja minun
sydämeni tahdoi sulata itkusta; ehtolla kctze<
lin minä mitä wiimeisenä wuonna tapahtu»
nut oli, ja hawaitzin Jumalan suurta ja mo.
ninaista laupiutta minua kohtan, ja itze tp<
könäni surun synnin ylitze. e.

Sinä 16 p. Touko.Kuusa aamulla etzemminä sydämesäni ja hawaitzin muutamia Iu«malan Hengen liikutuxia, ja Molla katzoin
minä uffon oikiain tunnuSmerkkein perän, ja
löysin ne witzixi ja wahwaxi: O! kumga ma<
kia ja suloinen oli silloin minun Jumalani. 5

Sinä 37 p. Touko-Kuusa, ajattelin mi<ns Christuxen rakkautta, jolla Chnstus ilme-
fiyi suloisena minun syvämesäni: Ohtotta a-
jattelin minä ijankatkkisutta. e.

Gin»
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Öinä 19 p. Touko.Kuufa, koettelin mi,

»ä, jos minun uskoni wielä 01l eläwä, ja
Jumala wahwisti minun lupauMansa, josta
minä tulin lohdutetup mutamia epäilyfen
loukkauxia wastan, joita minä endisenä yönä
tundenut olin. e.

Sins 80 p. Touko. Kuusa rupesin minä
lukemaan, ja löin ylös ne Raamatun paikat,
joisa puhutan minun turmellun luondoni ps,,
hudesta ja langemisesta Jumalasta; niin myös
luin minä sitä, kuin wahwist< minua kutzu.misesani, ja lohdutti minua ristin alla. e.

Sinä 22 p. Touko, Kuusa, aloin minä
shristillispden welwollisuttani kieldämään itze.
ni, ja Jumala laupiudsstansa annoi minulle
siihen armonsa, e.

Sinä zt p. Touko» Kuusa, sen woiman
jslken, kuin Jumala annoi, harjoitin minä
itzeni landamaan ristiä, jonga Jumala mi,
nun päälleni pannut oli, minä oppenin tun-
demaan syndejäni ja armoa rukoilemaan, s.
Jumalan Hengi jätti makian ja suloisen ha-
jun minun sieluuni. Hallelujah! Amen.
(11. H,mdrolii ?lim» Kleä. ult. veit. doll. pÄZ. 212. 2tZ.)

Niin pitkäldä juttelee hän meille Päiwä-
kirjastansa, ehkä hän itzellensä on sen pidem>
mäldä kirjoittanut. Suokon Jumala, etts
jokainen Christitty niin otais waari Armon-
ajasta, että hän jokapäiwä etzets Jumalalala tiedustelis sieluansa, niin ei oli< epäpstä,

että
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että hän siitä tulis kehoiteturi rakkauteen lä>
himmäistänsäkin kohtan.

2:ri Mihen meidän pitä aikaa ostamaan,
on meidän welwollisudemme lähimmäistä koh,
tan. Meidän päällemme makaa suuri wel»
wollisus ystäwiä, sukulaisia, perhettä, lapsia
ja palkollisia kohtan, jaa, köyhiä ja outoja
kobtan. Jokainen päiwä »vaatii työnsä, ja
jokaitzella päiwällä on hänen welwLlllsudcnsa
myötänsä, jaa. itze Sabbatbilla on hänen
työnsä: sillä silloin pitä meidän etzimän mei<
dän sielumme ja meidän lähimmäisemme pa»
rasta, joka on se oikia Sabbalbin tuo. Kai.
killa meidän jäsenillämme, silmillä, korwilla,
suulla ja kielellä, jalwoilla ja käsillä on jo,
kaihella heidän työnsä ja welwollisudensa, jo»
ka makaa meidän päällemme, niinkuin wel»
ka, jota meidän jokapäiwä pitä maraman, ja
ei lykkämän ylös toiseen aikaan, waan nyt
tekemän sen. Meidän pitä katzomin lähim»
nMemme hyödytystä ja parasta, kosta meillä
on silmät nähdäxemme, puhuman kosta meil»
lä on kjeli, kuuleman köyhän huutoa, kosta
meillä on korwat kuullaremme, ko<
sta meillä on kädet, ja palwcleman toinen
toistamme, jokainen sillä lahjalla, tuin hätt
saanut on. Jos jollakin on joku wirka, hän
tehkän niinkuin siira woimasta, jonga Iu»
mala anda, Jaa, kosta meillä aika on, niin
tehtamme jokaiselle hMää. i Pet. 4: lo
Gal. 6: 10. ei ainoastansa ystäwillemme ja
perhellemme/ lvaan myös oudoille ja hätä»
vndpneille.

l. Pell»
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1. Perhettä, lapsia ja palkollisia kohtan
meidän osottaman welwollisudemme.. ko-

sta meillä siihen aikaa on. Raswattakar lap.
sianne, kuuluu se, kuricuxesa ia HKRran
nuhreesa. Eph. 6-4, Puu pitä taimucettaman
niin kauwan kuin se on nuori. Hulluus puH
nuorukaisen sydämestä ajettaman kauwas ku«
ritufen witzalla. kumarra hänen kaulansa
nuorna, ja lyö hända wähäilä, Syr.
K- 30: 12. että hallen sielunsa wapabdetaisin
tadomresta. Isän pitä oleman huonesansa
niinkuin Pappi Saarnastuolisa, neuwoman ja
opettaman perhettänsä: Näin kuuluu HER.
ran manaus: r7ämär sanat jorka minä tä«
sten sinulle ränäpänä, pitä sinun spdämeeS
paneilmn. Ia teroittaman ne sinun lapsilles,
ja niistä pubuman, huonesa istuisas, ja tiellä
kä>dests, maara pannesas ja nostesas. gMos.
K 6:6, 7, Niin teki Abraham, josta HTR.
ta itze bändä ylistää: Minä tunnen Hänen,sanoo HiKßra, että hän kästee lapsiansa za huo»
Nccransa hänen jälkensä HERran rierä pitä,
maan, ia tekemään hnrsiamra ja oikeutta.
iMosK 18: 19 Nim puhuu myöskin Jo-sua: Mtnä ja nnnuu huoneni palwslcnune

Jos 24: ig. Job el möskän laimin
lyönyt welwolli<uttansa täsä asiasa, waan ot-
ti ajasta wisun waarin. Kosta hänen lapsen-sa p;dlt pttoa nousi hän aamulla waryain,
ja uhrais polttouhria kaikkein heidän lukunsajälken. Sillä IVd ajarreii: niinun poikani
owar rairaner »'ndiä tehdä, ja unhottanet
Jumalan jydämesänja, Niin teri lod ,ota«
p«nvä. Job. 1: 5. Mutta joka selnalhatjen

G wel-
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welwollisuden laimin lyö, hän wetäs onnet,
tomuden oman huonensa plitzen: niinkuin Eli,
joka tiesi poikansa häpisllisesti itzensä kenttä,
nen, ja ei kertakan »vihaisesti katzonut heidän
päällensä, jongatädden HERra wannoi El,n
huonesle, että rämä Min huonen pahanteko
ei pnänyc lepycerrämän, uhrilla cikä ruoka.
:chrl!la liankäikrjststi i Sam. K. Z: lz, 14.
Sentähden pitäkät Teidän lapsenne ja per.
henne Jumalan pelkoon, jollet Te tahdo tul.
la wikapääfi heidän wereensä, koffa Teidän
pitä tili tekemän Sen Korkeimman Dlwnm.
rin cdesä. Teidän pits tietämän, että jokai,
tzcn sielun edestä, olkon se lapsi ell palkolli.
mn, kuin on Teidän huonesanne ja Teidän
waldanne alla, pitä Teidän wastaman, sillä
Teille kuullu, lumalaida, niin kuin Ptovbe.
ta sanoi Kuningas Ahabille: Aäcke rämä
mies, jos niin on, että hän kaiketidkin tulee
pois, niin pirä sinun stelus oleman hänen sie«
lunsa siasa, Ztlkät estäkö palkollisianne Kirko.
sta ja HERran Huonesta, ja älkät pango hei»
dän päällensä luwatoinda työtä sillä ajalla,
kossa Jumala on tehnyt heitä wapaaxi ruu.
millisestä tpöstä, koffa heidän pitä sielunsa
autuuden päälle työtä tekemän. Jos olette
Christitpt, niin harjoittakat itziänne kaikesa
lumalisudesa, olkat ahkerat lukemaan lu<
malan Sanaa, ja pitämän rukouria, erino.
maltain ehlolla ja aamulla, käytät omaisten»
ne edellä hywällä esimerkillä kaiMnaisisa chri.
stillisisä awuisa, etlei palkolliset ja perhe sais
spptä waliltaa Teidän yli»
tzenl, jolla Te olelte estänet heidän autuutta».sa,
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sa, ja Te wibdoin ynnä heidän kansiansa hei»
tetän ulkonaiseen pimeyteen, kusa Teidän yh«
desä täyty surktsstl walittaa ijankaiikisesti.

2.ri Pitä ajasta waari otettaman, »a niille
rakkautta M hywää osolettaman, ,ioiw owat
oudot Te, jotka »vietätte niin paljo aikaa
tootarenne kalua za rikkautta, ja ette anna
uhtäkan hetkeä ohitzen mennä, kosta jotaan
otls woittamtsta, tootkat Teillenne ennc'nin
tanmraa Taiwaasa, jota ei warkat warasta
eikä ruoste syö., Runnioitcatat HLRraa ra.
warastanne Alkär uilhorrako hywin rekemi»
stä za lakainista; sillä jmkaldaistr uhrit kelpa-
roar humalalle. San K 3: 9 Hcbr. 13:16.
Hywttla töillä on suuri siunaus myötänsä.

K. 11:1, 6, Sinä meidän pitä myös
aikanansa niittämän ja kokooman ilman lak.
kamala, kosta Jumala kostaa meille tuhanen
kertaisesti, ja tpgö lukee itzellens, mitä me HH-
nen lapsillensa lehnet olemme. Sentähden ot«
takat ajasta waari, ja kylwätkät sismenenns
warhain, kosta wielä tila on. Ollgo jokujä»
lillä Saulin huonesta, sanoi D.-.vid, jolls
minä taidan laupiutta Vsottaa? W elä löy<
lyp löyhiä ja tarwitzewaisia Chrlsti.weljlä,
joS tahdotta jotaan hpwää tehdä, niin tehkätse pian. Ala estele rarwitzewalle hywää tch-
dä, jos sinulla on waraa. erräs sen tehdä
taidat, sano yjtärvälles: mene ja tule
jällen, huomena minä sinulle annan, sanoo
Salomo San. K 3- 27, 28 Andakat wai.
maiselle, kosta hän seisoo owen edesä, ennen
kuin hän menee pois ja ei tuls Men teldan

O 2 ty.
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tygonne, ennen kuin Te kohtatte <oinen tck<senno Jumalan Duomio-Isiuimen koffa
se kuuluu: Minä isoisin, ia cc Te ruotklnec
minua. e. Matth. 23. Sentähden sanoo Sy.
rach: muista, ettei kuolema wliwyrcete,ia sinä
kyllä riedär, mikä liitto sinulla on kuoleman
kansia. Tee ystälvillcs hywää ennen loppuas,
ja anna köyhälle rvaras jälten. Älä unhohdn

köyhää, kosta sinulla on iloinen päiwä niin
sinulle myös ilo tapahtuu, ,-otas halajat. Gi-
»un rävryy kuirengin waiwalloisen hires muil.
le järcä, ja sinun cyös plrillisille anda. Syr.
14: 12-15. Meidän welwollisudemme sum-
ma on tämä: että me ahkerasti etzimme lu.
malan kunniata, teemme meitämm, wakuutc»
iuri lumalan'Armofia, etzimme uston lisämi»
siä, teemme hywää lähimmäisellemme waa<
dimme itzeldämme tiliä, jaa, jokaväims pää»
tämme lugunlastumme, itänänsä kuin se ol>s
wumeinen päiwä, jona me kuolisimme ja ase»
tetaisi Humalan Duomio-istuimen eteen, niin
että kaikki olis jokapäiws walmisna, kuolema
tulkon sitten kosta hän tahtoo.

Nyt Christitvt ihmiset, muistakat ja sl.
kät unhottako Christlllisydenne welwollisutta,
slkät olko pensiät eli kulmst autuudenne työ»
sä, w an.ktiwat ja palamat. Jos tahdolta'
kätkee sielujanne / nim lakatkat syndlä teke.
mästä kosta Te wielä taidatte spndlä tehdä,
silla kuoleman lälken on myöhäinen:,haudasa
ei tapatdu phtäkän Airat ly»
kätkö parannustanne ylös za altät wiiwplet.
kö; silla Te olette lota silmän räpäys maa-

raja
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rasa kuolemaa ja helwetin suhten. Mä seisah,
da, sanoi Engeli Lothttle, wac.n palasta sielus ja
älä kayahva rakas i Mos. K, 19: i?> Christityn
elämä lutzutan juoxuxi, kilwoiturexi, kiistani,
i Cor, 9 Rom, 8> Scntähden el meidän pi«
dä seisoman alallansa, waan alati juozeman/
niin kauwan kuin aika on. Jos joku sinun
kohtaa, niin älä terwehdä händä, ja jos joku
sinua tcrwehcä, niin älä waftaa händä sanoi
El>.sa Vehasille, koffa hän tahdoi manata hän»
dä kiiruhtamaan 2 Kun K. 4: 29. Ei mei.
dän pidä Christillisvden tiellä audaman mei»
tämme estettää mauman terwetyzestä, waan
tukitzeman korwamme hänen suoslttelewäiselda
ääneldänsH, eli wastaman händä, niinkuin
Nehemias wastais Tobiata ja Saneballatia:
Minulla on sangen suuri tehräwänä en
minä saa rulla alas: mixi pidais lakka»
mau, mimm jältäisäni sitä, ja rullesani alas
teidän rpgönne. Nel), 6: Z. Niin mahdamma
me myös wastata mailmaa: minulla on au-
tuuden! tuo tehtäwänä, mixi pidäis minun
jättämän autuudeni ja ottaman waari mail-
masta. Christus itze otti ajastansa waari mei-
dän autuudcxemme. iNinun rulec rchdä hä»
nen töitänsä, joka minun lähetti, niin kaurvan
tuin päiwä on. Uo tulee kosta ci kengän tai»
da työtä cehdä. kauwan knin minä o.
len niin olen minä mailman wal'
keus. loh. 9'- 4,5,. Engöst me siis pidäis
ottaman waari siitä ajasta, kuin Jumala mei.
dän auluudemme työhön on andanut? Aika
on lyhy, tuo painama; sentähden, niin kau.
wan luin Armon aika kestää, pitä meidän

sitä
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sitä naulitzeman: kosta se on vois ja edes.
mennyt, ei sitä enä saada takaisin, jcmMäh.
den me nyt tandommä tuikistella niitä chitä,
tuin pitä kehoittaman meitä aikaa ostamaan.

0.
Mikä meitä pitä kchojttaman aikaa

ostamaan.
Aäsä tahdon minä edestuoda muutamat syut

osittain edesmenneestä, osittain nykyisestä
ja osittain tulewajsesta ajasta, jotta pitäkö
hoittaman kiirustt ostamaan aikaa eli siitä
waari ottamaan.

i. Pitä stkeboillaman meitä kiirusti o-
stamaan aikan, koffa me katzelemme edesmem
nyttä aikaa, jota ei ikänä takaisin saada.
Jos me muistelemme muinaisia aikoja ja niitä
jotka meidän edellämme oNet omat, min joh-
tuu syystä meidän mielehemme mitä Saarnajasanoo: Kir. i: 4. 3?ri suku menee pois ja
toinen tulee jällen. Ei hän sano: M suku
mene pois, ja se sama tulee jällen, waan toi<
nen tulee. Se poismennyt suku ei tule ko<
stan jällen, ja se edesmennyt aika ei myösW
iule takaisin, min että luonnollisessa muotoo
yli NikodemuMa oikeus, stieMhnunen toida
wanhana syndyä, eli äitinsä kodtuun jällens
mennä ja syndva loh. z: 4. Alka on niin.
kuin ääni, se katoo ilmasa, ja ei tule takal»
sin. Kosta Jacob kerta oli saanut siunaten,ww ei tainut Elau sitä jällens saada, ehkähän sitä kyyneleillä etzel. Hebr. 13. Kuilengm



103
tapahtuu usi lsti, että ään: , joka suusta on
uloskä'.)7!pt, lataisin, mutta aiasta
ei tule silmänräpäpMän takaisin, koffa se on
ohitzen mennyt. l-?e on ainoastansa yri kerta
tapahtunut siite kula nmilma luotin,, että
warjo on mennyt kymmenen takape»
rln Eäjärisä, 2 Kun K
siansa keriä, että Furingo ja Kuu seisoita!allai.,ä. Jos 10: 12 Multa senkaltaista
ei taida cnä ikänä tapahtua. S? päilvä,
kuin eilän edesme-u, el tule ikänä jällsns,
eikä myöskän tämä pänvä, sitte kuin st sn
mennyt. Kaik>ca muuta, tuin me kadotam.
me, taittan enimltten saada jällen, olton se
kalua/ kunniaa, korkeutta, terwepttä ja niin
edespäin. Job sai kahdenkertaiset sen ede'
siä, kuin hän kadotti. Jaa, kiitetty olkon
Jumala ja Hänen kärsiwZisydensä! Jumalan
armo, jonga me niin usiasti hpljlmm?, Mit»
tan saava jällen, jos sNä aikanan-a etzitän,
muita itze aikaa ei taiiia jättcns ftcida IoS
jotan heltetän meren sywyteen, niin se taita
tulla takaisin: Jumala taita kästeä kalan tuo-
maan sen takaisin, niinkuin hän teki Frophe»
tan lonan kansia. Mutta jos me hukkamme
ajan ja laimin lyömme tilan, kuka taita sen
takaisin tuoda? Niin mahdotoin kuin se on,
että wirta, joka juoree alas wuorla taikka
kallioa myöden, taidais juosta takaperin,
niin on myös ajan kansia. Nnnkmn loinen
aaldo ajaa toisia, niin ajaa myöskin toinen
päiwä ja toinen hetki toista, za koffa se on
edesmennyt, niin ei se taida takaisin tulla.

Sen»



A IQ4 !Hs

Gentähden pitä meidän pitämän aika kw
ni, kosta hän läsnä on, sillä kosta hän on
edesmennyt, niin en me taida juosta hsnenperäänsä.ja tuoda händä takaisin. Niin kw.
wan kuin köpsi on kimitetty maalla, tMam.
ma me »vetää hahden tygömme. multa jos sepääsee »vallallensa, niin se kulkee pois meret»
IH, ja ei laitta kewiästi takaisin saada. Joslindu pääse ulos kädestä, niin hän lendää
pois, ja kuka ottaa hänen sitten kiini ilmasa.
Sentähden sanotan sananlastusa: paree pn
lindu piwosa, kuin kaxi metzäsä. ssosta tila
on ohitzen mennyt, niin on työläs saada sitäjällen. Me makdamme sanoa hukatusta aja.
sta, niinkuin David Jumalattomasta: Hänmeni pois, ja katzo, ei hän enää sllut: minä
kysyin händä, ja ei händä kusan löyrry. Ps.
3?.- 36. Nim etzei Job edesmennsitä wuosia,
waan ei löytänyt. Ah! M minä olisin niin-
kuin endisina kuukausina, minä päiwinä, joi<
na Jumala minun katki. Rosta Hänen wal.
teudensa paisti miiuln päänni päälle, ja
täwin pimeisä roalkeudesansa. V7iin.
tuin minä olin nuorna ollesani; kosta lumq«
lan salaisus oli minun majani päällä. RoskaNaikkiwaldiKS oli wielä minun kansiani, js
»uinun Nllorukaisilli minun ympärilläni. Ro«
sia »ninä pesin minun tieni woilla, ja kallio
wuori miilulle öljx.ojat. Job. 29: 2.6. Niin.
kuin nyt aika ei kostan tule takaisin, niin
ei tule mpöskän hengi enää takaisin täsä ma-
llmasa. sitte kuin se on lähtenyt, se juoneepois ajan kansia, niinkuin koffa jotakin het.letsn wtttaan, niin se kulkee pois ynnä »ro»

dsn
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den kansia, ja ei lu!e ikänä takaisin. Pri on,
hetki taita tuottaa takaisin kalua ja

tawaraa, kuin vnnettomasa tNasa on hukku,
nut, Mutta jos sielu tssllä njasa huUuu,
niin ei ole enää phtäkän aikaa niin onNclli.
sia, että se jälleen sadaisin. Jos meillä olis
kari sielua, että M olis jätillä, kosia toinen
hukkuis, niin olis wahingo, mitämar mä.
hembi; mutta nyt ei ole meillä muuta tuin
pxi sielu, jos se meildä kerran hukkuu, niin
et sitä laitta jällen ostaa koko mailmalla.
Koffa me olemme pahoin elänet, niin en me
taida tulla kuolemasta takaisin ja elää toistakertag. Ei yritän, ehkä kuinga kielewä,
taida ylitzepuhua aikaa käändsmään takaisin;
ei vrikän Kuningas taida käffeä aikaa tulla
takaisin. Jos aika taittais rahalla ostaa, ahkuinga mielellänsä duomitut helwetisä menisitsiihen kauppaan? Kuinga kalliisti he marai»
sit yhden päiwän! RikaS mies annaiS mie-
lellänsä kaiken rikkaudensa yhden ainoan lii,
man edestä/ jaa, panis pois purpuransa, la-
stls itzensä tomuun ja katkerilla kyynelillä it-
kis syndiänsä ja tekis parannuren. Kunin.
gat ja Keisarit laffisit kruununsa maahan, ja
olisit ylönkatzottuna mailmasa, jos he saisitsen ajan takaisin, jonga he mailman turhu.desa, hekumasa ja irstaisudesa tuhlantt owat.

Koko Waidakunnat ja Maakunnat lue,
taisin halwaxi ja ylönkatzotun sen arwamat-
toman ajan suhteen. Jos scmdaisaika tulemaan takaisin, ah! kuinga moni, jo.
ka ennen on rukouz-en plönkatzonut, sitten

M»
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rukoilis, ja Esaun kantza ctzeis sitä takaisin
rukyuMa ja kyynelillä. Mutta myöhäinen
on sitä ajatella, kosta sitä et enä laitta takai-
sin saada, myöhäinen on osiaa aikaa, kcstq
on astuttu sisälle ijankatkkisuden pohjattomaan
sywyleen, joka ei tiedä ajasta eikä ajan muu.
toxista. Malttukai siis tätä, Te kuin wielä
elätte ajasa, millä katkeralla waliluMa ka.
dotetut helwetisä it?e»vät sitä aikaa, kuin he
owat laimin lyönet, millä kuvulla ja piinalla
he muistelemat sitä hywää tilaa, kuw heille
täällä ufiasti tuolin, ja suuttumat itzehensä,
että he owat ylönkatzonet sen Armon, kuin
tuhanen kertaa oli heille tarlttu. Ah huutg.
wat he: Kusa on nyt se kallis alka, kosta
Evangeliumin walo loisti meille. Ah! jos me
olisimme ottanet siitä edeSmennestä ajasta wa-
rin, kuinga onnelliset ms silloin olisimme ol»
let, ja niin autuat, kuin Taiwas meitä taita
tehdä. Not on Jumalan armon lähde kui<
wanut, Armon owi on. suljettu Christien
weri turhan wuotanut, Hänen ansions ei enä
auta meitä, eikä yhtään armon pisaraa Iu«
malan Istuunelda enä meille wiheljäisille ja
kiroiluille wuodä. Vb! jos HERran palwe<
liat wielä lähitcttäis meidän tpgömms, ja wast«
uudest saarnaisit meille parannusta, kuinga
me sitten ottaisimme siitä waarin, kuinga me
paastoilimme ja rukoilisimme, me tunnustai.
simme / että me olemme syndiä tehnet ja pa»
noin tehnet, ja en me ikänä enä niin tekis.
Ah! kuinga onnelliset me olisimme, jos meillä
jostus olis odotettawana, että Armon owt
jällen awetais! Ah! jossa meitä wielä kerta
* kutzu<
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kutzutaisin Karihan Häilnn; niin tybmst Nei.
tzet wigtsti tulisit autuaxi Wiisasten kansia, ja
jumalattomat jumalisten kansia Mutta nyt
on myöhäinen, autuuden päiwä on snvutten,
Hsä sali suljettu, ei yhtään öljpH ostettapaa,
el yhtäckn aikaa pLrannuresn, ei yhtän Ru.

eikä Sunnuntai-päiwää enää, ei yb,
tään Pappia eikä Saarnaa kuuldawaa. Luu.
lettako lunialan lähettämän Teille Saarnatta
helwettiin, ja taritzewan Teille sen Armon,
jonga Te täällä otetta vlonkstzonet? Ei; Ei;
Niinä lähetin jokapäiwä teille minun palwc-
liani, mutta et Te cahrouec kuulla, sanoo
HERra ler. ?: 25. Jumalan Armo on kau-
wan kyllä Teille tonttu, mixet Te kuullet
Mosesta ja Prophetaita? Nyt on kaikki toi.
wo pois, ja ei yhtäkän Armoa ole Teille enä
odotettawana kaikesa ijankaikkisudesa. Mitä
Te, suruttomat ihmiset! siis ajattelette, jotka
ette ota ajasta waari. Huokiambi on Kame.
lin käydä neulan silmän tuin takasin
saada hukattua ja edesmennyttä aikaa. Odo.
tattekos, että, niinkuin muutamat Pakanat
vwat ylösajatellet, Teidän pidäis wisiillä a.
jalla jällen, tuleman siihen paikaan kusa Te
ollet otetta? Mutta sitte kuin Taiwas ja
Maa kerran owat edesmennet, saatte kyllä
hawaita, mihen paikkaan Te otetta joutunet.
Gentähden nautitkat aikaa, niin kauwan kuin
täällä oletta, ettei Teillä olis syy toiwotta i<
Lianne tänne jällen, sitte kuin Te tääidä pois
siirtpt oletta Ostakat autuuden päiwä, ettet Te
elämänne ehtolla täydyis walittaa: Päiwä on
kulunut! Aika hukattu! AMuus kadotettu!

2:xi
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2:z>t Pitä meitä kehottaman kiirusti osta»
maan sopiwatsta aikaa; kosta me tutrisielem.
me nykyistä aikaa, niinkuin lyhykäistä ja
kallista.

l« Pitä ajan lyhykäifys oleman meille
kehoittawamen spp, aikaa osiazemme. TM
muistulta myöskin kosta hänsanoo: rakkar welier» aika on i Cor.
?: 29. Apostoli näkyy täfä ottanen wertau,
,ren kokoon kääritystä liinasta, ainoastan-sa wähää päästä on MllH. Tosin se sopii
hywin meihin, joilla ainoastansa oy wähäosa ajasta jäkllä. Sillä jos me katzelemme
Mailman ikää, niin käymät hänen wuotensa
jo lopulle, niin että ainoastansa wähä on jä-
lilla., kuin Apostoli Johannes sanoo: Lapsu.
kaistr, nyc on wiimemen aika: ia niinkuin Le
oletta kuullet, että Anrichristus tulee, niinnxt,»pös monda Antichriftusta ojewaan;
siira me tunnemme että wiimeinen aita on.
i loh 2: 18. Eli joS me katzelemme ihmisen
wuosia ja ikää, niin on ainoastansa wähä 0-sa jätetty meille lukeaxemme Isäimme wuotten
ja ijän suhteen. Niin sanoi Patriarcha Jacob:
wähä ja paha on minun elämäni aika, ja ei
ulotu minun Isämi kulkemiseen aikaan. 1 Mos.
K. 4?: 9. Ia jos wielä meidän itämme ulotuis
tuhanneen ajattaikaan asti, niin olis se wähä
Jumalan edesa. Sillä ruhar ajastaikaa owar
-Hänen edesansä niinkuin ciläinen päiwä, joka
meni ohitze; ja niinkuin wartia yöllä. Ps. 90:
4. Isät wanhasa Testamentisa elit pilkan a-
jan, ei kuitengan kenengän elinaika ulottu-

nut
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nut tuhan-neen lvusteon; me heidän jälkentu,
lewaisensa elämme tussin kahdestoistakumme»
nen osan siitä. Moses aikanansa panee ly»
hykäisen määrän ihmisen ijälle, koMimmafi
?o eli 80 ajastaikaa, j» Harmat nekin owat,
jotka siinen ikään tulemaa Sillä monen au.
tinyo lastee alas puolipäiwästä. Amös. B'. 9>
Jumala <eke hpwin siinä, että hän lphendää
meidän päiwämme, sillä jos ihmiset owatniin
suruttomalla ilklwallaiset nyt, kosta kuolema
äkisti tewma heidän pois, kUinga he sitten
olisit, jos he eläisit niin kauwan kuin Isni
ennen wedenpaisumusta, yhdexän sadan wuo»
lisen ja wielä sengin ylitzen? He Menisit to-
fin kauwas jumalattomudesa. ja koffa heitä
neuwotais parannuxeenjakäändpwifeen, niin
he ilman epäilemätä wastaisit: Warhainen
wielä on fittä puhua, wielä kuusi eli seitze.
mckn sata ajastaikaa on Millä Minä uskon
wisiisti ettei he suinqan käpläis itzensä elä.
Mäsä niinkuin Methusalem, ,os he hänen i»
käistxensä tulisit Jumala annöi ihmiset ma-
ilmail alusa elää kauwan maan väällä, että
maa olis saanut Asuwita ja tullut täytetyzi.
Mutta nyt sille kuin mailma on täytetty ih«
Misillä, jaa, jumalattomilla ibmisislä mitä
hyödyläis heitä kauhan elää jumalattomude.sa, koota itzcllensä suurta synnin welkaa, ja
tehdä kadvturensa sitä raffammaxi? Eli mitä
tarwitzewat lumallset kauwan elää maan pääl.
lä, joidenga meno kuitengin on Taiwaifa?teke Jumala hywin niua kohtan,
joita hän rakastaa, että Hän a:kaisin ottaa
heitä pois waiwasta ja lemottomudesta.

Sillä
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Sillä,mikä on iihmisen elämä täsä mail«mosa muu kuin waiwa ja turhus? Huonoja »viheliäinen on syndymämme mail<
maan, ilku on meldän el.simäinen äänemme,
surullinen ja mluhellinen on elämä, heikko ja
kiwuloin.cn on wanhus, surkia on tautiwuo.
de, ja sitte tulee kuolema joka teke mewän
ruunumme toukkain ruari, ja wie meidän sie-
lumme Jumalan Duomiön eteen. Mutta har.
wat, sanon minä, omat ue, kuin tulemat
wanhazi, seitzemän eli kahdexan kymmenen
wuotisexi. Moni,kuolee ennen kuin hän hy.
win on oppinut elämään. Ei monoa omenaa
tulenduna puusta putoo. Meidän elämämme
kuntilä> sammuu usiasii wasioin totwoa saira<
uden eli jongun muun lapauM kautta, en-
nen kuin se on puolin palanut Miekka ja
murha.aseet, wesi ja, Walkia katkaisemat usia.sti meidän elämämme lanaan, ennen kuin pää
tulee Kuinga monda eilö kuole ja mene pois
mailmasta, niin pian kuin he owat mailmaan
syndynet. M osa menee lohta äitinsä koh,
dusta alas maalmn, joka on meidän kaikkein
äitimme. Toisille on äitin kontu sekä makuna
että hautana. Ihmisen elämän kansia käu u«
siasti niinkuin Dn>!d sanoi Eiläm
sinä culir, ja räuäpänä sinä käpc meidän kans,
samme? 2 Sam. 15:20. Sentahden werratan
ihmisen elämä kukkaiseen, joka pian lakastuu,
ja ruohoon, joka pian kuiwtttuu Sillä taik»
ti liha on ruoho, ja kaikki hänen hywydensä
niinkuin tchon kukkainen. Ruoho kuiwuu pois
ja kurkaincn sillä HKRra puhalsi
sichcn. Es. 6, 7. Nitnkuiu lonau pensas

PN'
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ynnä kafwoi ja ynnä katois, niin myös ih.
lnilien waimosta syndynyt elää wähän aikaa,
j« on täynä lervotro,ln,cr<r. Rastvaa niinkuin
kukkainen, ja langee; pakenee niinkuin warjo,
ja ei pyh. I. b. 14: 1,2. Kuitengin on kuk«
kainin kaums ja ihana, niin kauwan kuin
se kestää, mutia ihmisen elämä on wcuwaloi-
nen ja niin lyhy kuin se on, nun turha onse myös, ja mahdetZn werrata hämähäkin
werkkoon, jonga hämähäkki itzestänsä kehrää,
piendä hyttystä sillä otteensa.. Niin turha
ja waiwaloinen on ihmisen elämä mailmasa,
kuitengin on monda waarallista werkkoa ja
paulaa hänen-eteens lastcttu, Syystä mah»
delan kysyä: mikä on elämä? Se on niin«
kuin komedia, jokainen näyttä itzensä pi.
kimäldänsä ja kohta menee pois. longatäh-
dcn yz-i oppenutmies, kosta häneldä kysyttin,
mikä ihmisen elämä olis, näytti itzensä, ja
lohta lymyi, osottain sillä, että ihmisen elä«
mä on ainoastansa M näky ja warjo, joka
pian katoo. Ne kuin hänen owar nähner,
sanowar: tusa hän on? Se silmä, kuin hä-
nen nähnyr on, ei pidä Kändä enää näkemän:
ja hänen paikkansa ci pidä händä enää näke-
män. Job 2a: 7, 9 David sanoo: Minä
näin jumalarroman, sangen jalon ja waldian,
joka lewitti ihensä, ja rvihorci niinkuin wi-
heriäinen laurdärin puu. Ia hän meni pois,
ja katzo, ei hän enää olluc: ja minä kysyin
händä, ja ei händä kusan loyrry. Ps. 37:35,
36. Ihmisen elämä juoxee niin nopiast!,että
sitä tussin tailtan nähdä, se kulkee niinkuin
Posti yötä ja päiwää, ei wiiwy phläkän het-

keä,
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teä, eikä anna itziänsä keneldäkän pidätettää.
Jos me makamme eli walwomme, käymme eli
seisomme, niin juonee meidän elämämme yh>
tänänsä ja on almomaisesa liikunnosa: tämän
todistaa Job sanoden: Minun päiuiäni owac
ollet nopiammac kuin juoxia: ne owac paen»
ner ja ei nnrgn hywäa tehner. Job. 9: 25.
Kuitengin joS meidän elämämme olts ainoa.
stanS juoxia ja posti, niin e: se tmdais niin
nopiasti juosta, waan wäspis wälittäin, mut.
ta nyt se lendä niinkuin lindu, jongatähdense myöskin maalatan siiwillä, niinkuin myös
Job sanoo: minun päiwäni owat poisn»ennet
niinkuin joutmva yaaxi, kuin kotka lendä
rualle. Job. 9: 26.

