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gö, eikä Jumala hänen tykönsä, ne parhaim.
mat jäsenet oli hän sisälle ottanut ja turmel.
lut. Kieli on sidottu, ei hän taida sitä puhe.
seen tukutta, ei hätäänsä Jumalan ja ihmis,
ten edesä walitta, ei hän tatda Davidin kans.sa sanoa: Psalm. 54: 4- Jumala kuule
mmun ruwuxetti, «ta torwiis minun
suuni sanat. Joka on tuuroi, se on «nyös
mycka, namät wiat enimitten owat yhdistet»
tynä: kuin ihminen ei kostan kuule jotain,
nljn ei hän myös puhua taida, waicta hnnel«
la taipuwa kieli on. Sana joka alku kielesä
seisoo, merkihe sekä kuuroa, että myckää;
nljn että Tämä mies ruucka, ei Jumalansanaa autuoerensa kuulla tainnut, M sanaa,
jokawoi meidän sielumme autuaxi laat-
ta. Jacob. 1:21. Sitä sanaa, joka Davi«
dille otollisembt' oli, win monda tuhatta
kappaletta kuldaaja hopiata, ellei se olis
«llut hänen lohdutuxensa, mjn han raa-
dMsudesansa huckunut «lig. Psalm. 119:
72, 92, Mattheus sanoo, että tämä mies
Mvös sotia ollut on, mjn ettei hän ChristuM
tykö tulla tainnut; ei kuulla Hänen saarno»
jansa, eikä nähdä Hänen ihmetöitansa. To«
bias cl inistään ilosta tietä tahtonut, että hänen
vimeydesi istua täydyt, etkä taiwaan wal»
kenttä nähdä tainnut. Tobian. 5:12. mutta
ynnä olla kuuroina ja mMnä, ston hirmut»
mn kuulla. Mitä hnwää perkeleellä sijtä oli,

että
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M bän näin julmastioli mennyt tämän mie.
hm kansia? ei mitään; ei hänellä sen kautta
liewitystä ollut helwetin pijnasa: niinkuin se
tulen! luondo on, että se aina poltta; nijnon
st sataman luondo, että hän aina wahinM.ta, waicka hän sijtä ei mitään hywäa toiwo.
Ehkei yritän fielu jouduis helwettijn, ei sata.
na sen kautta mitään kadotaisi: ei hänen wat>
lvansa stn wuoxi suurembi olisi, waickahelwe»
tin kuoppa jäis ihmisistä tyhjäxi; mutta hä»
nen pahudensa ei jätä hänelle lepoa, hänen
pitä käymän ymbärins kytkemäsä sieluja ja
tvaldakundaansa enändämäsä: ja tämä oli
myös syy, mingä tähden hän tämän miehen
mykäxi, kuuroifi ja sokiaxi tehnyt oli. Mut»
taen me tahdaaikaa kulutta puhuisammelu.
malan ja ihmisten suurimmasta wihamtehestä
perkelesta; waan myös

T«t'sest Osa!
swatuilla mielen silmillä katzella lEsusta,

joka meidän mwleldamme seisoo ia aut>
ta meitä tätä wihamiestä wastan, lOsus«joi ulos perkele». Meidän rauhan Nuh»
tinamme tahdoi täydellisen woittonfa, tämän
pimeyden päämiehen ylitze osotta; sentäbden
ajoi Hän hänen Ulos, kusa Hän hänen löysi.
Hän löysi hänen taiwaasa, sietoa Hän hänen
niffa pitäin heitti alas. Hän löysi hänen ih.

X 4 mi«
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misen sydämmesä/ sieldä Hän sanan ja Hen.
Zen kautta ajoi hänen ulos. Hän löysi hänen
julmasti hallitzewan muutamain rijwattuin
ihmisten ruumisa, joista Hän woimalla waa»
dei riettaan hengen lähtemään. Urhollinen
sotamies kusa bvwänsä hän wihollisensa löyta,
nijn hän puolustaa hänen; nijn on myös Cbris°
tus perkelen kansia tehnyt. Christus löysi ha»
nen tämän kuuroin ja mykän miehen tykönä,

ajoi hänen ulos. Nijn kuin Jumala va.
kanat Canaan maasta ajoi ulos, häwitti hei.
dän waldakundansa ja maan Israelin lapsille
andoi. Mos. 2.Kir. 2;: nijn on myös lEsus
perkelen ajannt ulos, entisestä majastansa,
ja tämän ihmisen ruumin Jumalan halduun
wimittanut,nijnkuin oikian haldian halduun.
Hänen sydammensä halkeis Hänesä, että Hän
armahti tätärijwattua ihmis rauckaa, ennen»
kuin joku Hända sijtä rukoili. Sitä huonet.
ta, joka oikeutta myöden oli Hänen omansa,
ei tainnut Hän saldia, perkeleelle asuinsia-

ja rietasten hengein tätkoxi. Ilmest.K.
l8: 2. sillä sitäwarten Jumalan f)oiw il--
mestyi, että hän.perkelen työr särrw.

"Mutta joko perkele nytt lakannut on jul<
muuttansa ja pahuuttansa harjoittamasta ih.
mis raukalle i jobo hän on wäfnrisä ja suut<
tunuti eli kuka tiesi, hän on toisen ja parem-
man mielen saanut? ah! ei siungan; silläwaicka
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lvmcka seruumillinen rijwaus, ei enä ole nijn
lljckuwa; sillä satana näkee, ettei hän sen
fautta suuresti woita; nijn se hengellinen rij>
waus on sttä lijckuwambt. Nott löytän hen-
aellisiä mycktä, kuuroja ja sokeita. Jotka tal«
lä taudiila waiwatan, owat enämmin sata.
nan wallasa, kuin ruumillisesti rywatut: kaic»
fi ne jotka ei ole soweliat kijttämäan Jumala-
la, jotka ei taida rukoilla, jotka ei taida was«
tata, koffa heilda heidän uffostansaja Chris,
tilliftdestänsi kysntan; ei tahdo tunnusta svn-ttjänsä, eikä totuutta oikein tunnustaa, heitä
myckä perkele rijwa, waicka ei ruumillisetta
tawalla, kuitellgin hengellisellä. ,'Kmnga
monda löytaan sottaa, jotka ei näe syndejan»
sä, eikä HERran suurta duomioo, he mene*
lvät lähimmäisensä ohiye, ilman armahti
mata hänen pciällensä; mikä on syy sijheni
syy on se, että he owat satanalda sielun puo.
lesta pimitetyt, jonga siwusa hän tekee heitä
kuuroin, ettei he ota waaria saarna miehen
waroiturista. Tosin se tuin wiela waltttetta-
wambi on! nijn löytän heidän ftasansa, joi»
den srdämmet satana rijwannut on, monda
jotkakteldäwät, ettet perkelettä ensingän ole.

Mailman wijmeisinä aikoina satana nntt
wanhaa kasi. työtänsä täyttä, hän teessele it.
zmsä olewcm tuhannen peninkulman paäsa. eli
vlipuhuu hän lapsiansa, ettei perkelettä ja hel°
wettiäoleckan, eli ettei hän nijn julma ja ah.

H 5 net-
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net ihmisten surman perän ole, kuin sanotan.Mutta oiklaChristitty, senkaltaiseen epa-us.
koon et ihiänsä yli puhua anna, hän vita it»
zensä kijndtasti selkiöihin pyhän Raamatun
todistuxijn; ja kosta ne jotka Jumalan pois
tleldawät, ei tottele Raamattua, nijn hänheidän eteensä asetta ne moninaiset merkit hei.
dänwibeljaisndestänsä, johon he satanan pe.
toren ja pahuden kautta joutuneet owat. El»
lei perkelettä olis, mistä tulewat sijsnijn luon.
dasyndtä ja pahaa työtäi nijn monda sotaa
ja werenwuodatusta i nijn monda wihaa,
wainoa jarijtaa, kuin lövtän awiowäen, wel>
jesteu, wanhembain ja lasten wällllä s tämä
asia näyttä nijn ulos, kuin näkyis yrj lam.
mas lauma, josta muutamat karkoonouneet
owat, pelwosta sinne ja tänne mehisä jnore»
maan, muutalnat taas reweltynä weresansä
matawina, ja joku tahdois wetää paimenda
siihen luulon, ettei sutta lähimaillakan ole;
Eli myös jos yhdest suuresa Kaupungisa, jo»
sa paljo wakee löytyy, thutisiä jokayö katulla
kuollena, haawoitettuna ja ryöstettynä löyt.
täisin, ja joku tahdois saatta duomarin ja
muita ihmisiä siihen luulon, ettei ensingan
warkaita jaryöwarettä Kaupungisa lönttaisi.
Engösta m? mahda sitä ussoa, että perkelettä
on, koffa me joka aika hawaitzemma, kuinga
be asettensa kautta pahuttausa, julmuuttansa,
kawaluttnnsa ja kiuctuansa kaikifa paikoisa

harzoit»
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harjoittamat janiin paljo onnettomutta mat.
taan saattamat, jotka et suinaan fildä hywäl»
dä ja pyhHldä Jumalalta, että ihe luonnosta
«ltuansa saada taida i kijttäkäm Jumalaa, jo-
ta meitä on ottanut ulos satanan waldakunnas-
ta, ia hänen jokaltzesta meistä pyhän Kasteen
kautta ulos ajanut, tähän nijn Vawali mei?
tä nmwoo: Colös. i: 13. kljttäöat Isää,
joka meitä pimeyden wallasta pelasti jt,
o« meidän siirtänyt rackaan floikansawaldakundaan. longa siwusa meloän myös
tulee kartta si)ndiä, ettei verkelen työt, jotka
Cbristus särkenyt on, wastauudesta meihin ra«
letaist. Jos me yhden ainoan synnin, ehkä
kulnga Kalmari mailman edesäse näkyis, mei»
st hallita sallimme/ nijn portti saranalle awa-
tan, että hänwapaasti saa sisälle tulla ja it.
zensä istuttaa. Kuka tähän aikaan rahan
Mkauden ja ahneuden sondina pitää; kuiten-
gm nijn satana sen kautta meni ludan Ischa-sydämmeen, piti sen majanansa, ja
surmais hänenruumin jasielun puolesta. Ah!
Mn kukan pettäkö ihtänsä ja ajatelko: se jase syndi ei nijn suuresti haitta, ei satana sen-
tähden saa nijn suurta waldaa minun ylitzeni;
waan tehkön aikanansa kohta täyden wastu.
ten. Perkelettä wastan ei puutu »ueilda mä.
tee ja woimaa. Meillä o» Jumalan Sana,se anda meille kyllä makee sijhen.
ottadat uston kilpi, jolla te ivoitta jam-

m«t-
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muttakaicki sen ruman tuliset nuolet sa
ottakat autuden rautalacki ja Hciige»
miecka, joka on Jumalan sana. Neuwoo
Pawali. Eph. 6:16,17. Rukoile abkcras-
ti Seurakunnan kansia jawelsa: O HZRra
wimla autta, Armos mutta,
Ole tvronan loppuun asti ama: Nijn
tahdon lujasti kiusata pääll', Mitanwoin
taäll', Jos muutoin lai-
nnt, Nijn usson todest, Chrmuxelt puo-
lesi,7Mttei mailma, liha, Mr'pirun wi-
da, Taida minua uskosta pois paina.
Jos perkele sinua mykäxi lumalata kijttä.
mäau, rnkoilcmaan ja syndejas tunustamaan,
tehdä tcchdois, tiedä se, että se on perkelen te.
to, ja koe kobta kuingas sen särkeä taidaisit.
Jos hän kokee sinua tehdä sokiari, wietellä si>
nua tattamattomuteen, erhetyxijn ja epä. us»
koon, nijn pyydä Jumalan sanan ahkeran
knulemisen ja tutkistelemisen kautta sitä verke»
len työtä särkee. Jos hänen työnsä sinusaennen olleet owat, ja sinä olet andanut hänen
wietellä siuuas moninaisljn syndeihin, aja
hän tyköäs pois totisen käändymisen ja paran-
puren kantta, tuten tunne syndis sydämmen
murheella ja sen siwusa lohduta siuuas luma-
lan Armosta ja lEsnxen Ansiosta, nijn per-
kelen, samasa silmän räpäyxesä sydämmestäs
luopua täytyy, ja Nna Jumalan asuin maja-
xi jällens tulet. Mutta älä ole sitte kostansuru.



sMttoin; waau ota aina waari, pidä aina
murhe, ettei perkele wastaundesta sinuhu it.
zensä pistää sais. Jos perftle sen puolesta st.
mille julmistuu, ettet finä hänen kansians ph.
til tee, anna hänen julmistua kauwan kyllä,
ei hau kuitengan sinua wahingoitta taida;
sillä se joka sinua autta, on perkelettä wäke<
wambi. Jos hän sinulle entisiä snndejäs soi»
maa; nijn aseta sinä hänen eteensä lEsuren
werinen Ristin kuolema. Jos tämä rietas
benqi muutoin yeljättä meitä, pyytä me«t«
senloaxensa ttljnruin nisuja, pysykämine
ftjndiästi lEsuxesa, Han on rllkollenn
meidän edestämme, ertei meidän uskom»me puuttuman vidäis: Lucan 21: ;1, z2.
Hänen werellänsä olemma me priffoitetut,
jota kaickein perkelein peljätä täytyy, huokat»kammesijsväatöreri: Olensijpeis, turwas,
wapaakaikest surmasi, lVaicka ahdistaa,
wldMnenvajp, Perkel'kiukus rväljyp,
lOsus pelastaa; Mmbä pelkat
wiel) tvaick' syndi ja helwett'IHsus lisää rauhaa.
Kosias rukou),es pitänyt olet, nijn weisa Wirsi N: 43-

Puoli paaston Sunnuntaina.
Weisa ensin Wirsi No 286.

Oossa sinä'syönyt ja rawittu olet; et--
tas sllwn MätHßßpggsinuna

333uoli paaston Sunnuntaina.
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malatas, sen hywän maan edestä, kuin
Hän andoi sinulle: Me kuulemma täsä,
kuinga Jumala Mosta nijldä waati, joille
Hän ruokaa cmoaa. Mos. 5: K. 8: ic). Edel.
M päin puhutan, kuinga Jumala tahdot wie« j
dä Israelin lapset hywaän maahan, macchan
josaheillä leipää svödaxensä, pitä nldakyllö ole.
man; maahan josa msu,ohra, wijnapuut,
Dunapuut ,a granati omenat owat:
maahan, josa öljypuut ja hunaja taswa<
wat. >Min siunatusa tilasa ja ylonpaltisu»
desa, ei saanet he unhohta Jumalalansa,'
waau kijttäman, ylistämän jakunnioittaman
Hanoä Hänen hywvdensa ja hywäin tekoinsa
edestä: syödä ja rawiturt tulla, ei aina ta»
Mhdu, Jumala uhka: Mos. 3. Kir. 26:14,26.
Jos ette kuule minua, ettengä tee taickia
näitä käskyjä, mjn tapahtu, ettet te stö<
tyaune tule rawitupl: Mutta täsa sanotan:
Haosta sinä syönyt ja rawittu olet. Iu»
malan smnaus pitä tasa oleman läsnä, ja ku.
sa se on, sijnä syödänja wlelä slttecklNlää.
2. Kunillg. K. 4: 43. Kusa Jumalan s>U'
naus on, sijnä wähäkin wara ul,ttlw'a on.
Luwatusa luaasa, jonga Israelin lapset piti
sisälle ottaman, 01l rikas wara; sillä se oli
rieskaa ja hunajata wuotawa nzaa. lo<su. 5:6. Ei ollut se joku suuri maa, se oli lä-
hes neljakymmenda penin kulmaa pitkä ia Ku>
dexan lewiä; tmtengiu, ennenkum Israelin

lap<



lapset sen sisälle ottt; asui stjnä taxi neljättä
tymmenda Kuningasta. Jos. 12: josta nähdä
taitan, kuinga aiwan hywö jarikas maa st
ollut on, jokaniin monoa Herrautta jaKuntn»
qasta, ja nijn suuren kansan paljouden ruoc,
lla taifi: koska nvtt Israelin lapset > tG hy.
wäsa maasa rawittijn ei pitänyt yeiden injn
tekemän, kuin Pakanat, jotka rawittuansa,
ei kiittänet taiwaan lumalata; waan itzeteh.jumalitansa. Kosta Kuningas Beisazarmuinain lVoimalllftensa japaämlejlensä
kaNffa olit juopuneet, njtlt he kuldaijlia
hopialsia, wastlsia, rautaisia, pmsii; ia
tlwifia lumalita. Dan. 5:4. sen siasawinheidän otts pitänyt kijttämän HERraa het»
däu lumalatansa,joka heille sen hywänmaan
andanut oli. Hän yxin- oli se, joka maan hy.
wäri ja hedelmälliseri teki. Hän yxin ott sejota kaicki odottawat, että Hän annws
heille ruan ajallansa, koska hän heille
«mda, mjnhetotowat, kosta Hän katens
awaa, nijn he hytvydellä xaTvltan Psalm,
104: 27, 28. Hän on se, joka ruan anoa,
sijnä tttä Kän hedelmällisen ajan, hedelmät
puisa japelloilla runsaasti kaswaatta, linnut
taiwaan alla, eläimet kedolla jakalat meressjoukottmsin sijttä ja enandää. Tälnän edestä,
waati Hän kljtosm: ettäs silloin kijtät

sinun se on: heidän
M suullama Häudä ylistämän, Isäxensa

ylö^
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ylöspitäjärensa ia m:rheen pltäjäxensa, Hz.
uen tunnustaman, Händä rakastaman ja HZ.
neen uffaldaluan, ja namät hywat tuot suu.
refa awosa pitämän. Evangeliumisa puhu.
tan, kuinga juuriikansan valions, wastom
järjestystärawittin: ja kossa he rawitnt olit»
tijtit lEsusta, tunnustit Hänen Prophctari,
ja ostttarensa totista kijttoltisuutta, pyysit
tehdä Hänen Kuniugaxi.

MvanZelmmi Joh. 6: i.

aikaan meni lEsus Galilean
>I? meren ylitze, joka on
jaHandä^c.

Me tahdomme nytt tutkistella:
Olkcittm Cdristittfitt kiitosta ruan

zälLen;
i. Rmnga he stn tekcwät sanoilla.
2. Rnmga he stn m>'os töillänsä osot<

tawar.