Kaxi on, jotka nopiasti juotewat ja ei
jätä yhtään jälkeä eli tietä perässnsä: Lindu
lendä ilmasa, ja ei kengän näe, kusa bän on
mennyt, niin sanoiv myöskin David Meidän
elinajastamme. että se leikacan pois, niinkuin
,ne lennäisimme pois. Ps. 90: io. Sitten ei
näy mpöskän phtäkän jälkeä eli tietä hahden
peräsä merellä ja aalloisa, kossa se on kulte»
nut edes: niin ei näy myöskän mitän meidän
elämämme juof<ufta, koffa me olemme pois,
jos me olemme tullet toiwottuun satamaan ja
autuden maahan, eli jos me olemme huttu»
net ja tullet syöstyn sywyteen. Meidän elin-
aikamme werratan syystä hahteen, joka pur.
jehtii eli sellsa medesä, sillcl aika on niinkuin
wirta, joka äkisti juoree pois ijankaikkisuden
mereen, josta se tullut on. Me kuoielnml:,
ja luoxemme niinkuin wesi nmahan, Ma n

pl.
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pidarerä, sanoi Thekean waimo 2 Sam. H.
14: 1,4. Rubenissa seisoo, että hän oli hem,
biä mintuin n>csi, 1 Mos. 49: 4 Meidän e-
lämämme aika juoreo myös äkisti ja katos
niwkuin wahto, niinkuin wesikello. Ijankaik.
kisus on niinkuin hiliainen meri, multa aika
vn ja kuohmya wirta, joka langes
ijankaiktisuden suureen jä t)objaitoMann me»
reen. Ihmisien elämä on enämmin häälyivät-
tten kuin mesi. NAimn ilamäni on tiluli>sano loö K 7: 7. Jaa, niinkuin tUult, js,
ka kyllä kuuluu humiseman, mutta ei tiettä
kusta lian tulee laikka Menee.
Nlin on mpös ihmisen elämän kansia laita.
Tuulclla on Mtengm suuri woima, ja lekey
suuria töitä: Muita mitä on ihmisen elämä?
Se oi, niinkuin sauwu ja tsmu iuulesa. NA,
mm pänvän! owac kutunec niinkuin sauwu.
Ps. i<-,2: 4 Apostoli Jakob sanoo: Tciyän
rlämäune on löyhkä, j6ka wähäxi yitkcxi nä<

miicra sirre knroö: .Jae 4: 14 Se on
kuin iomU. Meidän elämämme on

niinkuin rvarjo maan MäUä, pnkeiice njinkUm
warjo jc. el prsy. Job.
niinkuin marjo Seijansa menee yhdestä Dr,
rosia toiseen, maikka ei st nät) liikkuman
niln kulkemat meidän häiwämnle hawaitzemä-
ta, lapsudesta nuoruteen, nUorudesta miehenlkään ja siitä wanhUlöen Kuilengin on war»
jo jotaan kuin taittan silmillä nähdä, tvaan
elämä on ainoastans niinkuin unl eli unen»
Ms. Job, 8 Niinkuin joku usiasti une-sa on juomanansa/ muita koska h"änen hänellä loieiä jano, ja Niinkuin Nebukad-

H nesai
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nescrin uni unhotdui, kosta hän heräiszD.m 2 min on ihmisen elämä, niinkuin uni,se menee pois, ja on tkänäns kuin el se oNs
ollukkan. Eli jos ihmisen elämä pannais wsa.
gan,päälle, niin wähin paino sen nostais, jos
se taos mitatan kyynärällä, niin on se oino.
osiansa kämmenen lerveys. Ps. 39: 6. Jos me
Davidin kansia takdoisimme lukea päiwianune
niin on meidän elämämme niinkuin ei Nlicäl,
Jumalan cdesä. Ps, 39: 6. ja pidctän Hänel.
da jlmri tyhjän ja turhan edestä. Es. l?.

Täsä nsetts Te, ihmisten lapset! mikä se
on, wnga päälle Te niin paljon rakennatte/ikänäns kuin suuria Linnoja ja korkeita Tor.
neja Te luotatte niin paljo tämän huonon
ja wibeliäisen elämän päälle, aiwolte sitä ja
sitä teboä, ja toiwotle pitkäldäkin elämänne,
ja et Te tiedä, että teidän elämänne on ly.
hembi kuin mattia yöllä. Malttakat siis, et<Hse on seisomatoin perustus, jonga päälle Te
toiwonne rakennatte. Elämä on niinkuin san.
da tiima.klasisa, joka pian juoree ulos,
ra rakenda huonensa sannalle, hän on tuhmH
mies: sillä kosta sade langee ja wirrat lu!e<
wat, ja tuulet puhaldawat ja sysäwät buo.
netta, niin se kukistuu. Matth. 7: 27. Niin
lyhy ja pysymätöin kuin nyt elämä on, niin
pysymätöin on myös sen kunnia. Ihmisten
lemme ja ystäwps el kesta kauwan, se on niim
kuin tuuli muuttuwamen. Ah! kuinga wä<
hä aika on se, tum mc täsä mailmasa eläm»
me. Se edesmennyt et tule enä talkaisin, lu<
lewainen el ole meidän/ waan se hetki ja rä.

pHM,
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hsps, kuin me nyt elämme, se on ainoastansa
meidän, ia kuinga eikö se kulje pois ja
ei enä olekkan? Tyhmä on siis tehdä sitä
suureri, kuin ei mitän ole. IbMinen
iiiin kauwas eteenpäin ja luulee elämänsä
monoa wuotta ja päiwää, ja ei tiedä, ettäse on ainoastansa yri silmän räpäys. Niin
ioiwoi se rikas Peldo'Mies sukan tykönä iH
!Lug. itzellensä oleman monba mUotta, koska
hänellä ei ollut yhtä yotäkän jälillä, Ihmi«
set omat niiden kauppamiesten kaldaiset, joista
Apostoli Jakob jotka sanomat: men.
c;«mme cänäpänä raina huomcna siihen eli
juhen Raupuntziin, ja wierräkämine stinä yjii
tvuosi, jarehtämme kauppaa ja woicrakamnie.
lak. 4:1?. He owat niinkuin se> jolla on

käbesH, ja luulee sen kaksia edespäinsuuren woitön itzellens tekemänsä, mutta sii.
nä samasa putoo muna maahan, ja phlH haci«
waa koko hänen suuri luulonsa. Mi wähäi.
nen hetki on pian hukattu ja kadonUt: sen»
tähden pitä Meibsn sitä nautitzeman, minkäs
wan kuin se meillä on. ojiaman sitä, ehkä
kuinga wähäfi se meidän lllmisämme näkM
Matkamies, jolla on muutama penikulma kap»
inistä, kosta hän nälee ajan kuluman ja 3tui
tingon lähenemän laskemistansa, on sitä ah-
kerambi, hän kiirultaa, että hän terkeis edes>
«nnen kuin pimiä tulee, ja maja suljetan/
johon hän on aikonlit, ettei hän tulis seisoa
maan ulkona. Tosin niin nopiasti kuin Au«
ttngo kulkee, kulkee myös meioän elinaikgmi
me, molemmat näkW Hiljallensa käymän,
sluringo lastee, klast juonee, me katoomme,

H 2 ja
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ja rspäyxesä menemme alas hautaan, kusäej
ole tyorä, taitoa, ymmätryftä eli lviisauttai
Saorn, K. 9: 10.

2 Nykyisen ajan kalleus pitä Myös ols>
man meille kehottama syy aikaa, eli
siitä waatiottamaan. Kaikki aika on kyllä
kallis, sillä se on Jumalan työ ja lahja. A»
lusa eroitti Jumala päiwän ja pön, niin et»
tä ehtosta jä aamusta tult jokainen
<Hän pcliu walkeUdet AaiwaU wabwuceen e»
roictamaan päiwää ja yötä ja oleinan »nerki'
xi, ja <!joix'i, ja päiwixi ia nilosiLi. 1 Mos.
K 1-. 14 Ia niinkuin Dawb sanoo: Gina
teet RlillN aikoja jäkaUiaan ja Äuringo ticrä
lastemisensa. Pf, lo4: 19 Ia niinkuin aika
vn ihmisen tähden luotu ja aseteltu Z niin on
Jumala sitten tämän lahjan,meille wahmista.
nut lupauxellansa, että niin kauwc,n kuitt maa
seisoo, ei pldä ja niittäminen -wi>
lu ja helle, suwi ja talwi, päiwä ja pö
m«n. 1 Mos, K. 8: 22. Niinkuin ihmisen
luominen ta3.:hdl:i ajanalusa; niin tapabdul
ihmisen lunastus, kosta aita oli täytetty
4: 4 josta ajan arwo jcl jalous taittan ha<
waita. Mutta kaikkein aikain seasa ei ole yh<
täkän kallembata tuin nykyinen aika: s: on
kyllä lyhy ja wähäinen olenvonsa puolesta,
waan suuri ja kallis armonsa puolesta. Ss
lväys nykyinen hetki kuin meillä on ajasta,
on niinkuin kallis Demarlti, joka ei ole fuu-
xembi tain hiedan mum, ja sentcihden pikai-
sestl taita mutta jcs me tt-itzamme sen
ostaa M kätkeä, niin on se paljon rahan wsrtti
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ja ieke suuria töitä. Mutta niinkuin ei kait»
ymmärrä eikä tunr.e kalleita kiwiä, jon»

ga tähden myös Nemanti wälistä myydän hal-
aan riwen edestä; niin tu!ce mpösktn usiastise kallls aika «ähäsä armosa pldetpzii, hal»
paa,< lnndaan mpvdpxi ja ajattelemattomasti
hukatuxi,. Tosin jos me wiisat olillmme.niln
meidän sen toimellisen Kauppamiehen kansia
pldäis myymän kaikki, mttä meillä on, ja osta-
man sen kallm pärlyn, Ajan, jota ei taltta
maraa koko majlman, kullalla eikä kalliilla ki.
Evillä. Se on kallis lahja, jolla me Imua»
lalda lcchjoitetan, että meillä wielä on pxi päi<
wä sowiliaremme meitämme Hänen ja meidän
Lähimmäisemme kansia, meidän wihamiehem,
me ja kansia, kosta me wielä
hänen kansiansa tiellä olemin?. Kowasti pli.

Kaupungille on kallis ja suloinen
näytzä walkoisen lipun ja ftakun plö'panda-
wan, ja saada armoa ennsn kuin myöhäiseniju!ee« ja Kaupungi ylönannetan Bihollisen
käsiin hätvitettää, Mutta se, jota tayotiaa
smvellan ja otollisen autuuden ajan, hän ka»
hsttaa myöskin autuudensa. Sontähheu niin»
kuin Ku!da»feppä misusti kokoo kaikki pienine
znätlin murut, jotta kullasta Matan, .ja su«
lattaa ne yhteen; yun pitä meidänkin rokoo»
M'in yhteen kaikki hetket ja räpännet, ajasta,
kawaytain ettei mitän turhan menisi ja huk,
kmsi, Walkustetanpitkääkln matkaa Indiaan
löytämään sitä kulta-saydaa, kuw Gangey
wirta sanotan myötä.-.sH Aita on.
wisiin se kuita»sanLa, kuin juoree ikänHnsH
kuin kahden iMkaMisudtzn wä,<

lillä.
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lillä, ja Jumalan olkon kiitos sen armon e,
pestä, että se wielä juoxee. Jaa, aika oy
kussainen wirta, sen jokainen ptsapa on niin
kirkas ja kallis, kmn Demanti. se on se elä»
wä wirta, kuin juonee Pyhästä. Ah! kuin,
ga tyhmät eikö siis ole ihmiset, jotka byljä-
wät tämän tallin kappalen, ja ei tiedä au«
«tuudensa aikaa oikein orwata. Millä, sano-
wat ihmiset, pitä meidän aikaa kuluttaman?
Itänänsä kuin olis aika niin kelwotoin, etteise kelpais muubun, kuin kuluttamaan ja lu,

poispelamaan. Jos joku
ryarastaa me«ldä kuldaa ja yopjaa eU muuta
senkaldaista, niin me sitä snrkiasti walitamme.
Mutta joS joku turhalla jutulla ja kelwotto.
malla puhella warastaa meildä pois aikaa,
niin me pidämme sen hywänä ja kiitämme
händä sen edestä että. hän on meitä huwitta.
yut. Niin annammä me sen arwamattoman
ojan hupaasti jq leikitellen pois käsistämme
mennä,' jota me kaikella surullamme ja ltkul»
lamme ei taida iankaikkisesti takaisin saada.
Se, joka löi toista niin että hänen täydyt
maata wuotefansa, piti Moseren Lyin jälken,
Niaxaman hänen työnsä waYMgon, josta hän
oli esteryxi cullur 2 Mos. K. Li: Multa
nullä me taidamme maraa sen pahoin käyte»
tyn ajan? Mitä maroa me sen edestä tai.
hamms Jumalalle anda? Ajatteles pcran,,
v! ihminen, kmnga kalliixi kadotetut helwe.
n?etisH ahmaisit yhden hetken liewltyxen, ioez
be sen saisit ostaa: me, sen pahemlu!
haamme ei muutamia hetkiä, waan moi
Välwää wu?t,ta, ja, en. me siitä enst.u.qän

huo,.



119

huoli. Aika on minussa tärM, sanoo Hindt.
lvärkkärt, ej hän sunimaa el:kä lalmmlpö yh<
tään väimää. waan jokaitzesta pänvästä
wisun waavin. Niin usein kuin ori lu<na.
linen mies nousi plös aamulla, ja näki sel.
kiän päiwän, sanoi hän: se on suuri syndi
ja wahingo, että tämä kaunis päiwä menee
kelwottomclsti pois fa hukkaundu Ah! mikä
spndinen summaus eikö se ole, eltä niin mo-
ni autuas armo.pänvä. niin monda kuukaut»
ta ja wuotla, niin häwpttKmästi kuluu? Ko>
ffa tämä kullainen aika kerta on pois, ni n
me kpllä toiwotaisimma, että sitä saadais la.
kasinystaa, waan se loimotus on turh>?. Sen.
tähden ostakat npt aikaa, niin kaunan kum
tila on, e:ckä hän mitä marais, sillä e/ Te
taida bändi ikänä ulönkallisti ost<m. Alkät
ftndako mingän estää Teitänne siitä, josta
Tei-llä on hedelmä ja hyödotus ijankaikkisesti.
Mutta jös Te tämän ajan annatte
yhitzen mennä, niin tielkät, että sen perästä
tulee toinen aika, joka ei ole niin otollinen,
koffa Teitä temmatan pois pahalla ajalla, jo.
kääkistä tulee teidän päällenne, Sic,rn, 9:12.
Ia tämä johdattaa meitä nyt tutkistelemaan
tulewaista aikaa.

3. On meillä kelMttawaiftt fpyt ostamaan
aikaa, koffc, me tutkistelemme iulewaista at.
laa, josta sanso: Ajaccele sinnn
Luojaas nuorndesas, ennen kuin palM päi<
wär mlewai ia rvuodcc lähestywäc. kossas 0-

lec sanowa: ei ne minulle kelpa Saarn. K.
i2: t. Ehkä koko, chmiftn slämä» aisa onse-
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ftkoitetiu hywillä ja pakoilla päiwillä, jotka
seurawat toinen toistansa niinkuin Ruth ja
Naemi; niin puhuu tuitengin Saqrnaja täsä
muutamista erinomattain pahoista
tuin wielä jälillä öwat, ja katzoo Saarnaja
lialengin wanbuden päälle, joka nuoruden
iloisten päilpäin suhten kutzutan vahoiri päi«
wifi. makdetan täsä pahoilla päi-
wlllä ymmärrettyä kaikki se tulewainen paha,
luin pitä tehoiltaman meitä waari
soweliasta ajasta ja ajattelemaan Luojaamme
nuorudesgmwe. Pahaan ylväin, sekaan luen
minä seurawaistt:

i. Ajallisen rangaistuin ja onnettomu.
den, kuin usiasti kohtaa ihmistä hänen partzcH'
Vq ennen kuin wanhus tules,"

3. Wanhuden p,äityän.
3,. Kuollman- päiwän^
4- Duomio.päiwäa.
5. Helwctin.
y. Ijankaittlsuhen.

i. Pahain päiwäin sekan. bn.fp.
sti lukea rangaisturen ja onnettomuden päiwa
täsä elämHsä, jonga Jumala anda tulia st a
plitzen, joka ei waari ota hywästH.
ja soweliasta ajasta. SiM koffa sunnin mit.
ta on täytetty, niin fturaa rangaistus, ja
mä on taikka yhteinen, koffa K yli koko,
maqkunnan, taikka erinäinen, koffa murhewastoinkäymin,en kohtaa Mgu,n lu<

ma<
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malan wiifan edeskatzonulen ja säännön jäli
feen. Senkaldainen onnettomuden päiwä tuli
Jerusalemin ylitze, kuin Christus edelläpäin
en Asumille julisti. Ne päiwac, sanoo Hän,
mä tuleman sinun ylitzes, että sinun wihol.
ises stantznwat sinun) ja piinrcäwär
inun, ja ahdistamat sinun joka kulmalda: jc;
M«ahan tasoittamat sinun, ja sinun lapfts,
jotta sinus» omat, ja ei jätä sinusa kimeä ki<
wen päälle, ettes sinun elzltkoo, aikaa, runde.
nur. Luk. 19,: 43, Slllä kosta elo on tu-,
jendunut, niin seuraa sM, niinkuin HERrq
puhuu Wrophetan Opelin kautta: Simalta»
far mifaytellq sillä elo on tppsä: tulpat za a.»
stukat alas, sillä kuurnat omat täydet, jq
tuurna astiaa kuohumat; sillä heidän pahvden-
sa on suuri Joel. 3: 13. Rosia pilwer
nä omat, niin he andamat sateen maan päälle.
Saarn. K. il: 3. Jaa, Päiwän puisten pe-
rästä tulee witziin saye: kosta se selkiä päiwä,
jona Armon Auringo suloiseni paistaa, lai-
min lyödän, niin tulee pinua' ja sumuinen
päiwä peräsä,, kosta Jumala andq tulha ia
tuliktwea jumalattoman plitze sataa. Kosta
ihmisillä on ollut heidän päiwänsä sundiä toh-
HH, niin seuraa Jumalan päiwä rangaista,
zoka kutzutan HGRran Zchaothin väimäxi,
tostopäiwäxi, eit.ä tostais wjhollisiansa:
tniekan pitä syömän ja heiyän werestänsä t«s<

culenM ja juopu.man, ler. 46: 19.

Mutta tämä tulee ei ainoastansa ruumil-
lisella, mutta myöskin hengellisellä rangaistu-
Ma ja onyettolnuhellq. Sillä, tosta se otoG
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yen Armon psiwä plönkatzotan, ja ihmisillä
ei ole halua totuuden sanaan, niin Jumala
läheltä heille wäkcwän erhetyren, niin että
lie walhen ustowat, joka kpllä on kowa, mut<
ta oitia rangaistus Armon ylönkatzoitten yli.
tzen. GenkaldaiseLa onnettomuden päiwällä
uhkaa Jumala Prophelan Amozen kautta:
Raho ne päiwär tulewae, sanoo
-HGRra, että Ntinä lähetän näljän maan
päälle: ei nälkää leiwän perään, eli janoawe<
den perään, waan sanan kuulemisen
jälken. v?iin eftä heidän pirä )uoxeman yh.
desti merestä niin toiseen, pohjasta niin itään:
heidän pirä juokmdeleman eHimäänsanon, ja ei kuitengan pidä löytämän. Amos
8:11, 12 longatähden Jumalan Hengi ,ieu«
woo meitä kawahtaman senkaldaisesta päiwä»
fiä: Muista siis dustas langeisir pci», ja cee
parannus, ja tee niitä ensimmäisiä cöicä; waan
jos ei. niin mtnä culen siimlle pian, ja syöxcn
pois sinun kynriläialtas sialtansa, eller sinä
tee parannusta. Ilm. K. 2:5, Ia Cbrisiussanoo: walkeus on wielä wähän aikaa tei»
hän kansianne, waeldakat yiin kauwan tuin
teillä «„, ecrei pimeys teitä käsitäisi,
Joka pimepdesä waelda, ei hän tiedä kuhun»
ga hän menee Ustokat päälle,
niin kauwan kuin teillä walkeus on, että re
tulisitte N?a.lteuden lapsixi. loh. 12: zg, 36.
Sillä nsmät pahat päiwät witzisti tulewat,
sanoo Saarnaja, ne owat jo tiellä, niinkuin
matkamies, joka astuu yhden affslen toisen
perään, tulleensa edes oikiaan aikaan, niin»
kuin Salomy santzo köphydestll,, että sh tulee

lai«
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laistan päälle niinkuin matkamies, niinkuin
warusteltu mies, niin tulce myöskin päi.
wä äkisti ja mastoin toiwoa Armon ylönka-
hoilten päslle. Jumala wnpyy kullä wälit.
täin, ennen kuin hän reroirra miekkansa, jän»
niccää joulzensa ja tMkoitra Ps. ?-' iZ. mut,
ta kosta Hän ambua, niin Hän osaa wiMi
ja silmänräpäyxcsä. Koska Hänen pitkämje.
lisydensä aika on ohitzen, niin seuraa koston.
päiwH äkisti, ja ne jotka omat kartuttanet wi.
han sen kyllä löytämän. Kolme
wuotta kärsei HERra sitä hedelmätöindä fiku,
na puuta wiinamäesänsä, mutta wihdoin tuli
wihan ja koston päiwä, jona tämä duomio
tsptettin: hakta händä pois, mixi hän myös
maata ruvn',elce? Luk. 13: 7. Kauwan kar-
sti Jumala endistä mailmata. Hän annoi
heille Sata ja kaxikymmendä ajastaikaa pa«
rannuxeen, Multa kosta Armon aika laimin-
lyötin ja lyäärin käyMin, seurais sen pääl-
le Jumalan wihan ia onnellomuden psiwä,
kosta HERra sanoi Noakllle: kaiken lihan lop,
pu on minnn eteeni tullut: sillä maa on heistä
fäynanja rväkiwaldaa, ja. kaHo, hukutan
heitä ynnä, maan kansia. 1 Mos K 6: 13,
Kuitengin luulemat ihmiset itzensä kaukana
olewan pahoista paiwistä, Amos 6: 3 ja sa»
norpat sphämesänsä sen pahan palwelmn tans,sa: minun -Herrani wiipyx tylemasta, ehkä
hän tulee sinä päiwänä. jo,!'a e» hän lliuleb,
kan, m sillä hetkellä, jMa ei hän tiedä. Malil).
24: 48, yo: Jaa, moni jumalaloin ja pilk,
f'.;a simoo: Ei onnettomus tulekkan, ei se
Wttä kyhta: kusa on lupaus Hänen rulemise-.
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stansa? 3 Pet. :4. st rviippp «iin
wa», nlln kaM» tzlinuzuis curhan raukee: mur<

pira rapahcuman ja ci edemma lvurvvrercä,
Man: murra ceidän allianne, sinä torrelema»
tou» huone, pirä minun reremän sen tnin mi.iH
puhun. H. s. 12: 32, 25,, Multa senkaldaisel
pilkkajit HMensa noplan kadotnxess,
2 Pet, 2: 1. O.Kä el Jumala anna itzlansh
pilkata: '"e on hll,uumeu langeta elawan lu,

käsiin, jakuka, heitä sillä pelastaa? Sen,
tähden, kosta Mn liloin surutlomudesansq
nauraa ja p ltkau HERl'an palwää, niin sa,
noo David, että naMaa hända jäl<

.le», silla lläöee päiwansa joutu,
wan. Ps. 27 13. Hän näkee sen olewan saä<,
puilla ja ruinga liki st jo on tullut, jonaa,»
tähden Hän myös ilmoitta sen edeltäpäin: ra->
tzos päiwaä, tatzo st tulee edes,,
staa ja. se wiherloitzee Aira tulee,
päiwä läh,eftyy ostam älkön iloirko ja

nlkon murehrikZ. Ma nuha rulee taitsll
dän jplMonsa päälle.,

Sentäbden, Te fynblset! jotka siunailet-ttz
itziännH sudamssänne sanoden; ei ole,
I)s zo: h. ei meille mttän palsaa tapahdu/ äl'
kät ajatelko, että leidHn rang usturstins ja om
nettomudenne makaa,, waikta Te makaatte syn«
nisä, jos le wielä kauwangin wiipyy,
ei se ?alte,ngän iää tulemgta: Min? oley stn.
puhunut st pug mlemftn, minä tahdon ceh»ya, ja en wiiwyrtää, sanoo. HOR.rs Hes.24:
tz4« ZlMstlan suu wal.chtele, ettekö tahdaussog



vstoa Händs Hänen sanansa päälle, koska
Hän sen .vannonut on? Alkät Paatu.ko ww

jos HERra on-köritväinen teidän
k.v, sianne, ja y!ös rangaistujen > sillä
paha sääsccräu kc-.docuxen päinkään, ja hänsyy haMaaN wihan päiwään asti, Job, 2l:Z<3.
Se ».li lerus'.lein!n vnncttomuch ettet he Uffo»
tiet niin käywän, ettei kengän
ajatetut ja ustonut wihollistn lulewan hei»
dan porlistansa sisälle 3 Wal W. 4- l 2 Waan
Kansan wustaus oli tämä: Mi Meille käy yiiit
pahoin, ci Mjekka ja nälkä tule meidän pääl-
lemme. ler. 12. Mutta kosta he sanowat
raul'an olervan, niin kadotus äkisti heidän
päällensä tulee, niinkuin waiwnt spnnvttäjän
päälle, ja ei be taida paeta, sillä kosta In>
malan rangaistus tulee, niin tulee se niin
kuin, st len'dswä kirja jonga Zacharias näki?
ja niinkuin tuulispää, niin°um HERra w'
malatlomille puhuu: Krrä minä kutzuin Tei'
tä> ja Te estclicre Teitänne; minä kokotin käV
tcni, ja ei yxikän orranur siitä waaria, Te
hyljäistcre kalke-, minun neuwoni, ja ette tah,
tonee minun kuritustani: V7iin minä mvös
nauran Teidän rvahingotanne; ja pilkkan Tei-
tä kosta Teidän päällenne tule se jota Te
pelkätte se tulee, jota Te pelkätte niin-
kuin raju.illna. ,a tuska niinkuin tuulispää:
kosta Teidän päällenne rulee ahdistus ja wai»
iva. Silloin he minua aurcnsa huucarvar, 16
tn nnnä tuule heitä, rvarhain he eyiwät Mi»
nua, ;a el löydä minua San. K i: 24.28.
Sentähden on tarpellmen ottaa ajasta waaria,
Mä mahdstaisin tulewaista wihas/

125
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tt lykätä ylös huolnisexi päiwäfi> mitä tsnH.
pänä lentämän pitä, sillä et sinä tiedä, sanotz
Saarnoja, mitä huomena tapahtuu, ja mikä
kowa onni maan päälle tullaraita, sentähdetz
autuas on se. joka aina pelwosa elää. Älä
ajattele, sanoo Syrach, jo minä olenennengin

pahtunur: silla -HKRva on rosin tärsiwälli.
Nen, mutta ei Hän pidä sinua rangaisemarä.

ole surutöin, jos sinun syndis on wielä
rangaistmata ia tahdot aina scntähden syn.
diä rehdä. Alä aartele: Jumala on ylöit
laupias, ei »Hän rangäise mmua,. minä reen
fyndiä niin patio tuin mi.lä rqhdoN. -Hän
taitaa niin pian olla wihainen kuin armolli»
nengln? ja »Hänen wihansa ei lakka jumalatco»
mistä. Scntähden älä rviiwpttele sinuas kääift

HGRran ja älä lMä yhde«
stä päiwästä roisten, Syr, 5: 4'Bi

2. Wanbuoen päiwä pannän sitä likili
pahain päiwäin sekaan, ja vitä kehoiltaman
meitä ottamaan ajasta waaria ja ajattelemaan
Luojaamme nuorudesa, Joka Nyt ott kukoft
fiawaisisa wuosisansa za iloisisa nuorudensa
päiwisä, hänen pitä muistaman, että toinen
aika tulee, koffa kukkaiset lakastuwat, ilo ja
tiemu katoo, ja wanhus heikkouden ja kiwu<
loisuven kansia tulee siaan. Ihmisen elämä
on niinkuin wiina. astia, josta stlklämbi jc»
paras ensisti juozee ulos, ja rahka jää poh-
jaan. Niin annetun ensin hywää wiina, niitt
tauwan tuin sits kestää, sitien HUonombala)
wiimeiseldä, sille kui» astia on kallistettu, seu<

ras
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raa rahka perHsH. Kosta hekuman wiina on
juotu uloS, niin seuraa wihdoin wanhudenheikkous ja kiwuloisus, sillä wanhus
ei tule örinänsä, wanha ruumis za tautiwuo.
det fturawat enimitten toinen toistansa. Har»
wat owat ntinkuin Moses, joka oli ja
kahdenkymmenen wuoden wanha koffa hänkuoli, ja ei hänen silmänsä oller pimennet, ja
hänen elämänsä neste ei ollutlakastunut. 5 Mos,
K 34: ? ."Ula on se, kuin nyt taita sanoaKalevin kanHa: Minä olen ränäpäiwänä wii.
de,l ajastajan wanha yhdexärräkymmendä, ja
olen wiclä tänäpäiwänä niin wätewä, tuin
minä sinä päiwänä olin, kosta Moses minuN
lähetti. Jos. K. 14: lv, 11. Pikemin on syy
walitta wanhan Varsillain kansic»: minä olen
t.wäpänä kahdexankyinmenen ajastaikainen, tie.
daisingö minä mitä hywä Äi paha olis? eli
niaistaisingo nunä mitä minä s>»ön ja luon?
taltka tuulisingo minä sillen weisairren ja lau-
laicren äändä? 2 K. 19: 35 Ia Saa.
rcin kantza: r?yc kosta minä wanha olen,
andanengo minä iyeni hekumaan? 1 Mos. K.
13: 12. Saarnaja sanoo 12 Lugusa, kosta3luringo ja rvalteus, kuu ja tähdet pimiaxi
tulemat. Se on: kosta ihmisen järki ja pm.
märrys, joka niinkuin Auringo walaisee ja
hallitzee koko ihmisen, pimenee, ja muisto, kuin
on niinkuin walkeuS, jonga kautta edesmen»
neitä afloja nähdän, heikenee, kosta ihmisenmieli ja tahto, joka huikendelewaisudenS suh-
teen mahdetcm werrata kuuhun, häiritän, ne
kari kirkasta tähteä, silmät pimenewät, niin
mahVetan tunnustaa, että paha päiwä on tul.

lut.
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Klt, löna tvalkeus tarwitan taiwäastä,
tuumillilitzn »valkeus rUpee huuttumaan. Ko°
sta luonnollinen Auringo meiwä lastee, niin
olis toiwotettawa, etts Wanhutstauden Au.
ringo walaisis meidän stetusam ja sydämefänl,
tne. Tarpellinen on, etten me päästä Issustlj
Wanhurstauden ÄUringota pois tpköämme,
waan Emauntisten Opetuslasten kantza batta.
sti rukoilemme: -HERrä! ole meidän tanstalm
me, sillä ehto jouruu ja päiwck on laskenut.
Luk. 22:29. Edespäin sanoo Saarnajq, wan,.
hudesta, että pilwec tutewar jällen saten jäl«
kcen. Niinkuin sprplls, saoe ei ote niin pian"
vhitzen, ennen kuin msiainmat pilwet tulcwat/
toinen rajuilma toisen perän, sade, lumi,kyl.
mä, raket, tuulenpuuffauxet ja muut senkat
daiset; niin on myöskin wanhus, pimiä, kyli
mä ja ikäwä spxp, pilwein kaldainen, joista
Gaarnaja sanoo: Roska pilwec cäynä
mm he andarvac saten maan päälle Eaarn K.
Ii: 3. Ia Christus sanoo: Rofta Te Uäer-
ta pilwen lännestä nousewan, niin Te kohcasanorra: sade m!.?3: niin myös tillekm; Luk.
32: 54. niin mahdamma me sanoa wanhutze»
sia: kosta Me näemmä pimiät pilwet nouse»
ivan Auringon lastemisesa, niin tulee sade/
niin sata ales köpbyttä, sairautta, kiwmloi.
sutta ja muita waiwoja, usein niin tihkicisti
tuin saten pisarat. Wanhus on niinkuin watt<
ha huone, jonga mädänny katto alinomaa
wuolaa, ja tuuli tungee jokapaikafta petstan»
dunein seinäin läpitze.