Mttsimmainett Osa.
kausa Evangeliumisa kuhuu Lhris-

tuxen Prophetaxi / Ma tulena oli
mailmaan, nljn ei he sen kanlja, suingan M'
walllsia Prophetalta ymmärrä, nnnkuin

Esaias'
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Esaiasta, Jeremiasta eli jotakuta muuta;
wcmn sen Suuren Prophetan, >jonga lu.ma la Moseren kautta luwamwt o li. Mos 5.
Kirjan 18: itz Mma herätän heille pro-
phetan heidtm wellMnsä, M)nkuin sinä
«let, ja minä panen minun sanani Hänensuuhunsa, Han puhuu heille taickia
mitä minä Hänelle Msten. He pitäwat

tänä Prophetana, että Hän heitä
mjn ihmeellisesti rawinnut oli. Sitä ennem-
min ei kukan tahtonut, tuten tunnustaa IE»
susta sixi Suurexi Prophetaaxi, waicta Hännsiat tunnusmerkit tehnyt oli; mutta fittetuin Hän heldän rawinnut oli, nijn he Hä>nen personansa Prophetaana pitäwät, stn-kaltaisena Prophetaana, joxi kansa Hänenkuhni, koffa Hän muinaln herätti senkuolleen
mwlukaisen Nain kaupungisa. Lucan. 7: 16.
Suuri prophera on nosnut meidän sestaamme ja Jumala on Hänen kansaansa

- Hcm on se kaickeln wljsain Prophe-
ta, watcka ei Hän opisa eli Koulua kävnyt ole.
Ylös walaistu Propheta, jolda muut Pro-pbttat walonsa saanet owat, nijnkuin Kuu Au«
ringolda. Hänen täpdellisydestäns owac
muut saaneet armon armosta. loh. i: «6.
Joka toista kijttä tahtoo, hänen täytyy sille an«
da Man kunnia nimensä; kansa täsä otta sijta
waarin, knhulEsnxenProptietaxt, mjnkuin
heldäu pitikin kutzuman. Mutta ttuoais jo.



z,B.
kn sanoa: eipä sitä kuulu, että kansa kijtti
lEsusta, he kutzuwat ainoastans lEsuren
Prophetaxtja sijhen seisahtawati wasmus:
wmcka Evangelista ei mitään sijtä mainitze,
nijn ilman epäilemäta tämä kansa Juvalaisten
tawan jälken, weisats kijros lwirren. Teit
Davidin tawallaja sanoit: Psalm. 136: 2>.
RiittäkäcHlL2vraa; silläHan onhxM,
jokst anda kaikelle lihalle ruan; jillä
Hänen laupiudens
Tasäasiasa oltiat Ehristttyt, tietäwätwelwol.
lisudestay.sa waarin otta, jakaickt m»ta lu>
mala luonut on, kljtoxella nautlyewat.
i.Tim. 4: 3. Uude<a Testamentisä en me
ole sidotut sillä tapaa kijtos uhriamme edes»
tuomaan, kuin se Wanhasa Testamentisä ta.
pahtui; kultengin tulee meidän kijtolltsudella
tundea se, että meillä rawindoon lumalalda,
ja että Hän on, joka meitä iokapäiwä ylös.
pitää ja runsaasti edeskatzo. Koska David
«setti Mephtbosethin Kuningalliselle poudalle
ateriMemaan. nijn hän sen kijtorella wastan-
otti ja sanoi: koko minnn Isäni huone et
«le muu ollut, kuin kuoleman kansa, mtzRuningaanedesä: ja sinä
olet palwelias asettanut ni/den sekaan,
jotta sinun pöydäldas spöwät: mikä oi-
keus on minulla enää huutaßunmnZan
tyks i 2. Sam. K. 19: 28. Eilet Jumala
meistä murhetta kännäisi, nijn me kuolemalla

kuoll-
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kuolisimme: omalla murheellamme, ahkeru»
allamme ja työllämme en me mitään aitoin
saada woi; niju kuin se stlkiästi nähdään, kos»
la Jumala siunaurensa meilda estää: Jos et

l?uonetta rakenna, mjn he hne«
taalt tekewat,jotka sitä rakendawat.
Mlm. 127: 1. Kuka olls se, joka ei tätä
lijtorella wastan otai tmnga minH mapan
H)LRralle kalcki Hänen hywät tekonsa,
jotka Hän minulle M. Psalm. 116:12.
Mmä kijtän Jumalan nimee weisulta ja
suurestt plistan Händä kijtoxella, se telpl,
paremlmn H<B<Hralle, kuin härkä ja
mulll, joillaowat sarwet jasorkat. Psalm.
69:3 l, 32. Kosta me kerjäläiselle ammtw
me almun, mjn me odotamme kijtosta senedestä; kaikin me syömme Jumalan Armo»
leipää, kuka ei tahdois kijtta Händäsen edestä?ne kaickeinköyhimmatkin pitakijttämänHäN'
da, sen kuiwan palan edestä, kuin heillä työ»
Mi on. Huoneen opettaja Syrach hywällä
esimerkillä täsä meitä edellä käy, kosta hän
Kirjansa. 50: sanoo: kljttäkätnyttkaic-
N Jumalata, zota suuria töitä tekee tat'e
kijapaikoisa, jotameidäneNrvinä warjes
lee, hamatta nitinkohdusta ja tete,e meck
K taichee hywaä.

' T<z^V 3
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Toinen Osa.
Mansa tahdot myös työllänsä kijtollisndensa
«> osottss. lEsus ymmärsi, että he tah-
doit tehdä Hänen Kuningaxi. Tämä on selkiä
todistus Hänen lumaluteensa; sillä Juma-
la ainoastanstundekaickein ihmisten las-
ten sydämmet. i. Kuning. K. 8:39- Hän
mm, koettele ftdämmet ja munaskuut.
IGsus ymmärsi tasä, että he tahdoit
tulla ja tehdä Hänen Rn-
mngaxi. Alkon kukan sanoko: ajatuxet len-
däwät wapaaftt; sillä Jumala on ajatusten
duomari. Ebr. 4:12. Alkon kukan palwel»
ko Händä petollisella sydämmellä; sillä Hän
tum sydämmen jaymmärtä kuinga me ajat.
telemme. Alkän kukan epäilkö heickoudesa ja
saimudesa, kosta se woima puuttu, ettei ena
puhua ja rukoilla taita; sillä kozchain ha-
lauxet sinä kuulet! heidän sy.
dämmensä sinä wahwistat, että Sinun
korwassijtäHttawaarin. Psalm.ic>: 17.
Hän ymmärrä sen, kuin ett sinä wielä ym»
mäna, uston kipinän monen murheellisen aja»
tuxen alla; Hengen sanomattomat huokauret
snurimmasa sielun ahdistuxesa. Hän ymmär.
tä kaicki, ehkä kuinga sywäldä se sinun tykönas
salattuna olis. Christus tosin oli Kuninaas;
mutta Hänen Maldakundans ei vllut
tMmailmasta loh. 18:36. kuitengin tah-

doit



toit he tungen Hänen päällensä maallista wal.
dawndaa, he luulit että, Hänen, joka nytt
ruockinut oli wijsi tuhatta miestä, ilman wai>
mom ja lapsia, wijdella ohraisella leiwällä

kahdella kalalla, niinkuin suuri waldlas
HErra, ihmeellisesti heitä johdattaman jaNo-
lnalaisia wasta suojeleman piti. Ei se wäa«
rin tehtv ole, että Christitt't itze työsä kijtolli-
suden osottawat ja lEsuxen Kuningarensa
tunnustawat ja wastanottawat. Kaikella oi.
keudella on Hän Kuningas; sillä Hän taita
aina autta. Maalliset Kun ingat kutzutan suu.
riwaldioixi? mutta Tämä kaickiwaldiaxi.
Maallisille Kmlingoille kljtollisudexi heidän
suojeluxens edestä, olemma me welkaa, we>
roa, tullia, pelkoa ja kunniaa andamaan;.
mutta mitä tälle Kuningalle annettaman pitäi
anna minulle poikani ftdämmes, wastaa
Hän itze. Sananlaff. K. 23: 26. Jumala
lcyta erinomaisen mielisuosion sijhen sydänt'
li een, joka lEsuxen werellä saastaisudestansa
vuhdistettu on, sen siwusa ja tykönä löyty py.
HH Chriftillisen elämän waellus, be wael»
dawat Jumalan edesä ja owat waakaat,
uijnkuin Abrahamikäffettin. Luomis. K. 17:1.
Hurstaat waeldawat luinalan edesä, niin-kuin palweliat Isäudäinsä edesä, palwellen
Händä ussollisesti: uijnkuin lapset Isansa ede-
sä, että he hända kuulewat; niinkuin opetus-
lapset opettajams edesa, että he wirlästi oppi.

V 3 wat.
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wat. He waeldarvat soweljasti kelwas
tm lainsa HBRralle ja hedelmän teke-wät kaiklsa tsisä. Colos i. ic>.
tämä on Jumalalle otollinen kijtos. Chris,
titty kossa hän rawittu on, eiunhohdaköylM:
han lahetta myssnijlle osan, joilla eiolemitan walmistettui Nehem. 8: ic> mitäkönhällejaetan, Christus wijmeisnä päl>
wana kehua tahtoo, nijnkuin olis se itzeHä.nelle annettu: minä isoisin ja te ruokitte
minun. Matth. 25:35. mutta kuinga mon.
da löytan nijtä, joita Jumala monda wuotta
ruockinut on, jotka ei kertakan oikein sen edes.
ts HENraakijttänet ole, nijnkuin siat owat
hennalle mennet ja nijnkuin siat owat he sicl.dä poisjuosnet, nijn että Jumalalla on syysanoa senkaltaisista: nijngos te HORranmaxatte, hullu ja tphmä kansa i Mos. 5.Kir. 32: 6. Enin osa on sikain tapainen,
jotkaknlla tammen juurella syöwät terhoja;
mutta eikatzovlös puuhun, eikä tiedä mistäne tulewat, He owat meren kaltaiset, joka
nielee ja wastan ottaa kaicki; mutta ei anna
mitään takaisin < sille jonga se oma on, nijw
kuin kowat jakarktat mäet, jotka sen taiwaas.
ta langenneen sateen särpawät; mutta sen
wuori ei kanna kuckaista, eikä muuta hedelmää.Koffa nvtt Jumala se on, ioka awaa kätensä
in rawihe jokaihen hengen mielinoutexi; äl»samme fijs unhohtako uhrata HENrglle lu.

malaUe
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malalle welwollista kijtos uhriamme; älkäm.
me ruaalda noffo, ellen me suulla ja kielellä
Händä kuumottanet ole ja meidän kijtoxemme
tcbneet. Merkittäpä on se, että Jumala wan-
basa Testamentisä, kolmen laisista eläimistä,
karjasta, lambaista ja wuohifta tahdoi kijtos
uhria: ne wijmeiset Jumala, ilman epäile
mätä, sitä warten mäaräis, että köyhät jotl«
ta ei ollut waraa ostaa suurta karjaa, myös
kijtos uhrinsa edes tuoda tainneet olisit: itze köy.
hatkin, jotka nijn sanoen, wettä m'leipää syö.
wät, koffa he rawitltt owat, kijttäwät luma»
laa; heidän kmwa leipans pala on heille usias-
ti otollisempi, kuin rikasten monet herkut.
lokaitzella luondokappaleella, jonga luma<
la kijtos uhriri määrais, oli hänen aawistu«
reusaja mutstutuxensa, josta meidän undesa
Testamontisä pitä waariottaman. Nauta,
joka Mosex. 3. Kir. 3:1. mäarättin kijtos uh-
riri, taitan ijestettä; nijn pitä myös Chris»
tittyin andaman mielellänsä itzens Christilli.
syde-. ikeen ala, ja lEsuxen isanat silmäinsä
edc aina pitämän, zos muutoin heidän kijto.
rensa Jumalalle kelwata taitasi: ottakat mi-
nun ikeeni teidän päällenne ja oppilaat
minusta, että minä olen sirvia ja
jydammestä, fa te lspdatte lervon teidän

fielulltenne; sillä minun ikeeni on sowe-lms, /aminnttknormanionkewiä: Matth.
11: 29, ZO. Lampaat, jotka JumalaP 4 Mosex.
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Mosex. 3. Kirj. 3: kijtos uhrixi maräis, owatkärsiwälliset luondokappaleet, ei he awaja
suutansa; waan owat ääneti, koffa he keri»tään. Ei Jumala muilda kijtosta wastan ota;
waan ainoastans nijldä Mmlda, jotka kärsi-wälliset pwat. Wuohet joista myös Mos,
3. Kir. 3: puhutan, owat luonnostansa hilli.mättömät ja puolettomatknpemaän ja hyppi,
mäan. Plinius puhuu kahdesta senkalt ises»
ta eläwästa, jotka ahtaalla portaalla kohtai-sit toinen toisensa, ja luondonsa nijn waadeit,
ettei he toistansa loukanneet; waan yxi lan.
nisti ihensänijn, että toinen taisi astua hänen
vlitzensä; aiwan nijn, joka sitä tahtoo, että
hänen kijtoxensa Jumalalle kelpaman pita,
opptkan tundemaan luonnollista ynseyttänsä,
alaspainakon sitä, ja ahkeroitkon nöyryyttä
harjoittamaan. Kijtos uhrin piti oleman wir»
hittömän, nijn pitä myös welwollista kijtos<
ta edeskandawan sydammen oleman ilman
wilppiä: Rayo ettei sinun Jumalan pel-
tos ole ulkokullaisuus älä palwele
Händä petollisella sydammellä; ettei

ilmoitaisi sinun salaisuttas, ja
maadan tukijtaisi sinua julkisesti ihmis-
ten nähden. Mttes «le valwetlut oikiassa Jumalan pelwosaja sinun svdämmeson ollut petollinen. Syrach. 1:34,37,38.
Polto uhrin määrais Jumala sen kmn mie<
hen puolelda oli, joka tarkoitta Chrismsta;

mut-
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mutta joka kijtos uhrin tehdä tahdoi, sai Wil-
ma kumman puolen hywäusä; sen kansia lu>
nmla tiettäwäri tehdä tahdoi, että nuorukai-
set ja neiyeet, wanhat nuortenkainoa pi-

Osalm. 148.
12. Merta kijtos uhrista Israelitaat ei syödä
saaneet; waan se piti prissoitcttaman Ma-
rille ymbärmsä, Mosex. 3. Kir. 3: 8- Ai-
wan nijn, joka lumalata titttä tahtoo, ei
hänellä pidä oleman kostoa pyytäwä jawcrta
janowa sydän: kosta kädet owat weren
wikoja tapnättsi^, Jumala sil»mänsapojes, eikätuule heitn. Esai. 1:15.
En me myös unhohta osottaa kiitosta iheltöil»lä; waan fittekuin meEhristuxenKnningaxeM"
me tunnustaneet olemma, nijn pitä meidän
Händä kuuleman ja palweleman; se olis ai.
wankamala, jos me palwelisimme perkelettä,
koffa lEsuskummingtnlneidän elättä ja edes-
kahoo. En me mielelläns kanna murhetta
wieraasta palweliasia, ei ensmgan sijta, joka
meidän wannottu wihamiehemme on, ja se.kä salaa, että julkisesti tekee sitä kuin wahiN'gon ja häpiäri joutuu. Izä meidän rukou.
lesa ne molemmat rukouret yhdistettynä owat:
tapahtukon jluun tghtos, ja anna meilletänäpänämeidän jokapäiwäinen leipäm-
me. Salwelia tekee Isäudausä tahdon, stn°
tähden hän jokapäiwa saa leipänsä, ja palc-
kansa; ej se ole oikein, että ftnä jokapäiwäsaat

P 5 Wpaa
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leipää Inmalalda, koffa sinä tettperkelen
tahtoa. Joka perkelettä palwelee, palkatta,
koon myös perkeleeldä. Wihdoin nijn tytykäm.
me myös sijhen, kuin Jumala meille anda.
Jos me sen näemme, että Jumalattomillamailman lapsilla enämbi on, kuin
että he loka paiwä eläwat herkullisesti, ehlNheillä jywia ja wijna r>lla on. Psalln. 4:
8. älkamme, sentähden nureruko, alkamme
riwelkö sen hywän Jumalan kansia; waan
ajatelkamme, että se wähakuinwandurst
taalla on, on parempi min monen mma«lattoman suuret tawarat. Psalm. 37:16. puuro ja wesi oli Danielille ja hänen kum.
paneilleusa otollisempi, kuin kuningaanruoka,
Danielin 1: 12. Muistakamme myös köy.
hiä lessejä jcr orwoja. longatähden myös
Jumala wcmhasa Testamentisä kielsi pellon
kulmia tyyni leickamasta jn elon päitä noucki»
masta. Mosex. 3. Kir. 19:9- tasa asiasa Voas
ihensa oikein käyttä tiesi, koEa se köyhä Nuth
tuli hänen pellollensa, ei ban hända pois aja<
nut; waan annoi hänen poimia lyhdetten wä>
lillä, käffi myös palweliansa waristella sito»
mistä läpimitten hänelle, ja ei heidän ensin»
gan pitänyt händä nuhteleman. Ruth. K. 2:
Wijmeiseri kijttäkämme lumalata pyhällä
elämällä. Jos Jumala laina meille jongun
wirwoittawaiftn juoman, nijn puhutamme
silloin keffenämme Psalmeilla ja hengellisillä

lau-



lauluilla ja alkämme sijtä juopuko. Jos Iu»mala anda meille jongun ruan kaikenlaisista
linnuista, ntjn tundekamme Armon aika ja
tehkamme parannus, ettei Jumalalla olisisnytä walittaa meidän ylitzemme ja sanoa:
Haikara taiwaan alla t/etä hänen aitan-<s, Mettinen, RurK fa Päästyinenhuo-
maiyewat aikansa, kosta heiden pitä tu«
lemgn iMens; waan minun kansani ei
tiedä HERran oikeutta. Jerem. 8 : 7.
Mutta raickein enlmmM pita meidän kijttä«
mcin Jumalaa hengellisen sielun rawinnon
edestä, Hänen hy.vän autuari ltckewäisen sa.nansa, joka onmeldän ilomme ja sydäm-
memme lohdutus. ler. 15: 16.
ole IMsu (hrist! Ruin armahdit mei-
nist, Saatit meit oikiall' tiellem: wielä
nytkin meitä auta, Sinun pyhän sanaskautta, Sen tawalan hengen juomist.
Rukoilc tämän jälkey jk weila sitte Wrsi N:o 303.

Paaston mlaisna Marian paiwäna.
Weisa ensin Wrsi N:o no.

EVllei meidän Esi-äitimme perkeleen oppi»
2ZK huoneseen mennyt olisi, nijn hän ia me
Ms? kaicki olisimme wmttomudesa pysyneet,se luku jonga hän siellä oppi, saatti hänen yn-
nä jälten tulewaistensa kansia suurimbaan,wi«

hel«
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beljäisyteen. Kuinqasta kuulu se luku, i ei
suingan pidä teidän kuolemalla kuole-
man; waan Jumala tietä että jona väi-
wänä te syötte fijtä, aukenervat teidän
silmänne/ ja te tuletta nijntuin Jumalatietämän hywän japahan; .Luomis. K. 3:
4, 5. mutta sinä häjy walheen hengi! mah-
doitpysyä helwetin sywydesa sinun sanas kans-sn: ei suingan! senäntti sclkiästi, että hän
edestoi sulan walheen ja petoxen; sillä juuri
tämän ylitzekäymisen tähden on kuolema tul»
luttaickein ihmisten päälle, yhden lidml,en
tantta, nimittäin Evan; joka tämän kadote»
tun lugltn oppi, on simdi tullut mailmaan
ja synnin kautta kuolema. Noin. 5: 12.
perkeleellä on wiela hänen koulunsa eli oppi-
huoneensa mMmasa, jostallmest.K. 2:13,14.
ja3:9. puhutaan: jojahän opetuslapsillensa eri.
«omaiset lttautcdespane, jotka kuhutan lihan
himoxi, silmäin pyynnön ja elämän to-
reudexi. 1. loh. 2: 16. Tämä koulu sai
alkunsa sijtä, että hän awusa pääsi p:Mdi-
sijn ja siellä kohta sai mkendaa ihellensä kou-
lun cli opplhuoneen. Opettajana on tasa st
rietas hengi perkele, ylpeyden hengi, joka et
kansia-luodusa Masansa pysynyt, jolla aseena
on kärme, joka langemiseu edelläpiti olleen iha»

Opetuslapsi on Ewa. Tämä
kawala wihollinen, ei tohta tahtonut Ada<
Mia oppihuoneseensa, hän tiesi hywin, ettei

. Adam



Adam händä kuullellut olisi, eikä saldinut
Ewata ottamaan waaria hänen lnguistansa,
hän tahtoo mielellänsä täyttä snwyden ihmis,
ten sieluilla; mutta ei hän alkaa wäellisesti
ja woimalla; waan hiljaixensa kulkee, tytyy
sijhen että hän alusa saa yhden ainoan ope«
tuslapsen oppihuoneseensa: hän tiesi sen, et«
ta waimon piti sitte miehensä opettajaxi jou«
tuman, ja tämän wahingollisen lugun bäne«
heen istuttaman: koko luku ei muuta sisällän-sa pitänyt, kuin helwetin walheen. Juma-
la oli kieldanyt, ettei heidän ptztänyt wömän
hywan ja pahan tiedon puusta; perkele yli
puhui opetuslapsensa, että Jumala kadehti
hänelda sitä, kuin hyödyllinen ja terweelltnen
oli, ei hän tarwinnut totella Hänen kieldoan.sa; waan syömän, hyödytys jn woima piti
sainasa sillnän räpäyxest ihensä osottaman.
Me jätämme nytt perkelen oppi huoneen, ja
riennämme meitämme Naharethijn, ylim-
mäisen Engelin Gabrielin Oppichuoneseen,
josa terweellisia ja autuallisia opetuxia edes«
pannan meille, opetuxia jotka aututeen sopi»
wat japerkelen opin takaisin ajawat.

Mvangellumi Lucatt. 1: 26,
Aijhen aikaan lahetettin Engeli Ga-
>>> briel lumalalda Galilean kalp-
pungijn )c.

TM
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Täsä meille edespnnnan erinomattain taxi
uffon kappaletta:

1. Mtä ChnstusPyhästä Henges-
tä on.

3. SttäHänNeltzeestäMarlasia on
syndynyt.

Bnslmmälttm Osa.
osotta sen selkiästi, ettei Jumalan

Poika luonnon oikian jarjestyxen jälken,
sikiä män ja syndyman pitänyt; waan wlit.
ze järjestyxen asiat tapahtuman piti. Marian
ylkä Joseph, luuli tosiu, Marian luonnolli»
sestt sentahden salaisesta hänen hyl»
jätäaikoi; mutta Engeli ilmoitti hänelle assan
jaunesa handä puhuttelee: Joseph Davidin
poika! äläpettä «ttaxes Manata puoli-
sotas tykös; sillä se tmn hänesä on sijn-
npt, On Pyhästä Hengestä. Matth. 1:20.
Evangelutamainihe, että Engeli janoi Ma»
rialle: sivhä Hengi tulee sinun pnalles;
st on: ertnomatiella tawalla on Hän maan-sa sinuhun ottawa. Sinun puhtasa neitzy»
des ruumisa jumalallisenwaikutuxensa kaut<
ta mjn toimittawa, että Jumalan Poika fi»
nun weres kansia Personalltsestt nbdistyä tal<
ta. Pyhän Hengen päälle tuleminen osottasen

350 paaston aikai sna Marianc päiwänä.
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stn, että tälna sikiäminen yxi kaickein erinomai.
fin työ on; yxi työ, joka ei su ngan ihmlses.tä; waan Jumalasta tuli. Luondo täsä stj.
sichta ja Pyhä Hengi yxin waikutta. PyhH
Hengi päälle tulemisensa kautta, Marian we«resta Jumalan Pojaan ruumin eli lihan wal.nastaa. Pyhä Hengi päälle tulemisensa kaut.
ta teke Marian äitixi, j« anda hänelle erino.maisimmam Jumalallisen woiman, Mie-hen awuta rastaaxt tulla. Sillä kaicki ml-
ta järjestystä myöden, luontwn yhteisen juo»run jälken miehestä jawaimosta sikiä, ei se tai-
da ilman syndiä olla f sentähden piti tämänMmyen ilman miehen apua tapahtuman,ja sijhen Pyhän Hengen woima tarwittin ,yxi tutkimatoin ja järjelle salattu asia on se,
)o,M Engeli näillä sanoilla tiettäwäxi tekee -

Mmmaisen >wolma warioo sinua, se on >

sinun pitä uffolla se wastan ottaman; muttaei taitaman ulosmitata eli tutkia. Ia onChristusNeiheen Mariankohdusa, uijnhywinsielun kuin ruuminkin saamtt, ei toi sm kuinmuutkin lapset, sielunsa wauhemmildcmsasaawat, johon wertaus kyutilästa sopia taita,joka sytytta toisen palamaan. Maria ci olisitmttu Messiaxell äitixi kutzutta, jotz Christusmnoastans Ruuminsa ja ei ynnä' eläwää Sie<lua»sa hänestä saanut olisi.

D>l-



Toinen Osa.
edespannan kuingalEsusNeitzestä Ma>

nasta syndynyt on. OUa äitinä ja yhtä
hywin necheenä, on kamala asia, jota ei kuul.
tu ol«5 Neitzy oli hän ennen synnnttamista;
sillä hän sanoo: en minä miehestä mitan
tiedä: lmw oli hän itze synnyttamljesa, mm-
kuin Evangeltsta Mattheus sen todistnxen hä-
nelle anda: Joseph ei tahtonut handa
huuton saatta, se on: ei tahtonut häwaW,
hända, kaudaa hänen päällensä, eikalMdä
kuolemaan duomita anda,waan ajatteli salai-
sesti hyljätä hänen,
geli ilmestyi hänelle uneia za sanoi: A-sepdDawldin poika! älajpelkää ottaMa»
riata pnolisotas tMs; Mä se kuin ba-
nesä on sijnn/t, on Uhasta Hengestä,
ja hänen pita synnyttämän POMN, ton-
na nimen sinun pita tuyuman IMsus;
sillä Hän on wapahtawa kansansa hei-
dän synneistänsä. Mutta tama on taic-
ki tapahtunut, että täyteläisin tuin
HSRralda on sanottu Prophetan kaut-
ta, jota sanoo: wyo! Neineen pita ras-
tan tuleman ja synnyttämän pojaan, ja
hänen nimensä pltä kuyuttamanlLmmas
nuc', se onntjn paljon sanottu: Jumala
meidän kanssamme. Matth. i: 19, 20 21.
Hän pysyt myös Neitzeena stmnMgmisensa

jalken,
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jälken, waicka hän oli Josephin kihlattu Emän.
bä, oli lunlala kuitenkin hänelle vubtauden
lahjan lahjottanut, ettet Joseph banbä tun»
denut. Match, i: ?5. Oli siis Marian koh.
tu se salainen Kappeli/ joja Jumala ja ihmi»
«en kestenansa toinen toisensa kihlaisitjayhdyitt
Maria oli se kaickein ensimmäinen, joka lihasi
mailman Vapahtajan nähdä sai, jotamonoa
Kuningasta ja Prophetata nähdä pyysit, bän
on nähnyt, pidellyt ja suudellut M ihestänsä
seisomaa Sanaa, joka asuu meidän seasamme.
Ewa hatais ja huokais tätä kunniaa, luuli
myös saanenjn miehen HMRran kosta Cain
mailmaan synnyi; mutta hän tuli luulojansa
pctetyri; mutta Maria taisi todella nojaa:
Minulla «n mies HMRra. Luomis. Kirj.
4:1. Nijnkmu Lotyin wanhin tytär, Isättä
sä haudasta, sisarellensa tapauxen tawoin sa»
noa taisi: täsä makaa haudattuna sinun Miehes
ja minun mieheni, sinun Isäs ja minun Isäni,
molembain meidän lastemme Isä ja meidän
molembain lastemme Iso-Isä; nijn taisi myös
Maria sanoa sljtä kalliista lahjasta, jonga hänsydämmensä alla kandanut oli: täsä lepää mt-
nun Poikani, minun Weljeni, Plkäni,
m, Lunastajani, ja kuitengin minun sikiänlz
minun murhen vitajänt ja kuitengin minun
rawindoni; minun rinda lapseni za kuitengin
sydammeni riesta ja hunaja. O sitä JumalanKijsautzen sywpyttä l tämän Marian Poika3 tutzy.
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wtzutan Pyhän; sillä HänZoli pyhä, tosin ss!kaickein pybin, ei Hän synnistä mitään tien-!
nyt, eikä mikan syndi sitten Hanesä asunut.
Marian Poika kuyutan myös Imnalan Po-

ei ainoastans nimen puolesta; mutta
myös ihe hyödytyxen ja totuden^puolesta, kuin»!ga tantin Maria muutoin, sen Rorkeims
man Aitlxi kuimtta, ellei se pyhä joka hänestä «
synnyt, jtze työsä ja totndesa Jumalan PM l
sllut.

Mngatabden on Hän, joka Mariasta syn.
Vynyt on, se Ppdä ? wastaus: että Hän Hm»gensa kalltta Weresansa piti oleman meidän
pyhyydemme, ja lneidän Händä palweleman
pyhyydesa ja wanhurffaudesa. Mutta mingä
tähden on Jumitan Poika ihmisen tullut!
wastaus: että Hän olis andanut meille woi.
man Jumalan lapsixi tulla, ja tehnyt meilH
ihmis rauckoja Jumalan pojiri ja tyttärin.

Me olemma täuapänä jo kyllä kuulleet,
kuitengin nijn se joka lEsusta rakasta, ei hän
suutu, Chrisiuxen persouasta ja wiraasta ot.
taisansa suurembata tietoo. Me tahdomme
sentäbdeil edestlloda ja wastata kahta kysymys»
tä: enstmmälnen on; minqä tähden Hänen
Pyhästä Hengestä sikiäman piti? winett «n:
mibinaä ne molemmat luonnot, lumaluden
ja miehudenluondo tarpeelliset olit i mitä edelll»seen kysymyxeen tulee, nijn piti Pyhän Hm»gen tuleman MariM päälle, sey puolesta, että

hän
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hän oli synbinen nijnkuin mekin. Jos nytt
tämä synninriettaus, pittpojestoimitettamatt/
nijn piti Pyhän Hengen tuleman Marian
päälle ja Chrismxeu sikiämistä waikuttaman
ja edesauttaman : (i.) M warten, että se f
jonga viti oleman meidän pyhyydemme jameit

pyhittämän, olis tainnut olla puhdas kai»
kesta ruumin ja sielun sastnttamisesta; Mssenkaltainen Mmmämettsiappl meille fts

pfha, wiatottt, sssastawln, synneislW
eroltetw. Ebr. 7: 26. (2.) Sitä warten,
M Hänen pyhä ja puhdas sikiämisensä olis
meille meidän saastaisen ja syndisen sikiämi»semme läkityxena, että me kohta elamämms
p ruumilnme aluusta Hänen kaimansa jaHä-
nen kansiansa vyhttettaisin ja puhdistettaisin t
että Hän meidän riettaan fMmisimme peittä»
nm olis, nijn ettei se kansia syndynyt perift)w
di, meitä antuden puolesta wabingoitta, eikä
perkele sentähden Jumalan edefä meidän pääl-
lemme kanda tainnut olis: (3.) että Hän olis
ollut meidän syndeimme edestä puhdas ja pyhä
uhri, saastatoin, nuhtetoin w Jumalalle otol»
tinen nijtä sowittamaan, joiden tähden Hän
uhrattamcm piti. SM sen, jonaakautta Iu»
mala sowltettalnan piti, piti oleman wiaj"
toman japuhtankanyan wen', joka mei»
dan syndimme maraman ja sewittaman piti,
1. Petar. 1: 19. Jälkimäiseen kysymyxeen
sopij tämä wastauxexi: Ehnsturen piti oleman

2 2 ynnä
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ynnä Jumalan ja Ihmisen, muutoin Lunak
tnxcn.työ ei olis tullut taytetyxi; sillä waicka
Hän pyhäni Kolme-yhteydrn ncuwosa tarthi
itzcnsa Wälimiehexl, ja andaman iyensa
lunastuxendinnaxi kaickein edestä. i.Tim.
2: ö. Aliin ei Hckrj kuiteugan niinkuin kuole,
matoin Jumala, sitä karsia tainnut, mitä sen
karsiman piti, joka meidän edestämme täyden
tehdä! tahdoi, täydyt sen syyn tähden WäK
miehen Jumalan ja Ihmisten walillä, olla
ynnä M Jumalan ja Ihmisen; Jumalan
täydyi Hänen olla, että Hän kuolemalda wal.
lan ryöstä olis tainnut; mutta Ihmisen, että
Hän kuolla tainnut olis. Wapahtajan lEsu.xen, täydyt olla totisen ihmisen: (i.)että 111.
malan wanhurffaudcn ja laupiuden käsi olis
tullut taytetyxi. Jumalan wanhurffaus oliker,
ran sanonut: jonapmwänä sinäsijtaftöt,
pita sinun kuolemalla kuoleman. Luomis.
Kirj. 2:17. Sentähden täydyi Wapahtajan
HERran lEsuxen, nijnkuin totisen ihmisen,
Zmnalan wanhurstaudelle itäyden tebda, M
fta kuoleman meidän siasamme, että syndilu»

jälken olis ran<
aaistu; Mutta Jumalan laupiudellc, pitt sijnä
täysi tcko tapahwman, että Jumala uytt Poi<kansa wiattoman kuoleman tähden, sillasta ar<
mosta ja laupiudesta, meidän syndimme ja nijden
rangaistuxct andexi anda, ja sen ijankaictisen
kuoleman meildä pois ottaa taitanut olis; silla

kosta
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kosta Christus Jumalan wanhurffaudelle täy'
den teki, nijn Hän meille ansintzi laupiuden ja
andexi andamissn, rangaistus oli Hänen pääl.
Msä, että meillä rauha olis, että ibminen
pllens Kmniaan tullut olis; perkele oli snös.
nytt meitä pilckaan ja häpiaan, hawäistyrijn
ja syndeihin; mutta Jumalan Poika miehu«
deusa päälle ottamisen kautta, matti meitä
suurimpaan kunniaan, kaickein Engelein ylit»
ze; silla ei Hän Eng.lin; waan ikmisen llion-
non päällensä otti. Essmerkixi ukosta Kunin»
gas köyhän palcka pijkan puolisaxensa otta,
nijn koko se suku sen kautta tulee kunniaan ja
arwioon. Ahaswerus naissen fangitnn Esthe-
rin, jongakautta koko ladaan suwkunda ttuli
arwoon. Kaicki Zudalaiset Haamanin juon»
denkautta, yhtenä päiwänä, olisit tulleet sur<
matuixi, elleiEsther olis Ahasweruxen puolisi:
ollut; aiwan nijn, eilei Christus meidän li.
haamme ja wertamme päällensä pukenut olis,
nijn me kaikin olisimme huckuneet. (2.) Nijn
Hän meidän lihaiNlne ja wemnme päälleilsä
puki, että Hän tahdoi meitä welijxechä otta,
ei Hän hnpee heitä welijxensa kuyua 5
sanoden: minä julistan sinun mmes mis
nun weljillem ja keskellä seurakundaa
sinua rveisulla ylistän, josta Hänen kai-
keti piti weljemsä kaltainen oleman, ett<s
Häjt armollinen ja uskollinen ylimmäi-

-3 3 nen
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inen pappl Jumalaa edesä olis, sowlft
Mmaan kansan syntejä; sillä sijtä, etts
Hänkärsinyt on, ja on kiusattu, taita!
Hän mfss mftä autta, jotka kinsatan,
Ebr. 2: 11, 12, 17, 18. että Hänellä wie.
la tällä hetket, kosta Hän Taiwaallisen
Isänsä oiktalla kädellä istuu, weljellinen sydän!
meitä kohtan on, sijtä todista Jumalan Hengi.
Ebr. 4:15. Mutta Jumalan piti Hänendleman, että Hän, sekä omat, että meidän
zvihollifemme woitta tainnut olis. Perkele on
tväkewä ja woilnallinell wihotttnen, nijn että

kaicki ihmiset yhdistäisit itzensä händä waö>
tan, nijn he luonnollisetta wakeydellänsa ja
kaikilla aseillansa ei mitän woisi: ei hän rau«
taa wttslc enä kuin kortta, eikä waftee,
«nä km» laho punta, ei händä nuolet
karkota, ja lingo kiwet owat hänelle
Nijnruw akanat, wasara on hänen ede-
sältsä mMuitt korfi, hän pilckaa liehu-
wita keihäitä. Job. 41: 19/ 20. mutta
JumalanPoika on händä wakewämbi, Hau
on HOHra wäbervä ja Voimallinen,
AMAra iVoimaNltten sodasa. Psalm.
Hän on se wäkewälnpi, joka woitta ha-

Luc. 11:22. Syndi on niiu rastas kuor-
ia, ettei TaiwastanSta kandaa taida; Mä

Wa
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kosta Engclit ttit syndiä, halkeis se ja annot
heidän pudota alas sywyteen. Maa, ehkä
kumga luja ja wahwa se on, ei kuitenganwoiy-
nut kandaa syndisiäKorahta, Dathania ja Abi-
ramia; kumga sijs palias ihminen tainnut olis
tandaa mailman syndejäi Davidin omat syn-
nit, «llt nijnkum rastas kuorma, hä-°
nelle plsn rastaat. Psalm. 38: 5. Mitä
hän sitte sanonut olis, jos wiela hänen pääl»
Knsa muitten syndeja pandu olis. Mutta jos
koko mailman kaicki synnit pannaan ivaakaan
ja Christuxen persona, ansio, wanhnr,?aus ja
pyhyys toiselle puolelle, nijn tämä toinen,
puoli, edellisen woittais, kaicki ihmiset owctzHänen edesänsä, mjnruin rahtu joka jaa:
waakaan. Esat. 40: 15. sentahdcn on Ha»nen wennsä ja kuolemansa täydellinen ja nli°
wuotawa maxo kaickem ihmisten syndein edestä,
Hänen uhrinsa on ijankaicrinen sowindo.
on ljankaickisett wttastuxe» löynnyt.
Ebr. 9: 12.

Muttakahokamlne nytt wisnsti sen perää»
kuinga me myös, tämän meidän Wapabta»
jamme, joka on Jumala jaMies, hengellisellä
tawalla sijtta taidaisimme, ja nijn muodoin
hengellisexi Hänen äitixensa jouduisinum: cn
me paljaldansa sen kautta autuaxi tulee, että
lne tänäpänä Christuren sikiämisestä kmllemme
saarnattawml, ja mitaluhlapäiwän Evange-

Z 4 lium
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lium stsällänsä pitää, ei suingan;!
Christns pitä tuleman meldän sydämmihimme:
ei ft Manata hyödyttänyt olisi, että hän pal>
jaloansa kanno; Poikaansa fydämmensänlla,
za eihengellisesti sydämmesänft. Pyhän Hengen
pitä myös melankin päällemme tuleman, jos
Jumalan Poika hengellisellä tawalla meisä
Mamanpitä; paitziHändä en me taida kut.
zua Chriftusta HERraxemme, paMHäM
ei ajatellakan Cyrtsmsta, paliota wähemmin
uffoa. Sentähden kutzutan Hän Christuxen
Henaexi, ei ainoastans sen puolesta, että Chris»
tus tayettä Hänen; mutta myös, että Hän
tuo Christuxen sydammeen, sanan kautta wai.
kutra Hän uffon, ja uston kautta asuu
Tl?ristus meidä.n sudäumnsämme. Ephes.
): 17. Jos lm Cyristuxen hengellisellä tawab
la sijttäneet olenrna, sen me kohta hawaita
taidamme, nimittäin fijtä, jos meillä on sy.
kämmen rackans Hänen pyhään sanaansa, jos
me aina Jumalan tahdon jalken ihemme ojen.
namun. Hänen tahtonsa Mm oikein nssom»
me, pyhästi elämme, noudatamme lEsuxen
affeleita, nijn waellamme kuin Hänkin waelsi,
kartamme syndiä, itzemme kiellämme, mail«
yzan ylönkatzomme, ristiä karsiwäisesti kan.
nam ne, olemme mieluiset kuolemaan. Jos
Marialla, nijnkmn muilla waimoAa, Iu»
malan uMmren jälken. Suonns. Kirj. 3:16.
Mmä saatan simUK pKIiM wstaa, tos-

tas
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kas raj? laxi tulet: on ollut joku waiwa Nl
tuffa, sttaen me rohkene sanoa, kuitengin sen
nn janoa taidamme, että nijloa, jotka hengMi»
scllä tawacka rastaaxi tulewat, et sulngan puu-
t« waiwaa ja rustaa. Jumalan lapsi jonga
sydämmeft lEsus asuu, tunnusta sen towri,
M lveisna: Rost ajattelen
ahkerast, Mun entist elämääni: Nijn
tarwastelee kaeterast, Mun suruist j>«
dänoätti, Hie tulee ratti raffahar, Haalwa» paljo Vois poistaa
luistani rauhan: mutta mirk niini sillakusu
lEsizs on, siellä on myösristi: Christuren kar>i.nys on paljotullut lneidan päättenlme.
.inooPawm. 2.Cor. i: 5. ja4:8. Meillä oltokapaikasa ahdijAlZ, ei kuitengan kenellä»
M ole syym heicko'Mie!isyteen itzensä heittää;

sillä koffa lEsus sikiämisensä kautta oninttut
meille Meijeri ja lulnala Isaxelnme, nijn ei
Hän mistan bädaja »mitä awuttomaxi jata;
waan kaicki ristit m wastoin käymiset toiwot-
tuun ja siunattuun paatöxeen ohjawa on. Meil.
läon turwa ja lohdutus synnin tuffaaja a.hdis-
tufta wastan: lEsus se pybä on Lain
jallmnalauwiwn, joka unitä waiwais., aset»
tanut, Inmala on sen, joka ei mnM»smnistä tiennyt, meidän edestämme-sM-

tchnxt, että me tulisimmesiri wanhurstaudexi, joka Jumalan ehe-ft kelpaa. 2. (sor. 5: 21. Aos pettelM M.
3 5 jätäi».
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jätäisit meitä japelko mielisexi tehdä kokisit: j»i
he aydistawaisten ajatusten kautta sieluun M.le lyckäisit ja sanoisit: pelkä, ei sinulla armoa
ole Jumalan tykönä, sinä olet saastainen, e,
sinun mitään tulesijta pyhästä, iokaon Mari»
asta syndynyt, ei sinulla Hänesa vhmän osaaole: ah! silloin Wapahtaja lEsus Engelin
kautta huutaa ja sanoa anda: ala pelkä, ettäs
parannuxen tehnyt olet, nijns olet löynnyt ar»mon Jumalan tykönä. Sinä joka uffot lEsu.
xey olet armoitetttt. Kosta ft sijhes tu>
lee, että sinun eros mailmasta ottaman pitch
nijn se ilman pelkoa tapahtua taitaa; sillä Mkuolet Jumalan armoja; ja että sinä ustot
lEsuxen Christuxen päälle, nijn Mä myös
Simeonin kansia iloua rauhasa täatdä lähtee
taidat ja Seurakunnan kansia weisata: M
taida tuoni eik' perkel sillen kadotta.
Sill on woiman heild' kaiken
pois ottan, Ia wijmeiseld, Roft lähden
täld', <>än saatta minun elämän tield,
Autuuteen.