Edespäin sanoo Salomo: Silloin roM
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ivartiat huonesa roäriserväc, ja wäkewät not«
kistawac ihensä. Meidän ruumimme maja ru<
vee kerta kallistuman, näkö, kuulo, maku,
Halstin tt. jotka owat> ruumillemme niinkuin
uskolliset warliat, ylönandawat meitä, kädet,
joita Job pane malMi owen eteen, Ivb. 39:
57. wärtsewät ju wapiftwat. Rofta wäkewär
nockistawac iyensä, koffa jalat ei tahdo enä
kandaa meitä, waan sauma pitä käteen otet<
laman, johon me meitäm nojamme: silloin on
Jumala paras sauwa, wahwistamaan «väsy-
neitä poimia, koffa kaikki mailman apu hää.
lyy, niinkuin muserrunur ruoko t3gspristä.
Es. 36:6. Täbään Jumalan saumaan nojaisi
David: -HERra! Sinun ja sauwas
minun cuten?ar. Ps. 25: 4. Ia jalchaiac o«
war jourilasna, ercä he harwaxi ruller owar.
Hanwat ihmisen suusa. jotka enimittcn omat
30. eli 32. muutamille enämbi muutamille wä«
hembi, ne jauhamat hymin, kosta heillä, kyl.
lä mettä on, se on, nuorudesa, kosta he owat
kiindiät ja wahwat, ja kaikki koosa, mutta
heikenewät wanhudesa, myllyn kiwet tulemat
tylsäri, hambat tulemat harwaxi, mädänneri
ja wlheliäiseri, ja ei moi enä jauhaa kowaa
ruokaa eli leipää. Toiwotettawa olis, että
ne jotka nuorudesa omat elänet herkullisestija hekumallisesti, muistaisit täsä wanhuden wi«
heliäisyttä, ja että ne hekumalliset nambat ker.
ta putowat vois: ja että ne, joilla on miekka
hammasten siasa, jaweitzet hcldän syömähän:»
ba,ls«, ja syowäc waiwaiset niaan pääldä, ja
töphär ihnnsten sasa. San K. 30: 14, ja el«
tä ne, jotka puremat hambaitansa hurskaita

I wa«
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ivastan, wHldaisit, että nämät myssyt 'kerta
'ciwwat sänett ja tyhjänä; sillä HK^ra!!,lt«
renda jnmalarcomgin Ps 5: 8 Nä»
kö rulee pinMxi akkunan läpihe. Gllmät, >Lt.
ka oivai tstune< niinkuu, Imdumies läweft, ja
kurkiMet, mitä eteen tulee,
tatin, niinkuin kotka kertiaLa puun
ladivasa katzelee umbgrillensä kumga izän saa.
lin peränsä, ne näsimHt nyt niinkuinsumusa duuisfii, Ia ou?«c tarua wastan sul,
jeran. uim eriä mMvn waitenee Puhe
helkenee ja kieli, joka <rm«u oli irstas niin.
kum hillunätöin heu)ow«« birnumaan ja huu>
lamaan, auda npl hillilH ltzensä. ja owet su!,
jetan hänelle Ia hän heräM limmn ääneen,
uni tulee ia lewoltomaxt. niin että
ihminen pi,u; berää, ei «moastansa kojka kuk.
to laulaa, mutta myös kostamuut linnutwi>
sertäwät; ehkä silloin ei ole halua peliin- si!>ä
kaitki wcisun ryirävet rvaipuwar, pelistä ei
wanhat enä buoli, sillä heidän korwansa ei
selitä kaMea pelin koreutta; joka heidän ede>
fäusä wirsiä weisaa, hän on niinkuin st joka
«vaarren rennnaa pois talwella, ia erirka pki-
tun f<ää!le. San K. 25: 20 Nun että kuk>
Hulac pelkäwär ja ivapiservae tiellä. Käydä

ja ales korkeita polkusia myöden wim<
maa päätä, ja joka kiwi tiellä tulee
astua ylitzen, niinkuin myöskin sandanen w
vlöspäln on wanballe miehelle waiwaloinc>l,
Bpr. 25: 26. Rosta mandelpuur tukoistuwar,
«>anha pää saa uudet kukkaiset, Harmat yiu<
z?et, jotta omat wanhuden kukoistus. Ia hci<
Ziäsirkar rastan rulewar. Metzäsä et ena löydy
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yhtään elatusta, sillä pulit tulemat Harman,
ia ruoho kuiwu, maa ja pää tulemat paljas,
ihminen roukist.uu/ niin että hän wanhudesa

uloS kuin heinä'sirkka, ia silloin sanoo
Saarnaja että himo kacoo. Sentähden niin
kuin Christus sanoo sikuna puusta, kosta se
rupee puhkoman, niin Te ylnmärrärce, cträ
suwi on läsnä, ja niistä merkeistä, zutka mail»
man lopun edellä käymän pitä, sanoo Hän:Roska Te näecre näinäc rapahmwan. ricrkäc,
erra Jumalan N?aldakunda on läsnä; niin
mabdamme myös sanoa, kosta me näemme
mandelpuut kukoistuwan, et!ä syxy ja talwi on
läsnä. Ia kcffa ne snmat merkit, jotk<» ta»
.pahluwat sen suuren mailman lopun edellä,
tapahtumat myöskin wähäsä mailmasa,, ston
ihmisesä, kossa Auringo, Kuu ja Täh.det pi.
menewät lc. niin piiä meidän katzoman plös,
nostaman päämme ylös, ja tietämän, että
Duomari seisoo owen edesa lak. 5:9 Silloin
owat ne pahat päimät tullet, joista sanotan:
Oi ne minulle kelpa En minä nyt lölM
suostuta yhteen eli toiseen, nuoruden halu on.
pois ja wanhuden maiwat tullet. Terwen ja
raitin ruumin siam on tullut kiwulonus ja
heikkous kmkisa jäsenisä. Wirkkuuden .ja wik,
kelpden siaan on tullut hitaus ja suuttumus,
»voiman ja mäkewpden siaan, heikkous jamoi-
mattomuS. Minä, jolla ennen oli selkiät sil-
mät, hywä kuulo ja ihanat kaswot, näen nyt
ihmellifen muutoxen itze päälleni, että minä,
tuskin tunnen itzeni. Kaswoni on rt)ppsä,iho
muuttunut, silmät sisällwajoliet, pää paljas
ja kvko ruumis wilumen ja kylmä, niin että

I 2 mi.
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minä tvZlästi taidan itzeni waatleissa lämby<
mänä pitää. Nyt ei auta kaunisteleminen ei«
kä koritteleminen, ei mlkän woi wanhuden
heikkoutta eikä sitä pahaa pniwää«, kuin mi.
nun päälleni tullut on, pois poistaa. Mutta
ei ole kaikki tehty niillä puutoMa, kuin ikä
myötänsä tuo: Minä hawaitzen myöskin mui.
ta waiwoja, kuin wanhutta scurawat. Npt
tulee köyhyS ja waiwaisus, pilkka za ylön.
katze tuttawilda ja sukulaisilda, ei he tunne
nunua enä< ja en minä löydä) phtäkän loh«
dutusta mailmasa. THsH toiwotettais: Ahl
jos minulla nyt olis minun nuorudeni wuo»
det, en mins niitä suingan käytäis tämän
mailman turhuleen, josta minä nyt löydän
itzeni petetyxi, ja ei hän taida minua enä
auttaa.

Ajatella! tätä, Te ihmiset, jotka lykkäätte
parannurenne ylös wanbuteen asti; miri la»
stetta Te rastahimman kuorman heikombain
Hartioitten päälle? Ongo se kohtullinen sitte
wasta alkaa autuudenne työtä, koffa Te kaik»
teen muuhun työhön olette sopimattomat? Ko.ssa sormet owat tullet kangiafi, niin on myö-
häinen opetella kandeletta soittamaan, kosta
sydän on paatunut pahudesta, niin parannu,
»en kieli soi pahasti syndiselle: nuori istukas on
«wiästi loiseen paikkaan istutettu, mutta wan.
haa puuta, joka on ottanut wahwat juuret,
on työläs muuttaa. Se on toimitoin ja toh«
mä Hahdenyaldia, joka lykkää ylös matkansa
pahaan ilmaan, ja makaa alallansa hywsllä
ilmalla, anda hahden maata ja mädändyä ha.

Ml'
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mmasa, ja anda itzenss warustsmata wiimein
ulos myrstuyn ja pahaan ilmaan: tyhmä onse mies, joka panee wasta sitte poikansa schou-
luun, kuin hän wanhari tullut on: jos ei
waxiin paineta kuwaa, niin kauwan kuin se
on pehmis, niin se on myöhäinen sitte kuinse on tullut tylmäxi ja kowafi. Jos ei ole
opittu tekemään parannusta nuorudesa, niinse tosin tulee työlaji oppia wanhudesa. Hi.
lian opetellan bokstaweja tundemaan, kosta, ei
enä nähdä bokstaweja eroittaa. Kaikki on
wanhudesa sopimatoin: jos tahdotan lukea,
niin silmät hämärtäwät: jos tahdotan mennä
kirkkoon, niin jalat ei tahdo kandaa: jos tao»
dolan tuulla saarnaa, niin muisto on heikkoja kuullo huono: jos tahdotan weisata ja ru-
koilla, niin ääni on talsia ja kieli kangia;
jos tahdotan puhdistaa spdändä synnistä, niin

on se niin saastutettu ja paatunut, että HER-ra itze kysyy: Taitato musta kansa muutta
nahkansa eli pardi pilkkunsa? niin Te myös
taidatte tehdä jotain hywää, että Te pahaan
tottunet oletta. ler. 13: 23. Silloin täyty
Augustinuren kansia walittaa: Aiwan myö-
bän olen minä. Sinua, minun Jumalani,
rumennut palwelemaan. Josta minä olisinsen tehnyt, koffa minulla siihen aikaa oli! joS
unttä olisin lukennut silloin, kosta minä tai»
jm nähds lukea, tuulellut Jumalan sanag,
kosta minä taisin kuulla! käynyt kirkosa, ko>
sta minulla siihen woimaa oli ja jalkanikan-
noit minua. O! joS minä olisin ajatellut Luo-
jaani nuorudesani, ennen kuin nämät pahat
fäiwät minun päälleni tullet owai. Wanhu.

desa
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bes" tahdoton, kuka ties, ruweta etzimään
HERraa, waan silloin löytyy niin monda e«
stetlä. ja so kuin pahin on, wiimeiseldä tah»
too eväilns tulla; Jumalan armo on min
usiasti ylönkatzottu. että silloin ruwetnn epäi.
lemaän, jos eni yhtään lumalen armoa
on jälillä. Kuinga lelvottomaxi eikö omatun»
do tule, ja mitkä ajatUxet eikö nouse hänenlpkönänsä joka sitte wasia tahtoo ruweta pal.
welemaan Jumalala kosta ei hän ens taida
palwella mailmaa. Jos Soldati palweleö Ku»

eli Herransa wihollista enimmän o.san elinajallansa, ja wanhudefa, kosta hän on
saanut, afffedin ja ei enä woi palwellusta teh.
dä, tulee kotiansa palwelemaan oikiata Her<raansa, vlisto hän lerwe tulduansa? mingä
kiitojen bän sen edestä taidais odottaa? Ei-
köst bänellä olis syy peljätä, että hän tulis

ja hänelle sanotaisi niinkuin Isaak
sanoi Abunelekille ja hänen pfiäwlllensä: miri
Te tulitte minui» ja Te wainoisitte
minua ja ajoHtte miim»! pois Tzidän tyköänne.
i Mos. K, 26: 27 Ia niinkuin HERra sa>
noi Israelin lapsille: Mengäc ja rukoilkat
niitäInmalica, jorka Te wallnner olecra: an<
dakar niiden aurraa Leuänne Teidän ahdistu»
xenne aitana. Duom. K. iu: 14. Niin kuuluse myös jumalattomille: Te olette palwcllet
perkelettä, mailmaa ja omia pahoja himLjan»
ne ja haimanne, mengät pois ja andakat
nähdä, jos ne nyt taitamat auttaa Teitä.
Sentähden o! ihminen, jos tahdot eltä Iu«
mala kuulis sinua pahana päiwänä, nun a>
jaitele Händä, ennen kuin paha päimä tulee.

A^t>



Mattel?
ilolla ajatella Händä wanhudesas' Täalä oli

lurwa ja uffallus: Sinä olet mi<
nun rurwani-
woni haniasta nnnun nuorudestani Sinuun
olcn minä luorcanur h«nnafta äitini kohdusta,
Sinä minun wedir nlos äitini kohdusta. Älä
minua hcitä pois minun wanhudesani; älä
minua hpl<ä, kosta minä heikoxi tulen Ps 71:
5,6, 9. Mutta jollen me tahdo Palmella
Jumalala nuorudesamme, niin waara pyörit,
elts s)än ottaa meildä armonsa vois wanhu»
dcsa. Jos mö jätämme Jumalalle wanhu.
demme rabkan, niin jättää Hän meille jällen
wilMlfa rahkan. Se on tuhma mies, joka
olta puun, toisen puolen siitä polttaa ylös
ja toisesta puolesta tekee itzellensä Jumalan;
niin tyhmä on myös uhrata puolen lkäänsä
marinalle ja syndisille himoille, ja toisen puo-
!cn, kuin jälillä on, Jumalalle. Tyhmästi
on st, lykätä parannustansa ylös wanhuteen
asti, mutta suurin tyhmys on ei wanhudesa,
ian ajatella parannure:sa päälle. Nuorude-sa. sanotan, on se ylön warhainen, ja wan«
hudesa ylön Myöhäinen, Sllloin estit nuoru»
d.n hlmot ja bulvltuxet, leikit, tantzit, pelit
j) muut turbudet, nyt on heikkouden ja ii.
wuioisuden kansia kyllä tekemistä. Niin on
parannus kowa asia, jota ei nuorudcsa eikä

tahdota tehdä. O! mikä häplä on
olla wanha ja hullu. Te hullut, kosta tat>
dclta Te musan tulla? Olettako palwellet
nai mata koko elinkautenanne ja tahdotte
la palVclla lihaa sen wähän ajan, kuin wie«

lä
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lä talla Millä olla? Ainoassansa wähH san»
daa on Teidän elämänne klasisa, ja fpntilä
on pian palanut, kuitengiu malalle mattasti
synttisä, niinkuin matkamies joka panee maa»
ta »vanhan muurin ja wianalaisen seinän al»
la, ja ei tiedä kuinga pian st kaatuu hänen
päällensä. Te wanhat ja heikot, kuinga pian
eikö teidän wanha majanne ole väwltettu?
Katzo tolpat ja notkumat, wähä
tuulen puustaus taita sen pikaisesti kumoon
kaataa. Te nojalle teitänne saumaan jakrpk«
kyyn- Teidän hinnat silmänne pitä tahwo»
tulla klasilla autettaman. Te paikkaile ja tup,
patte wanhaa huonettanne niin kuin parhain
taidatte, ja ette kuitengan ajattele elämänne
loppua. Woi Teitä iankaikkisesti. Te oletla
kaiken päiwän joutilasna seisonet, ja ette tah.
do autuudenne päälle työtä tehdä, mitä palk<
taa Te ehtolla odotatte. Mengät kohta pois,
niin kauwan kuin wähäkin ajasta on jätillä,
ja öliuä lampuibinne, npt kohta eli
ei kostan; sillä ennen kuin Te bawaitzette,
tuleepi kuolema, ja koffa me wielä näin pu>
bumme, selsoo hän owesa ja kolkuttaa. No«
stat päästämään händä sisälle.

los tahdot wanhari, Ia minun elää kalu
wan; lTtun tule turwari, Ia olervahwa san»
wan; Ann'hpwä kärsimys Ain Sumun luot,
ramaan; Aut' harmar karwat mpos, Tääll
kunniall kandan:aan. Ann' minun piinas ftäall,
Tääld oikias ustos nukkuu; Suo sielun tnlla
sääll, M sen anna hul°uu; Suo luuni mul,
lusa Airc rauhas lewärä; Maan sielun nsto.
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ft, Tääld rygöe wedärä. Suom. Wirs. K.
N. 298: v. 6, 7.

3. Kuoleman väiwä tulee nyt edes ja
ottaa siansa pahain päiwäin seasa. Kuoleman
päiwä on Jumalisille riemullinen ja toiwotet-
tawa päiwä, parembi kuin fyndymä. päiwä:
mutta jumalattomille »n se tustan ja hirmunpäiwä. Me olemma kaikki nähnet ensimmäi.sen päiwämms, mutta wiimistä päiwätänsä ei
ole kengän nähnyt: Kuitengin niin wiWikuin meillä on ollut ensimmäinen päiwä, onmyöskin wiimeinen tulewa. Sillä ehdolla o»
lemma me mailmaan sisälle käynet, että mejällens pitä mailmasta ulos menemään: sillä
kuoleuia sn synnin palkka Rom. 6. Ia niin
kauwan kuin mc olemme syudiset, niin olem-
ma me myös kuolewaiset. Syndi on murha-ja, joka hengen meildä pois ottaa, si kuo-
lema wcchinaoitze muulla, kuin niillä aseilla,
joita me tykönämme kannamme, kuin on syn-
di, ja tämä on st ota, jolla hän meitä pistää
ja haawoittaa, Että me nyt spnnisä siinnet
ja syndynct olemma, niin olemma me kuole-
man orjan syndynet. Niin pian kuin mesynnymme» rupeemme kuolemaan, ja jokapäi-
wä pitä meidän jotain »velastamme kuolemal-
le marcmoan. Meidän elämämme wäbenee
jekapäivä, ja siinä samasa kuin me kasuam»
me, niin me myös wähenymme. Sillä niin
kuin sands tiima-klasisa juoree wähittäin, niin
ettei se tule wiimeisen sannan murun päälle
Ykinänsä; niin ei ole myöskän ainoastansa
wluneinen päiwä, kuin teke lopun meidän

elä-
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elämästämme, waan ne edelliset päiwät owat
myöskin ottanet jotain pois, jaa, joka silmän,
räpäys juoxee, riinkuin seulan läpitzen, jotain
meidän elämästämme. Niin monda hien IH.
peci, josta hiki ulos tulee, kuin ihmisen ruu.
mlsa löytyy, niin monda owea on myös tuo-
lemalla, niin monda tautra ja niin monda
tietä on bänells. Meidän ruumimme et ole
kiwestä eikä kuparisia, wacm tomusta ja sa.
wcsta, joka mähimmästäkinspsäyxcstä muser.
tu, koffa mc »naaxi ja tonwxi zälten tulem,
me, josta me otetutkin olemme. Käeltä luo»
lemalla on niin monda tietä meidän tygömme,
wartoo meitä jokapackasa ja ei laimin lyö yb«
l«ckän tilaa, niin ei ole madollista, pidättää
tätä wiholMa. Ei löydy ybtäkän raula.ha.
metla eikä kilpeä, kum taidaiS warjella mei.
tä täldä peikoin Kuningalda. Ei Lltosexen
uffollisus, ei Davidin jumalisus, el Salomon
wusaus, ei Ausalenin kauneus, ei Simfomn
tväkewps, ei Achltophelin tviekkaus, ei Geba.
fin persous, ei Alerandcrin waZva, ei Kresu.
xen rikkaus, eikä mikäli muu aula mttän kuo<
temata wastan; ei ole nnlän joka wols lisätä
meidän elämällemme yk'a httkeä ylitz?n mää»
rätyn ajan Waan koffa cnka on tullut, niin
pilä Luonnon melka marcttamcln, tlman mii»
mytystä ja ilman muodon katzandoia. Woi.
mallisin Keisari kuolee niin byww kuin wl'«
heliäisingin kerjäläinen; sentäyden kutzutan
kuolema kaiken mailman tiexi, että kaikki ih'
miset pilä sitä käymän. Se on kaiken lihzn
loppu. Hauta on yhteinen maja, jofa oivat
sekä picner errä suuret. Job, 3: 13. Tckmä

wi-
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wikabde leikkaa niin hywm ne ihanat kukkai.
set, kuin myöskin hallveman ruohon. Saul
oli pidembi multa ihmisiä, mutta
hänen täytti kuitengin kuolla niinkuin muut»
kin. täfä auta korkeus. Kuningain kruu-
nutkin langewat. Nunä tosin salioin-. Te o-
lerca Jumalat, ,a kaikki Rorkeimman lapset.
RuitenZln tä)?cy Teidän kuolla, niinkuin ih-
miset; ja niinkuin tyrannit huttua- Pf. 82:
6> 7. Ei ole kenellakän tolsta alkua, eikä loi-
sta loppua, maan yhtäläinen sisälle» ja ulos-
käyminen, kuin on sondpä ja kuolla. Koi syö
hienombatakin werkaa. Suurimmat puut tu-
lemat myös mahoilda syödyri, kaatumat ja
mätänewät Meidän ruumimme huone on ra-
tettu tomun ja mullan päälle, ja se laki sei.soo wahwana: Raitkein ihmisten pirä terran
kuoleman. Ebr. 9: 27. Tähän ei tarwita mon-
da todistusta, sillä ennen pitkää me kaikki sen
todistamme. EM moni, jos mahdollinen olis,
lykkäis yiös kuoleman päiwänsä soweliam-
baan aikaan, niin ei se kuitengan taida ta-
pahtua: fillä ihmisillä on määrätty aika, hä-
nen kuutaurcnja luku on sinun tykönäs; Sinä
oler määrän asettanut hänen eteensä, jota ei
hän taida käydä ylitze Job. 14: 5. Ei rikas
taida neuwoa kuolemata pois tyköänsä köy.
hän tygö, ja sanoa: mene sen waiwaisen ja
wihelläisen tygö, joka sois luunsa kuolluen.
Job. 7: lg Hän tarwitzis, heidän mielensäjälken, parhain kuolla, ja olis wibeliäisydrn.
sä tähden soweliambi hautaan laskettaa. Ei
taida myöskän nuori neuwoa kuolemata pois
tyköänsä manhan tygö/ tawkaldäisilla sanoil.

la:
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la: latzs, siinä seisoo haudan parkaalla,
silmät sisäsälle wajonet, rppyt kaswoisa ja
Harma pää; mene puis hänen tygönsä, katzo
kuinga hän käy kolmella jalalla, toinen jalka
on jo haudasa, ja hän rukoilee jokapäiwck Si-
meonin kansia: HERra! laste npr Sinun
palwclias rauhaan nienemään! Ah ei! kuole-
ma ei kuule senkaldaisia puhetta, ja tulee pi-
kemin sen tygö, jota toiwotta hänen kaukana
oleman, kuin sen tpgö, joka balajaa kuolla.
Tämän väälle on meillä selkiä esimerkki siinä
rikkasa Peidomiebesä: <koj?a hän mieluifemin
iahdoi elää, että hänellä oli waraa monefiniin tulee kuolema ja kolkuttaa hä»
nen owenla päälle, ja anoa hänelle tämän sa-
noman: Sinä tvhmä, tänä yönnä oretan si-
nun siclus sinulda pois: kuka ne sitten saa,
kuin sinä walmistanut olet? Luk, 12:20. Jot-
ka sanat tietä andawat eroittamifen ruumin
ja sielun wälills, sinun sielus, kuulu se, ole-
tan sinulda pois; niin myös eroittamifen ma-
ilmasta ja maallisista tawaroista: kuka ne sicre
(aa, kuin sinä walmistanm olet?

1. Ensisti teke kuolema eron sielun jaruu-
min wällllä: sillä ruumis pirä jällen maahan
rulenmn, niinkuin se ollut on: ja hengi picä
jällen tuleman Jumalan rygö, joka sen anda-
nur on. Saarn. 12: 7. Sielu ja ruumis o»
wat kaxi hywää pstäwää, yhdistetyt niinkuin
mies ja waimo, jotka täsä yhdesä elämät:
mutta kuolemasa täytyy heidän erkaindua ja
waelbaa kumbikin tietänsä myöden. Waan
siinä on eroitus jumalisten ja jumalattomain

tuo-
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kuoleman wälillä, että jumalattoman sielu ku,
blutan mäkisin tääldä, multa jumalisen sielu
lulee ilolla pelastetuxi ruumiista, niin ettätä»
mä eroittaminen on Jumalisille toiwolettawa,
mutta jumalattomille surlia.

a. Jumalisille on tämä eroiltaminen loi-
wotettawa. Minä halajan, sanoo Pawali,
rääldä erirä, ja olla Christnren kansia. Phil.
anlkuria ja purjehtia toiseen satamaan, muut»
taa toiseen majaan, rikkaan Isänmaahan; sil.
lä kuolema päästä elämän siteen,, awaa fan»
giuden, ia sielu pääsee ja tulee pelastetuzi
tästä maallisesta majasta, jota hän Pawalinkansia on halajanut ja loimottanut: kuka pää.
stää minun tästä kuoleman ruumista. Rom 7:
24 Niinkuin lindu, joka on fangiltuna hä-
kisä, eikäwöitze päästä wapaaxi, ja ehkä kuin-
Za hywin hän ruokitan ihmisten kädestä, ha»
lajaa hän kuitengin pois tästä oudosta paita»
fta. Sentähden loimottaa myöskin David i.
hellensä metrisen siiwer, lendärensä pois rau-
was, Ps. 55. Sillä hänen sielullansa ei ollut
Mätän hahua eli huwitusta tämän mailman
lurhasa ja syndisesä menosa. Ihminen, jon-
ga sielu ja sydän ei ripu mailmasa, taita i-
lolla jättää sielunsa kuolemahan; sillä että hän
on uhranut sielunsa Jumalalle eläisänsä, niin
ei hän pelkää kuolemasi» anda sen Hänen kä-
siinsä, jolda hän sen saanut on, maan andasen iloisella mielellä mennä, sanoden Stepha«
nin kantza:
gmi! Jaa, niinkuin Jumalinen joka päiwH

en
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on pitänyt pstäwällistH kansiapuhetta sielunsa
ja ruuminsa kansia, niin taita hän myös y.
stäwällisesti jättä sielunsa hywssti, lohduttaa
bändä kuolemasa ja sanoa: bywäfii nyt minun
sieluni! koffa meidän nyt pila eriämän, me,
jotka niin uskollisesti olemma yhdesä waelda.
net Jumalan huonesa ja neuwoa pitänet, nut
jätän minä sinun, minun sieluni, Jumalan
halduun. Palaja nyt, minun sieluni/sinun
lepoos, sillä HENra tekehywästi sinulie.. HH>,
temmaa sinun pois kuolemasta, nunun silinä.
ni kyynelistä, minun jalkani k.omp«stuxe'w.
Ps. 116: 7, 8 Tästä edes sinä saat waelda
HERran edesä eläwitten maasa.

b. Sitä wastan on tämä sielun jaruumiy
erkaneminen kauhia ja hirmurrawainen K«ma«
larcomille. Niinkuin he owat myynet sielun»sa perkelelle eläisänsä, niin ei he tahdois jät.
tä sitä mielellänsä kuoleman hetkellä, sillä hetietämät, ettei ole hpwä paikla, johon se jou<
tuu. Sentähden sanotan siitärikkasta Peldo.
miehestä, että hänen sielunsa piti hänelvi
poisotettaman, eli waadiltaman häneldä ulos
niinkuin welkaa, kuin rpöstetän, jos si sitä
hvwällä mielellä maxeta. lumalattoman,klin§i
käy niinkuin Esaun kansia. Hän myy po,s
esikoisudensa wähän hekuman edestä; jaa, wä«
hällä myy hän sielunsa helwetin piinaan, niin»
kuin ludas pettäjä teki, koffa hän myei Wa-
pahtajan kolmenkpmmeneen hopiapenningiin.
Sentaldainen kauppa tulee wmneiseldä "tar«
waaxi ja katkerani. Slllä niinkuin se, joka
ottaa enemmän, kuin hän woi maxaa, ajelan

pois
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pois kodosta jakartanosta, ja heitetän torniin,
josta ei hän pääse ulos siihen asti, kuin bän
maxaa wiimeisen ropoin; niin käy se myös
sen'kansia joka on myynyt perkelelle
sa wähän hekuman ja syndisen huwituxen e-
destä mnilmasa; kosta hänen pitä maxaman
welkan»a ja kadottaa sielunsa, niin hän aje-
tan hämmästpxellä pois afunsiastansa ja hei«e<
tän tjankaltnseen simZeuteeu, ja wiedän wa«
stoin tahtoansa niinkuin luondokappale
stettaa. Tästä puhu Job näin: I"'"alaor<
taa ulkokullatun sielun pois. Luulettos
malan kuuleman hä,icn huutonsa; kosta hä-
nelle ahdistus tulee? loh. 27: 8, 9 Niinkuil»
piru ei tadtonut mennä vois riiwatnsta, niin
ei tahdo myöskän jumalattoman sielu miel-
länsä pois, MH hän tietää hsnellensä olle-
wan pahan paikan, walmistetun. O! mikä
palkitzematoin wahingo on, kadotta sielunsa»
mitä se, aurra ihmistä, jos hän kairan mail»
,nan woirrais, ja sielullensa sais wahingon?
Matth 16: 26. RaiM mitä ihmisesä on, an.
da hän hengensä edestä, Job. Z: 4. Mutta
mitä tahdois joku anda kadoletun sielun ede-
siä? millä tahdoiS hän sen mazaa j«l luna»
staa? Ei täsä pistä Wtän, ei ole yhtään
hindaa, joka sitä wastaa; kaiken mailman
kulda ja hovia, jaa, koko mailma ja kaiM
mitä siinä löytyy ei ole kyllä, että sillä vxi
ainoa sielu lunastetaisin: kosta se on kadotet-
tu, niin on kaikki kadotettu. Ahl kuinga htr»
muttawainen eikö siis ole syndiselle, kosta hä-
nen sielunsa oletan häneldä pois, kosta hänhawaitzee, että hänen pitä menemän palawai-see»
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seen helwetin sywpleen, joft hän itkulla ja
hammasten kiristpMä pitä ijankaikkisesti pp.
spmän. Ah! mitä hän silloin sanos sielullen»sa ja millä hän händä lohduttaa? O! sins,
minun waiwainen ja wiheljäinen sieluni! ku.
hungaS nyt menet! Et sinä enä lcilitze, nyt
sinä mariset ja wapiset, ja et taida enä mi.
nun tykönäni pysyä. Ah! woi minua, kuin.
ga rahasti minä olen katzonut eteeni! Yhde.stä jumalattomasta miehestä kirjoitctan, koskahän matais tauti» wuotellansa ja piti kuole,
man, annoi hän kanda kaikki ruldansa ja ho.piansa sisälle ja taritzi sitä sielullensa. joShän
wielä olis pysynyt, hämn tykönänsä, mutta
kuin hän hawaitzi, ettei se auttanut, niin an.
noi hän sielunsa perkelen halduun. Sentäh.
den maltakat mjelenne, Te spndiset, Te wää.
rät, Te suruttomat, ajallansa, ennen kuin
kuolema tulee. Katzokat ettei waras
itzensä sisälle Teidän huoneseenne, ja wcna.
staa pois parhan kappalen, kuin on sielu, ja
heittä hänen pois ulkonaiseen pimeyteen, sii.
hen tuleen joka palaa, ja josta sawu astuuVlös ijankaikkisefta ijankaikkiseen.

2. Sitä likin teke myös kuolema toisen
eron, eerä hän eroirra ihmisen mailmasta ja
ajallisesta hywydestä. Joka ero myöskin ju.
listeltin sille rikkaalle Pelbomjehelle, kosta
nelle sanoitin: Ruka sirren saa, miräy wal.
mistanur oler? Sillä sinun pllä erkaneman
pois, ja et saa sitä enä pitää. Tämä erka,
neminen on myös lohdullinen jumalisille, mut-
ia surullinen jumalattomille,

(a) lu<
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<a.) Jumalisilleen se suuri lohdutus saa-

da erkmdua tämän mailman ivaamasta ja le«
wotto-mudesta, ja ei he huoli kenelle he jättä-
mät näitä maallisia, kuin he ainoastansa itze
stawat hywm eritä tääldä ja periä tmman.
Kuolema tele heille ystäwpden työn, että hän
eroittaa heila kaikesta heidän wihc!zäist)destän-
fä, ja siirtä heiiä mailman pauhinasta ijan-
kalkkisten lepoon ja rauhaan. He wiedän npt
Mintuin hahtl,. pauhawaisista aalloista hilia'seen satamaan. Kuolema on Msseren sau-
man kaldainen, joka muutlu karmeri juma-
lattomille, maan sauwazi jumalisille: ja niin-
tuin Moses saumallansa eroitli weden punai»sesa meresH, ja ttki awoimen tien Israelin
Lapsille luwattuun Maahan; 2 Mos. K. 19:
16. niin eroittaa myöskin kuolema meidän kat-
kerat mUrheme wedet, ja awaa meille tien tä»
män mailman Egvplistä Taiwalliseen Kaanan
Maahan: hän eroittaa meitä synnistä, hädästä
ja murhesta, sillä Jumala on tuiwawa kaikki
kyynelet meidän silmistämme. Ilm. K. 7: i?«Hän eroittaa meitä sodasta ja mainosta. Siinä
täycyy junlalarromain lakata wäkiwallastansa:siinä owat ne lewosa, jotka paljo waiwaal
nähnec owat. Siinä on sangeilla rauha muit-
ten kansia, ja ei kuule wascian äändä. Job,
3:17, 18. Niistä wihollisistä, joista me kuo-
leman hetkeltä eroitetan, taittan sanoa niin-luin Moses sanoi Israelin Lapsille: Näit»
Egyptiläistä, jotta Te tänäpänä näette, ei
Teipän p,d« ikänänsä enämbi näkemän ijan»
laittiststi. 2 Mos. K. 14: 13. O l kutnga iloi»
nm mahla Christittp olla, koffa hän pääsee

K niin
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niinkuin lindn aulasta, ja saa tästä syndise.
siä ja »viheliäisestä mailmasta wiedä Lelunsa
niinkuin saalin! Niinkuin päiwämies, joka
on kandanut päiwän heiden za kuorman, iloi»
tzee ehtoosta, riisuu maattonsa ilolla, panee
wäspnel raajansa lewM ja maka» makiasti;
niin iloitzee Chriftitty, joka on wäspnpt mail.
man waiwoista, toffa hänen elämänsä ehto
lähejwy, kosta hän saa riisua pääldänsä ka,
towaisuden, ja kaiken pilkan ja plönkatzen,
kuinga iloisena, sanon minä, eikö hän mene
hautaansa, lafiee itzensä tomuun ja makaa
makiasti maan poweft niinkuin pehmiäsä wuo»
tesa? Gentähden futzutan mpos uffowaiftenja Jumalan Lasten kuolema unexi ja
sillä ei he kuule silloin enä wailman pauhi»
nata,fvaan makgwai makiasti lepo»'kammioi>sansa hiUaisubesa. Sentähden plistää mpös,
kin Jumalan Hengi heitä autuas, sanoden:
Autuat orvat ne kuoller, jotta kuo-
lemat tästä lähin; sillä heidän pitä lewämän
heidän töistänsä, Ilm. K. 14: 13.