Pidä rukous ja sitten weisa Wirsi No 224

Wijdes Sunyuntai Paastoja.
Weisa ensin Wwsi 3B 5.

mailmasa, on kaickina aikoinasen kaltaisia löDtynyt, joilla senkaltai»
M? mu kauhistus kuolemaa wastan ollut on.
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ettei Ve ensingHn ole woineet knlltta kllolemaa
niainittawan; waan kaikin tawmn pyytäneet
händä tyköänsä estää, johon monda esimerckiä
edes tuoda taittaisin Senkaltaiset ei wiela
sulngan ottein lEsnsta tundeneet ole; lnnutoin
olisit he lEKlrett tykö menneet ja kuolematto-
lmmtta Hänen tykönäns etzineet. WaickaHänomansa salli kuolla maallisella kuolemalla,
lvmcka sen puolesta, että he uffowat
päällensä, heidän kuolemansa el kuolemaxi kut-
M taita; waan unexi. Job. 11: ii. yhdexi
lttooxi heidän töistänsä. Ilmest.Kirj. 14:
13. ntjn wÄttäwät he knitenMOn ijankaich.
stn kuoleman, se on: helwetin, joka
tusa toisexi kuolemaxi kuhutan, sen puolesta,
että he pitäwat Hänen sanansa, nijnkuin sijta
Evangeliumisa puhutan.

LvMZeliumi, loh. 8: 46.
hilloin sanoi ICsus ludalaisille:

kuka teista nuhtelee minua synnin
tähden.

Tästä tahdomme ms tutkistella:
Sitä parhaalda läKWldälMlxel-da edestuotlla läkiWä kuolemaa wgs-sgn.
1. Nijttkuin hprpin toeteldua fawissiä läWyml wälikappaletta.

2.
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2, Nijtttuintallista ja iuuri hyrvHz!

lätitMtt wälitappaletta.
Ensimmäinen Osa^

HDäkitys on koeteldu ja wisss katzannssa se,
puolen, joka sen ylös ajatellut ja löynnyt

on; mutta kuka sijs se on? ei joku muu kuin st
joka muinain sanoi: Mosexm 2. Kir. 15:26.Minä olen sinun parandajas.
Jymisten tykönä ej tantta wisienttä ehiä taita;
silla kaicki ihmiset owat walhetteliat. Ps.
li6: ii. Kewiasti he erhettya taitawatz
mutta tästä Lakärlstä, en me sitä pelläta tar<
witze, että Hän joskus erhetyis. Hän on stkaickein oppenin ja wijsain läkäri, sentähden el
Hän kostan lakityxisänsä exonyt eliitzensä waä.
yn menettänyt ole, Hän on se kaickein totisin,
Mgasuusta ei yle petosta loptty. 1. Petar.
2: 22. KoffaHäneldä lihansa pmwinä apm
pyytttjn ja Hän ainsastans sanoi sanan, nijn
sairaat luotit fijhen, i eikä pienindakän epail.
leet; mene, sinun poikas elää, sanoi Hän:
Iol?an. 4: 50. Kuningaan Michelle, jokaei
suinaan epäillyt; waan meni tiehensä. Kos>ra Hän nijtte kymmenelle spitaliselle mielM
sanoi: Lucan. 17:14. NtenZät ja ofotta<taat teitänne papeille, kolua olit he wab
mit täyttämään Hauen käffyänsä: kostajan
Mi sen sotiana syndyneen miehen mennä pe>

ftmään
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ftmään itzensä Siloan lammikosa, nijn ei hän
ihiänsa menemästä estellyt. loh. 9:17. Näin
li kukan tämän läkärin läkityxistä epäillyt;
wan aina se sanoa taittin, että se oli wisii
läkitt)s, jonga Hän annoi, se paransi kohta
ihmisen taudistansa. Ihmisten seasa löytään
menen le joka auttaa yhtää, ei tui»
tcngan taida auttaa toista; mutta se läkitys,
jongalEsus Mara, taitaa kakkia hyödyttää.
Jota ihminen yhteisesti ja ihekutin erinomaisesti
he mahtawat olla heikosta eli wahwasta luon.
nosta, suuret eli pienet, jos he ainoastans pitav
lvät lEsuxen sanat, nijn ei he näe ruolemata.Kahannosa itze wakuuden puoleen, nijn on se
juuri wisii wätikappale, jonga se uskollinen
ja totinen todistaja täsa anda: tHtisesti, toti»
sesti sanon minä teille. Christus tävdyi
tilmän wahwismxen panna tähän tylö, luda.
laisten hirmuisen epäu-ston tähden, josa he
oleffelit, että he sitä nopiammin Hänen sano.jansa uffoneet olisit, me jotka uskon opisa pe.
rustetut olemma, en olis tainneet ZEsuxenluusta tätä walaa ja wahwiswsta waatia;
mutta Hänen wihollisensa, ei ainoastans PMtancet merckiä; mutta myös walaa ja wah-
wiftusta. Että Hän epä-uston heidän
mistänsä ulos jumittanut olis, nijn ei Hänkertaa; waan taxi erinomaista kertaa wat>wistaa sen. Ihmiset usein lupawat; mutta etPidä, ei he tahdo lupaustensa orjana olla;

MUttss
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mutta Christus on He totuus: sillä m<chds»toin on Illmalan walhetella. Ebr. 6:18.
Auringolla on aina hänen länlbymänsä ja
paistensa/ totuus ei kostan edestuoda taida
muuta kuin wissiä asioita. Minä korkiam,
man totuden puolesta sanon nntt teille tämän:
nijn totta kuin minä itze totuus o!eN, tahtoo
lEsus sanoa. Koffa ihminell wannoo / sen
me uskomme, kusa kuitenain monikin el Pidä
sitä syndinä> että hän malansa rickoo; enaöst
Me mahdais ustoa lEsuxen sanoja, kosta Hänkahdella malalla sen waywistaa i lEsus wan«
nootäsä osottnxensa sitä, ettei se peräti kielty
ole wahwistaa puhettansa malalla; mutta se
on kieltty ilman tarwetM/ joka päiwäisefa pu<
heesansa wannoa: Syrach. 23: 9, 12,
14. Alä harjoita sinilas wannomaan
ja lausumaan turhaan Jumalan nimeä.
loka useinwannoo, se usein syndiä tekee
ja ei rangaistus pidä hänen huoneesta»-sa luopmnan. Jos hänwannoo jaei Mimärrä sitä, nijn hän tuitengin ftndiätekee. Jos hän sen ymmärrä ja tanoo
plstt,nijtt häntekee sxndiä taxikertaiftstl.Mutta jos hän tmchaan wannoo, nijn
ei hän kuitengatt ole ilman synnitä, ja
hänenhttomensapitäkowin rangaista-
man.

Toö>
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Toltten Osa.

me tutkistelemme itz.e wälikappa<
letta, joka meidän eteemme täsä ascte.

tan, nijnkuin yxi, kallis ja hywa wälikap.
palet, ihe kaluin suhteen, joista tämä wäii«
kappale on kokon handu ja joista se seisoo,
nijnkuin myös kuoleman suhteen, joka sen
kautta estetän ja pojes poistetan. Ne lakitys
Sedelit, kuin ymmärtawäiset Lätärit ulos
andawat, nijldä jotka lakityxcn tiedosa eli
apothekarin taidosa et ole harjauduneet, eli
ymmärtämättömildä ei lukea taita; Muttasen kuin lEsus määrä-ju eteen kirjoitta, on
nijn selkiä, että jokainen joka sijta,tahtoo ot»
taa waarin,seNkewiästi ymmärrä: jota tät-
te minun sanani, ei hänen pidä näte-tnän tuolemaca ijantaickisesti. Chnstus
et tasa ymmärrä Lain sanaa; sillä se on kuo.
lettawa pokstawi, joka ilmoitta kuoleman,
eikä joku läkitys kuolemaa wastan ole; waan
Hän ymmarta Evangeliumin sanan, eli
ne sanat kuin Hän Juvalaisille puhunut
oli. Evangelium kutzutan Christuxen sanaxieli puheexi; sillä Hän itze sen saarnannut ja
taikejä maailmasa saarnata kästenyt on,
että» se Christuxesta todista ja Handä aina
tarkoittaa. Evangeliumilla on inuutoin
mondal ibanaa nemee: se kutzutan Christu>en

elämHN sannxi, Jumalan wsimari,
totu
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totudeu snnaxi, ja nijn edespäin: se on samasana, jotawanbasa Testamcntisä saarnattm:
me ustomnre HERran li3suxeu Chris«
tuxen armon kautta autuas tulewauV
me nijnkuin hekin. Teto-Kirj. 15: n.
Hänestä kaicki Provbetaat todistawat,
että jokainen kuin ustoo Hänen pääl<
tensä, pitä Hänen nimensä kautta sM
nit andexi saaman. Teto-Kirj. io: 4;.
Läkitys on kallixi arwattapa, kosta kallijta
kaluja, nijnkuin kuldä ja kallijta rärlyjä sihcu
sekoitetan; mutta Mika taita kalliMbi olla,
kuin sanai Dawidille oli se otot-
lisencki, kuin nwnda tuhatta kappaletta
tuldaa jahopiata. Pjalm. 119:12. KA
da katwetan maan pvwesta ja pärlyt ongitan
wcsistä; mutta tämä läkitys tulee Taiwaas»
ta, ja senlähdcn on korkiammaxi arwattapch
kuin kaicki lätttyxet mar.n päällä. Kallis on
se itze woimansa ja waikutuxensa puolesta:
joka tätkee minun sanani, ei bänen pidä
näkemän luolemam ijankaickisefii. lu<
malan sanaa vita meidän tuuleman, kätke»
Man ja hywin tallella pitämän. Ehkä kUitt»
ga otollinen joku läkitys olis, niju eifijtä ml»
tään hywaä ole', jos Se paljaaldansa astiasa
kälketän, eli jos se otetaisintin sisälle, ja kohta
ylöuaunetMn: aiwan nijn turha hyödytys
on sillä, jollakyllä on Jumalan sana eli M<
mattu laudalla seisomasa, toisinans myös lu»

tee
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kee sita; mutta ei ymmärrä, eikä sydämmesän,
st kätke sitä. Joka kätkee minun sananhnimittäin: hywään sydämmeen, ei hänet;
pidä näkemän kuolemata: peranmatelda»
wat sanat luetan: lerem. 15: 16. Sinuna
Mnas owat saawutetut ja minä olen
käsittänyt, ja sinun sanas on minulltz
ilo ja sydämmen lohdutus. Näitten sa-
nain ymmärrys on tämä: toffa minä mielen
ni jshdatin sinun lohdulliset lupanxes ja ma»
Min, nijtä, löysin minä suuren lohdutuxena wirwotuxen. Hesechiel 3: 3. sanoo: että ft
W, jonga HERra hauelle annoi, kosta hän
en söi ja täytti sillä watzansa, oli se hänen»uusansa nijn makia tuin hunaja, eli
nijn kuin se kirja, jota Johannes. Ilmest.k. 10:
9. kästettiy syömään, hänen suufansa olb
makia nilnkuin hunaja. Me maistamme
sijna bywäsä Jumalan sanasa tltlewaisen ma»
man meidän tykönämme ei amoastanssa; waan myös rvoimasa ja PyhäsH
Hengesä. l.Thesi. 1: 5. ja silloin me ha«
watta jaamme tämän kallijn läkityren, senhywän Jumalan sanan woiman ja waikutu»sen. En »ne silloin enää.maista kuolemata
ei ajaallistakan; sillä walcka hurffasten niju
hywin kuin lumalattomainkin kuolla
hy; ei he kuitengan kuoleman julmuus
la näe/ M hänen katkeruuttansa mais,

A a ta.
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ta. Läkärit kuldmvat karwaat läkitys mar.
iat, ettei ne näkyis kamalaxi nijlle, jotka mj.
ta nautitzeman pitä; ja karwaat juomat jota.
km mattammaxi tehdä pyytawät; nijn tekee
myös ft taiwaallinen parandaja, Htw tekee,
Evattgeliumin sanan kautta, ne
leman marjat nijn otollisexi ja mauckaaxi, et.
M yxikän ustowa sielu nijtä ensingän pelkää.
Han andaa silloin kuolemalle monet kaunijt
wmet: Han kutzuu kuoleman uueri; pijka
ei «le kuollut; waan makaa. Luc. 8:52.se joka wäsyxisä on, ei suingan pelkää wuodet.
tansa ja makaus siaa. Jota kuule ILsu-
xen sanaa, hän menee kuolemasta elä»
snäätt. loh. 5: 24. Kuolema on pelastus
kaikesta pabasta; yxi pois ottaminen on«
»ettomudesta. Esai. 57: 1. st-
sälle käyminen ja lymyttäminen nijn
tauwan kuin wiha täy yliye. Esai. 26:
20. tämän majan pois paneminen. 2.

Petar.i: 14. Me pidämme kuoleman pahem.
hana, kuin hän on. Pelko kuin ihmisesa on,
tekee Käneltekaicki, kahta suuremmaxi; Mut-
ta paina Mkes! silmä kijni ja awaa uffou sil.
mää, niin ei kuolema sinulle kauhistawaisexl
Väwy. lob.Kirj. 17: 13, l- Hki kuoleman
kauhistuxen, koska hän sanoi: ehkä minä tau-
wan odotaisin, nijn on kuitengin hauta
Zninun huoneeni, ja minä olen wuotee-
Vi pimeydesä tehnft, MMnemisen m^na
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jiäkuyuinlsäxenija madot äitixeni ia si-arixeni. Muttakosta hän näitä tutkistele, nijn
e taiwaalliuenläkän hänelle awuxl tulee, hänenuolemansa hänelle makiaxi tekee, ettei häntaioanähdä, eikä maistansen katketutta, jonga tähden

hän myössanoo: Kirjaus. 19:25,26, 27.
nä tiedän Lunastajani eläwan: jaHän oltztästälähin maan«päälläseisowa: jawait»
tarvihdoin minun nahkani, jatämä
mis lakastuu: saan minäkmtettgin minun
lihasani nähdä Kätten minä
olen minulleni natewä, jaminun filmäns
tayowatHändä, ja«kengän Usso»
waiset lulnalanlapset et myös maista hengellis»
tä kuolemaa; sillähe kätkewät ICsuren sanan;
hengellinen kuolelna löytään ainalumalatto.
main jauffottomain tykönä: he owat elawäl-dä tuollec,nijnkuinPawali. 1.Tim. 5:6. sanostestistä, jotka hekumasa eläwät: owat
wieraanduneet sijtä elämästä, jota lu-maiastaott.Ephes.4:lß. Mutta Mitä wajw
liudesta syndyneihin jaustowaisin tulee, heisäto»
sin wietä löytyy jotain synnistä jäljillä, tui»
tengin owat he Christuxen kautta kuolemastavapahdetut, ei he näe, eikä maista kuotemara.
lEsuxen sana, jona he pltäwät ja kätkewät,
berattaä heitä synnin kuolemasta, lahjoittaa
heille täyden wanhuestauden ja heitä auwaxj
tekee: tämä sana jonga he kätkewät, on elä»man sana, sillä on elawäxi tekewä woima it*«esänsä, että he Jumalalle kuuttWi eläwät

K
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ja sanowat: Rom. 14: 8. jos me elämme,
nijttme elämme, (eittzellemme, eikä maa,
ilmalle, ci myös satanalle; silla jotka heille
Mwat, owat. hengellisesti kuolleet; waan)
HMRralle: ei he enää syndiä palwele;
rvaan synnin ruumis se pitä turmeldag
Man. Nom. 6: 6. Jota enämmin he luma-
lan sanaa tutkistelewat, M kuulewat, ja
kätkewät, sitä enammin he syndejänsä kuolet
tawat, rvaeldawat Jumalan edesä ji»
«rvat wakaat. Luomis. K. 17: 1. harjoitta-
wat jokapäiwä ihensä Jumalan velwosa; ra»
kasmwat lumalata kaikesta sydämmestä, ja
lähimmäistänsä nijnkuin itziänsä, ja sen kans.sa tietä andawat, ettei he enämbi tunne, näe,
eikä maista kuolemata; waan heidän paras
ilonsa on elää lumalasa, Jumalan edesä ja
ja Jumalan kansia; ej he myös Maista ijan»
kaickista kuolemaa, joka kutzutcm toisexi kuole-
waxi. Ilmest.K. 21: 8. Ustottomille pitä«sa oleman, sijnä järwesa, joka tulesta
ka tulMwesta palaa, jota on toinen kuo«
«ema. Helwetin waiwa kutzutan kuolema'
Li, sen puolesta, että kadotetut alinomaa tuu<
Kewat sanomattoman kuoleman waiwan, he
owat, nijnkuin ne jotka kuolemaisillans owat,
ei kuitengan kuolla taida; he mawrvat hel«
wetisä nijnkuin lampaat, kuolema kal<
waa heitä. Psalm. 49: 15. Tätä waiwaa
Bstswaiset ei fillen maista; sillä Christus on

heitä
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heitä pästänpt helwetin wallasta fa olk
kuolemalle ia <)elrvecille sur"
ma. Hosean. 13: 14. mjn että he nytt
walin kansia turwallisesti sanoa taitawat:
kuolema H» nielty woisosa: kuolemai ku-
ft on sinun otasi helwetti! kusa on sinult
woittosi kijtos olkon lunmlan, iota
meille woiton andanur on, meidä»
<><LRran I<Lsuxett Christuxen kautta,
l.Cor. 15: 54, 57- Ab kuiuga onnel»
listt olemma me: jos me tätä lEsuxen sanaa/joka selkiästi ja puhtaasti meidän seasamme
opetetaan, kuulemme ja kätkemme, nijn meil«
la st wakuus on, ettei nukan kuolema mei-
tä kuoletta taida. Tämä lEsuxen sana mt
nijn woimallinen, kuin silloinkin, koska lEsttsja Hänen Apostolinsa sitä ilmoitit. Läkity-
xet ladottawat woimansa, koska ne wanhari
tulewat; mutta lEsuxen sana ei niin; wamise pyspp rvahwana Prophetallisna. 2.
Pctar. 1: 19. joka pyj>?
Psimn. 119. on eläwä ja woimallinen-
Ebr. 4: 12. Ia että me tätä Hänen sanaan-sa mailman loppuun asti pitää saamme, sijta
on Hän meitä wakuuttanut. Matth. 24: 35.Taiwas ja maa pitä huckuman; mutta
minun sanani ei pidä suingan huckan?duman. Että nytt tämä jana näin woimal
linen ja hyödyttäwöinen on, nijn tulee mei°
lau myös se kalliimpana pitää, luin kaicki

- Aa 3 mml'
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mailman tmvarat:kulda ja hopia ei taida aut.
ta wihan päiwänä, ei ensingan taida ajallisen
kuoleman pelkoai tarkoitta, paljota swähem'
min hengellisestä ja ijankatckisesta kuolemasta
wapahtaa; sentähden owat lEsuxen. sanat
kallijmlnat kaickia muita, kuin iMilmaja hy.
wina ja kallisna ptdetän.

Mutta eWstä monoa löytä, jotka ylön.
katzowat lEsuxen sanoja i niitä on monda,
jotka ei kysy sen perään, tulee harwoin Ktrc,
koon, lnkewar myös aika harwom Jumalansanaa; mutta ei ensingan muista sitä: Woi!
cninga senkaltaisten kansia wilmein käypä on,
koffa he kerta kuoleman kautta täaldä pois.
temmatcm i sentähden, jos sieluin autuutta
halajatte ja lEsuxen sanoja rakastatte, nijn
tuuttaat fa ottakaat waari. Jer. 13:15.
knulkaat mieluisesti,kärstwällisesti, haluisesti
la pyfywaisesti; älkät paljailla ulkonaisilla
korwtlla sitä kuulko; waansisäilisillä, että te
ymmärrätte mitä te tuuletta: andakaat sana
korwain kailtta syhämmeen ja sieluun tungea;
kätkekat Marian kansia lEsuxen sanat, tut-
MeNm ftdämmisänne. Luccm. 2: 19. to>
telkaat ja olkaat fanan tektät. Nijn kauwan
kuin kimalainen istuu kuckaisen päällä, ei hän
mettä tee; waan koffa hänstulee pesäänsä,
nijn hän äffen sen kallijn meden puolestansa
andaa, nijn pitä myös Meidän ei ainoastans
lasteman mettämme Jumalan sanan kuckais-

tm
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ttn päälle jasitä paljaldansa kuuleman; mutta
myös itze elämasH se osottaman ja elämän
ojeunuxexi lnuuttaman. Silla Jumala ei ai»
noastans waadi sitä, että me Hauen simansaarwosa pidämme ja wiriästi tuMnnne; mut»
ta että me myös mieluisesti sitä kuulemme ja
Pyhän Hengen awulla seuramme. Mttä hyö«
dyttä se sairasta, että hänelle määratan laki»
tyxiä jaruokia, joita hänen nautitzeman pita,
kosta ei hän stn jälken tee jaelai se on turha,
tuulla ja tutkistella Jumalan sanaa, kosta en
me sen jälken elämatämme ojenda tahdo; sillä
tawalla en me ikänäns sielun hengellista ter«
wcyttä saada taida. Jotka Jumalan lanas.
ta whduttawar itziänsä, Jumalan armosta ja
lEsuxen Christuxen ansiosta; mutta.häwyt-
tömästi totutulsa synneisänsa pyrkiwät, owat
nijtten kaltaiset, jotka mädänneen hKKwanpäälle plastann panewat ja andawat naftan
marjan jäädä yhtä hywin haawaan nn
entistldä vaha on, tekewät he kahtamaxi. Ensin pitä haawa peraattaman, sitte
taitan se parattaa: nijn pltä synnin oaawat
myös ensin peraattaman, Lain kuluttamaa
wijnaa sijhen wnodatettaman, että sydän syn»
nm ylitze rupee karwastelemaan, fitte äskenEvangeliumin rerweellinen balsami sijhen
wuodatettaa taitaan ja Raamatun lohdutU'
M fowitettaa. Ah! mttä autuas kansa me
olisimme, jos.me lEsuren sanatMkifimme,

Aa 4 st



376 Palmu » Sunnuntam«^

se on: sydämmeftämmerakastaisimme luma.lansanaqja senMeen eläisimme: en me sil'
loin ijankaickista kuolemaa peljätä tarwitzisl,
Mjn wähän tämä kuolema meitä silloin wabin.
goitta taidais, kuin hän ei tainnut wahingoit>
ta Christusm , jonga sanaa me kätkemme.
Mallisen kuoleman meidän kyllä kuolla täy.
tyy; mutta tama kuolema tuottaa meille sun.
remman hyödytyxen tuin wahingou; lne hyl«
laämme silloin kuolewaisen ruumin, purjetun
majan, sijnatoiwosa, että me kerta jällens
suuremmasa kirckaudesa meitämme sijhen fijr«
tä saamme: me tulemma silloin lewottomu»
defta lepoon, tämän maailman sairaasten
huoneesta ihanaan paradisijn; sota ja tavpe-
lus muuttu tasä ijankaickisexi rauhan, syndi
kunniaxi, mucheiloxi, huokaus riemun, köl>

rickaudexi ja turhuus ijanrXiictisexi <M
tuv silla, Rauha ia riemu ijankaic-
ti on siellä, ILsus meild hpwää,
5 wel kiellä, Siell iloitan, sttäft an Ia palmu käsis ain rienmltan

laata. Amen.
kuins rukouM pitänyt olet, nijn weisa

Mrsi N:o 385.

Palmu - Sunnuntaina.
Metsä «nsm Wirsi M .

wieras pidon teti.A-
haftepuZ, iota hallini Indiasta

" j^thlo-
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schloviaan asti, satafafeiyemän
mendä maakundaa, kolmantena halli-
tuxensa wuotcna, kätkitte päämiehillens
ia palrpelioiNensa persian ja Medin
sadan p aämiehille ja maaknndaln hal-
liytoille hänen edesanfti, näyttäin heillewaldakundansa tnnman, riHandes ja
herraudensa tallit taunistlUetz>äiwää : sata ja kahdexan kzmnnendäpäirvää. Escher. 1:1, 3,4. Mna tutzun
tämän vidonKunuialltsexi; sillä Kuningas ta»
man kansia ei muuta aikonut, kuin näyttä
waldakundanfa kunnian ri<raudet, täsä
kaicki suuresti jamnnialliiestt tapahduit, ei puur<
tunut täsä ruokaa, eikä juomaa; juomaa
kannettin kultaisilla astioilla ja aina
toisilla ja toisilla astioilla, ja Runln<
gallista wijnaa yldätpllä. luudalaiset,
jotka täsä pidosa saapuilla olit, ei suingan il-
man huokausta jakyyneleitä näitä astwlta kat»
zelleet, jotka Jerusalemin Templistä ryöstetyt
olit. Tämä Ahasverus ei ollut joku toinen
kuin Artaxerres Ochus, jonga elämä oli paha
ja Jumalaloin, nffottapa on se, ettei han
naita astioita Templijn takaisijn kandaa anda»
nut, josta ne ryöstetyt olit, ei mitäkan kuin
joudui hänen kunniansa 'enändamisexi, pitä'
nyt takaisin jäämän. Jos me katzomme wie-
msten paljoutta eli ajan pituutta, nijn nnmt
pidot, ei tähän werrarta taita. Se päälle sei-

Aa 5 loi
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soi puolen ajastaikaa, kaicki pöydät täytsttl»
maalla ylönpaltisesti, joka wieraalle Indiasm
Ethiopiaan asti. Tämä pito oli Kunniallinen;
mutta ei siitä kuitengan muuta hywää ollut,
kuin että ruumis rawittin, ja on tälnä pito jo
aikaa loppunut. Mutta kändäkamme nytt
meidän mielemme silmät paljota kunnmlli.
sembata ja ateriata päin, nimittäin sitä
päin, jonga HERra lEsns wähä ennen Hä«
nen kärsilnismnsä asettanilt oli, ja wielä joka.
päiwä katlille Cbristityitte walmisma, josa ei
ruumis; waan sielu rawitan ja wirwotetan,
josa Hän myös leiwän ja wtjnan alla ja kansia
andaa meille pyhimmän ruuminsa ja we.
nensä syötä ja juota, nijnkuin se Evmrgeliu»
mistä kuullaan.

Lvattgeliumi, l. Corittch. 11:23.
/Killä minä olen sen HERmlda saa-

nut, jonga minä:c.
Me tutkistelemme tästä:

Sitä torkeinda ia kuttniaWndastt»
ria maan päällä.

i. Iye Isälmätt suhteen.
2. Herckuin suhteeß.
3. suhteen.

ILttsimmäittett Osa.
ei muu ele, kuittklumalan<0 Moa
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«wa PoikalEsusChristus, ustowalsten suu-
rin ja paras rakastaja, ionga korkeutta jaMa.
jestetiyttä, wijsauttajayywlnM, lemveyrtä ja
rackautta, me sitten en täysiri ihmetellä taida,
suuri armo on istuarualla Kuningattisella ja
Mhtinallisellapöydällä; muttawielä suurempi
armo on istua sen pöydällä, joka kutzutan Ru-
ninZasten Runingaxi ta Herrain HHX/rapi. i.Tim. 6: 15. jongaMajesteti on lop-
pumattomasti suuri; niinkuin ainoanpojaan
lumia Isästä. Johan. 1: 14. lEsuxella
on kMen kertainen kunnia: yxi nijn muodoin,
kuin Hän on totinen ihminen, jokaseisoo kansia
luodusa ymmärryren walkeudesa, täydellisesti
tahdon puhtaudesa ja pyhydesä, kuolematta,masa ruumin ja sielun kirckaudesa, täydellisesi
ja pysywäisesä Jumalan katzelemisesa, ynnci
monen muun kunnian kansia, kuin Hänenhlöndamisensä säätyyn sopiwat. Toinen taas
nijn muodoin, kuin Hän on totinen, ijankaie»
kinen jaMajestetilliuen Jumala; ja sentahden
kutzutan:. Teko-Kirj. 7:2.Runnlan luma-lari; Joka kunnia on ijankaictinen, luma»
lalliuen, loppumatoin ja mittamatoin, joka
Hänellä, njjnkuiu Jumalan ijankaickisellaPo»
jaalla oli, lumaludensa luonnon puolesta,
ijankaickisen syndymänsä kautta ennen alkua
mailman; mutta personallisesa yhteydesä ja
en kautta Hänelle, nijnkuin Messialle ihmt-
en lnlMlwn puolesta annettu oli: sentahden

kuW
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kutzutan Hän Myös kunnian HHRrajs. l.'
Cor. 2: 8. Meistä on syy ihmetellä Hänenhywydensä ja wijsaudenfa ylitze. Juudalaiset
mahtawat kauwan kyllä rijdella kestenä'.isä ja
sanoa: k.uinga tämä taita andaa lihansameille jyatää. Johan. 6: 52. en me nain
kysyä Mahda: waan uffea wahwasti, että
Hän, nijnkuinkaicki-wijsasHEßra, aiwan
hywin tiesi, kuinga Hänen puhuman piti. Hä>
nen lempeyttänsä ia rackauttausa mahdam»
ma me ihlnetellä, ei Hän fijhen tytynyt, että
Hän sanan kautta ilmoitti meille rackaudensa;
ei sijnä wielä kyllä ollut, että Hän rackau»
desta kihlais itzensä meidän kanssamme; waan
andaa itzensä meille kokonansa: päällisen»
wielä, asettiEhtollisen, josa me oikein Hänen
nautita saamme. Korkiammaxi ractaus ei
nosta taida, kuin kosta me oman ruumimme
ja weremme ulos annamme. Ia ettem me
tätä rackauden ateria halpana pidäis, nijn tu»
lee meidän tietä , että itze persona joka meitä
ruocki ja rawitze, on Jumalan ijankaickinen
kaickiwaldias Polka, nleidänWapahtajamme,
Lunastajalle, autuaxi-tekiämme, totinenluma»
la, jaIhminen ijankaickisesti, se toinen persona
lunlaludeja meidänWälimiehemme, ylimmai»
nen Pappimlue, Kuningaamme jaylin H)aime«
ncmme. Joka tie totuus ja elämä on.
Jos joku tahdois sanoa: Jos Christus täsä
Ijandänä on, kuinga Hän sijs ynnä itze nw>
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fana olla taita i wastans: järjen silmist, nct»
kyy se kamalari, kuitengin on se tosi: »ple
v»vg sc convivium: Hän on ynnä wieras
ja ateria. Koffa Hän ulos andoi Äänen-sä meidän edestämme lahjaxi, uhrixi fahumalalle makiaxi hajuxi. Ephes. : 2.
niin Han silloin ei ainoastans ollut syy uyrijn;
mutta myös the uhri.

Toinen Osit.
kunniallinen on tämä ateria itze ruan

testa, kuin me täsä nautitzemme: ulkonai«sen näön jälken, en me muuta löydä kuin pal»
jaan Leiwän ja wijnan. Mutta se paras ja
kallijn on näkymätöin, nmnttaiu Christuxen
Ruumis ja weri; silla nain sanoo Hän: ot<
takat, hskät tämä on mimzn Ruumini;
juotatmicki tästä, tämä on minun ws<
reni: oliffo jotain kallijmpata löytää taittu
Taiwasa ja Maan päällä i sentahden me IC«suxenRuumin ja Weren läsnä olemisen pyhä-
sä Ehtollisesa uffomme, waicka muoto meil-
da salattu on; sijhen me wahwasti luotta tai-
damme, mitä Christus sanonut on; mutta
sijhen en me uffoa perustaa taida, jota ei
Hän sanonut ole. Hän on sanonut: tämä
on minun Ruumini jan>erenj; mutta ej
hän ole sanonut: tämä merkltze eli awistaa mi»
nun Ruumistani eli Wertam, sentahden on

paras
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paras rtppua tarkasti Christurm sanotsa. Jos
Ewa wisusti HERran sanasa pysyM)t olis,
nijn ei Han karmeeldä olis petetty. Cn me
pienindäkän niuutta saa täsä Chrifmxelda teh.
dysä Testamentisa: ajatelramme Mosesta,
kosta hän korwesa Zin luowui Jumalan sa»
nasta njta wetten tykönä, hän löi kaltioon, kos«
ka hanm sitä sanalla puhutteleman pitt. Mo<
nitaidaislajatella, ettei se mitään haitannut;
mutta katzos Jumala? otti sen nijn pahari,
että Moses sen tähden ei tainnut tulta luwab
tuun maahan. Mos.4.Kirj.2o: 12. Jos jo»
ku tahdois sinua ylipuhua sijhen , että
tuxen sanat toisella tapaa ymmärrettamän pi'
tä, nijn wasta: minun HERmnilEsus, jo»
ka Ebtollisen asettanut on: on aiwan hywin
tiennyt, kuinga Hänen -puhuman piti; sillä
Hän on itze totuus, ja on suuretta Mwaudel»
la sononut: se puhe jonga minä puhuin,
pitä hänen duomiheman. loh. 12:48.
Jos paljas ihminen olis sanonut: ottakat,
syökät, tälnä on minun ruumijni, nijn meil»
la olis syy epäillä sijtä; Mutta kosta Hän sen
sanonut on, jolle ei mitään mahdotom-
da ole, jolle annettu on taicki woima
Taiwasa ja Maan päällä. Matth. 28:
18. nijn en me ensinqan sijtä epäile, <>än
woi taicki ylönpaMsesti tehdä, kaiken
sengin Mtze, kuin me ymmärrämme.
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Rolmas Ost.

O>utta mitä hywää meillä M on, että
me pyhäsäEhtollisesa, Leiwäsä jaWij.

M, sen kansia ja alla saamme syödä jamoda
lEsurenRuumin jnWeren? mitä se meitä hyö-
dyttäi se täsäkolmannesa osasa lyhykäisesti oso.
tettaman pitä. Wapahtaja sanoo: syötät
ja juotat syndein andexi saamisexi. Ta.
sa Ehtollisesa ei Ruumis; waan Sielu tulee
wirwoitetuxt, niinkuin läkitys se sisään! ote»
tau, ei ruumin, rawinnori waan että sen
kautta sairaus pois ikarkonduis; nijn on myös
M asiat: Iskä sen nytt oikein tietä, Ltt
hän täs suuren armon löytä,Se syötän
täst' ustos wahwas, Nijn sydän saa ol-
la rauhas. Se hyödytys on meillä stjs tästä
ateriasta/ että me saamme syndein andext saa.luisen; tämä c n kmketickin kallis. Jos me
Vavidin kansia kysymme, mikä se kallijn mail'masa oni nijn wasta hän: Psalm. 32: 1,2.
syndein andexi saammen; sillä autuas
m se, jongapahat teot owac annetut an-
dexi, jajonga synnit peitetyt orvat, au-
tuas on se ihminen, jottenHLRra ei soi<
lnaa «vääryyttä. Joka synnin kuormastawapa on, ja jolla sowitettu Isä Taiwaasaon, hän on täydellisesti onnellMn ihminenmaan päällä, hänellä se juurin iöywyys sekä
W, että tumvaisesa elamäsä sn.

Tästä
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Tästä me opimme tuten tunnustaman senhywän Jumalan suurta edeffatzomism ia yy.

ivyyttä, joka ei ainoastans säätänyt ote meitäijankaickisecn elämään ja Testa»
mentin kautta, meille määrännyt, nhkuinka»
tomattoman perinnön; mutta lnyös mwanut
meille senkaltaiset wälikappalett, joidenkautta
me taidamme tulla saawuttamaan nijn kalliin
tawaran. NN uffowa HENran Ehtollisen
wieras, taila sen puolesta Asiaphin kansia sa«
noa: Psalm. 73: 25. HiMra! kuin sinäaiNHastans »mnulla olet, nijnkuin minä
pyhäsa Ehtollisesa sinun täydellisesti nautinut
olen, nijn en minä ensingän sitte Tai-
waasta ele Maasta tottele. Se hywä lu.
mala menetta ihensä meidän kansiamme nijn
kuin oikia Isa: hän totutta bcitä lukemaan,
hän kanda senkaltaisista Välikappaleista MM'
hetta, joidenga kautta l)änen lapsensa opin ja
taidon käsittänet, hän lähettä heitä luku paic«
koin, ei säästä yhtän kustannustct, että,he op»
pcneiri miehixi tnlisit; nijn tekee myös se tai»
wallinen Isä, meidän köyhäin lastensa kansia,
joita Hän mielellänsä Kuningoixi ja Papeixi
tahtoo, Hän ei ainoastans ylösota heitä armo-
lapsixensa; mutta myös säätää kaikenlaiset ar»
mo-wälikappalett, joidenga kautta he taita-
wat joutua ja tulla nijn suureen kunniaan.
Se Chriftitty, joka nytt mahdollisesti nautitze
HERran pyhän Ehtollisen, tulee ei ainoastans

wavaxi
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Mpaxi synneistänsä; sillä nijnkuin HENra
lEsus Ristin päällä ansainnut on meille syn«
lein andexi anoalnisen; nijn jakaa Hän sen
mös HERran Ehtollisesa ulos: mutta hän
wchwistetan myös uffosa ia rackaudesa lE-suren tykö, nijnkuin sen, jonga kansia hän Eh«tollisesa. likimmäisellä tawalla on yhdistetyrr
tullut. lEsuxen Weri ei ainoastnnspuhdista
synneistä; mutta andaa myös woimaa sotiasyndiä wastan. HERran Ehtollisesa me löy-
dämme senkaltaisen ruan ja juoman, jonga
kautta meidän sielumme wahwistuwat wael»
wuacm Jumalan teisä. Me tulemma wä.
kewäxi hengesä, että se wanha Adami ei saa
mcisä hallita; waan sotia vsrkelettä ja mail-
ma wastan: me tulemma palawaxi rackau-
desa, hartari mkouxesa, taitawaxi ja karta»
waisexi kaikisa meidän töisämme, etten me au»
luuttamme kadotaisi. HERran Ehtollisesa
m löydämme elämän leiwän, joka taiwasta
alastulee, joka sitä syö, ei hän isoo ijankaio
kisesti; waan elä ijankaickisesti. loh. 6: 51.'me saamme siellä maistaa Jumalan hywnden
leipää; me saamme maistaa kumga suloi<nen HMRra on. HERran Ehtollisesa me
löydämmeelämän lähteen, terweyden lähteen,
rackauden lähteen ja autuden lähteen, joka
lEsuxen haawoista wuotaa, joistasuxen Jumalan Pojaan weri, joka puhdistaa
meitä synneistä, ustosa wahwistaa/ murheesaB b. wir«
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wirwottaa, ja sielun ahdisturesa rohwaisee
ja ilahuttaa, Ma lähteestä juomma meiulaa
lohdutus wetta, woiman ja elämän wettä,
ilon ja riemun juomaa, puhdasta Jumalan
sanan rieffaa lEsuren lohdutus rinnoNta.