(b) Viti wastan on tämä erkaneminen
katkera ja surullinen junmlattomille; sillä kukasaa sen, kuin he walmistanec owar? kuuluuse sille rikkäUe Peldomiehelle, ehkä et hänmielellänsä tahdolS jättää omaisuttansa toi»
stlle.. Villä jumalattomain svdämen ajatus
on, että heidän huonensa pitss ijankaikkisesti
pysymän, ja heidän majansa snwusta sukuhun.
Ruirengin ei he taida ppspä kunuiasa, ivaan
zverraran eläimihin, jotka hukk.uwar. Ps 49:
12, 13. Kuka sitten saa heidän tawaransa,

hei»
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heidZn hekumansa, heidän kunniansa ja kor-
keudessa? Kuhunga jää heidän suuri sukun-sa ja mailman kunnia? Tähän wastatan:
kosta he kuolemat, niin ci he nnt-n mövränsä
wie; elkä heidän kunniansil mene alas heidä»
kansiansa, v. 18. kuolema eroittaa syndism
kaikesta hänen kunniastansa, rikkaudesta, ka-
lusta ja tawarasta Kuolemasa riisutan hän
niin alasti, kuin hän tänne tullutkin on, ja
ei hän ota mitsn myötänsä: Sillä emba ,ne
ole micän mailinaan on siis tienäwä,
eccen me myös mirän rääldä taida wisdä u-
Uos, 1 Tim. 6:7. maan alasti tänne iussan,,
alasti tääldä mennän. Niinkuin Absalonin
muuli juoxi pois ja jätti hänen hätään; niin
jättää myös kalu ja rikkaus ihmisen hädän
ja kuoleman hetkellä, ja ei taida yhtään apua
onda. Usiastt tapahtuu, että mailman tawa-
rat jättämät meidän ennen kun me jätämme
mailman, sillä maalliset tawarat rekewäc itzel,
lensä siiwet niinkuin kotka, ja lendäwäc rai-
wafta päin: San. K. 25: 5. Mutta jos niin-
gin ollS, että rikas sais piiää
kuoleman astl; niin ei hän kuileugiw lckdc»
sitä edemmäs pitää, waan täytyy msnnä
ja jättää sen muille. Ahneelle mattmala käy
niinkuin hewoiselle eli härjälle, jotka koko
päiwän kandawat ra,?asta taakkaa ja tawa-
rata seljäsänsä, mutta koffa ehto iulee. ole-
tan tawara pois, ja Ke ajetan sondaseen tal«
liin eli pihattoon, elikä päästelän ulos laitu»
melle orjantappurain ja ohdakeiten sekaan-Mitä ajattelee ihminen, koffa hän näkee ta-warans häneldH poieotettawan? minH

K 2 siis
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siis hu?kan olen työtä tehnyt? Minä olen
koonnut monda tuhatta lapsilleni ja perillilU»
leni, mutta ah! josta niinä olisin koonnut
»nm paljon armoa Jumalan tykönä
sclle sielulleni: se taita olla minulle huono loh»
dntus helwetlsä, että minun perilliseni elämät
hekumasa maan päällä siltä, kuin minä sie-
luni wahingolla olen kekoon käänny), jakuin
jo ajaja on usiasii minua waiwanut. AK! jo»

he k.uten minli:» w..imnnl ed.siä tittdaijlt

Zlni»l mlnun kieleni.

Minä olen suurella surutta ja murhetta
pvörinvt yötä ja päiwää, ja toiset sen nyt
naut'hcw.t, Minä olen istuttanut, toiset sil-
lä hedelmän sySNät. Minä olen
toiset silnä asumat. Wo» minua! minä clen
Palwellut Mammonata, sitä huonoa mailman
Jumalala, mitä hän nyt taita minua auttaa.
Ah! jos minä kaikella minun kullallani ja ho-
Vallini tndaisin ostaa itzlleni permnön tal«
walja, el.kä jos minä tndaisin lahjoi taa sen
sielulleni, eltä hän kauwemmin pysyts minun'
«ptölläni: maan se on turha les minä nyt
laritzisin sitä Jumalalle sowinnon, niin saisin
Mlnä soman wastauxen tuin Simon Notta
sai Pietarilda: Sinun rahas olkon sinun kans.
sav tttdoruxcft. Ap 3. B'. 20. Muistutat tätä
Te liltVl ahnct, jotta rakennatte suuraa
huonetta, enänälte P?ldoa ja kokoon kääritte
suuria tawaroita. että Teidän pitä kerta tääl.
dä nmutlamun, ia loffettaman hautaan jota
vn u.e.dan ka.ktein huonemme. Jos Te ajat.

»eli»
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telisilte kuoleman päälle, niin et Te suri«ni'«
paljo näitä maallisia, joita Teidän kuuenqm
surulla pitä jättämän. Mihingä niln paljo
tarwitan? Että se pian kadolettais M'?,en
tarmitan niiy paljon emästä nlin lyhykäiseen
matkaan? Teille käy niinkuin myyriäiselle,
kosta hän ahkerammasti kokoa, tulee h.,n aki.
sii tallatuxi, ja kaikki hänen tpöosä tnle tur<
haxi. Mulstakat, että se aika tulee, kosti Te
walitaite ja sanotte: mitä uutta nyt meidän
rikkaudemme ja kalumme, mcidän suuret huo«
nemme ja kaunit kartanomme, joista me nyt
pols kannetan, ja joita en me enä i?änä saa
nähdä? Teille mahdan mini edeStuoda Ia«
kobin sanat: r7yr hywin, Te rikkat ickekär
ja ulwokar Teidän lyiheliäisycränne Tei-
dän päällenne rulewa oi». Teidän ritöaudenne
swar nlädännet, Teidän waarcenrle owar koi»
deUuc. Teidän kuivanne ja bopianne
ruostunet, ja niiden ruoste pnä oleman Teäle

m pirä syömän Teidän lihanns,
niinkuin tuli. lak. s:t, s, 3.

Sitten eroittaa mpos kuolema syndisen
hekumastansa ja ylönpaldisudestansa. Ruumis
joka ennen on kaikella tawalla niin kau usti
pidelty, lastetan npt mustaan muldaan; sil«
mät, jotka owat nähnet niin paljon koreatta,
tulewat npt suljetuki ja madoilda syödyri;
korwat, jolka owat kuulcllet niin suloissa wei»
suja ja pelejä; ei enä kuule. Ah! ku!:,g l
hirmuine» kuolema mahta olla sille, joka nyt
näkee kaiken ilonsa lopun saawan, ja jo9.a ei
enä Yle wliyoa Zvglteuteen lulla? o! josta Ttz
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annaisitte tämän sydämellenne käydä, Te jotka
jUHtle. tantzalte, kiroilette, wannolte ja pi.
dätte spelejä ja muuta turhutta edesänne. Te,
jotka elätte. kaiken aikanne kaiMnaisesa ju,
malattomutzch'! Jos Tei? -nn luole,
man wuotella, kuinga Te »silloin muutatte ää-
nenne, yuokatte, surette, ja ulwotte
sitä äkisti, edesmennyttä ja vahoin täytettyä
Annon aikaa? Villoin kmM nalu katoo, ,a
syndi, kuin nyt näkyy niin kewiäxi, hupazi
ja otollisexi, ja pidetän ainoastansa nuoruden
lnkkinä ja rakkaana ajanwlctteenä, se näyttää
itzensä silloin kauhistawaiscna la hirmuisena,
tulee Tsille ylön,raffari kuormaxi, katkeram»
mari kuin itze kuotema. Sckmn muuttuu
Teidän leikktnne ja tantzinne ilturi ja wali.
tllxeri, Teidän walkeudenne Sil<
lmn sanona Te naurulle: sinä olcr hullu; ja
iwlle: mitäs oler tehnyt? Saarn K. 2:2,
Silloin jätätte kaiken Teidän hekumanne hy,
wäsii, ia sanotte hänelle hywää pöiä. Hy»
wästi jääkät, kuuluu silloin, minun faunit
atnanni, kaikki iloiset pidot, bywästi kaikki
riemu ja huwltus, nyt lakkaa kaikki, ja minun
elämäni sammuu niinkuin kyntilä. Perän-ajatelkat siis, kuinga tyhmästi se on, pitää
mailman ja sen himoja niin korkiasa arwosa,
koEa Teidän kummingin pitä kuoleman, ja
ennen pitkää eriämän kaikilU: Oliffo siis wär-
ti niin lyhyen huwiluren Edestä, joka kestää
ainoastansa yhden silmän rH)äpren, ostoa kat»
keran kuolema.wuoteen ja ijankaittisen tustan.Nawahratat sencähden Teitänne ettei Teidän
sydämenne rast«ucerra ylönsyönnststa ja juo.

nw
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misesta ja elatuxm murhesta. Alkät eläkö y'
lön herkullisesti, ja älkät syöttäkö sitä wihe-
liästH ruumista, joka kuitenqm pian tvukailda
syötämän pitä. Kosta härkä on lihawiy. niin
on aika ivicdä sitä teurastettaa. Masit on
kuolema ja peyikato owenedesä, kuin parhal-
lansa ollan iloisna. Moni tulee suurimasa
ilosansa, lantzamisen, syömisen ja juomisensa
alla pmslemmatufi itänänsä kuin ruoka suu»
sa. Kosta Belsazar oli iloisinna wierastensa
kansia,, kirjoitettin kuoleman sanoma här.eu
eteensL seinään. Kosta se rikas PeldomieS
enimmäst ajatteli syömänsä, juomansa ja iloi.
tzewansa, niin tuli se aita, että hänen pitt
kuoleman, hänen täydyi suurimmasa ilosansa
plönanda kaiken toiwonsa, jättää ruuminsa
toukkain ruaxi, sielunsa verkelelle ja tawa»
ransa oudoille. O! wiheliHstä maan matoa!
Ei.suingcm Kän ajatellut, että tämä yö piti
oleman hänen wiimeinen yönsä, että hän peh»
miästä wuotestansa ja suruttomasta unestansa
pitä herimän helwetm polttawasa tulesa.

Kuolema eroittaa myöskin kunniassa ja
korkeudesta. Ehkä kuinga korkialle joku on
istunut onnen istuimelle ja tullut arwiosa pt»
dttyxi ihmisilds, niin pitä hänen sitten ole-
man tytpwäinen plmiällä sialla maafa jaasu-
man matoin seasa. Ihminen tehdän täällä
usiasti epäjumalani, mutta silloin tulee hänen
kunniansa luhwaxi ja tomuri, ja madot ei
händä kumarra. Minä cofin sanoin, oler,
ta Jumalat ja kaikki Rarteimman lapset. Rui.
lenqul cäyr cv teidän kuolla niinkuin ihmiset." Ps. 82:
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Ws. 82: 6 ?. Sentshden jos Te oletta Vl<
hckftl mailmasa, niin pitäkät kuitengin al-
haista aiatufia »tzestänne, jos Te pldetän ju-
maNna, niin ältat ajatelko teitänne jumalixi,
Zotta elälsilte ijankaikilftsti. Teidän pitä tie-
tämän, että Te kaiken korkeudenne alla oletta
tuhka ia romu. 1 Mos. K, 18 Olkon, että
muallinen kunnia loist!,s Teidän silmtsänne,
ja Teitä kiimaisin aulmxi, ajatelkat kuiten-
gin , kttinga wädäsä arwosa Teitä pidctän
luolemasa ja haudasa, pangat kuoleman tui»
tindo ylpeyttä waftan, ja muistakat että lan»
gemus on silloin likimbänä, koska Te seisotte
Ylimmäisellä kukkulalla. Kosta kukkaiset par-
samallansa kukoistamat, niin on se aika, että
heidän kauneudensa pian katoo. Kosta Haman
kutzuttin Kuningalda rualle ja odotit itzellensä
suurta kunniaa, niin oli se kuoleman sano.
ma, ja tuuman siaan mistäs hän hengensä.
Jumalattomalla on suuri tunyia monelha pal.
welialda, jotka usiasti kiittäwät ja suosi te le-
ivät händä, tekemät hänen jumalani ja korot-
tamat händä taiwaseen: mutta koffa kuolema
tulee, niin ei ole yxikän walmis kuolemaan
Herransa edestä Se käy silloin niinkuin ss
käwi W>p ihtajan ja Hänen Opetuslastensa
kansia: pLi oli walmis pettämän Händä, toi»
nen sotiman Hänen edestänsä, mutta wiimei.
seldä juoxtt kaikki pois ja jätit Hänen yxi,
nänsä. Niin täyty palweljan jättälnän Her-aansa ja ei taida pelastaa Hänen hengeänsä
kuolemasta

Sugusta ja pstäwistä, lapsissa ja heimo-laisista pitä meidän mohskin eriämän kuole,
maja.
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mafa. Ne jotka ennen taisit luetella suurta
sukua, pilä silloin kullnman »näcänemiscn isä.rensa ja inttdor äir xcnsä ja sisarexensa. Job.
17: 14. Meidän ystämämme ja kumpanim,
me, joita me ennen paljo rakastimme, ei sil«
loinenä meille kelpa, ei yritän heistä, joiden
kansia me monda hupaa hetkeä olemme kulut"
tanet, taida meitä kuoleman hetkellä auttaa;
maan meidän täytyy kaikkein, Davidin kansiasanoman: Ratzele oMalle puolelle, ja näe,
siellä ei -yritän minna tura: en minä
taida paerä, ei correle kenZän
Ps. 142: 5. Silloin mabdamma me Hlstiankansia käöndsä kaswomme seinään päin ja it<
teä. Sukulaiset, ystäwät, weljet, lapset ja
palweljat seisomat meidän »vuolemme pmhäri,
itkewät, walittawat ja wäändelewät käsiän.ss, mutta täytyy käändää selkänsä päin, ja
ei taida mitän apua tehdä. Lääkäri ei tiedä
phtäkun nsuwoa: Mailma ja kmM ihmisetplönandawat meitä. Ab! kuinga wiheltäinen
on silloin jumalaloin, koffa rikkaus, hekuma,
korkeus, vstäwät ja kaitti plönandawat hä-
nen? koffa kaikki putoo pois, niinkuin lehti
puusta syryllä, niin että hän seiso paljas ja
alustoina. Ahne ja hänen rahansa, plpiä ja
hänen kunniansa, Belsazar ja hänen pikarin-sa , rikas mies ja hänen purpuransa, pitä sil<ioin loinen toisestansa eroitettaman, ja ei enstikänä yhteen tule.

Wihdoin astuu kuolema likemmin ja ah«distaa ihmistä itze. Niinkuin wihollinen, koffahän on ryöstänyt koko maan, ottanut pois
kalun
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kalun ja rahan ja muut senkaldaiset, niin hän
karkaa itze Pääkaupungin päälle. NUn myös
kuolema, kosta on erolttanut syndisen
kalusta, kunniasta ja korkeudesta, niin kar«
kaa : ihmisen päässe. K?»?a wihollinen
tahtoo walirpnnäkoslä ottaa sisälle Kaupun.
gin, niin hän teke sen enimitten yötisellä a-
jalla Jumalattomainkuolema mabdetan myös
werrattaa pöhön, jona kuolema niinkuin rpö-
wäri ei ainoastansa ryöstä ja.poisola ihmisel»
dä hänen maallensa, multa myös niinkuin
julki wibottinen ensin otta sisälle ne ulkomai.
set mallit, ja sitten lungee likemmin Kaupun.,
g:!n. Silloin rnpec pz-t toisenS perään pake.

ja andamaan miholliselle siaa.
rupee taito ja tundo plönandamean ihmisen,
silmät ei enä näe, korwat ei enä kuule, kieli
ei taida puhua, kaikki jäsenet owat nlin ra«
sitelut, eltri he taida mitan palwellusta eli
avua tehdä, ei woi tarttua, jalat ei w»i
käydä, bengen wew tulee lyhyeri, jalat kpl<
mä^i, sydän tykyttää, silloin ruwetan huuta»
maan armoa, mutta kuolema ei tahdo yhtä,
kan armoa anda.

Edespäin kosta wihollinen on ottanut
sisälle ulkomaiset mallit, wartiat owat maa»
han lyödyt ja portit sisälle otetut, niin on
joku linna Kaupungisa jälillä, kusa muu-
tamat pelwolla ja wapistuMa oleffelewat;
niin on myöskin sielun kansia kuoleman het-
kellä: kosta kuolema on tullut sisälle hänen ma«
jaansä, niin on hänen wiimeinen pakonsa sy<
dämehen, niinkuin wähäiseen Linnaan, waan
hänen täyty sengin miimen, plönanda. Sllli

tämä
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tämä pelloin Rmimgas Job. 18: 14. joka
ajaa hiirenkarmaiseUa Orhilli:, ja peljätM
sydämet ja teke kcswot hän ot.
taa tämängin wähän Linnan sisällc'; ah! kuin»
ga hän ambuu sinn, nuolensa: vllmen, bäm.
mälstpxeu ja eväilleen: sielu joutuu sillointuskaan: Önmtundo, kuin ennen on maan-
nut, heräs nyt niinkuin koira, ja rupee si.
sällisesti wanramaHn, se puree laikilda tab,
w>Uda, ja käy päälle niinktUn raateltwamen
mato. Kaikki tehdyt wiat tulemat nyt edes,
ja omatundo eteenasettaa pitkän synnin rcgi-
sicrin, josa kaiM synnit, hamasta nuerudcftanykyisen aikan asti, kirjoitetut owat, pnnä
perisynnin kausiH, joka on alku ja juuri kaik.
tiin muihin. Se huuta lattamata: nyt on
oik», se suloinen armon aika, loppunut: Duo»
mari seisoo mveu cdesä: ulos nyt, tekemän
lukua wazssmestas ja elämästäs. Ab HER<
ra! mikä tuffa ja ahdistus silloin ylösnousee
sydämesä, koffa kaikki teddyt synnit niinkuin
myrkylliset kärmet hirmuisesa muodosansa e-
dcs tulemat ja rupewat puremaan, pistämään
ja kalwamaan.

Se on epäilemätöin totuus, käin kaikki
muut msiimasa hyljäwät syndisen, niin seu-
rawathändä hänen syndinsH, ja plönandawat
hänen Vihollistensa,käsiin. Ah! miben tustaan
ja ahdistuzeen spndinen joutuu, koffa kuole,
ma ambuu peljätyzensä nuolet hänen sydä,
mehensä, koffa Jumalan wiha jyrisee ja lei-
mahtelee hänen vlitzensä, omatundo puree ja
kalwaa, ftdän tahtoo epäilystä haljeta, han

heit-
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heittelee ja wäändelee itzensä kylmäsä tuffansa
hiesä, nyt n l,dc.'an Hsßran palweliat, joita
hän on yiönkntzonut,'' ne pitä nyt

ja loiduttaman hänen omatun.
donsa, ehkä hsn kiwun ja luffan tähden ei
taida kuulla e'>kä puhua. Mutta walitettamin
on, että omatundo usiasti ei tahdo, niin nwö>
hän, anda itzensä sanoa, se tabtoo silloin itze
olla syndisen Pappi j« Rippi.lsä, koffa syn.
dinen rupee sydämesänsä puhuttelemaan itzi»änsä: nutä minun nyt pitä tekemän, minun
fyndinrowat menulle niinkuin raskas kuorma
plön rastani tullet, kuinga minun niistä pitä
wapaaz-t tuleman? Kuhunga nnnä palen?n?
minä ajetan nyt pois huoneftani! mihingä
minä nyt menen? kuiden joukoon ja mihen
paikkaan minä nyt joudun? Ah! Hsßra,
mitä minä nyt kärsin, ja kuinga kauwan pi.
tä minun kärsimiseni kestämän? Silloin ma-
fiaa omatundo: Tätä olis sinun ennen pitä.
nyt ajatteleman, nyt on myöhämen; sinun
pitä nyt ilankaikkisesti, jaa, kalkesa ijankaik,
kisudesa, kärsimän spndeis ja Armon plönka-
tzen tähden. Koffa senkaldaisel kaubiat epäi<
ipxen liekit ylösnousemat, senkaldniset tuliset
nuolet ammutan sieluun, kosta kaikki sywpden
mprffyt yhtä baawaa pauhawat, kuinga pi«
kaisesti on ihminen, se huono maan kota, ku»
m?on lyöty? W.mn ei läsä wielä ole kyllä,
tssä edestulee mybiiin perkele, seitzemän muun
hengen kansia, jolla owat pahemat händä,
hän karkaa myös sen »viheliäisen sydämen vääl,
le ja ambuu tuliset helvetin nuolensa; tuffa
ist ghdlstus tulee niin pal/ota suuremmazi, ja
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sydän whlo kekonansa haljeta. Kcffa nytsps
d.w niin seisoo yzdä lieklsä, ja sawu oman-
tunnon wa!k'.asta nousemaan p-
lös niinkuin Benjamin Listen Kaupungista,
tuhunga t.chdois sillom ihminen pasta, kosta
hän on joka tahwvlda piiritetty? Päällänsä
näkee hän wihoitetun Jumalan, pmdärillänsä
näkee hän sen vahan mailman? jola hän on
seuranut, sisällänsä näkee hän peljästynen 0-
mantunnon, allansa palawau helwetin, eye-
sänsä perkelön, jota seisoo walmisna ylösme«
lemään hänen sielunsa, niin pian kuin se on
ruumista lähtenyt; sillä niin pian kuin Kau-
pungi on woitettu, etzil wih2llinen saalista.
Perilliset riiielewät tawarasta. mutta
tulemat niinkuin pedot raadon p?rZän sielua
rvöwsmään, repimään ja raatelemaan O t
lauhistawaista kuolemaa ihmiselle, kosta hä«
näkee kadottaneensa taiwan ja täptywänsH
lnenni pois pahain heng?m kansia helwetin
ijankaitkiseen piinaan, perkele! wiewät hä-
nen pois niinkuin pälveli mie markan hirteen,
ja kaikki pahat henget händä tiellä
ja huutamat, että de nyt omat woiton saanet
Mutta en me tahdo seurata jmnalatoinda s-
bemmäfi: siinä on kyllä, että me olemme ka-
tzellet hänen kuolematansa ia loppuansa.

Nyt käännän mins itzeni Teidän tygön-
ne. Te suruttomat syudiset, jotka wielä elät-
it synneisä ja jumalattomudesa, jotka ei mui-
stotkan kuolemata ja menerre silmänräpäyxesa
helwerciin. «Ps. 2,: 13 Te elätte »känänsä
kum et Te kostan kuolisi, ja «vietätte ser.kal.

daist»
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daista elämäkertaa, itänänsä kuin et Te kostan
duomituri tulisi. Teidän lapsudcnne ylööuh.
raian huwiluriin ja leikkeihin, nuorudenne
hekumaan ja Ukiwaldaisuteen, miehudenne i.
kä kunnian pyyndöön ja ylpeyteen, wanha
ikänne ahneuteen; kaiken tämän perästä mitä
on. siis Mllä Jumalalle ylösuhrattaa? Luu.
lettako siini kyllä oleman, että Te tautimuo»
tesanne ajattelctle wähH Jumalan päälle, wuo.
dawtle jongun huokiN:xen ja kutzutte Napin
tygönne, Sakromtntiä Teille jakamaan? To.
sin ei ole niitän, kuin niin paljo enändää
perkelen waldafundaa ja kadotettuin joukkoa,
kuin'parannuin ylözipkkäminen wiimisen a»
sii, -ja se petollinen luottamus, että muuta»
mat harwat kyynelet ja huokauret owal ulot.
tumailet sowittaa lumalata: ettil Jumala on
armollinen ja laupias, ja että wäbä huokaus
iaita wiimeiseldä tehdä kaikki hänen tykönän-
sä. Muita jos tämä huokaus t«lee unhote.
tuxi ja Te äkisti-poistemmaturi ilman edellä,
käywäistä sairautta ja tantiwuotta? Multa
jos niingin olis, että Te tulisitte warjelluri
äkillisestä kuolemasta, niin on se kuitengin
wäärä luulo ja tyhmä aikomus lykätä paran,
nustansa ylös, ja ei tahtoa elää jumalisesti
tehdä hywää ennen kuin kosta aika on tullut
kuolla. Mibingä kelpaa hywä aikomus ilnian
täyttämpsiä? jamikä tclyttämps taita sen pääl.
le seurata, kosta kuolema tules wälille ja c«
stää sen? Taitakos mpcs joku silmänräpäp-
xesä vesiä pois kaiken synnin saasiaisuden, jcn<
ga hän Zo. eli 40. wuclta on koonnut? Ongos
mahdollista sille, joka on sidottu käsistä ja

jal.
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jalwoista, yhtenä lyhyenä hetkenä rakcndaa

jo«ga päälle hänen koko eUncukan.sa olis pitänyt työtä tekemän? mitä wllima
on kuolettaa spndlä, koska joku pitä ltze kuo.
leman? Ongos wasta aika juosta päämää»
räin, kosta juopl on loppunut? kuinga tai.
dais joku wasia alkaa hywin elämään, kesta
ei bän enä wa kauwemin elää? Niin on
inyös myöhäinen wasia ajatella parannusta
tehdä, kosta kuolema on saawuttanut ja kiini
ottanut syndisen, ja Duomari on wnlmis hän-
dä duomitzemaan. Padantekiä anva mielel.
länsä howät janat, kosta hän wiedän mestaus»
paikalle, mutta jos hän pääsis irti rangaistu-
zestansa, niin eläis hän yhtä jumalatiomafti,
kuin ennen. Hädäsä lupaa moni usiasti, mi-
tä hän ei taida eikä tahdo pitää Myöhät,
nen parannus on harwoin wilpitöin. Niin-
kuin i>mirren elä, niin hän myös kuolee.
Se, joka on elänpt jumalattomain elämän,
ei hän kuole wanhurstasten kuolemalla, jonga
Vileam itzellensH toiwotli Joka lihafansa kyl-
wää, se lihastansa niiltä)!. Niinkuin ihminen
on kuo«esansa, niin hän duomilan Kuhun-
ga puu kaatuu, siihen se M mMmaan. En
kuijengan tahdo minä halwendaa Jumalansuurta armoa niitä kohtsn, jotka wiimeiseldä
eli kuoleman hetkellä itzcnsä kZandänet owat,
niin kuin rpöwäli ristin päsllä, ja mitämax
usiambi muu, jotka kuoleman hetkellä owal
etziuet ja saaset armon. Mutta en minä sois
että joku tekis syndiä Jumalan armon pääl.
le, sillä me löydämme niin monda äkisti,pois-
temmatuxt synneisänsä: Pharao paalumuxe-

sansa,
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sansa, Simti ja Kosbi buorudesansa, Hero<
des koreuresanft ja ylpeydesänfa, rikas Wet«
domies hckumasansa, Jobin lapset pidom,
muutamat omat kuollet ruoka suusa, muuta,
mat vutonet kuolliaxi hewoislm seljsstä, muu-
tamat lpödot ukkoifelda ja pitkäi/en tulelda ').

Murhan Engeli löi yhtenä yönä kaikki esi.koiset Egyptisä ja myöskin yhtenä pö«nä Sa<
ta kal'defankpMmendH ja Niisi tuhatta Atzp.
tialaisten Leirlsä. Es. Z?. Monda tuhattamenee silmänräpäyxesä alas helwettitn. ja eiikänä enä näe malkeutta. Niinkuiil ukkonen
tulee äkisti, ja ei silä näy ennen kuin se tu.
lee; niin äkisti temmatan myöskin syndinen
spnneisänsä. Ruinga he niin pian hukkuwar:he hukkuwar ja kauhinn lopun Ps 73:
16- Jos ihmiset tieoWt, luinga liki kuole,
ma on, mm ei he suingan eläisi niin surut,
tomasti fynniss, mZni spndinen wrlms Metäi-
sin pois, ja ollaisin toimelMtmat ja dalullise.
mat siinä kuin tarprllisembi on. Mutta nyt
on kuolema salattu, että ihminen olis joka
Päiwa walmiS.

Jos Isändä tiedäis mlllä ajalla waras
tulee, niin hän witzi» walwois ja ei makais.

Että

') Kirjantekiä pubnu täsä erinomattain jumalätto-
main äkillisestä kuolemasta Oi kuitengan ole ha<nen ajaciifensa, että kaikki tulemat kadotetuxi,
jotka äklsil kuolemat, eikä somi se yhteen Raa-

kansia. Eli, Jonathan, Ulia, ja muut,
tulit äkisti lyödyxi: mutta ei ole meillä Raama<
tusa johdatusta ajattelemaan heidän tullen kZ-
doletu^i^
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Että en me tiedä millä hetkellä kuolema tulee,
niin Wapahtaja neuwoo meitä aina walwo,
maan Mark 13 Kosta ihmiset makawat su«ruttomimmasti. niin wnraS pikaisemmin tulee.
Kuolema ei tule käyden maan ajaen biiren-
tarwaiseUa hewoistlla, Ilm K- 6 jolla kuo-
leman äkillinen ja nopin tulo merkitän. -> n
ajaa komin niinkuin Posti, ei anna itziäMtiellä estettä: ja kuka tietä kuinga pian hän
tämän Postin kausia saa kirjan peräänsä,
tzost' me wähin nän ajartelem.. tTtiin kuole,
ma rygöin »mnelee, Ia pyycä meit pirun
nuottaan Seura minua, sanoo hän ralkiu",
On rahdo minä rviiwMä sill, Fangir m!nH
jokmtzen oran. Job odotti joka päiwä kuole-mansa postia: Minä odotan jokapäiwä, sa-
noo hän, niin kaunan kuin minä sodin, sii-hen an ekrä miimn muurrein rulee. Job 14".
14 Jos wielä tuhanen hetkeä ollsi säastä!>pt
meitä kuolemasta, niin vri HM taata mei-,
dän ja tuiee ja juuri se hetki,
kuin en me lllulekkan. Sentähden piiä mei-
dän pitämän jokuitzen hetken mumeisnä het-
kenä, jckaitzen päiwän ja jokaitzen yön wii-
meiftnä. Joka obto kuin me menemme wuo.
telle, pitä lneibän ajatteleman: lienekö tämä
minun wiimeinen vönl? mahtaneko mmun sie-luni tänä uöna minulda pojsotettaa? mahta.
nengo minä wielä nosta ylös tähän elämään?
Huomeneldain, kosta me nousemme, pitä mei-
dän ajatteleman: mahtanengo minä M«nmenni wuotelle? Kosta me menemme
tnabtanengo mini »ällen koiia tulla? Koffa
Me sisälle tulemme: mahianengo minä jällen

L ulos.
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ulosmennä. TietämättömyS kuoleman ajasta
pitä plösherättämän meisä pelwon ja kauhi.
fluftn syndiin: pois se, että minä syndiä te.
kisin! kuka lieS tänäpänä eli huomena pltä
minun kuoleman. Ah! jos kuolema tarkais
minun päälleni tapaturmaisesti ja kohtais mi.
nua synnisä, perkelettä palwelemasa, engö
minä sitten jouduis sen herran tygö, jota mi.
nä olen palwellut, saamaan häneldä palkkani.
Sillä se joka itze tpöntekemisesä
se wie todistuxen myötänsä Duomarin tygs,
ja ei taida rangaistusta wälttää. Nyt, ol ih.
minen, jos kuolema tällä hetkellä tulis, löp»
Väistö hän sinua walmisna? Sentähdeu mal-
mista itziäs, niin kauwan kums tiellä olet.
Minä sanon sinulle, niinkuin lesuS sanoi
ludas pettäjälle, ehkä toisesa ymlvärrpzesä:
miräs ce:r niin te pikemmin, ennen kuin
Auringo lastee ja elämäs aika loppuu- Aika
on lphp, työ painama, lugunteku röwa, tuo.
lema ja duomio owen edesä. Myrffo ja paha
ilma ajaa matkustawa°.sen majaan ja purj:h.
tiwaisen salamaan. Ah! josta kuoleman tul»
kindo oliS se mprstp, kum ajais «eitä pa»
rannufeen.

Andakat sen olla niinkuin huudon korwi.sanne puoliyöstä, että nousette ylös ja ostatte
öljyä Lampuiyinne, jaa, alinomaisen kehoi.
lufsn jumalisuteen ja bywiin töihin. Asetta,
tat jotapäuvä silmäinne eteen wanhuden ja
tauti.wuoten,' muistakat kuoleman kilwolusta,
kuinga silloin lullan sekä waljufi että sinise.
zi, ja lolnen tustan hiki seuraa toisen päälle.

Ka.
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Katzelkat kuolluitten hautoja ja tuumin ark-
kuja, ja andakat kuoleman tutkinnon aina
seutatg TeilH, joko Te käytte, makatte eli sei-
sotte: puhutat siitä, kosta Te istutte huonei-sanne, koffa Te olette ulkona kevolla, panet-
te maatat eli nousette y!ös. Sitokat se mer-
kki kätenne päälle: kirMttakat se Teidän pil>
lipielihinne ja oweinne päälle/ että Te fttt
muistaisitte käMsä.me ulos eli sisälle. Koffa
3e hawaltzette hetken kuulette kel-
lon lpöwän, koffa Te näette haudan awetu»

niin ajatelkat, että kuolema on Teillekin
walnnfieltu, tutkisielkat kuolematanne tc«stiN
kuolewaisuv?sa. Tänäpänä Teitä soitelan Kirk-
koon saarnaa kuulemaan, huomena loitetan Tel»
dän edestänne ja saarnawn Teidän ylitzennss
Tänäpsnä minun, huomena sinun Se sama
kuuluu meille, kuin Petaei sanoi Saphiralle:
Hichc» nliten jalat, jotka jmlm miches haurai-
sic, owat oiven edesä, ja tviewär pois stnutt
Ap, Tek K Zi 9 Andakat siis sen: meruentc,
mori.- se on, alä unhoda, että sinun pitä
kuslcmcn, jonga muutamat omat kaiwanet
kiwiin 5 rmustensa päälle, olla kirzoitetun su-
dämisänne, niin että aina ajattelette elämän-
ne taikka kosta taikka
koffa pito loppuu, kosta kpntila on palanut,
kosta k«rja on loppuun luettu, taikka kostasaarna on loppunut, taikka kosia joku muu
astare on loppunut, ajatelkat wiimeistä lop-
pua, kosta ette enä yhtäkän saarnaa kuulle,
u phtäkän kujaa enä lue, ja niin eVespälN.
Kosta laulu on loppunut ja weisu wetsaltu,
niin ajatelkat että Teidän elämänne on lphy

L 2 wei-
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weisu, joka on pian weisaltu, ja tantzi, joka
vn pian hypätty, Kosta Te olette merellä,
niin on ainoastansa yxi lauta Teidän ja kno.
leman wälillä: joS Tr olette maalla, niin on
ainoastansa kämmenen leweps Teidän ja kuo.
leman lrälillä. Kusa Te oletta.niin
kuolema noutapi Teitä. Hän on joka)yö Tei.
dän lantzanne wuolesa: uni on kuolemanne»
li ja wuode kuoleman kuwZ.