Mutta pitanekö kalcti tätä pyhaa atenaa
uljn tmmiallisna ja korkiana, kuin Jumalan
lapm tekewwät i ah! eisuingan, tasa löy.
MW monda Christittvä, jotka Israelin lasten
kansia enamman ajattelewat lcha patoian<n
Egyptisä, tuin sitataiwallista Mannaa, i»il.
lewäkewät juomat paremmalle maistuwat,
kuin tämH nestet, joka lEsuxesta waloo. G»
töstä nijtä ole juuri monda joilla el
ole himoakan tämän kalliin taiwaallisen ate.
rtan perään ja sentahden yhdestä hettesm tm.
seen, HENran Ehtollisen käyniisen kantza
wijwyttelewat. Minä olen wiU sijta, ettel
monikan tälle Ehtollistlle tulisi, eller he M
pelkäist, että he Chriftittömina pidetän ia
maallisella rangaistuilla ehitaan; sentahden

he joftus edes; mutta ilman walmts'
tusta, lmldä puuttu hääwatteet ja nfton öljy
Keidan lampuistani, ei he
he sinne menneet owat, eli mikä hyodytns dell.
la sljta on, ei he tahdo tura heitänsa wndimu
senMden ei be myös halulla talle aterialle tul'
la taida. Mutta että senkaltaiset wastahakol-
stt HERranEhtollisen ylön tahojat, manhurs»
taalda lumalalda usein tulewat rangaistun/
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sen me moniastt kuulemme ja näemme, ja jos
nijn waaditaisin, esimerkillä wahwistaadaisimme. lokutaidais tasä janoa: eiköstase olisi parempi peräti ollapolsaHENran EH.
tolliselda, kuin mennä sinne mchdottomasti s
tvastaus: ei kumvikan kelpaa. Teini, joka
n tahdo mennä luku huoneseen; waan käwe«
lce joutilasna, on nijn bywin rangaistuxeu
alainen, kuin sekin, joka kyllä menee luku
huoneseen; waan ei taida lukuansa, ja on-kon>
nau tunnen; nijn puolettomia ihmisiä löy-
tään, jotka nijn snöwat ja juowat, että he
siitä kipiäri tulewat; jos jokunytt siitä tahdoispäättä ja sanoa: en minä enää tahdo syödä,
mgä juoda; sillä minä hawaitzen sen, että ih-
miset sijta kipiätt tulewat, nijn hän kaiketic-
tin hullunapidetäisin.- aiwan nijntäsä se näh<

, että rangaistus sitä seuraa, ellem me
mene HENran Ehtolliscile; ja jos me mah.
dottomasti sinne menemme, nijn me myös
rangaistaan. joka kelwottomastisfs ja juo, hansyo la juo iyellensa duo-»
mon, ei eroittain ruumista 5jotka sanat yldaky>läise<tt sen osottawat, että
mahdottomat myös sawar Christuxen Nuu-
min jaWeren. Mutta jos sinä sanot: MinH
tahdon nijn kauwan wijwyttä HERran Eh-tollisen kansia, että minä nijn walmis olen,että minä Engelein puhtauden ja
>en olen saawuttanut: sijhen wastatan: ett

Vb 2 sinä
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sinä Wnänsnijn HENran Ehtolliselle tulisi;
silla tasa kuolewmsudesa senkaltaista puhtaub
ta ja mahdollisuutta, en me tolwoackan mah»
da. Vaihi sitä on täsä kahtalainen mahdot-
tomuus: yxt on kansia syndynyt ja luonnol.
lineu, joka löytyy kaickein tvkönä; sillä ei yh.
taan ihmistä maan päällä löydy, joka itzesän>
sä ja the tähtensä mahdollinen olis tätä kallis,
ta mckauden ateria nautitzemacm: jokaitzella
kuin HENmu <3btolliselle menee, on sny ja»
noa: Matth. 8: 8- HMRra m minä ole
mahdollinen, että jmä tulet minun kat-
toni ala: 'Toinen on laitettapa ja iW
mahdottomuus, koffa joku menee Ehtolliselle
ilman katumusta, ilman uffoa Christuren
päälle ja aikomista parata elämätansä. Se
on waarallinen asia, estyä'VEßran Ehtolli»
selda sen syyn tähden, että me luulemma, et.
ten me tarpexi ole sowelwt ja mahdolliset, jo»
ta Lutherus koetteli; sillä perkele wiettelee sm-
kelaA, ja etzil kaikella kawaludella estää ih»
mistä tästä pohästä Sacramentistä, sen päälle,
että hän luowutais senkaltaisen pois uffosta
ja saattais Wapahtajaausa unhohtamaan;
sentähden mckat Chyistityt! kankät usein tälle
kunnian aterialle, ja kosta sinne menette, nijn
kahokat wisuA verään, että se tapahduit mah.
dollisesti: Senpäälle sinusrvahrvaK luo>
ta, Hänen sanastans älä luon?u suotta,
Joka synnill raftauttttu on, S« tälle
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pöydälle tuikon. Tietkat st, ettei Mikan
asia sodi tata ateriaa wastan, nijn valio kuin
saastainen ja lumalatoin elämä, sentahdcn

kadu sinun tehtyjä svndejas srdämme!lisestt ja
edespäin Merudella karta nijtä; mikä taita
hirmuisempi olla kuin se, koska me Sen ruu-
min , johon me Jumalan Pojaan pyhän Ruu-
min wastanotamme, sen suun ja huulet, jot>

ka lEsuxen Christuxen werella priffoitetut
owat, Jumalattomilla sanoilla jätöillä saas-
tlltaisimme. Mengämme sinne welwollisesanöyrydesä, et tawan wuori; waan täydellä
halulla ja Mwöitzemlstlla: karttakamme at»
w, ettei oma, tundo olisipolvin raudalla
merkitty, nijnkuin nijtten on, jotka ei ensiN°
gän tunne syndejcmsä, ei tottele nijtä oman
tunnon pistoria, kuin he Lain saarnasta saneet
owat; waan maallistsa menestyxesänsa suru-
töinä eläwat, jostaPropheta Jeremias puhuu:
48: n. Moab on nuorudeftansa ollut su-
rutöin fa «nrahkansa päällä alallansollut

yhdes-
tä astiasta, nijn toiseen, eikä joskus men-
nyt sangiuteen, sentahden on hänellähänen makunsa tallella ia hänen hajun-sa ei- ole muuttanut iyiansa. Paäröreri
tahdon minä edes tuoda muutamat lohdutus
sanat murheellisille: kuulekat te katuwaiset syn-
difet, jotka Davidin kansia walitatte: minun
ftdammem ahdistu? on suun; alkat Cai'

B b 3 nin
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nm kcmfia sanoko: Minun rangaistureni on
suurembi, kuin että se olis andexi annettapa.
Christus, joka jtze totuus on, Hän on sano»
nut; että Hänen werensa on wuodatettu
dem andexi saamiftxi. Tasa on meillä nytt
meidän syndeimme armollisen anoen saami»sen pantti, sinetti ja wakMns; tasä on kaiken
welkamme maxo, tasä on kaickein stelum haa»
wain parannus. Ala sano sydammesas: Iu«
mala tossn on minulle andexi andanut; luut»
ta minä olenKasteni liiton rictonut, se tatta
nytt olla mahdotointehdä parannusta: ei nijn
rakas vstäwäni! kaiken laupiuden Isa tuhlaja
pojallekin rakendaa aterian. Ala sano: Iu»
mala ainoastans jokapäiwäiset za heickouden
synnit andexi andaa; mutta ei ehdollisia son-
deja. Täsa on yhteinen andexi andaminen,
koEa sinä rupeet ihelles muistutteleman nuo»
rudeo syndejä, sitte kuins kerran totisen pa-
rannuxen tehnyt olet, nijn johdatasilloin myös
mielees, sitä wastan, luinalan unhottami'
nen. Jos Jumala sinun syndis unhodtanut
on sanoden: en minä tahdo ik mans enä
muista sinun syndejäs. lerem. 31:
nijn mahdat sinä myös ne unhohtaa: ala kuo-
letettuja sondeja ena ylöskaiwa, ala Jumalaa
walhetteliaxi tee. Davidin ia Pawalin e?t-
merkillä taidamme muistella syndejämme ,

mutta tätä syndein muistsa el kadttö epa-ns«
kori; waau Worerii NnwaUisesti taidamma

me
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M päättä ja sanoa: Sun armohos o Ju-
mala ! ILn ole mahdollinen, Mä tein
palion pahuutta, lot waikiast walitta-
nen: waan uston llLsu! tottsest, Mtts
fayot päällen leppyiftji, armot ker-
jän nöyrajt.

Rukousten Men weisa Wirst N:o 18:

Pitkänä - Perjantaina.
Weisa ensin Wirst N:o 148-

Svangelmmi Lucan. 23: 32.
Mijn mietin myös lEsuxen kansia

kazi muuta pahan tekiata surmat-
ta :c.

saatit minun tysta tekemään si-MH nunsMmsas, zaolse tehnpt minul-
le waiwaa ftnun pahoisa teoisas.

Minä, minä sinun käynufts
pH/es mmuntähteni jaen muistasinun syn-
dejas. Nmsa sanoisa. Esai. 43,: 24, 25.
meidän eteem asetetan lEsmen Christuxen
meidän Wapahtajammekijras karsiminen, jon-
ga Hän meldän syndeimme tähden karsti. Iu
malalle on se tänäpänä juuri otollinen tnö,
jos lm uston silmillä lEsuxen päälle lahom-
me, joka uffon alkannut ja päättänyt on m

Bb 4 edes-
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edestuotuin sanain tilan andamisen jälken tut.
Astelemme:

Hhtä pyhää Pitkä perjantai t^otä,
Joka sijnä seisoman pita, että me tut>

kimme:
i. Iye sitä tärsiwaä personata.
2. Kärsimisen laitaa ja menoa.
3. Rarsimisen syytä.

Mnsimmälnen Osa.
kukan muu puhu täsä; waan se joka tä>
man liHun aluusa, nämat sanat sano'

put on. Näm sanoo joVa sinunloi ja joka sinun Israel teki: älä
z>elkä; sillä minä olen sinun lunastanut:lNinä olen sinun nimeldäs kuynnut, si<
,m olet minun. Esai. 43:1. Mutta kuka
tämä sijs on i ei joku. muu kuin Jumalan
Poika, jongakautta kaiHi tehdyt owat.
Johan. 1: 3. Varsysa 11. kutzuu Hänzensa Wapahtajaxi: paiyi minua ei ole lVa--
pahtajaa ja Värsysa 14. Lunastajari; tei-
dän lunastajanneIsraelinPyhn. Namät
nimet Hänelle tulemat: HEZira
silla Hän hallihekaickeinylihe, Hänelle on an>
nettu kaicki woilna taiwaisa ja maan päällä,
jota perksleMn HERraxi tunnustaa töytyy.

Maal»
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Maallisilla Herroilla on heidän waldansa lu.
malalda, ja sen puolesta kunnioitettaman pi-
tä: kunnioittakat i.Petar.
1:17. ITsus on senkaltainen HERra, jon«
gö Herräus pysuy ijankalckiftsti. Hän on
laickirvaldiais HM^ra, muutoin ei Hän
«Hollistansa maahan lyödä ja woittaa tain»
Mölisi: M N>apal)taja, jokateloitetun au«
tuden takaisin woittanut on. M Lunasta-ja, koffa Hän Ntsttn kuoleman kautta meitä
ostanut on synnistä, kuolemasta perkeleelda ja
helwetistä. Pyhä oli H an, muutoin olis Ha-,
nen pitänyt maraman oinain simdeinsa edes»
tä, eikä olis tainnut olla sowindo yläilman
svndein edestä. Että Hän oli suvia ja pyhä,se andaa meille esikuwan seurataremme; että
Hän HENra on, jattä meille täydellisen wis-
jeyden sijtä, että lunastuxen työ on tapahtunut.
Pilaturen täydyt Hanclle sen todisnMn aw
daa, että Hän oli Fyhä: en mitta lspdK
yhtään? wikaa tä/ä josta te
kanna te Hänen päällensä, eikä Herodes-kan. Lucan. 23.14. Pilaturen Emännän
tändyi todistaa Hänen pyhydestänsä: älä sisnä mitan tee sille tvanhurstaNe mie-
helle. Matth. 27:19. On si;s se karsiwäper-sona ei ainoasmns HMRra; lnutta myös
pyhä ja wanhurstas Hän onsen kaickeill korkeimnTln Jumalan Poika, jos-
ta Ääni Taiwaasta sanoi: tämä on minun

,B b 5 Pois
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poiVani: Hän ja enoku muu, on se jokaMsanoo. Esai. 43: Sma saatit minun tfs-tä tekemään zinun synnisas.
Toinen Osa.

Aämän HENran karsiminen oli kowa, ms.
kas ja kijras kärsiminen:' sma saatit

minun työtä tekemän, st on: sinä olet mi.
nun orjaxi tehnyt. Joka Lpaicra Hän oli
Jumalan muodosa, ei lukenut jaalijri
Jumalankaltainen olla; waan alensi w
zensä, otti orjanmuodonPäällensä. Phil.
2:6,7. ihmisen poika tullut, että
Händä piri palweldaman; mutta että

palrpelis. MattK. 20:28. Hankut-
Man nri palwcliari, jonga sielu työtä tehnyt
on Psalm. 90: io. ihmisen elämästä
sanota.: kuin se paras ollut on, nijn on
se tusta ja wo ollut, sitä samaa taidalulna
ine lEsuren elämästä sanoa. Wanhemmil.
lensa oli Han kuuliainen, ei aikaansa laiffu.
desakuluttanut; waan työsa. Astuisansa saar-
nawirkaan löysi Han kyllä työtä .Hänen yli»
aikainen sacmmmisensa wäsytti Hänen, HaN
«vaelsi vmbärinsa, teki hywaä ja paran-
si raicki, jotka perkeleeldä wairvattin.
Teko - Ktrj. ic>: 38. Lovulda joudni Han
kärsimisensä työhön, kosta Hän sotwi wi>
na kuurnan yxinänsä, jaeifriran kansas-

ia
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ta Hänen kanssans. Esai. 63: z. Sinä
saatit imnun työtä tekemään, teit minulle
suuren waiwau, joka erinonlattain tapahtui
Pitkänä Perjantaina, jona Hän suurinnnan
tvaiwan karsti, ja parhaitin wasytettin. Jot-
ka wihollisiansa wastan sotiwat, he wihdoin
wäsywät. Cdristus täsä sodei perkelettä was.
tan, josa Han nijn wäsni, että Engeli tai-
waasta alastuli rohwaisemlnan Jo.
ka radatta kuormaa kandaa, sewäsuy; lEsu.xen seljaft makais se raffas ja plloletoin syn-
nin kuorma, Hän on se Jumitan kariga,
joka pois otta jakandaa maallman synnit.
)oh. 1: 29. Jumala heitti kaicki meidän
warydemme Hauen päällensä. Esai. 53: 6.
Davidin sunnit olit hauelle nijnkmn raskaskuorma ylonraj?at. Psalm. zZ: 5- hänen
nesteensä se kuiwni niinkuin se vesallatuiwaa. Psalm. 32:4. Sijta me taidam»
me päättä, mikä hirmuinen kuorma kaickcin
ihmisten synnit olleet owat: longa tykö tuli
Jumalan wihan kuorma, joka ynnä synnin
kansia Hänen päällensä langeis; sillä luma»la on synnin wihollinen, ja syndi on syy min»
gä tähden Jumala wihastuuj syndi on walv
kappale, jonga kautta Jumalan wiha ylös.
pidetän ja koetellan, (että minä nijn sanoa
mahdan) koffa nytt JumalanPoika ottipM.
lensä katckein ihmisten synnit, cmnoi ne sel«
käänsä sälvttttaa, nijn se kuluttawa Jumalan

wihan
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wihan tuli,, joka poltan alammaissen helwct»
tijn, on myös Hänen selkäänsä sälytetty, ei
yxi osa Inmalan wihasta; waan kaicki, täy-
dellinen ja julma Hänen wihansa, kaictt Ju-
malan wihan wirrat kawit Hänen ylitzuisä:
Hänen tändyi ulossarpää kauki Jumalan wi.
han maljat, jonqa tähden Hän myös wapisi
ja kauhistui, rukoillen taiwaallism Isaansa,
että se kalcki olis mennyt Hänen ohltzensa, jos'
MabdoUinen ollut olis. Joita takaa ajeta»,
nijllä on ivaiwaa, jabe wasywät; Chrtstusta,
nijnkuin peuraa, jonga koirat kiertäneet olit,
takaa ajettin ja riepotettin yhden wäärän duo.
marin tyköö toisen tykö. Psalm. 22: minä
pyhin sinun xllyMymists poles, joka ta-
pahtui Hänen kallijn werensä kautta, jolla
Han sen welka kirjasta pois pyhkeis, meidän
sydammemme taulusta, johon se rauta kowe.
lilla kaiwettu oli. Hä.n kuiwais sen riettaan
faastaisuden, joka alati astiasa ripui nijnkuin
jotainkirjasta poispyhitan; nijnkuin kyneleet
kuiwatan, nijnkuin Auringo sumun kniwaa:
minä pyhin sinun pahattetos vois nijn-
kuin pilwen, ja sinun szmdis minkuin su-mun. Esat. 44: 22. tämä et ilman suurtawcttwaa ja työtä tapahtua tainnut. Woi!
kuinga rastas oli se HENralle lEsuxelle, en-
nenkuin Hän asian nijnkauwas sai. Eikö Hä-nen täytynyt hikoilla werta ja werensä wuo-
datta, ennenkuin HänkMi sai toimeeni min.
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ga tuffan, pijnan jakiwun Hän karsti, ennen
tuin Hän työstänsä lewätä sai ja taisi sanoa:
jo on kaicki täytetty Tautän ylitze
watitta Hän ltze: Psalm. 116: z. Helwe-
tin ahdistuxet «rvat minunlöytäneet, mi-
nä tulin wainman ia tustaan, julmam
parwi saartain, läwtsti minunkäteni ja
Mani. Psalm. 22:17. Kolmemiestä Ba-
bylonian palawasa rätzisä ei kuultu watitta-
wan ja itkewän: min nimi sillä he olit il.
man wahingsta Pähisä, ei tundeneet pienin»
däkän kipua, heidän yius karwanfa ei olleet
palaneet Dan. 3: 27. Mutta Ehristus Hän
tunsi kiwun sekä ruumin, että sielun puolesta,
sentähoen Hän myös Ristin päällä suurella,
äänellä huusi. Ellei Christus kipua tundenut
M, nijn ei Hänjoku totinen ihminen ollut
olisi, ei Hän totudesa meitä rakastanut olisi:
tuluttawa Jumalan wihan tuli ci olw ahdis-
tanut Händä, eikä Hän umtä täydellisesti lu-
nastanut. Mutta nvtt me Hänestä sanoa tai-
damme: totisesti Han kandoi meidän sai-
raudemme, jameidän kipumme Hän jA-
lptti päällensä: Esai. 53: 4. Mutta waic-
ka se oli kijras kärsiminen, jonga lEsus kär-
fti, oli se kuitengin wapaasta ehdosta ja mie<
luinen: minä pyhin pois sinun plige
täymises minun tähteni: ei waadittuna;
waan sulasta hywydestä, rackaudesta ja ustol»
ltsudesta, tnIO l mmätukn:

on
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on minusta kirjoitettu: sinun tahtos mi-
nun Jumalani, teen minä mielelläni.
Psalm. 40: 8, 9. Kosta Hän Lucau 22:15.sanoo: minä olen halulla halainnut syödä
Hätä pääsiäis lammasta teidän kansamle,
ennenkuin minä kärjen; nijn me sijra päät»
ta että HENra lEsus sitä aikaa
erinomaisella halutta Mwöimmt on, jona
Han, niinkuin se totinen Pääsiäis Lammas,
koko mailman sylfdein edestä uhrattaman ja
teurastettaman piti. longa tähden koffa I«.
das murhallisen seuransa kansia Händä ehei,
nijn et Hän lMmyttännt ihtansä; waansa'
noi: Matth. 26: 46 nojfaat köytämme:
kayo se lähestyi, joka minunpenää. Ia
nijnrmn Isaac muinain hywälla mielellä ja
waatimata seurais Ikänsä wuorelle; aiwcm
nijn tämä Isan Jumalan Woika, mieluiftsti
astui kärsimisensä wuorelle ja on siellä mais-
tanutkärsimisensä jakuolemansa katkeraa myr»
rhamita.

Tasä taidais jokukysnä : oliko se tarpeel-
linen, että Jumalan Poika piti kärsimän ja
kuoleman, eikö täsä muuta ueuwoo ollut lu-
nastaa ihmistä? wastaus: jos Jumala, ilman
rangaistujen haastoa tieldanyt olis, syömästä
hywän ia pahan tiedon puustaa, nijn, kuta
tiesi, ihminen ilman määrättyä rangaistusta
ja täydexi tekemistä, langemisensa edestä, an»
dexi andamisen saada tainnut olis; mutta kos»

ta
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fa Jumala selkiästi nimittä rangaistuxen: 10.
na pätwana sinä silta syöt, ptta sinuu kuole-
malla kuoleman; nijn ei tainnut se toisin olla
kuin että se piti täytettämän: waicka ei ihmi-sen omasa,kuitenginMsen personasa,joka ihmi-sen takaus- mies oleman piti, jos muutoin In-
malan totuus seisoman piti. Kosta nytt ih-
minen oli kuoleman ansion tehnyt, nijn piti
Jumalan wanhurstauden woimasta, luma-
lalle täysi maro tehtämän, kuitengin tämä
täysi maxo itzesansa ja the puolestansa et ollut
nijn paljaldansa tarpeellinen; silla se oli sula
Jumalan armo teko; Jumala olis kyllä tain.
nut cmdaa ihmisen senkaltaisesi; ftinnin wihel.
jäiftidesa ja rurmelluxeja maata; mutta, kat-
zo! että Hän armahti händä jatahdot teloite-
tun autuden hänelle jällens lahjoitta, sentah.
lm oli se tarpeellinen, että Jumalallinen per.
sona piti ihmisen luonnon päällensä pukeman
jakuoleman kärsimän.

Aolmas Osa.
Mautta mikä on ollut syy näin rastasten ja

kiiraseen Christuxen kärsimisen tnöhon,sm edestuodut sanat osottawat: nimittäin,
meidän synyimme ja ylitze kaymistmme: mi-
nulle < iet sinä tehnyt työtä sinun ftnnei-
jas ' ihminen olissyndinen ollut, nijn

ei C ls olis tarwinnut tulla ihmistxi, kär«
M
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siä eli kuolla. Me olemma sijs se kansa, joka
lEsuxen haawoittaneet, punanneet ja wai.
ivanneet olemma. Me olimma aulalnneet,
sttä me ajallisilla ja ijankaickifilla rangaistu,
xilla olisimme tullet hukutetmxi; mutta Hänastut meidän siaamuie ia meitä wlhoitetun
Taiwaallisen Isämlue kailsta sowitti. Mitä
ihmijet heidän syndeinsa tähden kärsimän piti.sen on Christus kärsinyt; synnit tuowat a!na
myötänsä kironren; Christus tuli kirourerimeidän edestämme. Galat. 3:13. Syn.
nit ansaihewathelwetin rangatstnxen; Chris,
tuskarsti Helmerin tuskan, koffa Hänenyrtitar.
hasa walittaa täydyt: minun sieluni on suu-resti murheisimsakuolemaan asti. Matth.
26: 38. samalla tapaa myös ristin päällä,
Matth. 27: 46. minun Jumalani! minun
Jumalani! Miris minun ylonannoit i
lEsnxelle työtä ia waiwaa teit, ei cunoastans
yxi ia toinen syndi; waan kaicki synnit, kaicki
synnit, sekä peri < että teko synnit, salaiset ja
iulkiset, tiewt ja tietämättömät, ehdolliset ja
heickonden synnit, makaisit Hänen seljäsänsa.
Catnin weren wika, Lothin sukurutzaus, Da<
vidin murha ja huoruus, Manafien Epä.lu.
malan palwellus ja kauhistus: kaicki nämatonlEsuspoispyhijnnyt, tosin kaicki ne kuin
hamaan mailman loppuun asti tehdän. G
Hänmuistackankatuwaistensyndejä, .eowat
kaicki peitetyt. Psalm. 32:1. neMat ?usren

sywy^
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Dvyteen heitetyt, josta ei ne enä edestule
Michan. 7: 19. Josta Uudesa Testamcnti.
st. 1. Johan. 2: 2. pMutan: Minunlapsukaisew' näim mma teille kirjoitan
met te syndiä tekisi, jos joku syndiä te-

tontt,
kas on. IaHän on sowindo meidän
ftndeim edestä, ei ainoastans meidän;waan myös taiten mmlman edestä. Täs«
tä se nytt nähdan, että svndi se on, joka In»malan Pojaalle, nijn rassaan ja kotvan wai<
wan tehnyt on. Kmnga Kirmuisesti"lumaln
synnin ylihe wihastua mayta, koffa Hän syn«
nln tähden nijn wihmncn ollut on sille miehet»
lc, jokaHandä litisin on: Jos nämat owat
tapahtuneet tuoresa puusa, mitä sitte tapahtn
fuiwetusa, tiettämme ja tundekamme tästä,
M se on hirmuinen asia, tehdä syndiä, kosi-
ta Jumalan Poika synnin tähden kuoletetta'
man piti. Syndi on senkaltainen sairaus,
«ota ei muulla parata; waan Jumalan Po»jan werellä. Nähkät fijs, kuinga Hänen wint«
tomat kätensä owat läpM läwistetyt, Hänen
puhtaat jalkansa naulitut. Hän tulee syljes.
kellvxl, puhdistaxensa meitä saastaisudestaM'me, puctetuxi häptällisijn wateifijn peittäxen»
st meidän alastomuuttamme, ruostituxi, että
me ijankaickisen ruoskimisen waltäisimme.Hän janois, että meidän sielumme wirwottt,

C c taisin»
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taisin. Hän maisti tjankaickista kuolemaa ietten me kaictt ijankaickisesti kuolla mahdais.Hän tandoi mielellänsIsänsä wihan, että seNleidän pääldämme poies tulla tainnut olis.Kossa nytt taicki ihmiset tarwitzewat tätäVapahtajaa; Mä kaicN owat syndiä tehnet,kaictt owat sekä peri »että teko synneillä ras.kautetut; nijn on se oikein ja Christilliststi,
että myös kaictt ahkerasti tutkistelewat Hänen
waiwaansa ja työtänsä, Hänen kärsimisiänsäja kuolematansa. Pawali hywällä esilnerkil.lä meitä edellä kän, koffa hän sanoo: i. Cor.
2:2. Mn minä iyiäni pitänyt sta-sanne mltäkan tietäwättl; waan amoas-
tans Christuxen )a sen nstiin-naulltun. ja Gal. 6:14. pois se mlnutta,
ett« minä muusta kerstmsin; waan ai-noastans, meidän HBRranChristuxen rlstista. Mutta tuinga aiwanharwat Ne owat, kuin ajattelewat heidän syn.
dejänsä, jotka Christurelle kärsimisen ja kuo»
leman saattaneet owat. Waicka Christuxellameidän synneisimme ja pahotsateoisamme onollut nijn suuri waiwa jatyö, ja meidän syn»
dimmeHänellentjnrastas kuorma olleetowat;
nijn wähin osa kuitenM pelkä wndiä: tyh-
mä nauraasyndtä. Sananlast. K. «4.9.Eiköstä senkaltaista- kansaa löydy, jokakerstaawnneistansä: senkaltaisia, jotkanauraen ihas«tuxella «luille suurexi.pahennuxeri, puhuwat

enne
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ennen tehdyistä synneistänsä? mutta ongo st
oikein, nauraa syndiä, joka lEsuxelle kijran
kiwun ja waiwan maxauut oni Jos synnin
knorma lEsuxen päättä miu raffaasti makais
ja sinä, o ihminen! sen ylönkatzot: Jos syndi
Christuresta hien, weren ja tyneleet pusersi,
puolettomat huokanxet ja murheellisen hengen
Min sai, ja sinä tyhmä! naurat sitä, teet
Maa sen kansia. Syndi ahdisti lEsusta ttijn,
että Han, taiwaalle ja maalle hämmäswrexi,
Isoinläneen huusi; mimm Jumalani!mi<nun humalani! mixis minun yl«ttann<>lti
jos Hän synnin ylitze isoin M:ieen huusi, mi«
tl sijs jina sitä nauraisit i sinä teet pilckaa,
waloistas, kirouxistas, petoxestas, pahoista
himoistas, joiden ylitze lEsus tuitengm huc«taa. Sinä ylönkatzot saarnattua sanaa, ja
lEsus itkee ylönkahees ylihe! Sinä tompeli!
ett sinä ymmärrä mitä syndi wattuttaa ja
myötänsä tuo, sinun olis pitänyt kärsimänsen mitä lEsus t isä kärsei. Moni luulee, että
hänellä nytt on suurembi wapaus syndiä teh.dä, koffa heidän syndinsä Cbristuxen kautta
owat poispvhityt; mutta sijna siwusa ei hetahdo aiateUa sitä, että he silloin wasta uudes.
ta ristinnaulihewat lEsmen. Juudalaisetei suingan kunnian ristljn nan-
linneet «lljt, jos he olisit <>änen tunke-
neet, 1. Cor. 2:8. Chrinityt tundewat
Hänen, pidats myös oikeutta myöden, näin

Cc 2 julk^.



- pitkänä-Perjantaina.404
julkisen Imnalan sanan saarnan tykönä tun.
deman Hänen, ja yhtä hywin ehdollisten nm.
deinsä kautta Hänen wastaundesta ristijn nau.
litzewat: mikä heidän rangaistuxensa wihdoin
ijankaickisndesa oleman ptta? ijankaicknen
tvaiwa jatuffa heitä kohtawa on. Kosta me
työtä tehneet olemma wäsnxijn täällä, niin
meillä on lepo; fillä lewou hetki ja ehto saa.
wvita; mutta helwetisä ei lewon hetke ole
odotettawana: heidän waiwansasawu xlss>astuu ijankaicklststa ijan/KlcLisehen, ;a ei
heillä ole lepoa paiwallä, eikä yöllä.
Ilmest. Klrj. 14:11. sentähden rackat Chns>
tityt! älkäät sillen unhohtako sitä waiwaa ja
työtä, kuin Wapahtajalla lEsuxella ollut
on, meidän syndeimme tähden; ajatelkaa!
sitä joka päiwä ja hetki, nijn synnin himo ka»
too. Jos mä syndijn syttyneen, Pnuaskohta muistelen, Sesen t>lla mieleenlwie.
nee, Mttei syndi leikix' liene. Lohduttajat
teitänne lnyos teidän snndeinne tustasa, että
ne Christuxelda owat poispybityt, ei ne enä
taida teitä wahingoittaa: Sannit saatte
wat minuamurheellisex,.lolt' usiambion,
tuin meren sanda, lotk fydandcki sullo,
wat surullisex. Ruiteng' en tahdo imu
anda ILpailvxeen; mutra muistan taall'
H GRra Msu! kowankuolemas päall'
Oijhen turwaan / se minua uutta.
Pidä <nsin rukoMs ia weisa sit« Wirsi N:o 15a.
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Päasiais-Päiwana.
Weisa ensin Wirfi N:0.156.

<N3e suurin Jumala on säätänyt, ei Enge»
MIH leitä; waan ihmisiä saarnamiehixi, ja
ND sen seurawalsten syitten tähden: (i)
011 Jumalasen kautta rackaudensa ihmisia köy-
tän osottaa tahtonut. Ei sijnä kyllä ollut,
ettti Han ainoan Poikansa mattmalle hywäxi
ulos andoi; mutta wiela korkiamman
kauttansa julisiarensa, on Hau sitä mailmal-
le saarnata ja ilmoitta andanut, ei Engelein
kautta, jotkakyllä Jumalan salaisuria nähdä
hlmoitzewat; waan ihmisten kautta. (2) on
Hän sen tehnyt merkiri, että se suuri rvoi-
ma on lumalalda za ei luondo kappalei!-
da. 2. Eor. 4:7» Jos Jumala Engeleitäsaarna. miehin säätänyt olis, nijn me kewiäs»
tt heille tämän woiman lukea tainnut olisim-
me; mutta nytt koska heikot ihmiset tätä wir>
taa edesseisowat, jotka näulät werrattomai
tawarat, Jumalan Sanan ja Sacmmentit,
sawisisa astioisa edestuowat, nijn me hawalt.

zemme kohta Jumalan sonuen. (z) on riet»
laille perkeleillä mieltkarwaudexi; mikä enäm«
luin näitä ylpeitä hengeja hmkiutta taita,
kulu se, ettei En<>lit; waan heikot ja syudi.
set maan madot owat heille ylön woimallisit,
ja yhden sielun toisen jälten heidän kynsistänsä
poisrepiwätt helwetin Goligthtn pita katzele.

E a 3 man
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man sitä, ettäyri David nytt siellä, nytt M.lä, asetta ihensä händä wastan. (4) meidän
kantza syndyneen heickoudemme tähden, kuin
Jumalalle parhaitin tuttu on, Hän näkee sen,
etten me Hänen Majeftetiyttänsä, eikä Enge.
lein kirkautta karsta woi. Woi kuinga miel.
dvneet me olissm! jos Engelt kuuldelis meidän
Rippiämme ja pääsiäis meitä synneistä i mei«
dankansiamkäwis silloin, mjnkuin muinain
Danielin kansia, dan putois näännyxijn
tasivoillensaja hänenkastoonsa olit maa>
ta pam. Dan. 10: 9. sentähden ntjn Imna»la IsMseM menettä itzeM meidän kanssam.
me; Meidän heickoudesamme, senkaltaijten
personatn kautta, joita en me wapista, eikä
peljätä tarwihe, kuin owat wertaisemme,
zoiden kansia meystäwällisesti käydä jarohkias»
ti tarpeemme ilmoitta taidamme. Kuitengin
nijn siellä jatäällä Naamatu.a löytaan, että
myös Engelit ihmisille saarnanneet owat: en.
fimmäinen Joulusaarna Christuren syndyman
jälkeen pidettin Engelildä, joka sanoi paime»
nille: mitta ilmoitan teille suuren ilon,
jokatulerva on kätkette kansalle; teille on
tanapän spndpnpt wapahtaja. Lucan. 2:
icZ. Ensimmäisen saarnan Christuxen ylös»
nousemisen jalken viti my"o Enaeli, joka sa>
not waimoille: älkät hämmästykö, te et-
zitte IHsulia Nazarenujta, joka ristijn
naulitttt oli: Hän ylösnousi, eiHanoje

täällä;
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taallä; kanokaat fia kuhunga he Hänenpanit: nijnfuin me Evanzelimuista sen oleul»»na kuulla saapa.

Bvangeliumi Marc. 16: i,

/2>ijben aikaan, kosta Sabbathi ku>
<> lunut olt, osti Maria :c.

Tämä andaa meille tilan tutkistella:
Sitä Christuxen ylösnousemisen päis

iLngellldä pidettyä pää«
siais. saarnaa.

i. Sanantuulioita.
2. Iye Saarnafata.
3. Saarnan stsälle vitoa.

lkttslmmalnen Oja.
Avangelista enfin ntmeldänsä nimittä sana»

kuliliat, nimittäin: Marian Magdalenan,
Marian lacobi ja Salomen. Stllä enstm<
wäisellä on hänen nimensä Magdalan Kau«
pungista, joja hän syndynyt oli, ja nimitetä»
hän täsä enfimmäisnä, että hänellä suurinsuru ja murhet oli lEsuxen kuolnnan ylihe,
jonga hän monilla tuneletllänsä tiettäwäxt

teki ja tuulian.hän olleen se syndinen waimo /

josta, Lucan 7: 37/ 38. puhutan. Sen jäl>
Cc 4 ken
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ken nimitetän Maria lacobi eli sen wäbcm.
män ja Josen äiti, netheen Marian
lihallinen sisar, jolla toisesa naunisesansa mie.
hena oli Cleophas ja mjnkuin luullan edellise.sa Alpbeus. Kolmas oli Salome Zebedeuxen
poikain äiti, joka luullan ollen Josephin lE.suren Elatus. Isan sisar, joka wielänytt pitt
itzensä Christuxen tykö, waicka Christus Ha»nen sopimattoman anomisensa tähden hända.
Matth. 2c>: 22. nnbteli. Saapnilla olit
myös lobanna Chusan Herodexen soudin
Emända, ja Susanna. Luc. 8: v. 3 ja monoa
muuta pyhää waimoa, joita ei nimitetä, jot.
ka haudalle seuraisit. Christus sanoi muinain.
Luc. 7: 44-. Stmonille: näetkös tälnän
nmiMHtti ja lnina sanon teille ractaat Chris»
tityt! näettäks näitä wgimojai EAkät sitä
kuin ne etzeit ja seuratkaat heitä Christuxenhaudalle. Mutta jos sen löytää tahdotte, joka
teidän sielujanne rakastaa ja Hänen ylösnou»
semisensa hedelmiä nautita, nijn olkat wah.
wat nffosa, älkät sitä etziko kuin maan päällä
on; waan sitä kuin ylhällä on. Nimi Mag-
dalena, merkitze korkiaa tornia; HERran ni.
mi on wahwa linna, paetkaat sinne uffosa,
nijn te Hänen helmaansa ja stjpein suojaan
tuletta. Se korkein pitä korkeudesa etzittä.
män, mutta korkeus ractaudesa. Maria mer»
Atzs katkerutta, lEsus sn oikia katkernden ma-
keus, yxi otollillen PgcMs lammas; mut-

ta
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ta kowan katumuxen ja ristin katkerain ruo.
hoin siwusa. Ei Hän salli ihastuttatvi?a Pää-
siäis päiwaä tulla, ennenkuin se surkmeldawa
Pitkä -perjantai on ohihe znennyt. Hän loh.
dutta murheelliset, wirwotta rasitettuja ja pa»
randaa särjetyt sydälumet; sentähden altat
Christuren ristiä häwetkö; sillä ne jotka Ylä-
nen kansiansa karsiwät', he saawat Hänenkansians elää. 'Salome merkitze rauhallista:
rauha on Christuren hedclmä,"te
oletta silloin lEsuren löytäneet, kosta te us-
kotte/ että Jumala Hänen kauttansa on so-
witettu teidän kansianne ja te oletta HänesaJumalaan tytywaiset, tydytte Jumalan lah«joihin, koffa teillä se ajatus on kuin Christu-
rella lEsu ella oli, ja ahkeroihette pitämään
Hengen yhteyttä rauhan siteen kautta. lon<ga sydämmesä eirauha löydy, siellä Pääsiäis-tä pidetan ei lEsuxesa; waan perkelesä. lo< '

Hanna Merkitze armosta rikasta : kusa rauhayn, siellä on myös armo. Christus on mei-
dän Armoistuimemme, Hän on meidän rau-
hamme. Joka Händä etzi, hcm löytää Hä-nen kauttansa armon Jumalan tykönä, jk se
joka Hänen löytää, hän itze kullenkin Armonosotta. longa sydämmesä lEsus ylösnosnut

on, se lisaändy armosa, Jumalan ja ihmistenedesä. Inlnalan edesä uffon kautta; luutta
ihmisten edesä rackaudesa. Jos me jotain li-
kemmä tutkimme i naita pääsiäis Saarnan

C c 5 kW'
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kuutiolta, nijn me heistä sanoa taidamme/että he owat niinkuin kuckaistt lehtiä tätinänsä,
monilla hywllla awuilla kaunistetut; me löy.
dämme heisa: (i.)wilpittömän Jumalan pel.
won, he olit Lain jälken alallansa Sabbathi»na ei rohjenneet Jumalan Lakia rickoa. (2) oliheisa pysvwa ja totinen rackaus lEsuxen tvkö,jonga he sijnä osotit, että he tahdoit tulla lvoi<
telemaan lEsusta. sz.) lönttin heidän tvkö.nansa häweliaisyys, puhtaus ja siweys, La.cas 24: 5. sanoo: kossa he näit kax/ miestäselsowan^tykHnänsä, löit he tastvHnsa
maata pam. (4) andeliaisuus, ei Ke rahaasäästäneet; waan ostawat hywin hajullisia
woitetta wvidellarensa lEsusta; sillä Ke luu»
lit, ettei Hän virmsesa hautamisesa tullut oi.
kein )a täydellisesti woidellutt. Ei he nijn
ajatelleet: lEsus onjo hywin woioeltu, kyl.
lä raha sijhen kuin tarpeellisempi jon käytettä
taitan. Kirottu on se raha, joka silloin saäs.tetän, kostalEmxen kuuntaa pitä edes autet»
tamim.