Mengät jokapäiws Gclgathaan ja Luu,
tarhaan, katzelkat ei ainoastansa niitä walkia»
zi siwutuita hautoja, jotka ulkoa kännit o»
wal, mutta wicriltäkät kiwi pois, mengät si'
sälle, ja katzelkat «atoja ja kuolluitten luita,
sanotat heille: Minun Isäni ja minun wcl<
jeni. Katzokat perään, jos taidatte tundea
kuolluitten luita toinen toisestansa, kuka on
rilkan miehen kan§a ollut wantetettu puron»
ralla ja tallilla liinawaatlella, eli kuka kan-
gaseben ja rohtimihin on ollut puetettu, eli
töphän kansia maanut toisten owen
edesä: katzokat perään jos enä löydätte ne
punaiset postet ja kaharat hinxct, jotka owal
istunet siinä paljafa psasä. O! lyötät rindoi
hinne jaajatelkat: fenmuotoi«ri milläkin pian
tulen, ja toinen katzele kuolewalsuttansa mi»
nusa: senkaldaiset awoimet läwet silmäin jäl,
ken näkymät minungin pääkallosani, jama»
dot matelemat niiden läpitzen. Multa taim
kaldainen kuoleman tutkindo näkyy monelle
raffaazi ja katkerari, sillä he sanomat: mci»
dän elämämme on muutoingin kM rastas ja
waiwaloinen, ei mahda kengän itze tehdä sitälvielck
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wielä rastammaxi, ja ftntähden ei he tahdo
ajatella kuolemata, waan sanowat kuolemalle
niinkuin Felix sanoi Pawalille: mene räll»
hawalla markaas: waan kosta minä saan ti«
lan, niin minä sinun tpFoni kuyutan- Ap. T.
K. 24: 25 Warhainen wielä on, niinkuin
perkelet sanoit Christuxelle: Oletkos tullur
meitä waiwamaan ennen aikaa? Mutia jos
wielä kuolema sanois tygö edellä kätten, ja
waroitais 12a ajastaikaa ennen, niinkuin en«
disen mailman, niin olis se sittekin aiwarr
äkisti, ja ihmiset, niinkuin wedenpaisumisen
edellä, ei ajattelis kuolemata, ennen kuin hän
tulis. Kuolema on katkera juuri ihmiselle.
Sen mmsto hajottaa heidän hekumansa ja hp»
wät päiwänsä, niinkuin käsi, joka kirjoitti
seinään ja lopetti Beliazarin ilon. Se teke
maun karmani syndisen hekumallisesa suusa,
saattaa mielen lewottomafi ja ajaa pois iion,
sentähden ei kengän mielellänsä ajattele kuo-
lemata. O kuolema! kuinka katkera sinä olet>
tosta ihminen sinua ajattelee, ,olla on hywär
päiwär ja paljon kalua, ja elää ilman suruca.
Syr. K. 41: i: O! Te tyhmät ihmiset, mixi
3e oletta sokiat? ja kuka on Teitä wimma»
nut, ettet Te taida nähdä sitä petosta, kuin
makaa salattuna mailman makiain himoin alla,
joilla hän etzii fangita ja kietoa Teidän wi-
heliäiset sielunne? Ongos aika leikitä ia tan-
tzata, kosta kuolema seisoo owen edesä? Mi»
fl makalte niin makiasti sonnisä? Ettekö Ue-
dä. että mailma on se Deljla, joka pettää
Teitä Vihollisen käsiin, ja wiimeiseldä spöxee
Teidän alas suwpteen. Pahanlekiä ei makaa

- surut.
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suruttomasti sanamxesansa kosta wiedän
Ulos mestaus paikalle, maan jos hänellä jo?u
peränajatus on, huutaa hän Jumalan lpgö,
rukoilee Händs ja huokaa. Tosin kuoleman
huomio on jo meidän plitzemme langetetlu,
aika on tulluts klasi juonee ulos, kuolema ho.
puttaa, duomio onowenedesä, helwetti awa«
kitansa, ijankaikkisus on walmis meitä wastan»
ottamaan, kuilengin elämät lhmiset ftirittlo.
masti synnisä, nyt «iinkutn ennetigin. He o«
lvat niinkuin joukko waiwaisia ja sokeita
riaxarikkoia, jotka hyppäwät ja tantzawatyh.
den »vaarallisen kuopan partaana, ja maikka
pxi toisensa perään heistä rutoo alas ja mur<
taa niffansa, niin hyppäwät ja tantzawat toi»
set kuitengin yhtä hpwtn Niin spöstän Mfpndine» toisen perän alas sywyteen, kuiten.
gin tantzawat toiset iloisesti peräsä, sixi kuin
hekin sinne putowat.

Perkele teke jumalattomain kansia niin»
kuinSlabtariwuohijoukyn kansia, jolka
wst laitumella: hän olla pois nyt yhden nyt
toisen, luintengw käymät ne toiset syömHsH
niinkuin ennen, ja ei ajattele kuhunqa ns
s<uut omat joutunet: niin temmalan lääldi
Vbtenä päiwänä juomari, toisena päimänä
kirotlia ja tappelia. tänäpänä Jumalan pilk«

huomena Duomari, toisella päi»
wällä ahne, vlpis, wainoja ja werikoira :e,
Ei ole kengän, kuin anda näiden kuoleman
käydä sydHmellensä, eli ajattelee pe ään ja
kysyy itzellensH: mahtaneko tämä, joka eli ju»
malaltomaftj, ja nyt kuoli, nyt maala helwe-

M?
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lisä? eikä ajattele hän itzellensä: kuka ties,,
nyt tulee minun wuoroni: waan kuolemana»
jalus ajetan pois, ja sitä ajatellan niin wä«
hän, kuin sananlaffusa sanotan: rärä en ole
nnnä cnämän ajatellut, kuin tuolematani. Pa«
hoin kyllä! Tämä on juuri se, jonga ylitzen
nyt walitetan, että ihmiset pitävät pahan
päiwän niin kaukana olewan, ja ajattelemat
niin Harmoin walmisturen päälle kuolemahan,
ennen kuin kuolema tulee. He omat nimkuin
se hahden haldia, joka sitte wasta, kuin hän
tulee meren hätään, kysyy ankkurin perän,
joka on kotio jätetty. Ia niinkuin hän on
ollut surutöin ja walmistamatoin, andanut i-.
tzens sillä tawalla merelle. myrskyyn ja pa-
haan ilmaan, niin ei ole ihme jos hän tulee
haavikkoon. Niin myös ihminen, joka hy<
wänä päiwänä ei kostan ajattele kuolematan.
sa, kosta kuolenm äkisti tulee hänen päällen-
sä, menee hän pois walmistamatoinna, ilman
rukousta, ilman Sanan kompassita, ilman
toiwon ankkurita, mitä ihmettä, joS h<n u-
ffon puolesta haaririkkoon tui.e, ja ei käsitä
uston loppua, sieluin autuuden. Ajatelkat
siis kaikkina Teidän elämänne päiwinä sitä
wiimeistä päiwää, kosta Te taudista rasietetut
ja suuttunet mailmaan, makatte wuotellanne
ja joka silmänräpäys odotatte wiimeistä hen-
gen wetoa- Silloin rupeelte ajattelemaan e-
desmennytts elämätänne, walittamaan hukat»
tua aikaa, ja sanomaan: Ah! jos minä oli.
sin ennen parandanut itzeni, murhettinyt ja
itkenyt syndiäni, ja etzinyt Chrlsturen waa»
hur,?autta, niin taidalsin minä nyt kuolla

hur<
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Hurskasten kuoleman ja minun loppuni olis
nun?uin heidän loppunsa! Nyt on kuolema
tulll<t minua noutamaan. Ah! mitä engö mi<
nä nyt annais/ jos minä taivaisin saada jon»
gun wuoden takaisin sutä hukatusta Armon
ajasta! Ah! joS ne päiwät tulisit takaisin,
joita minä niin häpiällisesti olen tuhlanut,
kuinqa engö minä sitten ja rukoilis,
istuisin mauhan ja tekisin parannuin luhwa.sa ja tomnsa! Jos minä wielä saisin kuulla
HERran saarnahan edesäni, en
mmä enä ikänä heitä pUkkaiS, en «känä ylön-
katzois heidän neuwoansa, en ikänä niin lu,
gunpitämättönuistt hliulis HERran sanaa; mi»
«H tunnustaisin, että minä olen spndiä teh»
nyt, ja eiten enä ikänä niin letts, Mutta
tämä olis pitänyt oleman ennen tehty. lu,
mala on Armollansa knllä kauwan odottanutTeitä. Mip etts kuullet Mosesta za Prophe,
taita? Mifi ette etzinet Jumalala, la sydä<
men katnwaifudesH langenet maahan Hänen
eteensä, kosta Hän koko väiwän, koko Teidän
elämänne ajan, tökötti Teille laupmdensa ja
Vitkämielispdensä käden? Nyt on Jumala
oiendanut zvibansa käden, ja wannonut, ettei
Phtäkän aikaa Tellle enä annela. Woi sen.
tähden sitä, Ma alkaa parannurensa sittetuin elämän aika loppuu, hänen kuolemansa
tulee wttlin hänelle sisällekäymisexi iiankaitki.seen wiheiiöisyteen. Sillä niinkuin Jumalalöytää meidän, niln Hän duomitzee meitä, ja
ser.taldaisna kuin me löyttän luolemajg, tät«
triän me huomiolle.

?.
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Kuolemasta ia sen päälle seurawaisesta
Luku ja Duomio-päilväftä.

huomio. päiwä pannan Apossolilda kohta
kuoleman pZiwän jälken Raickein ih.

misten pirä terra» kuoleman, murra sen jällen
huomio. Ebr. 9: 2? Ehkä jotaztzen ihmisen
kuolema-paiwa on myöskin hänen dliomio.pai-
wänsä, ulin on kuitengin odotettawa yh-
teinen päiwä meille kaikille, jona yhteinen
duomio pitä pidettämän, ja jokaitzen pitä ti-
lin edestänsä tekemän. Tämän yhteisen päi-
lvän edestuo Apostoli Pawali niinkuin kehoit»
taivaisen syyn ajasta maana ottamaan ja pa-
rannusta tekemään. Niin, sanoo hän, on
rosin Jumala nämär erheryren ajar salrinuc,
ja ilmolcra kaikille ihnustlle iokapairajä, erca

he parannuxcn cekisir Sillä Hän on sen pai,
tvän sääräuyc, jona Hän on maan piirin duo»
miyepa wanhurstaudesa, miehen kaurra,
jsnga Hän on sääränyr. Ap. 3. K. 17: 30,31.
Tämä päiwä mahdetan myös lukea pahain
päiwäin setan, sillä se on hirmuinen päiwä,
kuitengin ei Jumalisille, w«an kaikille niille,
jotka Armon aikaa ei ole oikein käyttänet ei,
ka autmlden paiwästH waarin ottanet. GtllH
että Jumala on andanut ihmiselle niin mon.
da Armon päiwää, sentähden on Hän pidät,
linpt itzellcnsä yhden lugun lastu, pälwän.
Niiden monen wuotten ja päälle, hu-katun armon ajan päälle, pitä wlssiisti seu-
raman M kosto.päiwä, HERran suuri ja hir.
muinen wlhan päiwä. Tämä pälwä tu ee

tai-



faikille jumalattomille tussan ja murhen päi-
wäzi, pimiäri päiwäxi, synniäxi päiwäri,
sumuisexi päiwäxi ja ucuiseri päiwäli, Joel.
2: 2 Tätä päiwää pidälS jumalattomat pel.
käwän ja ei suingan sitä ikäwöiHemän, ehkä
he pilkalla sanomat: Rusa on se Jumala, jo>
ka rangaisee Mal 2: 17. SiUä siira päiwä»
ftä, tuin Isät owar nukkunet, pxsywär kaikki
niinkuin ne luonnon alusta ollet owar, mutta
tähän wastaa Apostoli: Gi HGRra wiiwyrä
lupaustansa, niinkuin muutamat sen wiipywän
luulewat, ivaan »Han on meidän kansiamme
färsiwäinen, ja ei tahdo että jonFun pidäis
hukkuman, waan ercä jokainen ihenja paran,
nuxeen täännäis 2 Pet. 3:4, 9 Apostoli Pa.
wali wastaa näin: Grtos tiedä, että lu.
malan hvwys wetää sinua parannnreen: mut-
ta sinun kowudes ia katumattoman sydämes
jäcken karrnrat sinä wihan ihelles wihan päi»
wänä, kosta Jumalan oikia duomio ilmändu.
Rom 2:4,5 Alkät pilkkamisellanne manako
HERran pöiwää tulemaan, aikaisin
kyllä niinkuin onneltomus Teidän ylitzenne.
Teidän huomionne ei sillen kauwan wiin?p,
eikä Teidän kadoturenne makaa. 2 Pet. 2: 3.
Se vn Teitä likembänä kuin ustolte. Sillä
taho, se päiwä tulee, joka on palawa niin»
tuin päyi Silloin picä kaikki ylönkahojar ja
jumalattomat olkena oleman, ja se culewa
päiwä pirä heidän sytyttämän, sanoo HGR<
ra Zebaoch, ja ei pidä heille jättämän juurta
eM oraa, Mal. 4: Mutta että Pldäisitte
lan.än päiwän sitä tuoremmasa muistosa, ja
se sitä paremin tulis painetuki Teidän miele<

henne
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henne ja ajatuMinne, niin lukekat Malthe.Evangeliunu Kirjan 25 Luku, josa sesl,uri Duomio päiwä kirjoitetan; ynnä senmerkillisten asian haarain karsia, josa me
näemme tämän suuren päiwän kunnian, D»o«
marin tulon ja Hänen ssursansa zc-

Mitä päiwän kunniaan tulee, mm
nähdän se ftlkiästi Christuren tulemlsesta duo.
miolle. joka näin kirjoitetan: Mueca kost<r
Ihmisen posta culee kunnjasansa, la kaikki
pyhät AlMlic Hänen ka,i§a>rsa, silloin Hän
istuu kunniansa istuimella Matth. 25: F!. Ia
Pawali sanoo: Iye astuu alas rai.
waasta, silurella hnxdolla ja ylimmäisen l3<>
gelin äänellä ja Il»nalem Vasunalla i Tnes.

l6. Kolinesta kapoalesta erinomaltain lal>domma me täss waariy ottaa

1. Gttä Hän tulee Bastman äänellä.
3. »ftMin pyhäin Ki,ge!ircen kanZa.
F Suurella woimall« ja kunnialla.

1. Basunan äänellä. Hän tulee niinkuinsuuret Herrat ja Kuningat, joilla owat „hei.
dän Sanansaattajansa eli Kuuluttajansa e.
dellänsä, jotka ilmoittamat heidän tulonsa.
Kuningas Nebukadnezar annoi panna ylös
kullaisen kuwan, ja kutzui kokoon Päämiehet,
Verrat ja Maanwanhimmat, ja kuuluttaja
huusi wäkewästl kaikelle kansalle, että tolka
he kuulit Basunan helinän, huilut, harput
ja kandelel, niin piti Heidän lageman maa,

han
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han ja sitä lullaista kuwaa kumartamaan:
Mutta kosta kaikkein Herrain HERra ja kaik-
kein Kuningasten Kuningas tulee Majestelb
sänsä kunniansa istuimella, niin Hän läheltä
Engelinsa Basunan äänellä, ja he kotowar
Hänen walittunsa neljästä tuulesta, yhdestä
raiwasten äärestä niin toiseen. Matth. 24' Zl.
Ia tämä on merkki, koffa Basunan ääni kuu»
luu, silloin on aita, että kaikki kansat jakte«
lel pitä nouseman ylös ja kobtaman koko ma,
ilman Duomaria, Kosta lerichon muurein
pmbäri Basunilla soitettin, jakoisitne itzestän.
sä: mutta kosta wiimeisen Basunan säni soi
kaikkein korwisa, niin maa järisee ja wapisee,
mäet kukistumat, kuoleman siteet päästetä»,
kuolluitten haudat aukenewat ja sywyden por-
tit repewät. Jaa, niinkuin Sotawäen jouk<
ko on walmis liikkumaan, niin pian kuin
Torwella soiteta», kosta Stpkkein panttina ja
hirmuinen buuto kuuluu; niin mpös kosta
»viimeinen Vasuna rupee soimaan, nousee so»
ta Luotuiden wälille. Auringo ja luu kadot,
tawar paistensa, Eähder purowar caiwaasta
ja raiwan rvoimar pitä liitucerraman. Matth.
24: »Z. Elementit ikänänsä kuin fttiwat toi»
nen toistansa wastan, kosta kaikkein loppu tu-
lee; koko luondo sanoo ylös
sillä maa ja mitä siinä on pitä palaman. Gil»
loin ihmiset näkemät lopun kaikesta maallise-
sia turhudesta, kaikesta hekumasta ja spndisestH
hnwituresta. jota he mailmasa niin suuresti
rakastanet owat. Maa ylönanda heidän, ei
löydy yhtäkän siaa, josa he taidaisit lyniyttäi
itzensä, wuoret ja kukkulat ei taida peittää

hei«
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heitä Sen kaswoin edestä, joka Istuimella i<
siuu, ja Karitzan wihasta.

2, Sitte on Duomarilla seurasansa kaikki
pyhät Engelir. Malth. 2Z. Hän, joka reke
Engelinsä henZexi ja palweliansa liek tzewäise.
xi mlexi, Ps. 104: 4. lulee silloin kirtkan ja
loistaman Taiwan joukon kansia, niinkuin Ku.
ningas Edelläjuoriainsa jaPalwejainsa kansia.
Ei tämä ole joku wähä luku, wac-n luken>.a.
toin joukko. Kosta Daniel näysä näki nämät
Jumalan palweljat- sanoo hsn: cuhanen
ta cuhanen palrveli händä, ia sata terra tu«
hänen tuhatta stisoic hänen cdcsänsä, Dan. 7:
in. Tänä suurna Juhlana, joka ei
ennen ole ollut eikä wasta tule, ei tahdo ken.
gän olla pois, maan kaikki seurawat Kunin-
gc>stansa j., elämänsä Ruhtinata. O! mikä
kirkas ja loistama päiwä eikö tämä ole. IoS
vri Auringo nyt taita niin walaista mailman,
joS hän taita niin walistaa maan ja anda
senkaldaisen walon, että meidän täytyy kään-
dää silmämme pois hänestä, mikä kirkkaus on
silloin olema, kosta niin monda liekitzewäistH
tulda, minä ymmärrän kaitkl pvhät Engellt
ja uloswalilut yhtä Kaawaa paistamat? Sll.
IH Pyhät paistamat niinkuin raiwan kirkkaus
ja niinkuin tähdet alati ja ijankaMisesti, Dan.
12: 3. Waan kaikkein näiden kirkasten wa.
loin seasa ei ole kenengän kiildo niin suuri
kuin CKristuren kirkkaus ja kunnia. Hän on
itze wanhurstaudm Auringo. Mal- 4. Josbänen kalmonsa wuorella paisti niinkuin Au.
rmgo, jos Opetuslapset ei tainet katzella sitä
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waloa; kuinga paljota enämin loistamana
on Hän itzensä näytläwä täsH Majestttifänsa
ja kunniascmsa? Hän on paistama niil kuin
Auringo tähtein seasa tällä uudella taiwa.
hana, jota alhainen mailma ei kossun ole
nähnyt.

Z, Tulee Hän suurella woimalla ja kuu-
nialla. Niinkuin nyt koko mattma hukkuu
kaikkein waldakundainsa ja kunniansa lanSa,
niin silloin wasta se taiwallwen jc» katoma.
toin knnnia ilmanduu. Kosta se suuci walo
plöskäy, niin se wähembi kadottaa paistensa.
Kesta Christuxen kirkkans ja kunnia ilmanduu,
niin mailman kunnia pakenee ja katoo Tästä
kirkkaudesta kirjoitta Prcpheta Daniel, sc»no.
den: -Hänen Istuimensa oli niinkuin tulen
liekki, ja Hänen rarransa niinkuin polcawaru-
li, ja tulinen wirta juoxi ja käwi ulos HH<
nen taswoinsa edestä. Bv»n. ?:s- 10 Ia ehkä
Ihmisen poika tulee raiwan pilrvisH, Matth-
»4: Zo, nitn el kuitengan nämät pilwet peitä
ja heitase Hänen kunniansa kirkkautta, waarl
ptlwet jotka ennen owat ollet pimiät. lule-vat
myöskin nyt kiildäwiri, ja koko ilma walai.
see niinkuin Auringo. Mutta niin ilöiseJi,
kirkkari ja kunnlalllftzi kuin tämä päiwä loi.
staa Jumalisille, n'!n Pimiän ja sumuisen
tulee se jumalattomille, se tulee heille hirnuu»
serl päiwsfi. Sillä ne jotka täällä owat p»
lönkatzonet alhaiwdert, pitä silloin
pelwolla ja wapisturelle kaheleman hänen, Ma»
jestetiänsä ja kunniaansa. Hän jota lihansa
päiwinä ilmandui heille niinkuin Kauha, tu«

lee
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lee nyt niinkuin Jalopeura: täällä nswyi Hänniin ylönkatzoturi, ettei kengän kehdannut ka.
tzoa Hänen päällensä, Hänen plönkatzotun ia
werisen muotonsa tähden; nyt on Hän kruu.
nattu kunnian kruunulla, ja nyt ei rohkene
kengän katzoa Hänen päällensä Hänen suuren
Mojestetinsa ja kunniansa tähden: täällä duo.
mittin Hän kuolemaan ja luettin pahanteki»
äin sekaan, nyt näottää Hän itzensä niinkuin
wanhurstas Duomari, duomitzemaan eläwitä
ja kuolleita.

Walmistakat siis Teitänne, Te ihmisten
lapset! tälle suurelle ja hirmuiselle päiwälle.
Teidän pitä tietämän että HERran päiwä
on liki, ja Hän on jo walmistanut Istuimen»sa huomiolle, ja ennen pitkää Te näette Hä«
«en siinä istuman. Jos tahdotte sinä päiwä<
nä seisowaiset olla, niin katzokat hywin eteen»
ne, pitäkät lampunne walmisna: wielä nyt
on aika rakendaa arkkia ja nMtä weVenpai,
sumusta, wielä seis"o Engcli Sodoman pot,
teisa, wielä huuta Jonas parannuin Nini<
wen kaluilla: wielä rukoilemat ja neuwowat
HERran Palweliat, että Te Jumalan kansiasomitta: wielä on Jumala kärsiwällintn, ar-
mollinen ja laupias: wielä odotta ja wartoo
Ylkä Morsiamen walmifiaisa. Ah! joutukat
sentähden, ennen kuin 'Hlkä tulee, ennen kuin
huuto kuuluu, Bssunat rupewat soimaan,
taiwat ja mailma tulesa bukkuu.
Tämä oli MoseM kästy Israelin Lapsille,
mä he olisir walmir kolmandeen päiwaän.
Ruin kolmas päiwä ruli, ja aamu oli, mu»

kuli
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tuli pitkäisen jylinä ja tulen liemaus ja paxu
pilwi wuoren päälle, ia sangen wäkewä Ba.
sunan ääni, niin kaikki Ransa, jotka leirisH
olit, pclwosta wapisit Ia johdarci
hansan leiristä lumalata wastan, ,a he sei-
sahdit rvuoren ala. Mutta koko Sinain wuo.
ri suitzi siitä, ertä-HSRra astlli alas sen pääl<
le rulesa: ja sen sawu kärvi ylös niinkuin pä<
hin sarou, niin että koko wuori sangen kowa n
roapisi. Ia sen Vasunan helinä enämmin ja
e»ämmin enäni: Moses puhui, ja Jumala
roastais kuulcawasti. I
15.19. Täsä on meMä elämä maalaus siltä
suuresta Duomio. päiwäflä. kosta jylinä ja
leimaus kuuluu ja näkyy; ihmisen omaiundo
jo perkelen päällekandaminen peljsttH bändä,
Basunat soimat ja hmtto kuuluu: Tulkat
Duomiolle, Te syndiset, luku«tekemään. Sil'
loin ihmiset pelwon läbden n.iändpwät, Mo«
seS johdattaa kansan edes, se on, Moseren
Laki kanda syndisen päälle ja kiroo HHndä,
wuoret suitzewat tulesta, ja HERra tulee niin»
kuin olkia Duomori anvamaan jokmtzette töi-
densä jällen. Olkat sentähven walmii ja jou,
tukat aikanansa kohtamaan Pltää, ennen kuin
Te näette Hänen tuleman pllmisä ja istuman
Istuimellansa duomitzemaan: MH stiten on
myöhäinen. Sinä salM, Hsßra lEsu: mi.
nä tulen pisn. Ah! aika on, jo joudu ränn,
Meill ole Duomar armoilicn: Meir, IGsu!
auta, Amen.

2. Koska me nyt olemme katzellet Christu<
xen tuloa duomiolle, niin tulee meidän edes,

päin
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päin katzella tätä Duomarici nlmkuin lstltwaa
Duomio.lstuimellansa ja sitä lukematoindci
joukkoa kaikkinaisista kansoista ja kislistä Au>
tingVN alla, jotka seisomat edesänsä jc»
vdoitawst kuulla asiain tutkimista ja huomion
plöslukemista ja julistamista.

l. TäsH tulee meidän ensisti katzellcl ihsDuonmvia. Niin pian kuin jumalattomat no?
stawat silmänsä, niin he hawaitzewat Duomsl.
Nn, Szllein he hämmästoxesänsä ja ttissasan-sa huutamat: Ah! katzo siinä on Hän, jonga
Meren me olemme jalkaimme alla tallantt, jons
ga Armon me olemina hpWnet ja ylönkatzo»
uet. He seisomat-kallistuneilla päillä, mutta
ei taidN sulkea silmiänsä, waan täytyy ma-
stoin tahtoansa nähdä Sen, jonga ei he tah,
dois nähdä. Sillä koffa hän tules pilwisH,
pitä jokaitzen silmän Hänen Näkemän, ja ne>lorka -Aändä pistäncr owal, ja kaikki maatt
sukukunnat pitä parkuman IIM, K i-. 7, Ianiinkuin Zakatias sanoo: tayoman Sen puo-
leen, jonga he lapiye pistäncr owat l2:
io. Hänen, jonga he täällä ei ole tahtonetwcstanotlaa niinkuin laupiata ja armollista
Wapabtaiata. pitä heidän nyt näkemän niin-
kuin wanhurffan Duomarin. Hän, joka en-nen seisot Pilaturen duomio. istuimen ebesä,
ja sai määrän huomion, duomitzse nyt heitH
vikialla huomiolla, jolka Hänen määrin duo-minnet owat. Silloin pitä sanottaman: Ka-
tzo tämä on se, joka on duomittu ja ristin-
naulittu meidän edestämme, jonga me ufiastislemme wsstauudeM risiinnaulinnet synneil-

M l^.nms
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lsmme, jonga me pidimme pilkkana ja löim.
me kassoille; nyt Hän duom-tzee meitä, ja me
näemme nyt Hänen kaswonsa hämmästoMH.
Duomori vuhultelee heitä silloin heidän pahan
vmanlundonsa kantta, ia sanco: Katzo, minä-
olen se, jonga Te ylönkatzoitte ia sanoitte:
ei Hänelle 015 muoroa eitä k/.uneurca Me
näimme -Hänen, waan ci ollur -Hänellä sitä
nmococl, kuin meille olis tekvanuur Hän oli
kaikkein ylönk«tzstrapa, jtt kaikkein hallin.
Es, 53-.2, 3 olen se. jonga Te »vai.
noille ja tapoille: ~NM olen ininä tullut an.
damaan jokaitzelic häi-cn lö.densä jälken. Ah!
kuinga eikö se silloin pure heidän sydämitän.
sä, kosta he näkemät Ecu istuman Duomio.
Istuimella, jonga he ajasa omat sulkenet u.
los, andanet Häiien seisoa owesa ja tolkut,
taa, ja ei awaafan Hänen eteensä tahtonet.
Silloin le pubuttelewat itziänsa, ja todista.
wat itziänsä maltan: Eikö Tämä, joka nyt
on meltä duomitzewa, ole se sama, jota min
usiasti Palwelimnsa kautta taritzi meille Ar.
moa ja nenwois mci>tä parannuzeen, joka ta.
ritzi meille Taiwan ja autuuden ja kalomal.
tcman Elämw.Kruunun. Mntta me ylönka.
tzoimn e kaikki, seisoimme Pyhää Hengeä wa.
sian; en me naulinet autuuden wälikappalia,
waan olimme uppimstaiset, teimme pilkkaa
ja mau osimme Hänen Palwelioitansa. Ah!
moi mettä, kuinga pahoin me olemme erhet.
tynet! o! josta me olisimme tuhanen penik«l.
wa lautana pois tästä. O! että meidän sil-
mämme ol>si pubwaistut ulos päästä, ellka
me takaisimme jonguseen mennä tästä hirmui.sesta
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fessa nijpstH. Mutta ei täsH ole plilon ssaa.-
Ei; heidän Pitä suutefi hämmäMexensä nä-
kemän Händä, ja jonga de ennen spsHsit pois
tplöänsä. ei tahtonet kuulla eikä nähdä,
HHndä ei he nyt taida Duomio. stuolista sy-
sätä, waan Hän on siinä istuma nnnkuin
Wanbulffas, Kalttitjetäwä ja Kaittiwaldlas
Duomari.

i. Niinkuin kowa ja Manhurstas DUo>
mari, joka ei katzo kenengän muotoa duömio»
sa, maan duomitzee jokaitzen lbidensä jäiken.
Täsä nmillnasa k.lp ufiastt niin, että duoma«
tin istuime/la istumat jumalattomat, jotka
nMndäwät oikeuden ja langettamat määrän
duomivti. Täyllä kuuluu itku ja waliius
Niildä jalka alaSpolietan, ja ne, jotta teke-
mät wä6ri)ltä, polkemat ja wainowat, owat
p!ön mon/iMfet. , Mutta tällä Ouomio.lstui-
mella, HERraN suUrna päilvänä, jokai-
helle käymän niinkuin oikein on, ei täsä teh-
dä yhtän wäärptjä. Kosta nämät maalliset
Dnomarit seisomat Sen KorkehimmaN Oike-
Ul?en edesä wsstamasa duomioitansa, niinteb-
bän heille kaikki oikeus. Msta Pilatus, jo.
ka istui duomioistuimellansatjabuomitzi Chri»
stufei, »viattomasti, oseletctan Ehristuren huo-
mio istuimen eteen, saa hän wanhurstan duo-
mion. Kosta kaikki jumalattomat, jotka owal

duominnet ja waiwannet wtatoinva,
täsä edesasetetan, niin he oikein duomitan joi
fangaistan. TäsH mailmasa käy usiasti
lamalla: niuucamat owar wanhinstat ia heil-
le tapahtuu niinkuin he olisit jumalattomain

M 2 töitä



töitä cehnet, ja owar jumalatta,
mar, ja heille käy mlnknin hc olisic wanhur-
staistcn röicä tehncr. Saarn K.B:14. Multa
Jumalan duomiot cwat oikiat, niinkuin En.
geli huula: Jaa. Ht!3Rra Raittlckaldiafi lu.
»nala, Sinun huomiou omat roiiser ja oittac.
Ilm. K. !6: 7< Muisiakat sitä, Te Duoma.
rit maan päällä, että M wanhurstas luma.
la vN/ jonga Duom:o>istuimen eteen Te asete,
tan, tekemän lukua Teidän duomioissanne.
losTeoletta määrin Lakia lukcnet, säastävel
ylhäisiä ja duominnet alhaisia, niin pitä 3ei.
dän tietämän, että Jumala on oitia Duoma.
n, jo?a mittaa kailki yhdellä mitalla, duo.
nutzce korkiat ja alhaiset ilmsn eroitusla. "Ei
Hän ota lahjoja oikeutta wäsndsxcnsä, waan
onda jokoitzelle nilnkum, hän cn.
Hyws omaluudo on silloin parembi tutn täysi
kukkaro. Silloin ei tckda joku Moses'mälil.
-le käydä tekemään esirukousta ja smvindota:
rulrus ja itku ei auta sinä päiwänä, jona
Jumala on sääränpr dnomira nlaan piirin
wttnhmstaudesa, Ap. Tek, i?: 3^

2, On Duomari Raittirierawä, jsnga e.
desä ei yhran luondokappa da ole näkymarä,
mutla kaikki owar Häncn silmäinsä edesä pal,
jar jc jnlki. Cbr. 4: Maallinen Duomari
el lalda duomiia niitä asioia, kuin omat hä-
nelle tundemattomat, sentähden ppspy monen
syndi salattuna pimeydesä, ja että todistaja
puuttuu, niin langetetun ufiafii moni määrä
duomio. Mutta muistutat tätä Te, jolla pe.
tälle maallisia Duomarcita, ja peitälle spn.

dinne
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dissne ihmisim silmäin edestä, wälttäxenne a>
jallista rangaistusta, että Te kerta ette taida
sokaista Jumalan silmiä ja wälttäH wiimeistä
huomiota. N>oi mirä, jorka rahtowac oU<7.
s«lacl,r HGRr«n edesä ja peircä aiwoiruxensit
ja tekonsa pimepdesä pirää! ja sanowar: Ru-
tasta »ncidän näkee? eli tuta cunde meirä?
Es. 29: ig, Jumalan silmät owat tuhanenkerta kirkkamat kuin Auringo, ja Hän tuot-
taa walkeuleen kaikki mitä pimeydesä on pei-
tetty ollut. Sydän on häijy ia pahanelkinc»
kappale ylitze kaikkein: kuka raita sitä ruskia?
HERra mastoa: Miim tahdon ruckia sydä-
men ja koetella nmnastuur, annan kulien-
ssin teittensä jälken, ja töittensä hedelmän jäl-
len. ler 17: 9, w Jos ihmisen sydän olis
niin awoi ja paljas muiden ihmisten edesHkuin Jumalan edesä, ja jos heidän työnsä
olisit kirjoitetut heidän otzisansa, niin he hä-
peisit mennä ulos ihmistrn sekan ja katzoatoi.
nen toisensa päässe. Ah! kawahtakam siis
meitämme tekemästä mitän Hinen silmäins»edcsH, joka näkee kaikki meidän työmme, ja
kerta tuottaa walkcuteen mitä pimetsä
on, etten me mabdnis häpiällä seisoa koko mail-
man, kaikkein Engelittcn ja ihmisten edesä. <

3. On Duomari Naiwwaldias, jongcl
woiman edestä ei kengän taida paeta. Maal.
lisiä Duomareita taittan usiasti wälttää, niin
ettei duomio tule täytelpfi: mutta tämä Duo,
mari, joka lunde mcldän pienimmängin wi-
kamme, ja sen jälken langettaa oikian duo.
mion, Hän on myös woimallinen täyltähän,

duo,'
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hupmiota: sillä kunga talidois joku HHren kH.
siftlnfä paeta? RuhunZa niinä menen Smun
-Hengestäs, sanoo Davld, ja tnhunya ninä

tastvois edestä pakene»»? Jos niinä
astuisin faiwasten niill Sinä siellä olcr:
jss wina wuoceni helwel)isä rakennaisiu, ka.
tzo, S:n« myös siellä olex. Jos ininä otraj»
sin aamuruson siiwec, jaasuisin n»ercn
niin Einu!» käces sielläkin niinua johdatus,
ja Sinun pikiä käccs pidäis minuu Pf
?, 8, 9- Sentähden sanoo Älkäc
peliäckö niitä, iocka ruumin tappawat, >a ei
rvoi sielua rappa: mutta pcljätkär eiiälnniin
sitä, joka woi sekä sielun ercä rmlmin lZclwe.
sisä hukucra. Ntatth 10: 53, Sillä Hän on
zpojmalllnen wacuimaan ulos »velkaa >a pit4°
mään meitä torntsa, kuin me olemme ma<

wjimeiftn ropoin, joka ei ole nmhdolli,
sta kaikesa Senkaldainkn on
Duomari jonga Duomio istuimen eteen me a<
setetan, ja ehta Hän on itze k«llä woimallinen

ja asjans tpimiitamaan, niin on
Hänellä kuitengin muita seuraansa:
Christus sanoo: Rosta Ihnn en poika istiiu
kunniansa istuimella, pirä »ivös 3.rioän istu
man
miten
daa, Matth. 19: 28- Ia lodannes puhuu nel'
jäkolmartakymmencstä istuinlesta, widen päälle
neljäkolmarrakymmendä wanhindss istui wal»
keillä waatteilla puetetut ja tällaiset kruunut:
heidän pääsänsä Ilm. K. 4: 4 Tämä enän<
dää jumalattomain hämmästpfen niin paljotq
enämmin, kuin he näkewät ne istuman ja

duo?
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duomitzewan heitä, joita he ennen owat ylön«
tcltzonet. Ne zotka ennen olit Kechän jalka»
poriansa, istumat nyt Istuimella'
joka ennen mckais rikkan miehen owen ede«
sä, paistaa nyt niinkuin tälM hänen silmi.
sänsä. Jumalattomat hämmästywär sangen
hirmuisesti ja cyhmistywäc sicä autuutta, joca
ei he coiwoner.
ja katumat ja hnokawae hengenja ahdistuxe.
sta, ja sam?wat: tämä on se. jonga me ennen
pidimme namuna ja pilkca sanalastuna, Me
hullut pidimine hänen elämäosa ryhmänä, ja
häucu loppunsa häpiänä. R»inga hän nyt
vn luettu Jumalan Lasten sekaan, l« hänen pe.
riudöusä pyhäin sekaan. Wlis. K 5:2, 3,4/ 3-

2. Koffa nyt Duomari istuu
Istuimelle duomitze>«,an, niin ei saa yzikän
pois olla. Tämän Duomio istuimen eteen ko-
kounduwat kailkl Kuniaqat ja Ruhtlnat pn»
nä kaikkein kansi,, ja niiden kansia,
jotka tomusa olesselewat, sekä ylhäiset ettäal.
haiset, rikkat ja köyhät, elivät ja kuollet,
ensimmäinen ja «viimeinen ihminen mailmasa.
Sinä pälwänä näkee Adam kalkki Lavsenla
ja sikiönsä. Niinkuin ne kari äitiä tulit Sa.
lomon duomio islulmen eteen, yhden eIKMn
ja yhden kuollen lapsen kansia, niin me kaik»
ti elämät ja kuollet tulemme Jumalan duo-
mio- istuimen eteen Saara potkansa Isa?in
kansia ja Agar poikansa Ismaelin kansii, la.
kob ja Esau. Kain ja Abel, maalliset ia hen<
gelliset, w'istt Neitzet ja tynmät, luda-aiset
ja Grekiläiset, Pakanat fa Chr-stityt. Ku?.

lein
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kein pitä täsH kuulemin kutzumusta. Ei täsäsaa toinen läheltä toista edestänsä, maan taik.
kein läytt) itze tulla Ia minä »äin, sanos
Johannes, kuollet, sekä pienet että sumer, sei.sowan Jumala»» tastvoin edesä. Ii meri an»
noi >ie kuollet kuin hänesä pl»c, ja knolcma )st
helwctri «nnoi ne kuollet, kui» heisä olit, zg
ne duoljlirrin lokaineu töidensä jälkeu. Ilm K.

wHH> le »voimalliset, joilla ei ole »blän Duo,
marm Teidän pUtzenne maan päällä, Te saat,
te näl,dä Tetdän Duomarinne i>ilwisä Kosta
Te olette jättänet Teidän korkeuden ne.
Teidän ia kruununne, niin seijy
löyhä ynnä Teiöän knntzanne Duomorin ede»
sä, häkptetut ynnä häkptiäittensä kansia ja jo,
kaineN odottaa huomionsa, Ah! kuinga mie,
lellänsä wmalattomat silloin tahdoisit 0,,1a pois
sleldä, ja huutamat nuorille a kukkuloille:
jangerkat meidän päällemme, ja pcittätät mei.
fä sen kastvoin edestä, joka Istuimella istuu
ja Rarlyan wihqsta Ilm. «: 16, Se,
zolla pn »velkaa enämmsn kuin b'n woi ma?
taa, wälttaä mielellänsä lugm-laffua, lumq.
laltomat. jotka omat »velkaa kpmnerien tuhat,
ta leiwiffätä, ei tahdo mielellänsä kuulla ,ve!»
faansa ntmitellä, wähemin lukua tehdä. Joshurssas luffalla wapaaxi tulee, kuinga siis
jumalaloin ja syndinen tahtoo seisowainen oi,
la? Sillä hänen pitä ei ainoastansa itze il,
mestpmän duomion eteen, waan myös unnH
kaikki hänen spnhinsä ja pahat tekonsa.

B. Kaikki meidän spndiset ajatuxemms,



puimme ja tpömme pitä Duomio - päiwsnH
»lmoilettaman.' Stllä HGRra on nekin wal«
köllrcen saarcawa, kuin pimevdesä pcirecyr o»
rvar ja ilinoitta sydänden aiwoiruxer. i Cor.

i 5, Kaikista haurellisista ajaturifta ja riet-
taista puheista, kaikista syndisistä ja sopimat-
tomista jaarituksia, kaikista werisistä walotsta
ja kiroista, Jumalan pilkkamisista,. Hänen
Nimensä lurbanlallsumisesta ja häwäissmisestH,
kaikista petollisista ja turlnsta puheista, ja kai-
kista, kuin meidän suustamme lähtenyt on,
pilä mcidan tilin lekemän. Hi ole sanakan
nnnun kieleni päällä, joira ec Sinä HKRra
1.'.-.lkkia tiedä, sanoo D.wid Ps. 139: 4. ja
Odristus sanoo:, jokaltzesta turhasta sanasta
kuin ihinistr puhuwat, picä heidän lugun re«
kcmän duoni >päirr>ä„ä Match, 12: Z6, Kait.
ki spndlset työt, huonls, murha, juopumus,
lpiha, waino, wäärys ja muu jumalaloin me<
no asetetun ynnä meidän kansiimme Duoma-
rin eteen. Jumala ruc>rra kaikki sa.
larurkin työr, joko ne owac hywäe eli pcchac.
Gaarn. K l2: 14 Ia etlei maddaiS
ojalella jolan tuleman undotufeen, niin on
kaittl k riochin ylyskirjoitettu, ludan syndi
on raudalla ja korvalla dcmantilla kirjoitettu
ja heidän sydämensä caulujin kairoetiu. ler.
17: 1. sanoo -HERra, jos minä
jkänä kaikki ne heidän työnsä unhodan. Amos
8: 7- Sentähden sanoo Johannes: Minä
näin, ja Ririac awaccin, ,a kuollee duonnttin
niiltä, tuin Rirjoisa kirjoitetut olit, heidän
töideust jälken. Ilm. K. Zo: 12

Z. Ks,
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3. Koffa nyt Duoman istuu Duomio-

istuimella ja kaikki ihmiset owat Hänen e.
teensä asetetut, niin katzelkamms nyt, mitä
Hän Me teke. Kirjat awatan, sanoo Johan,
nes, joisa kaikki asiat ja todistuzet kirjoitetut
owat. Jos joku tahdois wastan sanoa ja
kieldä, niin on ensin Raamattu, joka todl»
ftaa händä wastan ja kanda hänen päällensä.
Altäc luulko > sanoo Christas. erräMiuäkan,
nan Isän edesä Teidän päällenne, se on, joka
Teidän päällenne kanda, Moses, johonga Te
rurwatte. loh. 5: 45. Jaa, myöskin Evan-
gelium ja Armon wälikappalet todistamat ju.
malallpmia wastan, jotka ntitä plöntatzonet
owat. minun plön, sanoo Chn.
sius, ja ei ora wastan minun sanojnni, hänel»
lä on se joka hänen duomthee; se puhe, jon«
Fa minä puhuin, pitä hänen duoinitzewan
wumeisenä päiwänä loh 12: 48. Sinä päi»
roänä on luinala duomitzewa ihmisten salai.
snder minun SvangcUumini perästä, sanoo
Pawali Mom 2: 16. Sen jälken on oman»
tunnon kirja, joka awatan, josa löytpwät p,
flwakalset todistajat. Omatundo on novia
striwarinpännä, joka kirjoitta ylös kaikki,
mitä sydän ajattelee ja suu puhuu. Se on
wautetlstVasti tosi, että monen omatundo ma-
kaa täsä mailmasa, ja on itänänsä kuin sul-
jettu ja seilattu kirja. Mutta Dtlomiopäiwä.
nä ritä se awettaman, ja jokaitzen edesä lu»
ritamqn mitä siinä kirjoitettuna seisoo, Io«
kalnen bladi täsä krjasa on silloin niinkuin
Scseklelm kiriä, josa owat kirjoitetut walitu-
zct, ja ja wee/ niin ettei'ihminentäiä
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jäsä tarwitze nnmta todistaiata, sillä tn-
distaa ',tze wastansa, ja hänen oma suunsa
duomitzee hänen. Silloin nouse? myöskin
y ös muita tudistaita, ja toinen kand.) toisen
päälle, niintum Cbristus puhuu
Niniwen nuedec pirä noustinan huomiolle cä-
n,H„ sugun kansia )a hänen duÄlnitzcman Matth.
12! 41. Silloin nousemat Opettajat ja Saar<
namtehit plös ja kandawat tottelcmattonlain
GanankuuliainsH päälle, sanoden: K<in,qa
Usi.isti emmeko Jumalan puolesta neuwo::et ja
mulstultanet ?ei;ä siitä kuin olis Teille hcn«
g-Mscllä muotoa tullut? Mutta et
T: sutä buolinet Me huusimme, mutta et
Te tahtonet kuulla, waan me tulimme Teildä
«vintturi, wamotufi, ia Te puhuitte kalktea
pabaa meiiiä. Nyt näette sen kiwuxen tullen
Teidän päällenne, kuin mc Teille Jumalan
Van:sia sulisttmme, Kaik"t meidän waatimi.
se>n »e ja manauxemme ei auttanut mjtän.. Me
lclmme hutkan Me lulutimme woimam,

me

Nitn täsä tuin muijakin usiamifa paikoisa pitä
Marin otettaman, ctiä Kirjantetiä puhuu juma-
lattomista, jotta ilinan käälidymisia ja armoa
ajasta lahtewät. Sillä jumalisille on Duoinio»
päiw.i ilopäilpä, nijntuin niyöskin Kirjankckiä
ennen on sayonut, ja heidän smidinsä, jolk.»
täällä lesuxen werelts owat poispyhityt ja lu-
malan cykönä andexi annetut, ei tule duomiooif
niinkuin Johannes sanyo, w.an Jumaliset pide»
tän Wapahtajansa tähden, ilänansä kuiu he «'«-

sa ei olis kostan synoiä tehnet, sillä he owa:
täällä walaisnet lvaalienla, ja pesnet s)n>:!,sg
saastaisliden Karihan werefä, ja pioe:äff nyt puh-
taina ja saastuttamattomina.
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me turhae». En me lakannet yöllä ia päi.
wällä Teitä kyyneleillä neuwomasta. Nyt pi.
tä meidän itkumme ja kyynelemme, meidän
huokauxemme ja saarnamme, meidän maali-
muremme w manannemme oleman Teidän duo.
marinne. Te tahdoitte kirousta sen pirä myös
Teille tuleman: cc Te rahtoner siunalista,sen pitä
myös Teistä kauwas Ps. 109: 17.
Sitä wastan nousemat myös monda Sanan»
tuus- '.la ylös ja tandawat Öpettaittensa pääl-
le. He palkatut palweliat, jotka juoritte en.
nen kuin Teitä lähetettin Te söitte lihawata
ja werhoititl? Teitänne Milloilla, mutta ette
ruokkinet lambaita, Te saatitte meitä syndiä
tekemään sillä et Te nuhdellet meitä, waan
wilpistelitte, wahwistitte meitä pakudesamme,
ja käwitte meidän edellämme pahalla esimer-
killä O! Te markat ja sielun murhajat. Woi
Teitä, Te olette! syy meidän kabotureemme!
Niin mengät nyt meidän edellämme helmet»
tiin ja ijankaikkiseen tuleen, kuhunga me,
jotka olemme seurannet Teitä ajasa. nyt täy.
tyy, ijankaitkiseri wahingofemme, Teitä seu<
rata. Silloin nousemat Vanhemmat ja kan-
dawat Lastensa päälle O! Lapsukaiset, mur,
hella ja waiwalla me Tettä kaswatimme, ms
nuhtelimme ja manaisimme Teitä. mutta Te
ylitt? ainatottelemattomat ia plönkatzoitte mci-
lä, sentähden nyt helwetin korkar hatkawar
Teidän silmänne, ulos. San. K- 3c): 17. Lav'

jällen tandawat Wanhemittensa päälle. O!
Te jmnalattomat Wanhemmat, et Te kaswat-
janet meitä kuriturefa ja HERran manaure-
w itze näitte meidän pahudemme, ja ette

nuh<



lB9 zH/

nubdesset meitä, ette katzonet sentähben kar-
sclstl meidän päällemmckän Te käwitte mei.
dän edellämme pahalla esimerkillä, ja pahvi»
titte meitä sundiscllä menollanne, wannomi-
sella, kir^ilsmlsella, riitelemisellä, juopumi.
sella jl, ivpimattomilla puheilla, et Te har-
joittanet phtän jumalisetta huonesanne, eikä
pitänet meitä lukemaan ja rukoilemaan, ei
ertolla elkä huomeneldaina Silloin Wan-
hemmat kiromat Lapsiansa ja iiap.et Wan»
hemhiansa. walltta Alamaisten tot.
tekmvltomutta: Et Te andanet sille weroa,
jolle wero tuli, ei sille tullia, jolle tulli tuli,
ei sissz kunniaa, jolle kunnia tuli. Alamaiset
jällen walittawat Esiwallan ylitzen: Te an-
noitte miekan ruostua ttipesa, ia ette juurit'
tanet pahutta Kaupung-sta. Wäklwallalla ja
julmudella Te ms.tä hallitzilte, ja et Te pits,
net oikeutta woimasa meidän stalamme Itzsteitte Te sitä, kuin paha oli, etkä myös pa.
hutta, niinkuin pitänyt »lis, rangaisnet.'Ei
ollut phtän Jumalaa pelkoa maasa. Herrat
kandawat paiwcliainsa päälle, heidän Ustot-
tomudensa tehden, ja palweliat herrainftlpäälle palkastansa, kuin on hetldä pidätetty.
Summala sanottu: jumalaloin saa todistuMja wlilituzia plitzensä kaikilda tahwoilda, ;a
kcssa todistajat owat kuulusteldut, niin lan,
Oetetan duomio.

i. PiZsluetetan jumalattomain wiat i<r
pahat tvöt, niinkuin Cbristus tietä anda: NU-
nä isoisin j« ec Te minua ruokkiaer.
janoisin, ja et Te nnnua Morcamk. Minä o-
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lin oulo, ja ec Te mimia huoneseen ottanet:
Alastoin, ja cc Te minua naacetcancr: S.:i'
ras j« simgina, ja ec Te mmua ovpiucr.
Malth
itzens ja j sanomat: Rosta me näimme Si-
nun isorvan, taikka janowan raikka ouroua eli
slastoi lna? ?:, Niin Christus kuitenqin wa.
staa ja ftnoo: Mirä cc Te cehner yhdcile mi-
nun sicä er Te rehnet viliimUe.
SentäKben/nimfuin Te o!e::e ollet armolton.al,
niin saatte mustin armottoman, kuitengin
oikian, duomion Gllloln kutznu mpös HERra
welkamie>'enfä ldesja sanoo: Tee luku hallicup
xestas. Tuikut Te «voimalliset, joille nunä
o,- oin Umniaa ja korkeutta, tahaa ia tawa.
raa, muiden suhteen, mitä Te sillä olletta
wuttanet ja tehnet Jumalalle kunnic.fi? Gil.
lö, jolle paljo annettu on, sildä mpos palje)
lvaoditan. Silloin se wäärä ja usfötoin pal.
we!-4 malistun ja punistuu, kosta hä,
nelle sanoo- Sinä paba ja laista palwelia,
mires andanut minun rahani wauimcnlle,
niin mi/lä olisin omani jällen saanut kaswon
kansia. Mizis kätkit minlin leimistäm maa<
han? Mvxa mitäs olet welkaa Jumalat
waati myöffin l'lin ja luqun killleista autuu»
den wälikappalista: usein nunä olett
tahtonut koota Teitä, niinkuin kaNa koko»
poikansa siipeinscl alla, maan et Te tahtonet.
Kulnga monda wuotla engö Minä ole an-
danut Teille par.innurexi, Armon aikana?
Mmä annoin Auringoni käydä ylös Teidän
ylitzenne, ja annoin Teille niin monda wuotta
ja palwää, nchi et Te ostanet aikaa, kostat

Mi»
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Mins kaiken päiwän seisoin ja kokotin Teil-
le käteni! Waan et Te huolinnet- Ajatelkat
tätä, Te mailman lapset, jotka niin kelwot-
tomasti kulutalie Armon ajan, mitä tahdotta
Te wastata sinä pälwänä, koffa Teildä tiliä

tuinga Te pienimänqin hetken ja
silmän räpäpnn käptlänet otetta. Jumala
on sinä pAwänä ilman snytH ja sanoo: Mira
olisin minä enämbi rai.uir Teille rehdä! Es. Z.
Minä tuymn Tcjrä jo cc,Te inirän wastunec.
Minä puhuta, ja cr Te kuullet. Ef. 6-;: 12.
Oentäbden taita Häy sypstä sanoa, mllä Pc.
Intus sanoi ilman fpylä: Minä olen sialoin
tämän miehen «'eteen. Minä olen nidoin
Teidän Jne sinä olcc si-
nun tadoruxes, Israel, Hej/iZ- Z Kniten.
stin on Duomarin ehdosa kulnga pitkän pnbkn
Hän pitää tahtoo Een me tjedämme että asia
tulee selmäFi, ja sitte laligetetan duomio.

2, Seura Dusnnon jlilistus. Öillä niin
Pian kuin Duomari on erolUanut toiset toi-
sistansa, niinkuin Pauren eroilla lambaat

että linkä eroitus onwan
hurfkan ja jliinalartonmn waihella: ja sen

joka Inmalara palwelee, j« jota
ei Händä palwele, Mal. 3: IZ. niin Hän
kohta langetta er>nkaldalsen duomion heidäa
plitzensä: lumalisten plitzen armollisen, mut-
ta jumalattomain ylitzen hirmuinen duomion.
Jumalisille sanoo Hän: Tulkat miuun Isänisilmacur, onnstakac se wlildakunda, joka Teil»

l» on walmist.rru mailman aI«H. O! aruioa
läunau
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täynänsä pulietta. Jokainen sana on sinomat<
lomalla lohdulurella ja ilolla täytetln. Culkar,sano Hän: Ennen olit he ynnä kalkkein mui.
den ihnusten kansia kutzutttt Armo.n>aldakun.
daan: Tulkit tänne kaikki, jorka työtä teetts
ja olette raskautetut: nyt bän ainoa-
stansa Valitnita kunnian Tul.
kat räilne Te suuotnr Jos Hän on ennen
herättänyt;a kutznmlt heitä Istuimensa eteen)
nyt kostu he seisomat Häneen edesänsä, e«
Hän tahdo eriiä deistä, waan Nitzuu seitä
lähemmin, ja anda imvan kunttiahansa sisälls
incnnä, Tultat uuniin Wni. sjunaruc, Ts
oletta ne, joita minä e:w/.n olen autuiri juli-
stanut: Auruac
cnituar olerla Te, jotka aletta tnurheiistr, mu
tuar olerra Te, jorka isotre ja janotte wanhur.
staurra; ?c. Waitta maiuna pilkkaa ja klrov
Teitä, niin oletta Te kuitengin Minun Isäl»
däni sjunatUt, sentähben tulkat nyt ja omi<
stakat waldakunda. Blllä Te olette perilliscl
ja Minun kanZaperilliseni, ja se on Isän
tahto anda Teille Se on Teille
tvalmistettu w«nhurstauden Neuunu on Teille
tätkcccy, ja waldakllnda Tnlle
Mailman alusta ja Te otetta Lhristuren k«ur«
ta walirnc, ennen kuin mailmall perustus la»
ffettu oli 2 Tim. 4: 8 Eph. l: Mitä iloH
ja riemua nämät suloiset sanat matkaan saat,
tawat Jumalan Lasten sydämesä, sitä ei tai-
da yxikän kjeli ulospuhua Tämän asiantutkindo pitä keboittaman meitä kiimalla ja
palamalla mielellä tekemään työtä mndäni
ÄUtuudemnw päälle, että me knta tulisimme

Vsal«
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osalliseni walittuin ilahuttaw nsesta duomio,
sta, ja mälläisimme sen hirmuisen duomion,

jumalattomam ylitze langeleian joka
nön, kuuluu: mengär pois minun tyköäni
Te kirotut siihen ijankaikkisccu tuleen joka
pcrkelelle ja Hällien engeleillensä rvalnustercu on.
Jokainen sana on tapnänsä woiwotusta, ja
on niinkuin hirmuinen jyrinä jumalattomain
korwisa. Nlengär pois minun tyköäni, kuu»
luu se. Malth. 25.

Christus on se korkein, hywys, mennä
pois ja tulla eroitetuxi Hänestä, se hel«
wetti kyllä, kuitengin kuuluu se', mengät pois
Minun tyköäni, mengckt pois Minun kaswoi-ni edestä, pois Minun Armostani ja ansi.sta.
ni pois ijankaikkisesta ttosta ja autuudesta,
joka Minun kauttani vMänsä ansaittu on.
Silloin jumalattomat wastawat: HENra, ko<
sta meidän täyty mennä pois Sinun lyköäS,
niin siuna meitä ensin. Mutta Hän sanoo:
Mengär pois. Te kirocur, Te oletta kirotut
sielun ja ruumin puolesta, Te oletta päällen-
ne wetänet Lain tirouren sekä ajatuulla. pu<
heillä ja töillä; kirottu on Teidän fisällekäy.
misenne ja uloFkäymisenne i2c Te tahtonet
siunausta, sen pila myös Teistä kauwas erka-
neman; Te tahdoitte kirousta, sen pitämyss
Teille tuleman. Niin pukekat siis päällenne
kirouxen niinkuin paidan, ja se mengön Tei,
dän sisällyxiiune niinkuin wesi ja Teidän lui,
hiinne niiiltuin öljy Ps 109: 17, ig. HKR.ra, sanomat jumalattomat, koffa meidän täy-
ty kirottuna mennä pois Sinun tpköäs, nim

N an.
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anW meidän mennä johongun otolliseen vaik.
taan. Duomari wastaa: mengär pois ija».
kaiMscen tuleen, HERra koffc, meidän pitä
menemän pois ijankaikkiseen tuleen, niin an»
na meidän siis saada nywää seuraa: läbän
wastatan: kuin perkelclle ja hänen engeleillen-
sä wal„nsterru on. Te olette palwellet pcrke.
lettä, nyt Teidän pitä hänen kansiansa pa!k<
kanne saaman. Te olette niin usein huuli»
net händä awuxenne/ niin mengät not hänrtt
kansiansa, hän seisoo Teidän wieresänne, niin
kuin ennustettu on: perkele, seisokan hänen oi-
kialla kädellänsä, Ps. lug' 6 Niin mengst
siis pois hänen kansiansa ijankaikkiseen lu.
leen, joka aina palaa ja ei kostan-sammu.
HERra, sanomat jumalattomat wiimeiseri:
kosta meidän pitä menemän pois Sinun ty»
köäs hclwetin tukeen pev?elitten kansia, niin
älä siis anna meidän waiwamme olla aiwan
pitkällisen. Minä olen kästenut Teitä, wn.
staa Cbristus, menemään ijankaikklseen tuleen,
ja Teidän pitä tietämän, että niin kauwan
kuin Minä olen elämä Jumala taiwaisa, niin
kauwan pitä Teidängin palaman perkeliitrn
kansia helwetisä: ja niinkuin Minä olen ollut'
ja pysyn korkeimmasti autuana Jumalana,
niin ei pidä mvöskän teidän kadolurenne ko-
stan loppuman, waan Te pysytte kaikesa i,
jankaikkisudesa onnettomat. Mitä nyt luu,
lette, Te jlnnalatlomat? Olettako tvtpwälset
tällä duomiolla? Tahdottako apellerata ja
mennä korkiambaan Oikeuteen? Ei ole lu.
malalla yhtäkän korkiambata Duomaria yli-
tzensä, Ei ole täsä yhtän wiiwytystä. Ei ole
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huomio niin vian langetettu, ennen kuin sen
tävttämvs seuraa. Terp sano edespäin: Ianiidcn pirä menemän ijankaikklscen waiwaan.
Matth. 25: 46.

Minä tiedän ettei yritän meistä ta?do
seurata näitä kirotulta ja katzella heidän bir.
Muista loppuansa kadoturesa. Minä toiwo,
taisin, eitä itz: kukin tätä spdämesänsä perään
ajalttlis. Ennen kuin me erkanemme, salli.'
kat minun edesluoda yhtä kysymystä:- Tah,
dotteko tulla käffetliri menemään pois Juma-
lan kaswoin edestä? tahdotteko olla ijankaik-
kisesti perkelilten feurasa? Tndatteko kärsiä
ijankaikkista tulda? Jos tämän tahdotte ja
taidatte tehdä, niin vyckikät edes spnneisw»
ne. Mutta jollette sitä taida tehdä, niin on
minun sydämellinen neuwoni, että Te kään.
nutte ja ajallansa sowitte Duoparin kaista,
ennen kuin tulette Hänen duvmionsa eteen.
Sillä ei prikän ihminen taida Hänen edesän.
sä seisowainen olla. Jos Hän rahdois rii.
dcllä hä:.en kansiansa, ,mn ei hän raidais rva»
staca Händä yhrä ruhandeen Job, 9: 3 Ruim
gasta iniuun pidäis HERraa wastaman, ja
lövtämän sanoja -Händä wastan i3n minä
raida Händä wastata, waan räyrv Oikeudesa
ruksilla, sanoo Job Kirj. g: »4, lz, HGR.ra, sanoo David, älä käy huomiolle valweli«s
kansia, sillä ei yrikän cläwä ole rvaka Sinun
edesäs ja jos Sinä soimat szmdiä; kuka siis
pysyy? Ps 143: 2. 1Z0: 3 Sentähben a.
nokat, etzikät/ kolkuttakat, niin kauwan knm
aika on, niin kauwan kuin rukous auttaa,
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ennen kuin se päiwä tulee, kosta rukous ei
enä mitän auta. Sopikat Jumalan kansiaaikanansa, nihi et Te tarwitze duomiota pel.
jätä, waan koffa muut huutamat muorille ja
kukkuloille: langeckat meidän päällemme ja
peittäkät meitä Een kaswoin edestä joka Istui.
mclla istuu, niin Te ilolla saatte katzoa ja
nostaa päänne ylös,, sillä Teidän lunasturen»
ne silloin lähestyy, Mutta jollet Te »vielä ole
andanet Teitänne sowittaa Jumalan kansia,
niin riendäkät kohta, ennen kuin Teitä kutzu.
lan duomion eteen. RäMc edes usttilluxclla
2lrmon istuimen tygö, crcä Te laupiuden sai-
sitte, ja lo.däisicrc silloin Armon kosta me
apua tarwiheimne Ebr. 4: !6 Nyt on kpl'
mön aika, ollakamme siitä wisun waarin,
ennen kuin syzy tulee. Niinkuin me kylwän-
me, niin me myös niitämme. Nyt walaisee wal«
keus, waeldakamme, niin kauwan kuin meil-
Ia on walkeus. Kerran laffee Wanburssau-
den Aurjnqo, ja stlloin tulee jumalattomille
ijankalkkinen vö. Muiflakat siis, Te juma-
lattomat, jotka kaswatte niinkuin ohdakket
nisuin seasa. että elonaika tulee, mutta HER<
ra anda lnkata stkä ohdakket että nisut, koo-
ta nisut aittahansa, ja polttaa ohdakket tu«
lesa. Matth. 13: M Te, nuo»
rudesanne ja annatte sydämenne iloisen olla,
ja teette mitä sydämenne käskee ja silmillenne
on kelwollinen, tielkät, että Jumala kaikkein
näiden tähden asettaa Teitä duomion eteen.
Saarn. K. 11: 9 Te, jotka kääritte kokoon
oikein ja määrin, ja pidätte joka päiwä lu<
klla maallisista- mixi ette pidä lukua oman-
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tundonne fansia ja muista sitä kowaa lukua,
kuin Teidän Duomio.päiwänä tekemän pitä?
Te, jotka elätte riidasa ja eripuraisubefa lä-
himäisenne kantza, kannatte wihaa ja kateut»
ta händä wasian, TeUlä on kowa duomio o,
dotettawana Sentäbden sopikac nopiasti rii.
rawcljennc kansia, kosia »vielä hänen kansiansa
riella olette, ecrei riiraweljenne Tcirä aium iö-
sius Duomavillc. ja Duomari anda Teidän
palwelialle, ja Lc l?eitcrän corniin. Totisesti,sanoo Chrisius, et T)e suingän pääse sicldä u»
los, siihen asti, kuin maratte rviimcisen ro,
poin. Ml'tth 5: 25, 26. Te, jotka jokapäiwä
elätte ehdollisisa fpnneisH, ja ette ajattelepa,
rannusta, ettekö muista, että Teidän kerran
pttä kuoleman? Ia Teidän' waiwainen sie-
lunne pitä ennen pitlää asetettanvin luma>,
lan ango.ran duomion eteen; eiM tämän mui<
staminen pidäisi estämän Teitä synmn
sa? Jos syndi tahtoo moittaa Teidän, nun
ajatelkat, että sielu wiimein maxäapi näitä.
Koetelkat itziänne, ja ajatelkat pcrään, jos
Jumala tällä hetkellä kutzuis Tettä Duomio.
istuimensa eteen, olisitteko malmit tillä tekc»

Jos wastatte: Huomena, huomena
me mettämme malmistamme, niin tietkät että
huominen päiwä on Jumalan käde>ä, ja ei
Teidän wallasanne. Siis riennä ja tee oikia
katumus, uyttarjon on sulltaiwahan autuus.
Jumala ei ole andanut meille lupausta huo.
mifesta pHiwöstä; maan ränäpänä kosia me
tuulemme HORran ää>ie!l, niin älkäui paa«
duttako meidän Huomena tai.
damiua me olla kuollet ja asetetut Jumalan

Duo<
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Duonno istuimen eteen. Ajalelkat kuingc, mon<
da tässä hetkellä lähtewät mailmasta ja tutzu.
tan Duomiolle, jaa, monda, sen pahembil
lällärin hetkellä duomitan. O suruttomat sun.
diset, o »viheliäiset Adamin Lapset! loSkuo.
lema tällä hetkellä temmais Teitä, ulisitteko
walmit aietettaa huomiolle? Luuletteko taita,
wanns wätttää belwettiä? Mutta jollei setä.
pahdu iällä hetkellä, min tietkät, ettei se het.ki ole kaukana: sillä Teidän duomionne ei

kauwan, eikä Teidän kadotuxenne,na-
k»a 2 Pet, 2: 3 IoS syön elik.ä juon<
sanoi Hieronymus, niin kuulen minä aina
korwisani tämän äänen: Nostat ylös Te kuol.
ler ja rulkac dnomiolle. Ah! andakat wiimei.sen huudon ja Basunan äänen aina soida kor.
wisanne, muisiutUMi nousemaan ylös ja 0.
siamaan aikaa eli ottamaan siitä waarin, jaa,
myymään pois kaikki mitä Teillä on, tämän
kallin pärlyn tähden, Jos ette tahdo nyt 0.
staa, koffa se on myydä, niin tulee se aika,
kuin Te tahdoisitle ostaa, waan ei sitä enää
löydy. Muistakat tyhmiä Neitzeitä. Jollen
me nouse ylös ja päästä YlkäH sisälle, ennen
kuin Hän menee pois, niin tulee se aika/ että
me kolkutamme ja huudamme: HERra, awa
meidän eleemme. Mutta Hän wastaa ja sa.
noo: On cunne Minä Teitä, mengäc pois
Te pahanrekiär. Mattb. 7. IoS me unhoh.damme ja hyljämme Jumalan täällä armon
aikana, niu. Jumala hyljää meidän Duomio.
väimänä. Jos me suljemme sydämemme Hä<
neldä armon Päiwänä, niin Hän sulkee tai.
tvan meildä wiimeisnä päiwänä. Etzikämmosiis
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siis Armoa niin kauwan kuin me taidamme
armoa saoda, sillä en n,e tiedä päirvää eikä
teä, jona Ihmisen poika tulee. Malth. 25: 13.

A»c lesu! ecr' rvalmit olisim, ja wah,
n?as Nstoo sim ruleunftas odocaisim, tmns
tahdot N7cic rygös rietä, ja oikiat tietä, V7iin
iiankaitkiseen iloon wiedä/ ja Ainen.

8.
Katumattomain rangaistuxesta ja ijan.

kalkkisesta waiwasta hclwetisä.
c?tze helwetistä tahdon minä myöskin ottaa
»H kehoitusta aikanansa parannusta tekemään
ja aikaa ostamaan. Duomarilda annetan pa»
hantekiä pöwelin käsiin, joka täyttää sen lan»
getetun duomion Te oletta nyt kuullet ju<
malattomain duomion, Jumala tekis että se
kehoitais Teitä parannuxeen, ja saatais Teitä
pelkämään ja kauhtstumian syndiä; nyt jäl<
len tahdon minä wiedä Teidän ajatuxenno
siihen paikkaan, kusa duomio täytetän. Täällä
näky hirmuiseni, koffa pghantekiä annetan
pöwelin käsiin, ja häneldä hirmuisimmasti me»
«etelän: kuinga paljon hirmuisembi on annet,
taa perkelen käsiin ja täldä iulmalda belwe.
tin hengeldä hänen tahtonsa jällen raadeldaa.
Jos ihml'et kiiwaudeftnsa taitamat, mennä
niin kauwaS, että be ottamat kaikkinaisella
kiwulla ja waiwamisella hengen pois pahan,
tekiäldä; kuinga valiota angarambi on siis
Jumalan wanhurffaus kadoletullle ja duomi,
tuille helwetisä, ja kuinga raskat ja hirmcitstt
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siis pitä heidän waiwansa siellä oleman. Mut.
ta tiss taidais joku ajatella: Jumala on A,
mollinen, ei Hän rangaise ajallista rikosta i>
jankajkklsella rangaistuxella, ei olis sillen spn»
di rangaistujen wertainen, niinkuin ei myös.
kän ole koldaisutta ajan ja iiankairkisuden
wälissä, Täbän wasiatan: Mitä määrätön'.,
dä Jumalala wastan rikottu on, se waatt
myöskin määrät öindä rangaistusta. Me ar-
wamme syndiä meidän heikon ymmärrpxemmo
jälken, mutta en me tiedä kuinga syndi ar«
tvaw" Jumalan silmisä. Pahantekiä täyty
usiasti täällä kiluwaisella kuolemalla mazaa
MH ainoa rikosta, ja hänen rangaisturensa
pidetän »hmisildä oikian oleman. Niin että
usiasti kuuluu: hän saa töidensä ansion Mken.
Koska jumalaloin plönkatzoo Armon ajan,
pilkkaa lumalata ja tallaa sowindo. weren ,

niinkuin saastaisen jalkainsa alla, elää irstai-
sesii ja ilkiwaldaisesti spnneisä, ei huoli lu.
malasta ja Hänen kätkyistänsä, ei manauMa
eikä wacoiturista, waan ylönkatzoo kackii,
niin on hänen kuolemansa oikia Jumalan e-
defä. Ia niinkuin Jumalan määrätöin Armo
täsä on tullut ylönkatzotuJi, tulee myöskm
wiha niin paljota suuremmat ja rangaistus
sitä kowemmaxi, ja taittan syystä sanoa,
tä hän saa töldensä ansion jälken. Ilman si.
tä näemmä me monda piendä syndiä mail<masa, joita kowasti ja angarasti rangaistun,
ja fijä wastan monda suurta syndiä jäämän
rangaisemata, Taikka mahdamma me siis a<
jalella ettei Jumala ole wanhurstzs, taikka
tcttdamma me tästä päättää, että täytyy olla
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tomen paikka, kusa kaikki pitä maattaman,
mi:H maan päällä on rangaisemata jäänyt.

Mutta kuinga pitä minun tämän hirmui-sen duomion täpctämisen Teidän eleenne asct«
Ell kuinga plts minun kirjoittaman

-littuin wihettHifpdestä? ja mihengä mi-
nä ftn werian Se on tutkimaioin kaikelle

.'le, ja mitä me enimäst siitä taidammesanoa, on se, että bclwetin waiwa ja piina
on sanom-toin: sinä silmä ole sitä
nähnyt, ,a minä toiwotan ja rukoilen luma»
la ant, ettei yfikän meistä sitä näkis. Kui.
tengin jumalattomain tähden tahdon minätä<
sH puhua helwelistä niiden »vertausten jäiken,
kuin Raamattu anda.

Jumalattomain duomio on tämä: Mm.
gäc psis ijankaikklstcil ruleen. Matth. 25. E-
täwäldä poldettaa on hirmuinen suretus ja
surkia kitu. Helvetti werratan tuleen, se ku-
tzutän culen lennauxexi, 2 Thes. 1: 8. Rikas
mies helwetisä waltttaa, että hän tovvin w«i.
waran räsä liztisa. Luk. 16. Se kutzutan tn,
liftri järwexi, Mattl' <?: 42. kusa ruli on

-lr.l)asa jn polrra hamaan
«lalninaiscel! helwerriin. 5 Mos. K. 32: 22.
Sen suhlcn kutzutan se myös Gehennani Hin.
nomin joka oli Jerusalemin tykönä,
kula jumalattomat Juvalaiset, pakanain la-
masta, Epä.umalalle Molokille uhrixi, poltit
plös lapsensa, ja ettei näiden lasten itku ja
parkuja clis kuulunut, niin annoit he lyödä
trumduin päälle. Senkaldainen sia ja paikka

on
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on helwetti, kuinHEßra siitä kirjoittaa Pro.
phetan toköns: Ruoppa on jo eilän walmi-
fterru, kyllä syrvä ja lcwiä. Siellä on asu.
mus, tuli ja patio puita, -HSRran He!!gi on
sen sytyttäpä, niinkuin jo>'Funtulikiwisen wir.
van. E>! Zo: 33. Ha wa«kka luonnollinen tu»
li ei ole werratapa iankaikkiseen helwetin tu»
leen, ehkä kuinga huikia luonnollinengiu tuli
on meidän ruumillemme kärsiä; mikä piina ja
waiwa siis helwetisä olla, kusa duo»
mitut sielun ja ruumin puolesta paluvtt sii<nä joka palaa tulesta ja tullkiwestä.
Ilm. K. 21. Se olis hirmuinen täällä hei.
tettää tuli walkiaan, taikka kiehuman öljy eli
jerwakattilahan, mutta siitä Mlis kmtengin
pian loppu, kuin hengi läxis. Mutta täsä
tulijärwesä ei kotkan kuolla, eikä tuli kostinsammu Sillä HGRra anda saraa jumalat-
tomain päälle pirkäiseu Icimauxia, rulda ja t.u»
likiweä ja anda heille tuulispäät palkaxi Ps.
11: 6. Niinkuin kosta wettä ajetan tuliseen
palamaan pätziin. sawu ja liekki sitä tuime.
min nousee; niin myös duomittuin waiwansawu astuu ylös ijankaik isesta ijankaikkiseen.
Jim K. 14: 11. Se johon ne kolme
miestä, Sadrach, Mes.ch "ja Abcdnego heitet-
tin. tehttn seitzemän kerta kuumemmaxi kuin
muullain, niin että ne, jotka näilä kolme
miestä sisälle heitit, kuolit tulen liekistä. Dan.
z Helwetin walkia on wielä tulisembi, jaa,
seitzemän kem tulisembi. niin että mahoetan
kysyä: kuka on meidän seasamme, joka taita
asua kulurrarvaisen tulen tykönä? kuraonmei.
hän seasamme, joka n?oi asua ijantaiktisten hiil.

ren



tcn Es. 33: 14. Helwetin tulikiwifen
järwen sawu. sanoin minä. astuu ylös ijan,
kaikkisesti. Sen liekki on karkia tui.dea, hai.sewa haistaa, katkera maistaa ja hirmuinen
pähdä. Jos helwetin tuli ja ulossanomatoin
rvaiwa taittais asetettua Teidän silmäume e.
teen niin et Te koko mailman edestä tahdois
kärsiä sitä kitua Mä wuotla, ei yhtä päiws,
ei yhtä hetkeä; kuitengin ihmiset tuhansin syö»
zewät ihcnsä sinne, yhden wähän, jaa, silmän
xäpäyren hekuman edestä. Mutta mitä aut»
taa Tntä hekumanne, koffa tämä ruli pira

kulurcanian? Job. 20: 26. Mitä aut'
taa, että rikkan miehen kansia täällä saada
elää herkullisesti ja waaiettaa itzensä purpu»
ralla? että joku on rikas ja että hänellä on
ihanat asuinstat maan päällä, jos hän wii»
mein helwettim heitetän. Jos loku sanoiS,
että walkia on mallallensa Teidän huonesan-
m; ettekö siitä hämmästyis? Mutta nyt on
wattia mallallensa Teidän sieluillenne: Te o«
lecca Minun wiy«m rulen, joka i,
jantaiMsesti on, sanoo HERra ler.
17: 4. Sammuttakat lesuxen Nimeen tämä
walkia parannuin kyynelillä ajasa, ajakatsen päälle wettä, niin kauwan kuin wettck
löytyy, jos se saa wallan, niin ei sitä taitta
sammuttaa, waan se palaa alamaiseen hel»
wetttin.

Helwetin ulossanomattoman palawuden
päälle seuraa jano, jota ei kenqän,kärsiä woi.
Tämä oli rikkan miehen walituS helwetisä,
sentähden anoi hän, crrä LaZarus kastais sor.mensa
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mensa pään weteen ja jähdytäis hänen kielen»
sa, sillä minä, sanoi hän, kowin waiwacan
cäsä lietit Luk. l6: 24, Hän oli ennen teh,
nyt syndiä kielellänsä, ja juonut niin monda
maljaa bekumasa, sentähden täydyl hänen nyt
janoa kärsiä. Hänen kielensä, joka oli mai.
sianut niin monda herkkua, täydni nyt mai-
staa kuolemata ijankaikkisesti. Ennen pyysi
Lazarus häneldä palan leipää, waan ei saa»
nut, nyt pyytä rikas mies pisaran wettä,
waan ei sitä annettu, niin että, niinkuinhan
teki, niin tehtin hänelle jällen, ja täsä tulee

mitä kirjoitettu on: millä joku syndiä
reke, sillä hän myös waiwatan. Wis. K 11:
17. Mitä kuitengin y,ri pisara wettä taidais
auttaa sammuttamaan sitä janoa, jota koko
mailman meri ei ole tainnt lakattaa. Niin
tulee mailm-?n hekuma kalliisti märeturi. Mm.
sta että sinä sait sinun hywäs elän.äsäs, niin
myös Lazarus pahaa, murra nyr hän lohdu.
terän, ja sinä rvaiwaran. Luk. 16 Gentäh.
den woi Teitä, Te jumalattomat, jotka nyt
nauratte, sillä Teidän pitä ttkemän. Te, jot»
ka täällä elätte herkullisesti, Teidän pitä iso.
man ja janoman. Teidän pöytänne ylitzen»
wuotawat miinasta ja kaikkinaisista herkuista
maan päällä, waan ette saa yhtä wedenpisa.
rata helwetisä. Ia niinkuin Te olette aja»
net tyköänne pois niin monda köyhää ja iso.
waista, niin myös Te nyt pois aietan ijan«
kaikkista nälkää näkemään. Täällä Teidän
pyyndönne ei tainut kostan tyipä ja saada
täysixi, waan ymbäri mailmaa piti mendä»
wän Teidän himoanne ja hekumanne täyttä-
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mään, n>'t annetan Teille waiwaa ja itkua,
Teidän roiyauxenne pirä yhtenä päiwänä ru.
leman: kuolema ja itku ja nälkä. Ilm. K. is:

8- Te, joilla on kaikki plönpaldisesti ma>
ilmusa, muistakat, että yri paasto-päiwä lu»
lee, koffa iumalalloman pirä sen rarvaran,
tuin hau niellyr on, ulos orendaman, ja In>
mala ajaa ue ulos hänen waftastausa. Job.
20: 15 Jos mailman hekuma on ollut Teil<
le säällä makia. nnn tulee se silloin karwaxi
ja katkeran. Kuitengin ajattelemat ihmiset:
me mahdamme tehdä itzellemme bywää ja e»
lää hpwin, niin kauwau kuin me taidamme,
ja ei kysy perään, nuhen he lopulda joutu,
wat. He menettämät itzensä niinkuin ne, jot<
ka juomat, tantzawat, spelawat ja omat iloi<
set krouwifa, jotka lopulda täyly kallisti ma<
xaa kuluturensa, koffa Isändä, joka onkir,
joittanut kaikki ylös, mitä he omat ottanet,
yhtä haawaa waatt heildä maxoa, ja jollet
he moi maraa, anda panna heidän kiini fan-
gklzeen. Silloin he katumat kauppansa. Niin
käy se myös ihmisten kansia, jotka elämänsä
ehtojen asti omat elänet hekumasa. HERra
kirjoittaa ylös kaikki, mitä he omat welkaan
tullet, ja maali heildä lukua: maxa melkas.
Ia kuin ei he moi maraa, heitetän ho torniin,
siihen asti, että wiimeinen ropoi on ma^elftt.

Helmetti werratan fangiureen, johonfan»
git pannan medellä ja leiwällä, eli kätketä»saamaan muuta rangaistusta. Helwetin fan,
geudesa duomitut kärsimät sekä nälkää että
janoa, ja puresielewar kielensä rikki kiwuil.

lansa'



lansc, Ilm. K, 16: 10. Fangit tornisa sido.
tan ja kiini niwotan kahieilla: duomitut del»
wetisä owat myös sidotut pimeyden kahleina.
Siitä »vieraasta, joka ei ollut »vaatetettu f,ää>
»vaatteilla, sanoo Kuningas: sirotat hänen
kätensä ja jalkansa. Matth 22: 15, Qhdvk.
keistä seisoo, että HER,a kasti sitoa heitä lyh.
teisin. Jumalattomat sidotan kowasti pimey»
den kahleilla, huorat ja huorintekiät, syömä»
rit ja juomarit, annet ja wäänntekiät, he si«
doian käsistä ja jalwoista, nim ettei he taida
itzensä käännellä eikä »väänellä. Tämä tulee
jumalattomille min patiota kuin
he aiasa enimitten elämät awarasti, makawat
bpwin, suöwät herknlliststi janaulitzewat kaik«
kea wapautta, eikä tiedä mistän rasilufesta,
kosta jumaliset sitä wastan owat
Mutta täsä tapahtuu kauhia muutos, kostawapaus muutctan »vaatimuferi jaawatus ah,
distuxexi. Muutamat fangchuonet täällä teh.
dän maiwa!oisemaz'i sen kautta, että myrkyl-
liset kärmet ja muut kauhiat elämät sinne
päästetän. Ne myrkylliset helwetin henget ja
omantunnon mato, joka alinomaa pistää ja
kalmaa, josta duomitut ei kostan pääse, teke
helwetin niin paljota hirmulsemmaxi ja sen
waiwat rastammaxi.

ei ole ainoastansa ahdas,
mutta myöskin pimiä ja julma. Helwetti ku«
tzutan nlkonaistri pimeyden, kusa pirä oleman
irku ja hammasten kiristys. Matth 23, Sillä
ne, jotka owat rakastanet pimeyttä ja »vihan-
net »valkeutta, saamat täsä pimeyden palkan.

Niin»
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Niinkuin walkeus on suloinei ja otollinen,
niin on pimeys sitä wastan kauhistawainen.
Egyplisä oli syngiä pimeys, niin ettei toinen
toistansa nähnyt. Muita tämä seisoi päälle

, ainoastansa kolme päiwää, Helwetin pimeys
on p cho spngiämln ja kauhistawaisembt. Se

.kestää kauwan. sillä jumalattomilla pitä ole-
man ijankaikkinen piuieys. Ei siellä paista
Auringo, eckä Kuu, elkä Tähdet, Wanhur.

Auringo on laffenut, ja on ijankaik.
kiser» käandänyt kasvonsa, heistä pois. Niin.
kuin Jumalan näkeminen on waliltuiden wal.
keus ja korkein ilo, niin on sitä wastan duo-
mittuin suurin puna ja kilu, että he owat
eroitetut Jumalala näkemästä. Kusa luma.la on, siinä on Täiwas ja wslkeus; mutta
kusa ei Hän ole, siinä on helwetti ja pimeys.
Sentähden rukoili D ivid: HERra, älä hei.
tä minua pois kaswois 'destä. Jumala kät-
tee wäUltäin täsä mailmasa kaswonsa pois
Läpsiidansa, ja se tila, joka kutzutan kiusa,
uzen hetkexi. on kyllä surullinen. Sen koet.
teli Job, koska hän walittaa: Siuä HER.
ra, oler muuccunuc minulle hirmnisexi Job.zo: 21. Mutta ei se kestä kauwan, Jumalakäändää pian suloiset kaswonsa jällen Lasten-sa puoleen, ja anda Armonsa Auringon jäl-
len heidän plitzensä ytöskäydä. Mutta duo.
miiut owat ijankaikkisexi Jumalan kaswoin
edestä heitetyt pois ulkonaiseen pimeyteen, ja
ei heillä ole kostan walkeutta odottamista.
Helwetisä on walkiata, waan ei walkeutta.
Heidän walkiastansa nousee ylös spngiä sawu
ja kauhia pimeys. Helwetin walkia walaise

heil-
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heille msiillä tawalla, siinä, että he nZkewät
ne rumat helwelin henget, heidän kauhistu,zensa ja sen julman perkelen/joka pimeisä on
parhain näkywäinen, ja jonga hirmutiawai.
nen katzando peljättä heitä ijankaikkisesti.

Tästä pimeydestä kirjoitetan edespäin, et»
tä siinä on irru ja hammasten kiristys. Ah.

ja luvun tähden jumalattomat pu.
rewat ja kiristclewät hambaitansa. He owtt
usiasti täällä wihasta ja kiukusta purret hanu
baitansa yhteen jumalisten ylitze, nitnkttin
Jumalan Hengi puhuu: lumalaroin uhkaa,
vanhurskasta, ja kirisrelce hambaitansa hänen
päällensä. Ps, zy: 12. Tämän wlhansg ja
kiukkunsa pitä heidän wihdoin mataman ham-
masten kiristpxellä. Helwetisä vitä oleman se-
kä kylmä että kuuma. Kyllä sen liekli volt-
taa, mutta siinä siwusa on myöskin kplmä,
josta duomittlt wärisewät ja tiristelewät ham.

niinkuin kosta joku on komin wi.
luinen. Ruumin kipu tuottaa hammasten ki-
ristynen/ ja Sielun ahdistus matkaan saattaa
itkun ja ulwonnsen: sillä siellä pitä oleman
sekä itku että hammasten kiristys. Ne, jotka
täällä ei ole kostan itkenet itkewäisten kansia,
ei Davidin kansia kostan itkenet syndejänsä,
ja kastanet wuotensa kyynelillänsä, eli niillä
Pesnet lesuxen jalat, syndisen waimon kans-
sa, eli Petarin kansia ei itkenet katkerasti,
niiden pitä wihdoin lakkamata itkemän, mut,
ta myöhän: sillä jos heidän silmänsä nyt 0-
lisit kyynelitten tähteet ja be taidaisit itkeä
kokonaiset wirrat, niin ei he sittekän sen kansia

tai-
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taidais sammuttaa helwetin tulen ja waiwat.
Tämä itku el ole joku wckhH ja hiljainen it.
tu, joka wälittäisin lakkais, waan se on kau«
dia rlekuna ja surkia ulwominen. Vbdeldä
kuuluu M walitus, toiselda toinen. He owat
«äällä pitänet yhtäspnnisä, siellä pitä heidän
phdesä ulwoman. Täällä owat he lautannet
ilolaulujansa; siellä pitä heidän weisaman
surullisia walitus. w»rsiH; ja nilden ka>u pitä
alinoma täyttämän heidän korwansa. Heidän
kiitos, wirtensä owat kirouxet ja pilkkasanat,
sillä he pilkkawat taiwan Jumalala heidän,
kipuinsa tähven. Ilm K. 16: 11. Wanhem.
mat kiroilemat Lapsiansa, ia Lapset Wan.
hembiansa, kaikki kiroilemat omaa elämänsä
aikaa ja sitä päiwää, jona he spndynet owat.
Silloin juomarit huutamat: minä janoan!
Heidän pitä npt juoman Jumalan wiban kal,
kin rahwan eli sakan, ja tiroman sitä plön,
paldisutta. kuin he ajasa harjoittanet omat.
Silloin kaikki haurelliset ja huoralliset walit-
tawat haureudensa ylitze< ia soisit ajasa puh.
kaisnensa ulos haurelliset silmänsä, jotka niin
paljo pahennusta owat malkaan saattanet.
Ritkat itkewät tyhmyttsnfti, Jak. F. että he
owat tehnet kullan Jumalaansa ja maan tai,wazensa: hs soisit ei itänänsä nähneensä kul.

ja että be ennemin olisit käynet kerjä«
mäsä murujansa mailmasa. Silloin jumalat»
tomat ja piltkajat malittmvat, ettei he ole u-
stonet Jumalala olewangan, että he owat
pilkannet Händä, jonga he nyt hämmäfiyxel.
lä saamat nähdä. Kaikki Armon ylönkatzo<
jat Mistäwät itzensä tähän walituxeen: O me

O so.
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sokiat ja tybmät ikmiset, jotka kiirutimme s«
maan kadotureemme. Me rakastimme enäm»
min hekumaia kuin autuutta, enämmin mail-
mata kuin taiwasta, ajomme marjoa takaa
ja laimin löimme sitä kuin totinen oli- Woi
meitä »viheliäisiä, warjo on kadonnut, waan
piina ja waiwa pysyy loppumata. Parembi
vlis meille ollut, etten me olis ymmärtänet-
län autuuden tietä, parembi, että me olisin,,
me elänet Sodomasa. elikä Tprosa ja Sido»
nisä, kuin läsä paikasa, kusa Evangeliumi
meille saarnattin. Nyt on meidän kadotu-
remme sitä suuremmaxi tullut. Kirottu ol-
kon se aika, loska me kuulimme Christuxestasaarnattaman. loS me olisimme ollet Turkit
ja Pakanat, niin olis meidän kadoturemme
huokiambi. Ahl woi meitä, jotka tiesimme
tien taiwaseen, ja olemlne luitengin joutu»
net helwettiin. Meillä oli kyllä aikaa tehdätyötä autuudemme päälle, jaa, niin paljo ai-
taa, että me etzeimme kaikkinaista ajan ku-
lua. Nyt on päiwä lopulle, Auringo laste-
nut, ja ei enä loskan nouse. Jos meillä nyt
oliS se aika jätillä, en me tahdois sitä kadot-
taa koko mailman edestä. Mutta nyt on
myöhäinen. Woi, woi, woi meitä laikesa
ijankaittisudesa.

Täsä tuuletta Te, tailkl synnin orjat,
weljeinne weisun helwetisä, ja jos tahdottawälttää heidän seurans ja waiwansa, niin
vttakat Armon ajasta waari, ostakat sopimaa
aikaa, se on, tehkät parannus, niin kauwan
tuin se tailtan tehdä. Joe tahdotte wälttäH

taik-
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kaikea sitä pahaa, kuin tulema on, sitä ijan-
kalkkista piinaa ia waiwaa helmetisä. niin
wihakat ja wälltäkät ftmdiä, sillä kaikki va-
ha, sekä edellä että jä>ken kuoleman, saa al-
kunsa synnistä. Mikä on se, kuin Haawoit-
taa, ahdistaa ja waiwaa ihmistä, kuin kuo,
lettaa elHmHn ja kadottaa sielun? Eiköft se
ole spndi, jota ihminen kanda omasa pl)we-
sansa? Ota pois syndi, se ainoa ja suurin
paha mailmasa, niin tukitan lähde, josta
kaikki paha uloswuota Nim suloinen ja o»
tollinen kuin spndi näyttä oleman, niin on se
kuitengin kaiken wiheliäisyden äiti, ja anda
sekä kuolemalle että perkelelle aseet ihmistä
wastan. Jollei tätä mustaa, julmaa ia meri-
stä »vihollista olis, niin ei taidcns Laki meitä
ahdistaa eikä helwetti polttaa. Syndi on mei-
dän sielumme sekä pettäjä että murbaja Se
kaimaa meille kuopan ja syöree meitä siihen.
Kuinga pahasti eikö siis ole rakastaa ja pitää
syndiä tykönänsä? Ci äiti kätke pomesanssitä
meistä, jolla hänen lapsensa on murhattu:
pidäiSlö meidän siis ystäwällisesti kätkemänpowesamme sen kärmen, joka tappaa ja kuo.
letta meidän sielumme? pakene Hndiä niin»
tuin kärmerrä; sillä jos sinä rulec händä lä,
hes, niin hän pistää sinua. Hänen Hambansa
owar, mintuin jalopeuran hambac, ja rappa»
war ihmisen. Spr. 2»: 2, 3 Ajatelkat tätä.
Te syndiset, ja tietkät, että niinkuin Te an.
natte jäsenenne wsäryden palwellureti yhde-
stä wäärpdestä toiseen, niin pitä myös yri
waiwa loisensa perään tuleman Teidän päsl.
lenne, niinkuin pxi aallo toista seuraa. Rom.6.

0 2 SU-
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Silmät, jotka huwituMa owat katzellet'spn,
distä turhutta, pitä hämmästpxellä näkemän
duomituita hengejä ja helwetin pimeyttä, Kor<
wat< jotka mielellänsä owat kuullet syndisiä
puheita, pitä kuuleman surkiata riekumista ja
ulwomista. Suu, josta niin monda kelwo-
lowda sanaa on uloskäynyt, pila täytettämän
tulella ja tulikiwellä. Kädet ja jalat jotka

tehnel wääryttä ja käpnet wääriä teitä,
pUä sidottaman pimeyden kahleilla. Sanalla
sanottu: et pieninään jäsenä ole wapa kiwu.
.sia ja waiwastc,. EstHkät siis syndiä aikanan.sa ja kuolettakat händä, ennen kuin hän tap,

Teidän Menettäkät hänen km siansa niin.
kuin Samuel Aqagin kansia, Hakatkat hän,
dä kappulixi, älkät salliko hänen mallita kuo,
lewaisesa ruumisanne, waan ristinnaulitkat
liba ynnä hänen himoinsa ja haluinsa kansia.
M xi sallitte synnin eroitta Teitänne Juma-
lasta ja käändä Hänen kaswonsa pois Teistä?
Mzi kokolle syndiä synnin päälle, ja sen.
kautta kartutatte itzellenne wihaa wihan päi,
wttiä. Ajatclkat perään, kuinga huono spn.
nia huwilus on, jonga edestä se kuolematoin
ja kallis sielu myydän helwettiin. Ol sen.
täbden tehkät se päätös: Pois kaikki spndi
minusta, minä olen kyllä kauwan piläMt

sinun kansiaS, pitäkö MMIsinun tätztes kärsimän ijankaikkistakaMMa?
El, Jumala! anna minulle ArmoM'minä
tahdon Hänen Hengcnsä awulla aWz uutta
elämäiä. Kuinga monda palaa jo Wttvetisä,
joika owat wähemän syndiä tehnet kuin mi.
nä. Wielä walaisee minulle Armon Aurtngo:

pois
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pois kaikki pimeyden työt: mins tahdon ostaa
aikaa, nautitaxenr walkeutta, niin kauwan
kuin se minulle walaisee.

Te katumattomat ja wastahakoiset syndi.
set, tietkät että Teidän päiwänne ja murhcn.
ne on käsisä, e» Teidän kadotuxenne maka,
waan perikato tulee äkisti Teidän päällenne,
niinkuin wssiwat raffan waimon päälle, ja et
Te taida wälttää. Et Te ole kaukana siitä
hirmuisesta meren juoposta ja sywpdestä, jofa
niin msnda tuhatta siewa omat hukkunet,
jotka yötä ja paiwää surkiasti walittawat.
IoS Te kuulisitte heidän hirmuisen walituren.sa, heidän itkunsa ja hammasten kirisiMnsH,
niin et Te suingan kauwemmin suruttomude»sa makais. haistaa sodan raamba,
Job. 39: 28. ja wiisas näke waaran edellä-
päin ja kawahtaa itzensä. Toiwotettawa olis,
että jokainen taidais nähdä waaran edellä,
päin, ja maldais mielensä, ennen kuin tulee
niin kauwas, että kaikki apu on pois. O!
josta ihmiset paremmin menetäisit itzensä kuo<
lematoinda sieluansa kohtan, jonga Christus
niin kallisti on maxanut, !a ei olisi niin hem,
biät spndiä tekemään, siihen asti, kuin he
päätäpiten putowat sywään helweltiin. , Te
suruttomat spndiset! Teidänpitä tietämän, et.
tä Te jo otetta tullet niin liki sen järwen par.
talla, joka palaa tulesta ja lulikiwestä, että
ainoastansa M astele on Teidän ja spwpden
wälillä: ja jollette pian huuda apua za tään.
nä takasin, niin putolte sinne sisälle, ja ette
enä kostan taida autelux»-tulla. Sentähden

lan.
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langelkat aikanansa Jumalan jalkain juureen,
helttäkät Teitänne maahan ja anotat katu.
maisista sydämistä, että Hän määrättömästä
Armostansa, lesuren tähden, warielis Tei<
dän waiwaisia sielujanne, ettet Te kolkan tu,
lis siihen paikkaan, näkis ja maistals sitä sa°
nomatoinda mkheliäisyttä, jota duomitut kär«
siman pitä

Minä neuwon ja rukoilen Teitä, luma»
lan tähden, ettet Te anna Jumalan Armon
Teidän päällenne hukkan tulla, waan armah»
datle waiwaista sieluanne- Astutat siis aja,
tustenne kansia alas belwettiin ja katzelkat
duomittuin waiwaa, katzelkat sitä hirmuistaja ijar.kaikkisesti kuluttamaa helwetin liekkiä,
sitä -kauhistawaista pahain hengein ja perke,
litten seuraa, ja duomittuin surriata riekunaa
ja tilaa. Nämät kauhiat asiat, joS ne TeildH
oikein tutkitan, pitä oleman peljätys TeiVcln
silmiinne edesä, jyrinä Teidän korwisanne ja
polttama tuli koko Teidän ruumisanno, ja
Jumalan awulla pidättämän Teitä synnistä.
Tolin jos ihminen taidaiS oikein katzella hel»
wetliä, niin en minä epäile, että hän siitä
peljästyis, ja, synnin himo tulis hänelle kar»
wari ja tatkerari. JoS minä taivaisin maa-
lata Teidän eteenne helwetin oikiasa muodo»sansa, ja asettaa sen Teidän silmäinne eteen,
niinkuin s, itze työsä on, niin se w:tzingin
pidätäis Teitä synnin juoxusanne- Te hakkai.
sille pois kätenne ja jalkanne, ja puhkaisisitte
ulos silmänne, kuin olis Teille.pahennurexi,
ennew kuin suostuisitte johengun spndiiu ja
smtätzden heitetä-, »>; helwetitl tuleen.

Mut.
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Mutta minä tiedän hywin, ehkä Raa.
mattu sanoo meille tämän surullisen totuden,
että helwetti ulossanomaltomalla lidulla ja
waiwalla odottaa jumalattomia, niin taidattesanoa niinkuin Thomas: jollen minä näe. niin
en minä usto. Turha siis on kaikki, mitä
puhutan; Prophetain opeturet, kaikki, mitä
lesus itze ja Hänen Apostolinsa owat huhu.
net ja kirjoittanet, pidetän ainoastansa wik»
kelänä juttuna ja unennäkönä Heille käy
niinkuin Salomo kirjoittaa: He lölr minua,
waan en minä kipua rundenur: he spsett mi.
nua,, ja en minä cienuyc. San. K. 23: 35.
Mutta Te suruttomat ja paatunet
mitä siis pidäiS Teille tthtämän, että Te lu.
lisitte saatetuxi ustomaan totuutta? Tahdot-
teko että kuollet nousisit ylös ja saarnaisit
Teidän edesänne, niinkuin rikas mi«s anoi
Abrahamilda. Mutta kuinqa wastaa Abra.
ham, jonga wastauren Cbristus myöskin wah.
wistaa: Ellei he Mosesta ja propheraica
tuule, min ei he myös usto, jos joku kuol»
leista Olkon, että yzii duomtttu
helwettstä lähetetäis teidän tygönne, ja julteliS
Teille duomittuin piinasta ja waiwasta, et To
kuitengan ustois hänen juttuansa, waan pi.
däisitte hänen männingälsenä niinkuin se
myöskin olis, MH kuollet pysywät paikasan.
sa, siri kuin me kaikki asetetan Jumalan duo.
mion eteen, ja siellä saamme toinen toisemme
kohdata Sillä wälillä pitä Teidän tvlymän
Jumalan Sanaan j» Raamatun lodisturiin,
kuin Teille osotetan. Htzikär nyc HERran
kirjaan ja luketac: ei yyrän »»äistä pidä puuc«

cu.
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tuman/ ei pidä näistä taiwareaman phrä eli
toista. Es. 34:16. Ia jos ei se, kuin me v'»
Hmnme, ole totta, Jumalan Sana ja Henqcn
selkiä todistus, waan meildä ylösajateldu asia,
niin hyljättäkön se syystä. Mutta jos st on
Jumalan Sanaa, niinkuin se totisesti on,
jota Te kerta saatte koetella, niin pangat ss
sydämellenne ja elätät sen jälken, että nämät
totiset Jumalan Sanat ei todistaisi Teitä wa.
stan, Jumalan suurna Duomio.pHiwänä, ja
duomitzis Teitä.

9-
Ijankaikkisuden tutkindo.

ja painamin syy> kuin on ijaii.
kaiktisuden ruckindo, seuraa nyt wiimei.

sefi järjestänsä, ja joS ei se taida kehoitlaa
meitä ostamaan aikaa eli ottaman ajasta waa»
ri, ja herättää meitä ahkeruteen christillisyde»
sämme, niin ei ole sillen milän jätillä. Ijan»
kaikkeus on se wiimeinen, kuin me taivain,
me ajatella täsä elämäsä, ja myös se wiimei,
nen, johon me taidamme tulla tämän elämän
jälken. Sentähden, kaikki, mitä me ajasa
teemme, ftitä tarkoittaman ijankaikkisuden
päälle. Jos me luemme, rukoilemme, Kr.
joitamme eli työtä teemme, niin pitä kaikki
tebtämän ijankaikkisuden tähden. IjankaiM-
sudesa nautitan hedelmä kaikesta, kuin ajasa
tehty on En me ole ainoastansa luodut tä<
män lyhyen ajan, ja tämän katowaisen elä.
msn tähden maan päällä, waan ijankaikkifen
ja tähden taiwaasa. On siis
tyhmä pitää ainoastansa murhetta ruumiista

ia
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ja ei katzoa sielumme parasta, joka ijankai?.
ktsesti elämän vita. Meidän tulee niin ksyt.
tä mettämme ajasa, etten me sielun jaruumin
puolesta tule katzoteturi ijankaittisesti. Tämä
on meille niin paliota tarpellisembi, kuin me
päiwä päiwäldä käymme likemmäs ijankaik-
kisulta. Ei ole yhtäkän asteletta, kuin me
astumme, ei yhtäkän sanaa, kuin me puhum»
mc, ei yhtskän silmän räpäystä, kuin me e,
lämim, joka ei kulje ijankaikkisuteen. Kaik-
ki lvlrrat juofewat mereen, ja kaikki meidän
ajastaikamme, päiwsmme ja hetkemme juoxe»
wllb ijankaikkisuteen ja ylösnjcllän sen poh.
jattomasta juopasta. Niin pian kuin me pää-
semme ajasta, ottaa ijankaikkisus meitä M,
stan. taikka onnellinen taikka onnetotn ijan-
kaikkisus: niin että meidän ijankaikkinen on-
nemme tulee yhden ainoan hetken päälle.
Meidän elämämme wiimeinen hetki on siis
kallis hetki. Ia koffa en me taida lietä, mi-
kä hetki meille on wiimeinen mikä hetki lo-
pctta meille ajan ja alkaa ijankaikkisutzen;
niin on wisiingin tarpellinen waarin ottaa
jokaitzesta hetkestä, eikä andaa yhtäkän aikaa
eli hetkeä ohitzen mennä, ellemme jumalisella

ajattele ijankaikkisutta, etten me
wähän aian hukkamisen kautta kadotais ijan-
kalkkista iloa taiwaasa. Aseltakamme siis sil-
»näimme eleen sekä duomittuiden että walit-
tuiden ijankaikkisutta, ja andakam mettämme
toisesta peljätettä pois synnistä ja toisesta ke-
hoiteltaa aikanansa tekemään työtä autuudem-
ine päälle, ja laittamaan pelwolla ja wapi»

että me autuas tulisimme.
'

, duo.
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Duomittuin ijankaittisuS asetetan mei.

dän eteemme Raamatusa monon werlauren
alla, mutta me jätämme kaikki muut, ja tah-
domme täsä tutkistella niitä sanoja kuin Ju-
malan Hengi puhuu ssajan Prophetan kaut<
ta: G heidän matonsa pidä kuoleman, eitä
heidän tulensa sammuman. Es. 66: 24. Näisä
sanoisa maalatan duomittuin ijanlaikkifuS kah-
den kappalen alla, tuolen»artoman madon ja
sammumattoman tulen.

i. Ki heidän matonsa pidä kuoleniän.
Se ahdistus ja lewottomuS, jonga ihminen
tundee sydämesänsä siitä pahasta, kuin hän on
tehnyt ja siitä hywästs, kuin hän on jättänyt
lekMätä, kutzutan täsä madoxi. Paha oma.
tundo eli niin kutzuttu omantunnon mato ah-
distaa ja waiwaa ihmistä usiasti täällä ajasa
niin hirmuisesti, että hän ahdisturen ja lewot-
tomuden tähden ei tiedä, tuhunga hänen pi<
tä menemän. Se oli omantunnon mato kuin
saatti Kainin huutamaan: minun rangaistu-
lleni on suurembi, kuin että se on kannettapa,
kuin saatti hänen pelkämään kaikkea mitä
hän näki. Tämä mato teli, että ludaSPet-
täjä tartut nuoraan ja otti hengen pois itzel-dänsä. On likembiäkin esimerkejä ihmisistä,
joidenga tykönä omatundo on heränyt, jotka
owat ollet niin lewottomat ja tustisansa, et«
tei ho ole karttanet walkiaa eikä wettä, ei
huolinet mistän, waan tehnet wäkiwaldaa 0-
man hengensä päälle. Kyllä omatundo ajazci
makaa syndisen tykönä, mutta koffa se herä-
jää/ niin se kalwaa ja syö hirmuisesti. Muut

koi-
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koirat tatttan hillitä leiwän palalla: waan
omantunnon mato on tpöläs hillitlää; täsä
usiasti ei taida mikän woide Gileadista aut'
taa. Kosta nyt omatundo jo aiasa taita mat-
taan saattaa niin suuren lewottomuden, min.
gH ahdistunen, tuffan ja waiwan eikö se siis
matkan saata duomittuiden tykönä helwetisä,
koffa kaikki on pldäljekisä? Täällä alasa vy
wieiä armo odottamana, ja syndi taittan an.
deri saada: Multa ijankaikkisudesa on kaikki
toiwo pois, asia hukasa, ja ei yhtän Armoa
enä odottamista.

Duomitluin omatundo kalmaa heitä edes.
mennen ajan tähden, be muistamat sitä ar.
moa, kuin he owat plönkatzonet ja sitä pa-
haa, kuin he owat tehnet. Se waiwaa ja
syöstelee heitä, että he owat elänet sentaldai.
set luhmät mailmasa, ettei he ole tiennet ot-
taa Armon ajasta »vaarin, että he owat un»
hottanet Jumalan, rakastanet mailmaa jäsen
syndisiä himoja, jonga kautta he owat itzesuösnet itzensä onnettomuteen. He suremat
jokaista päiwää, kuin he owat laimin lyönet,
ja jokaista hetkeä, kuin he owat hukannet.
Kaikki synnit, joita he owat ajasa tehnet, 0.
wat plöskirjoitetut heidän omasa tunnosansa,
ja jokainen on kalwawa ja purewa mato. Ei
omatundo anna heille phtäkän lepoa, se wai»
waa fteitä lakkamata. He tahdoisit nyt mie,
lellänsä kuolla, mutta kuolema pakenee hei»
tä, hän kuoletta heitä, mutta be eläwst kui.
tengin, sillä heidän matonsa ei pidä kostankuoleman. Omatundo waiwaa heitä heidän

tu.
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tustainsa tähden, joita he kärsimät, joita he
olisit tamet wälttää, jos he ajasa olisit Ju-
malan armon wastan ottanet: se peljätM
heitä, kosta he ajattelemat ettei ijankaikkisu-
della ole yhtäkän loppua: se surettaa beits,
kosta he ajattelemat sitä iloa, kuin Jumalan
Lapsissa on, ja ettei he itze kostan saa nähdä
Jumalan kaswoja, waan omat ijankaikkisesti
heitetyt pois Jumalasta ja autuudesta. He
ntakawac nyc helwerisä niinkuin lambar, kuo-
lema kaavaa heitä. Ps. 49 He liktämät et-
tei waiwalla ole yhtäkän loppua, niin kau-
wan kuln Jumala on Jumala ja joku perke-
le löytyy, joka heitä waiwata taitaa. He
huutamat, ulwowat ja parkumat omantun»
non ahdistuksia, ja ei tunne yhtän liewity-
siä yöllä eikä päiwällä. He heiltelewät ja
wäändelewät itzcns sinne ja tänne, ja juo»
xendelewat niinkuin wiiripäät omantundonsa
waiwasa: ja tämä heidän surkeudensa ja mi-
heliäisydensä kestää ei ainoastansa pitkän ajan,
waan kaikesa ijankaikkisudesa: sillä heidän
matonsa ei pidä kuoleman, eikä heidän tulen»sa sammuinan.

2, Puomittuin ijankaikkisus eli loppu,
matoin waiwa helwetisä werratan sammumac-
tomaan tuleen. Ohdakkeista seisoo, että no
poldetan tulesa. Kauhistawaisexi näyttä, ko-
sta koko Kaupungi palaa, Benjamin Lapset
hämmästyit, kosta he näit sawun ja liekin
astuman ylös taiwaseen päin kaupungistansa.
Maallinen tulipalo saa kuitengin lopun: mut-
ta kuinga paljo kauhistawaisembt eikö ole ss

tu-
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tuli, joka palaa lakkamata ja ei kussan sam,
mu, josa ei ihmisien huonet ja tawarat, waan
beidsn ruuminsa ja sielunsa palawat, ja ei
kuiienqan kostan lopeteta. Niin kauwan kuin
walkialla owat wiret, niin ei se sammu: ju>
malattomat owat belwetisä waltian wiret, ja
niinkuin ei he kostan loveteta, niin ei taida
mpöskän walkia kostan sammua. Vndestä ki,
westä Arkadiasa, kuin kutzutan Asbestos, kir-
joitetan, että kosta se on syttynyt, niin se
palaa lakkamata. Mtä lai pellawata löytyy
myöskin, Linum Asbestinum, joka ei walkia»
sakulu, waan tulcc siinä enämin puhdistetut!
ja kirktammari, josta Kejsariila Nerolla on
pitänyt ollen pohin.liina, joka pidettin kullan
ja kallein kiwein wertaisena.

Senkaldaisilla kappaleilla maalatan ju-
malattomain tila ijankaikklsesa tulesa, joka
poltta kaikki, mutta ei lopeta mitän. Lam-
pu ei sammu kostan niin kauwan kuin hä«nellä on öljys Jumalattomain työt ei aino.
asiansa seura heitä helwetliin, waan he teke-
mät myöskin siellä lakkamata syndiä, siinä
että he pilklawat ja häwäisewät Jumalala,
sentähden owat heidän syndinsä alinomainen
öljy Jumalan wihan lampusa, joka heidän
ylitzensä ijankaikkisesti palaman pitä; sillä
heidän waiwansa sarvu astuu ylös ijankaikki«
sesta ijankaiktiseen ja ei heillä ole lepoa pai.
wällä eikä yöllä. Jim.K. 16:11. 14:11. Ia
niinkuin seisoo Edomin maasta: Sen ojar
»nuurccan rerwaxi, ia hänen muldsnsa tuliki,
wen; ja sen maakunda puä muuttuman pa>

la-
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lawaisixi terwaxi, jonga ei pidä pänvällä ei-
tä yöllä sammuman, mutra sarvun picä siirä
ijankaiktisesti nouseman; Es. 34: 9, ic> niin
palamat duomitut aina ja ilman lakkomata.
ChrisiuS muistutta meille tätä surullista to.
tuulta, kosta Hän puhuu siitä kuiwerusta o-
xasta, joka heicetän tuleen ja palaa. loh. 15:
6. Ei hän sano, että se pitä poldeltaman V»
lös, waan palaman. Tuhanen ajastaikaa me»
nee ja hän palaa, taas Tuhanen, ja hän pa-
laa wielä, jaa, monda Tuhanen kerta Tu-
hatta ajastaikaa kuluu, ja bsn palaa wielä,
niinkuin ennen. Jos kyspläifin jätken monda
Tuhanen Tuhatta ajastaikaa, kuinga duomi-
lun kansia laita on: niin wastatan samalla
lamalla: hän palaa, bän palaa nyt niinkuin
ensimmäisenä päiwänä, kosta hän helwettiin
tuli. HERran wiha ei ole wielä hänestä
poiSkäändonyt, Hänen kätensä on wielä o-
jettu, Hänen wihansa ei lakkaa, waan pa-
laa taukomaja.

Ei taida paras Räkenmestarikan lukea
näitä wuosia: ei tähän ulotu vxikän luku.
IoS mailma olis täynänsH sandaa, ja siitä o-
tetaisin yxi sannan muru joka tuhanen wuosi,
niin tulis jostus loppu: mutta helwetin poh-
jattomasta sywydestä ei tule kostan loppua.
Kaikki tähdet taiwaasa, kaikki ruohot ja leh-
dit maasa, kaikki sanda meresä ei ole millän
tawalla werrattawat ijankaikkisuden loppu-
mattomiin wuosiin. Niinkuin kuolema ei
stan saa kplläxi, ja belwetti ei kostan tule
täyteen; niin ijankaittisuS ei mpöskän kostansaa
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saa loppua. Ijankaikkisudesa ei lueta yhtän
aikaa, waan alinomainen pyspwäisys, ei sii-
nä jaeta wuosia ja pätwiä. Sairalle ja mi-
heliäiselle mailmasa on se suuri liewityS hä-
nen kipunsa ja waiwansa alla, koska hän
kuulee kellon lyömän ja tietä ajan kuluman.
Niin lueskeli Job kosta ehro culis. Job.?: 4.
Se. kuin buskasa on, lohduttaa ehtolla itzen-sä aamusta, ja aamulla halaja hän ehtota,
toiwoden joka hetki pelastulensa tuleman. Mut-
ta duomitMa helwetisä ei ole yhtän toiwoa
odottarensa. Armon.owi on ijankaikkiseri sul-
jettu, ja ei enä kostan aweta. Ei ole siinä
yhtän päiwän ja yön waihetusta, ei yxikän
kello lyö, ei yxikän kukko laula, ei yritän
Auringo käy ylös, ei yhtäkän aamua ole o-
hoitamista, waan siinä on ijankaittinen yö,
kuitengin ilman yhdetäkän lepoa ijankaikli-
sesti. Mutta mitä auttaa monella sanalla kir-
joittaa sitä, kuin ei kolkan laitta kirjoitet-
taa? Me mahdamme tehdä sitä nnn kauwan
kuin me taidamme ei se kuitengan saa phtän
loppua.

Mutta kosta en minä taida kirjoittahan,
kaikkisuden pituutta, niin loimotan minä tai-
taxeni painaa ijankaikkisuden niin sywästi Tei-
dän sydämehenne ja mielehenne, ettei se ko-
stan unhotulsi. Job loimotti että hänen pu-
hensa kirjoitettaisin ja raudalla taiwetaisintjankaikkiseri muistoxi kiween. Suokon myös
Jumala että minun puheni aina olis Teille
tuoresa muissosa, että Te sitä muistaisitte ja
sitä ajattelisitte, niin usein kuin mailma Tei<
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tä suostlteleeja haukuttelee siihen, kurnpalm
on, Alkät ikänä unhottako, että synnin Hu.
witus on lyhy, mutta kitu ja rangaistus vv.syy kauwan. Syndiä taittan tehdä lyhyellä,'
jaa, silmän räpäMsä, multa ci taitta kaike»sa ijankcklkisudesa sowttettaa ja maattaa.
On siis suurin myydä taiwan lyhyen
maallisen huwitufen edestä, ja ostaa itzellensä
belwetin yhden hetken ilon edestä mailmasa.
O ijäisyS! kuinga sinä olet pitkä? O ijan«
kaikkisus, kuinga peljättäwäinen sana! O
ijäisys! pelkän picuurras muistais, Alku sull
on, ei loppuu kuulu kustan! O ijäisps! ait'
ilman ajata, Sun »uuistoo minua kauyiast
kauhma. Jos me kerran päiwääsä eli wiik«
kosa ottaisimme meillenuue hetken aikaa ajatte»
lemaan ijankaikkisutta, niin minä uffon. lu-
malan awulla, että me tulisimme toisiri ihmi-
siri: en me ikänä niin kewiästi ja irstaasti
juoris synnin tiellä, Mutta, sen pahembi!
nyt ajatellan niin wähän ijankaikkisutta, lu<
stin ajattele jumalaloin silmänräpäystä sen
päälle, mieli ja ajaturet upotetan mailman
turhiin himoihin, ja ihmiset ei woi ylöndää
ajaturiansa tämän rajan plitze, ja siitä tulee,
että he elämät suruttomana spnnisä, ja niin-
tuin he elämät, niin he kuolemat, ja sitten
ei ole phtäkän muutosta iankaikkisesti.

Niin heräjätkät siis kerta, Te suruttomat
syndiset, ja mallakat mielenne. Ijankailki-
sus seisoo owen edesä. Teidän ja kuoleman
wälillä on ainoastansa pri astele. Kuolema
wie pois Teidän sielunne ja heittää sen ijan.

kaik-
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kaikkisuden pohjattomaan sywyteen. Jos siis
tahdotte periä autuutta ja olla makuutetut i»
iankaikkisesta elämästä; jos tahdotte »olla sei.
soalesuxen oikialla puolella sinä suurena päi-
wänä, niin nostat nyt kohta ylös synnistä ja
vstakat aikaa, se on: naulitkat aitaa, niin
kauwan kuin sitä on, täpttäkät lampunne öl.
jpllä, niin kauwan kuin otollinen alta ja Au»
tuuden päiwä käsillä on. Jos se, joka hen.
Zen rikoxen tähden fangiudesa on, sais yh.
den päiwän toimittaxensa itzellensä armoa ja
päästöä, mahdaiffo hän sitä päiwää lyimin
lyödä? Jumala on tänäpänä luwanut kuul»
la meitä, mutta ei suingan andanut meille
lupausta huomiseen päiwään, waan paljota
enämmin mananut meitä, ettei meidän tänä,
pänä pidä paaduttaman sydämemme Kosta
tämä päiwä on loppunut, niin seuraa, kuka
tiesi, sen päälle ijankaikkinon yö. Sentähden
elätät niinkuin joka hetki kuolisitte, Katzo<
kat sielunne parasta ja etzikät wapahtaa hän»
dä, niin kauwan kuin hän wielä ruumiisaasuu, ettet Te myöhän surkialla walitufella
kaluis ja ijankaikkiftsti helwetisä laimin lyö»
mistänne itkis.

Monda, sen pahembi! makawat nyt hel.
wetisä, jotka suurimmalla surulla katumat,
että he owat laimin lyönet nykyisen pälwän,
ja lykännet plös huomifteti päl»
wään, he motittamat katlcrlsla kyyne>lllä, et.
tä he omat niin kallisti ostanet ja täyty niln
kallisti maxaa lyhyen synnin huwttuxen mml.masa- He toiwottawät ettei he kostan olis

P spn.
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syndynet, ettei Ke olis hengeä saanet ja mail»
maan tullet. He kirowat spndymäpäiwänsä
ja äitinsä, joka heidän synnyttänyt on- He
toiwottawat, ettei he ensingän olisi »mtän
ChristuMa tietänet, eikä autuuden lietä tun-
denet. Omantunnon mato kalmaa ja tuli
polttaa heltä. He waiwatan komin täsä lic,
lisä. Mutta se on ylön myöhäinen; heidän
waliturensa ei kuulta eikä kengän ole, joka
heitä armahdais. He huutamat ja täyty huuta.
He kitumat ja täyty kärsiä, ei jonqun ajan,
maan kaikes., ijankaikkisudesa. Ahl laitatat,
siis, ettet Te tulis tähän waiwan siaan. Mi,
nä rukoilen teitä lesuxen Nimeen, kätkekät
sielunne, ja olkat aikanansa Jumalan Hen,
.qen neuwolle kuuliaiset: Gyikät HERra«,
tpsta Hän läptä raiccan. rutoilkar Händäto»
ska Hän läsnä on, lumalatoin hyljärkon tien»
sä, ja pahoinrehiä ajaturensa, ja palaitkan
HMHran tvgo, niin Hän armahtaa yändä:
ja uieidän Jumalamme tygo; sillä Hänen ty-
könänsä on paljo andexi andamusta. Es. 55:6,7.

2. Minä olen jo kpldäistesti kauwan mii,
wytellyt tämän kauhian ainen kansia, kuin on
duomiltuin onneloin lila, ja etten minä ai,
man spwäldä upotais Teidän ajaturenne tä«
hän pohjattomaan sywpteen, niin nostatat
silmänne plös taiwaseen päin/ ja katzelkat
walittuin autuata ijankaikkisutta, joka nyt

edesluodan, niinkuin kehoittawai-
nen syy käändymvzeen. Jos jumalattomain
ijankaikkisus on kauhistawainen, niin on ju-
malisien kunniallinen ja riemullinen. Sen«

täh.
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täbden katzelkat tätä auluata ijankaikkisuttaV
josa Jumalan Lapset alati pyspwät. Täsä
heidän pitä elämän ja aina elämän, kiittä.
män Jumalala ja aina kiittämän Händä. Tä-
sä on elämä ilman kuolemata, ilo ilman su<
ruta. Joka päiwä on suloinen Sabbathinpäiwä, joka wuosi suloinen riemu.wuosi. Ei
täfä tarwita aikoja luestella, sillä täsä on M
ijankaikkinen päiwä. Christus Wanhurffau.
den Auringo ei koffan laste, ja no walitut
ja pyhät ei kosken pimene eikä kadota pai»
stensa, waan paistamat niinkuin tähdet ijan«
kaikkisesti. He näkewäc Jumalan kaswon, ja
-Hänen nimensä pirä heidän otzisansa oleman.
Ia yötä ei pidä siellä oleman, ei he myös
rarwiye hpntiläcä, taikka Auringon walkeut-
ra; sillä Ht3Rra Jumala «valaisee heitä: ia
heidän picä halliheman ijankaikkisesta iiankai?-
tiseen. Ilm. K. 22: 4, 3. Nyt niinkuin Au»
rinao walaisee mellle ja paistettansa teke että
meillä on päiwä ja walkeus; niin on myös
Jumalan kaswoin kirkkaus autuittön walkeus.
Ia niinkuin walkeus on suloinen ja otollinen
meidän silmillemme, ja ss on suuri buwitus
«ähdä Auringota; niin on Jumalan kaswoin
katzelemmen se suloisin ja otollisin walkeus,se korkein autuus, johon me joffus tulla tai-
damme. Nähdä Jumalara kaswoista kaswoi,
hin l Kor. iz. on itze taiwaS ja autuus. Tä<
mä autuas katzelemmen täyttää ustowaisten
sydämet sanomattomalla riemulla. He näke-
mät Jumalan ja ei taida Händä kostan täy.
siz-i nähdä. Jumalan kaswoin katzelemmenmatkaan saattaa senkaldaisen huwituxen ja

P 2 lak,
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rakkauden, senkaldaisen ilon ja riemun, ettH
he, ikänänsä kuin juopunet hekumasta, huu,
tawat: O autuas Jumala! mingä autuuden
Sinä annut. Niinkuin Auringo aina anda
lclmmindä itzestänsä; niin myös Jumalan kirk.
taus ja katzelemmen anda ilon za lohduturen
Jumalan Lasten sydZmihin. He ammundawat
ama Elämän lähtefiä rauhaa ja riemua. He«
tuman wirrat ei kostan seisau eikä tyhjenny,
josta he juomat ja ei janoo ijankaitkifesti.
Elämän puu kanda alati hedelmän ja sen let>
det ei marise eikä kellastu.

Ei vrikän ota pois tätä iloa meildä: Ei
mailma, sillä hänen pitä hukkuman; ei kuo<
lema, sillä se on nielty woitosa: ei perkele,
sillä hän on tallattu jalkaimme alla; ei hel«
wettl, sillä helwetin walda on kukistettu; ei
pahat ihmiset, sillä uuteen Jerusalemiin ei
pidä mitän pahaa sisälle tuleman. Jaa, ei ole
mitan, kuin taldais Uon häwittää, sillä niin
tauwan ku'.n Jumala on Jumala, ja elää to-
tinen Jumala, niin kauwan me olemme ja
elämme Hänen kansiansa, se on, kaikesa iian-
kaittisudesa. O autuata päiwää, koska tämä
päiwä tulee. Ah! josta se pian tul is, kosta
meidän odottamisemme täyletän. O! meitä
kosta me saamme käydä Christuren kansia si«
sälle Hänen kunniaansa Tämä heikko ja
huono puetetan kunnialla, ja kuolewainen
kuolemattomudella. Silloin poispphltän kait,
ti kyynelet, ei ybtän waaraa, ei yhtän surua,
ei pbtw ahdistusta eikä murhetta silloin ena
ole. Syndi ja kuolema seisomat ulkopuolella.

SyS-
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Syystä silloin kuuluu: <A filiun Allringos
sillcn laste, eikä Ruu kadora waloansa-. sillä
HSRra on sinun ijankaikkinen walkcudes, ja
sinun nmrhe-pälwäs loppuwar. i3i sillen si»
n»!' maallas timluman pldä ci wa-
hingota eikä kadotusta sinun äärisas; waan si.
nun muuris pira amuudexi ja sinun porrris
kiiroxexi kutzuttaman. Es. 60: 20, 13.

Silloin me näillä silmillämme näemme mi-
tä me törmillämme kuullet olemme, jaa, me
näemme mitä ei ypkän silmä ole nähnyt, eikH
pxikän korwa kuullut, eikä yhdengän ihmisen
sydämeen astunut ole. Silloin meidän pääm»
me kruunatun kunnian katumattomalla kruu<
nulla, sydän maisti hekuman wirroja, ja suu
tunnustaa. Nyt näen minä sen, jonga pääl-
le minä olen uffonut, jota minä olen pal.
wellut, nyt hawaitzen ja tunnen minä, ettei
minun ustorn ole turl?a ollut. Silloin se wi.
heliäinen sielu, joka täällä on waeldanut syn-
giäsä erämaasa, asunut Kedarin majoisa ja
Heikola sawi.huonesa, rawinnut itzensä kyy«
nelillä, ollut puetettu pilkalla ja plönkatzella,
hän saa käydä sisälle Jumalan waldakundaan
ja laiwalliseen Paradisiin, siellä tulla kauni-
sietuLi lesuxen wanhurskauden «vaatteilla, le»
wä:ä Hänen helmasansa ja saada osan kaik.
ke:n Pyhäin kansa, jotka seisomat Jumalanja Karihan istuimen edesä walkeisa waatteisaja palmut kädesä, ja tuhanen keraa tuhan.
den Pyhäin Engelitten ja Taiwan Ruhtlna.
sten kansia weisawat ijankaikkista Hallelujah.

PäätöxeLi on minun ellä
ijan«
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ijankaikkisuden tutkindo herZtäis meisä sisslli.sen halun ja ikäwöitzemisen Jumalan perään,
ja läkähptäis kaiken rakkauden mailman tpgö,
joka muutoin on niin snmssti juurtunut ih-
misten sydänuhin, ja on niin peräti sisälle ot»
tanut heidän mielensä ja tahton-sa, että he ainoastansa rippuwat ajallisesa tur-
hudesa, niinkuin rikkaudesa, kunniasa ja he-
kumasa, ja unbottawat sitä kuin pvsnmäinen
on taiwaasa, Josta he raitawaiser olisit, niin
he ja huomahisic, mitä heille rvii-
meisclda tapahtuu, 5 Mos. K 32: 29. Iu»
mala itze awakon Teidän silmänne, ja otta-
kon peillen Teistä pois, Hän walaiston Tei»
dän sillnät, ercä Te tiedäisicre
«nkä -Hänen ruhumismsa toiwo on, ja mikä
.Hänen kunniansa perimisen rikkaus on Hänen
pyhisänsä. Eph, 1: 18. että Te unhotaisitte
ne, kuin takaperin owat, ja kokotaisitte niit»
ten perään, kuin edesä owat, ja saamoisitte

pannun määrän jälken, sen tallin ia-
waran jälk?n, joka plhäldä ilmoiteian, että
Te tulisitte elämän JumalanRaupungin, rai-

Jerusalemin/ ja mone!» tuhanen i3n»
qelinen joukon tygo, yhteisen tokouren ja Hsi»
Voisten Seurakunnan tygö, ja Jumalan, kaik«
kein rygö, Ebr. i«: 22. 23, että
kosta tämän majan maallinen huone purjetan,
Teillä olis rakennus Inmalalda, huone ei kä-
sillä tehty, joka on ijankaikkinen tairvahisa.
2 Cor. 5: 1. SMkat siis aina lujat uffosa,
iloiset toiwosa, palamat rakkaudesa. Warto-
kat aina meidän HERr.m lEsuxen Christu-
zen tulemusta, ja pitäkät tampunne sptptet'

tvnä.
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tynä, elts, kosta Hän tulee, malmit olisitte
sisälle käymään Hänen kansiansa ijankaikliseen

«iloon ja kunniaan.
Sillä wälillä jääkät hymM, ja meidän

HERran
olkon kaikkein Teidän kansianne! Amen.

Christityn jokapäilväinen Rukous.
Asrmias ja pitkämielinen lUmala, minä kii-
" tän Sinua, ettäs wielä jätät minulle ai.
kaa ja annat minun elää Armo.waldakunna»sas, josas olet luwannut katumaisille spndi,
sille Armon ja sondein andamisen, Ie«suxen Christuxen Sinun rakkan PoikaS kaut.
ta. Minä rukoilen Sinua, Armias Jumala,
ettäs lainaisit minulle Henges Armoa, niin
käyttöäni itzeni tällä koetus.ajalla. että mi.
nä saawutaifin sen autuallisen määrän, jo.
hons mmun luonut, lunastanut ja kutzunutolet. Anna minulle, minun Jumalani! an.
deri, mitä minä tähän päiwän asti Sinua
wastan rikkonut olen, jä jos minä tähän asti
olen lugunpitämättömästi käyttänyt sen kaliin
Armon ajan; niin älä minua sentähden ran.
gaise, maan anna minulle Armoa tästälähinwiijammasti itzeni käyttää. HERra, wgrjele
mlnua suruttomudesta. Opeta minua otta.
maan tarkkan waarin jokaitzesta päiwästä ja
hetkestä, aina waeldamaan Sinun pelwosas
ja Sinun SanaS ja käffys jällen elämään,
koffa en minä tiedä mikä hetki on minulle
wiimeinm. sllä anna minun ikänä hukata

tai»
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taiwattisia osaani ja sitä kruunua, kuin mi«
nun Icsuxenl minulle ansaitut sn / woan war«
jele minua tiilestä siitäs kuin taiduis minun
köyhän sieluni turmella. Ninun HERrani
ja minun Jumalani! Sinä olet pohH ja Si,
nulla e; ole yhtän osaa minun sonnin wihe«
liäisydesäni. Sinä olet luonut minun amun»
teen, ja se on Sinun waka aiwoituies ja tah»
toS, tehdä minua ja kaikkia ihmisiä autuaxi.
Senlähden olet Sinä lähettänyt ainokaisen
Poikas mailmaan spndisiä lunastamaan, ia ko.
stas sen autuan neuwon päätit, nlin olin se.
kä minä että kaikkl muut waiwaiset spudiset
Sinun armolliseen muistoa ja lauviuleeS sul.
jetut Auta minua siis uskomaan Sinun Poi«
kas päälle, ja älä anna Hänen kärsimisensä
ja kuolemansa olla hukkan tapahtunut nnnun
tähteni. Kcffa Sinun wibas sonnin ylitze,
Lain kirous, perkele ja helwetti minua pel,
jättämät, niin anna minulle Armoa paeta
Sinun PoikaS tygö kätteä itzeni Hänen haa-
woihinfa. ja löytää lohdutuM ja pubdistu-
xen Hänen pyhäsä ja kalliisa weresänsä- Pi«
dä minua aina siinä luiasa toiwosa, että St»
nä olet minun armollinen Jumalani, ja älä
anna mingän kiusauxen minun päälleni tulla,
kuin otais minulda.pois sen lohdulufen, että
lesus on minun Lunastajani, Sowittajani ja
Edesrukoiliani.

Armias ja pitkämielinen Jumala, minun
aikani on lyhy, mutta Sinkun ajastaikas py.
sywät sugusta sukuhun. Alä temma minua
pois synnetsäni, ja jos minä. langen, niin

an-



itnna minulle Armoa ja alkaa, jällen parata
itzeni. Opeta minua aikaa oikein käyttämään,
etten minä iiankaik°isesti mahdais turhaan ka-
tua ja ilkeä edesmennyttä Armon aikaa. Si»
nä prinäs, minun Jumalani, tiedät, kuinga
paljo aikaa minulla »vielä onjälillä: kukaties
vfi wuosi, pzi wiilko eli päiwä,
tähden armosa minun puoleeni, ja kuule mi,
nun köyhä rukouxeni, jonga minä nyt Sinun
edesäs wuodatan. Kosta wibdoin wlimeinsn
hetki tulee, koffa minun elämäni klasi on u.
los juosnut, ole silloin minun apuni wiimei.
stsä hädäsäni. HERra auta minua sillä bet,
kellä, ja anna minun, Vapahtajan» tähden,
aulualllsesti nukkua, iloina plösncsta, rohke-
udella asetetta Sinun Duomio.istuimes eteen,
ja ilolla käydä Sinun autuutees sisälle, kusaminä, kaikkein Sinun Walittuides kantza yli.
stän Sinua kaikesa ijankaittisudesa, kaikensen Armon edestä, jongaS minulle ja muille
köyllille syndisille ajasa osottanut olet. Kuule
minun huokaufeni, Ijankaikkinen ja Armias
Jumala, kallin esirukouxen tähden.
Amen.
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