Toittett Vft.'
tasa on yxi nuorukainen, el

ihminen; waan Engeli nuoren miehen
hahmosa, ilman epailematä Gabriel, joka
usiat k.rrat ennemmin Christuxen tähden itzen«sä ilmoittanut oli. Mutta ettei hän wanhamwaan
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waan«ooreen miehen muodosaitziänsii ilmoit.
tanut, tapahdut sen puolesta, että hän tah.
doi osotta kuinga tjankatctisesa kunniasa ei vh.tään ikää ole, ei heikoutta; waan sula nuo-ruus, kauneusjawakewys. Tämä saarnamiespitää saarnansa istnalda, sen kansia tietä an«
dain, ettäChristus, nijukuin woitonHEß-
ra, saadun woiton jälkeu wihoUistensa ylitze,
ei enää mitän peljätä tarwinnut; sentähdeu
<anoo myös Pawali: Rom. 6: 9. Christus,ioka kuolleista ylösheräcetry on, ei silletteila kuolema saa tästä edes Hä-nen päällensä Että hän oilialla
puolella istui, sen kansia tahtoo hän opetta,
että hän se totinen ja olkia Inmalalda lähe-
tetty Pääsiäis saarnaja oli, jonga hewahwas»
ti uffoa talsit, eli on han myös sen kansia osot.
ta tahtonut, että Christus ylösnousemisensa
jalkenpiti Isänoikialla kädellä istuman. Pit.killä Walkeilla waateillansa andoi hän tietä
Engelttten puhtauden ja pyhyyden. Nau in
altoin hurstaat Christityt ei pyydä jotakuta
Engeliäzsaarnajarensa; waan wtywät niihin,
jotka Imnalan salaisuden huoneen hal-dloifi asetetut owat. 1. Cor. 4:1. KoffaJumala sanan palweliat Engeleixj kuhun,
nijnkuin Raamatun usiasa palkasa nähtäwäon ja lijoitengin Malach. 8: 7- Papin huu-let pita opin kätkemän, ertäTatt hänensttustanfa silla hän.o» HBR-ran
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ran Febaothm Mngeli, nijn se usickn syl.
denttahoen tapahtuu: (i.) niinkuin Engelit
he ilinoittawat Jumalan tahdon; Dan. 9:
22. nijn ustolliset opettajat sitä siimaa tcke.
wät: Jumalan sanasta sanan tuulioillensa
ilmoittamat he, mitä Jumala tehtawäri eli
jatettawaxi tahtoo, jonqatähden beirä myös
korjamn ni-ltkum Jumalan Mngeleitä:
Gal. 4: 14. (2.) pyhät Engelit alati tijttä-
wät lumalata; Esai. 6: 3. sitä tekewät nu?ös
uskolliset opettajat, he palwelewat HERraa,
kijttäin Hänen suurta nimeänsä: (3.) pMt
Eugelit owat totudcsa nijn wahwistetut, ettet
he slllen walhetella taida; nijn uffolliset opet.
tajat kuolemaan asti totuutta edeswasmwat:
(4.) pyhät Engelit owat raittiit, puhtaat ja
vyhat, mielellänsä lumalata pMwäisiä lh.
mifiä nondattawat, kauhistumat syndejä ja
wikoza; niillä saarnamiehillä, jotka et sitä
tahdo, että se maahan rewitäisin yhdellä kä'
dellö, mitä toisella rakettu on, on sama mie«
li, he wältawat julkisia wikoja, täydellä to.
della estäwat sanan kuutioitansa nijstä, har-
joittawatHensa Jumalan pelwoja ja-ruuisa
hywisä awuisa: (5.) Pvbat Engelit owat noy.
rät; oikiat saarnanuehet samalla muotoa, jo«
ta suureinmat lahjat he lumalalda saaneet
owat, sitä mielum.nin palwelewat he mjlla
täbimmäistänsä: (6.) pyhät Engelit rakasta-
wat rarchaa jaMi mieliftttä». saqrnamiehct

owat
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ewat rauhan sanansaattajat, jotka ei kenel.
lectan rijdan ja eripuraisuden kautta pcchen» .

nnstaanna: Jos heidän toisinans kowilla sa-
noilla nuhdella täyty yhtä eli toista sanansa
kuutioista, nijn ei se itze personan; waan syn>
nin tähden tapahtuu: (7.) syndisen parannus
saatta Engeleille suuren ilon; Lucan 15:7-
Elmikän asiauffollisille opettaitts mielmsem.
piole, kuin st, koffa, heidän sanansa kuuliat
Imnalatwman jamailmalliset hi- >

mot hyljäwät ja täja maailmasi» siwias'
ti, huurftaasti ja Jumalisesti eläwät:
Ttt. 2: 18. (8) Pyhät Engelit surewat ih-
misten pahuutta; oikialle sielun paimenelle ei
nMn afia suvullise.'npt olla taida, kuin kos»
ka hänen sanan kuuliansa korwar owar
vmbärins leickamata
pilckana pitäicvat, ja ei karsi sitä. lerem.
6: io.

Aolmas Osa.
Engelin saarna! on lohdututus! ja opetus

ftarna: älkät hämmästykö, sanoo hän,
ei teillä ole syytä peljätä; waan niillä jotka
Hänen ristinnaulinnect owat, te etzitte IE»snsta Nazarenusta, jokaristijn nautittin jaris.
tin päällä kuoli» Hämmästytön ne jotka
maallisia etziwät; luutta ts etzitte Taiwasta
M lEsusm, joka kohta tmwaseen ylösmens'

män
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män pitä; olkon he peljästnxisä, jotka meidän
wihollisemmeowat, joilla ei ole totwoa tulla,xensa meidän kaltaiseremme; hammäftykön
ne joilla Jumala wihamiehenä on; mutta
te otetta Chnsturesa Jumalan ystäwät; aiwcm
onnelliset owat nämät waimot mnilman ra»
kastawita suhteen; sillä mailmau rakastajat,
ei löydä mikä he chinat. He etziwat huwitu>
xia, löytawat rasituxia, etziwat tawaroitaz
mutta lövtälrät pauloja, etziwat ku»niaa;
mutta lövtäwllt häpiän: jos de wielä löytäi»
sitkiu mitä he etziwat; löytäwät he kuiteugin
kaikesa kuin he lönnneet owat, sulan kiron) en;
te eyitte Jujusta Nazarenusta, joka ris-
tijn naulittu oli: me jotka olemma opetta»
jat, eliKircko-Engelit, meillä tähän aikaan
on suurempi syy sanoa: ett te etzi sitä rlstijn
naulittua; waau maallista, rikasta, ihmisten
tapaista, woimallista jakunniallista. Sitä
ristijn naulittua lEsusta he hämmästywät ja
hapelvät, hemeuewät Hänen ohihensa, kau»
histuwat Händä, kosta Hän heidän owensa
edesä makaa. Harwat löytän, jotka sitä ris«
tin naulittua lEsusta ehiwät. Joista minä
jousein «len teille sanonut ja.nyttkin it-
tein sanon, he owat Christuxen ristinwidolliset: Phil. 3:18. Enin osa etze M
lEsusta, joka spitaliset puhdistaa, sokiat nä.
temmään saatta, kuurott «tekeekuulemaan ja
uuM.hubulnaan; mutta muuttaisin et ajat.

tele
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tele Jumalanpäälle, eikä muistackan lEsus.
taChristusta; unhohtawat sielunsa waaralli»sen sairaMn, ruumillisisa tarpeisansa ja tus»
kisansa ainoastans pakonsa Christuren tykö ot.
tawat; mutta ei chi sitä ristijn naulittua IE«susta, et Hänen rististänsä ensinqan mitän tie»
tä tahdo. Toisilla taas on kyllä nneli ehiä
lEsusta; mutta ainoastans eli Canan haisä,
josa Hän weden wijuari muutta, eli Berh.saidan korwesa, josa Hän muutamilla letwil.
lä rawitze muutaman tuhannen miestä, nä»
mat ei wielä pelkä Christuren sanoja: rvoiteitä! jotka nytt rarvltnt olette Hanylösnousi sanoo Engeli, se on: Hän läri yau.
dafta omalla wäellä ja woimalla. Händä
nijnkuin elämän Pääruhtinasta ei kuolema
piduttä tainnut: Hänellä walda
na Hengensä, Hänellä oli myös walda
sitä taas otta. loh. 10: 18. Että eläwa
ihminen ylösherättänyt on kuolleen, nijnkuin
PcmriTabithan, onihmeteldawä asia, Teko.
Hiirj. 9: 4c>. että yxi kuollut herättänyt on toi.sen kuolleen, nijnkuin. 2. Kuning. Kir. i z :

21. lukea taitaan, on wielä ihmeteldäwämpi;
mutta, että kuollut ihensä ylöeherätti, onkaickein ihmeteldäwin asia. Totisesti tätä ei
yxikän muu tehdä tainnut olisi; waau ainoas-
tans se, joka itzestäusä sanonut on: loh. 11:
25. minä olen ylösnousemus ja elämä.Meidän pitä sentahden, Christuxen ylösnouse.

mism
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misen uskoman, rl ensjnaän epäilemän sijtH,
lijoitengin, koska yxi pyhä Engeli, jokaei ole,
perkelein tawalla, joku walhetttlia, todistaam sarnaa fijtä: Hän ylösnousi --- rayo siaakuhnngahe panit: hän mu stuttaa
heille Cliristuren omat sanat, kuin Hän heille
vlösnonftnnscstansa sanonut oli: Lucan 24:
6,7. tNmstakat winga Hsn teille sanoi,
kosta Hän nnelä oli, sanoden;
ihmisenpoika pitä ylönanliettaman, H,t«
neistenkäsi,n ja ristiin naulittaman /a rol,
nlanreim päiwana ylösnouseman sa he
muistit Hänen sanansii. Prophetat wan.
hasa Teftalnentisä owat kylliri Chrismxen
ylösnousemisen ilmoittaneet, nijnkuin David:
Psalm. 8: 6. Sinä teit Hänen rvähä
wähemmaxt ILngewtä; waansinH lan-
nistat A,inen kunnialla ia taumstuxella:
tämän mjnPawaliChristuxeensowittaa. Ebr.
2: 7. ja Psalm. 16: Icx ett sinä hylM
minun sieluani helwetim, etkä salli sinun
pyhä s näkervän turmelusta: täniän Petä»
n Teko-Kirj. 2: 27. ja Pawali Teko-Knj.
13:35. ChristuxeeN sowittaa. Esajas on täs>
ta Christurcn ylösnousemisesta ennustanut.
Esai. 53: ja 25: näitten ennustusten siwusa,
nijn monda esikuwaa jamaalausta on Chrtftu-
xen päälle tarkoittanut. Niinkuin Joseph,
jokakolmanteen wuoteen oli fangwdeja; mut.
ta sitten kunniaan korgotettin; ja Jonas, joka

kolme
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kolme wuoro kautta oli walaskalan wahasa.
Matth. 12: 40. ja saman walastalan Iu«
malan kastun jalken täydyt hänen eläwänä
maalle oxendaa; nijn kuolema myös waavlt-
tin Chrlstuxen eläwänä takaisin andamamr.
Se-TaiwaallmenMä, Korkian Weisnn 5:
1. sanoo: Minä tulin minun sisareni: ra-
tas morsiameni/ minun yrtitarhaani ja
olen minun Mirrhammi ja minun Ms
tlni leikannut ylös i sanain ymmärrys on
tämä: Chrtsms wirwotuxensa yrttitarhasa on
leikannut kärsimisensä jälkeu Mirrhaminsa ja
nytt yrtMänst wirwottaa meitä, se on: ylös
nousemisensa hedelmillä.

Etten me nytt enä tarwitze epäillä Chris»
tuxen ylösnousemisesta, nijn vita nykyinen
Juhla hurskaille Christichille ilo Juhla oleman,
jona he riemultkan ja iloitkan Jumalan
edefa ja riemuittan ilosa. Psalm. 68: 4.
Koika Jacob sen kuuli, että hänen poikansa
Joseph wielä eli jawallan päällä EMtisä oli,
sanoi hän: Luomis. Kirj. 45: 28. A-ytt mi-
nulla kyllä on, että minun poikani Jo-seph elää; tällä tapaa taita myös uffowa
Cdristittn sanoa: nytt minulla ky/la on, että
minun lEsureni elää, joka sanonut on: minä
elän jate myös elätte. loh. 14:19. Ilonja autuuden ääni on wanhurftasteftmajoisa, HERran Hikiä käsi saa woi-
ton. Psalm. 118: 15. Nytt kuullan uffo.

D d waisien
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waisten Jumalan lasten ilolla weisawan:
Nytt lEsust lohdutusta», Rijttäkäm
korkiast, Rans ilom osottakam, N)cisa-
ten ylös nousi haudast,
Meit päästi pahast paulasi, Toi rpoiton
tullesans. Etzikcm Jumalattomat iloansa ja
huwitustcmsa näinä ludlina, juopumisesa jamuusa maallisesa turbudesa; sanokam me
naurulle: sinä olet huilu! ja ilolle mi-
täs teet i Saamaja Kirj. 2: 2. Meidänsuumme olkcn naurulla täytetty, ja
meidän kielemme täynäns riemua; mut»
ta mingatäbden t sentähden että me sanoa tai»
damme: HlLXra on suuria tehnyt mei-
dän kohtaamme, sijtä me olemma iloi-
set. Psalm. 126: 2, 3. Kuinqa surkmsti ne
mencttäwät itzensä, jotka tänäpänä ei pyW
iloa tykönänsä osota; waan maallisen ja ajal»
llsen wiheljäisydensä tähden kaywät murhei»sensa jaaikansa hllokauxilla jakyyneleillä kulut»
tawat; mikä ilo meillä olla taidais, joilla köy»
hyys, waino ja huomen risti on s mutta sen»
kaltaiset mahta ajatella, ettei tämän nykyi-sen ajan rvaiwat, ole sen kunnian werta,
tuin meille ilmoiteta». Rom. 8:18. Mut-
ta ci sima Ma ole, että nämät Juhlat ilolla
kuluteta»; waan meidän pitä kokeman hengel-
lisellä tawalla itze ylösnosta; joka tapahtu,
koffa me (1.) ylönkahomme maalliset ja tal>
waallista ehimme, Pawalin neuwon jalken:

jos
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sos te Christuxen kanssa ylosnosneet
dletta, ttijn eyikät nijtä kuin ylhäällä
owat, josa Christus istuu Isän oitiallakädellä, eyitäär nijtä tuttt ylhäältä
owat, ja ei nijtä kuin maan päällä
owat: (2.) luowumme synnistä; kosta Jo»sua langee maahan kasinoillensa HERran
Arkin eteen ja rukoile Israelin edestä, sanoo
Jumala hänelle: nouse ja pyhitä kanssa.
Jos. 7: i3. Joka synnistä et luopua tahdo,
kuinga se Chnsturen kansia ylösnosta taita i
nijnkauwan kuin ihminen elää ehdolllsisa jä
kliolettawaisisa syttneisa, on sielu hengellisesti
kuollut: (3.) kaicki ristit ja wastoilvkäymiset,
karsiwällisesti kannamme/ ajatellen, että Pa-han ilman perästä andaa Jumala Au-
ringon paista ja paruutt ja itkun perästä
täyttää Hän meitä ilolla. Tob.Z: 22. ja
ettei se iloinen Pääsiäis päiwä enttett tule?kuin se surkia Pitkä -perjantai ott ohihe mett»
nyt. Kaickia mucheellisia sieluja taidamma
Me lohdutta Engelin sanoilla: almt hämmass
tfto. Se ylös nosnut lEsus huuta itze heidän
tykönsä: lerem. 31: 25. mitta tahdonwäsyneer sielut wirwotta, ja murheels
liset sielut rawica: kosta Lutherus Muinam
dli Murheistmsa > kirjoitti hän pöytänsä MUe/se oN: Hän etäa; kosta häneldä kysyd
tln, mitä se merkitzi i wastais hän: lEsus elääja ellei Hän eläisi nijn en minä hettMn mait-

DV 3 mM
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masa elää pydaisi; mutta Hän elää, minun
pita mOs elämän. Lain kirous ei taida pel-
jättä meitä; silla Jumala on Poikansa IE.suxen ylösherättänyt meitä siunammaan; Te-
ko-Kirj. 3: jos omatundo kandaa meidän pääl'
lemme nlösnosnut IEHs lisää meille rau.
Kansa: kuka tahtoo Jumalan walittuin
päälle kanda? Ilnnala on loka tekee
wanhurstaaxi, kuka tahtoo i
Cdristus on kuollut, ja Hän on myös
ylosderätetty, on myös Jumalan oiki«
alla kädellä, joka myös rukoile meidän
edestämme. Rom.B: 32, 33. Jos kuole»
ula peMäis meitä, nijn me sen tiedämme,
että kuolema on nielty Ehrismxen woitosa, me
taidamme nytt sanoa: i.Cor. 15: 55-
lema! kuja on sinun otas? helrvetti! knsa
on sinun woittos i Jos se pimiä hanta ja
turmeluxen ftnkuteldawa muoto, jota meidän
ruuniimme odottawat, ajais meihin pelwon,
nijn me tiedämme lunastajamme elärpan
ja Hän on tästälähin maan päällä sei-soma. Jobin 19: 25. Ylösnousemisesa <y«
dämmemmeilon, saamma me jallensrackaat
omaisemme, joista me täällä murheella erin»
neet olemma. Tämä awattu ja tyhjä hauta
wisieytta'meitä sijtä, että wijmeisna päiwäna,
Jumalan woiwan kantta, kaicki haudat awat.
taman pita ja whjäxi jäämän. Nijnkum
Christus on nosnut wolluista; nijn pitä myös

mep



meidän Ehristuresa eläwixi tuleman. 1. Cor.
15: 13, 14. Jokainen uffowa Christitty
kuolema hctkellansa rohkiosti weisata taita:
lLttäs tuolluist nosnut olet, Sentäh-
den en jää minä hautaan, Taiwaas as-
tllmas lohdutta todell, Sekuoleman pel-
wos woi autta, Rusas olet sinne minua
wisner, Z3tt ijäisest aina tyksnäs lie-
nen; Sijs iwisest tääldä nytt lähde».
Slue kuin nckouM pidetyt owat wcifa,Wirsi 166.

Toisna Pääsiäis Paiwäna,
Wcisa ensin Wirsi N:o 158.

, joka on pient lmdA,
MZW Gvrach. 11: 3. taitan ustalla

tawalla tutkistelda: se on yxi ku°waus ei ainoastans Christilliseen Senrakuu<
oaan yhteisesti; mutta myösitze kuhunkin iH-kowaiseen sieluun. Christtllinen Seurakunda
lnonesa asiasi werratan Mettiseen: heistä rir-
joitetan, ettei he taida karsia sen kaltaisia, jot-

ka huoruteen ja juopumiseen taipuneet owat;
he perckawat pesistänsä pojes kaicki mitä saas-
täinen ja kelwotoin on; ei he juo wetta, elleise ole selkiaa ja puhdasta: nijn Christtllinen
Seurakunda ja sen oikiat jäsenet karttaa syn-
nin saastaisuutta ja halunsa löyM Jumalansanan puhtaasa lahteeja; Koiruoho on bmkia
Mettisille, ei he sijta nestettä ime, eitä menesty

D d Z he
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henijsäpaikoisa, joisaBalsami haise; nijnon
myös Jumalattomain tawat ja heidän ulko,
kullattu hartaudensa Jumalan Seurakundaa
nastan; sillä hän tietä sen, ettei yxikän ul-
kotullattu tule Jumalan eteen. Jobin. 15:
16. Koffa Mettiset kgrkondua tahtowat, niin
he waffi astiain helinällä pidätetim ja takaisin
saarelan; aiwan mjn koffa Christuxen Seura»
kunda synnin ja erhetysten kauM luopuu py.
jes, mjn se Jumalan sanan Äänellä oikialle
tielle taas saatetan. Mettisillä on sota Wap,
sinisten ja muitten mesi warasten kansia; nA

on hänen wihyl,
listnsa, mjn sisällä, kuin ulkona, jotka hänen
hywydensa pois ryöstä tahtonat, joiden kansiq
hänellä suurt sota on. Ilmest. Kirj. 12: Nijw
kuin mettiset suuren kuhinan kautta
kehoitetan; nijn pitä myös Jumalan Pojan,
duomio paiwanäe suurella huudolla ja yljM'
maisen Engelin Äänellä kuolleet ylösherättä»
mm. 1. Thesial. 4: 16. Itzekukin uffowa
sielu raitaan Mettiseen werratta : Mettinen
vn pieni, kanda weden meden walmistmeri, on
luonnostansa äkillinen; hänellä'on tutkain, jol»
la hän wihollistnia wahinjoitta, ei sekoita it>
ziänsq muitten kansia, tekee meden ja meden
wahan; hänellä on jalat ja sijwet; seura Ku-
«ingastansa, on pikainen ja nopjn lendämäan:
kaich tämä taitan uffowaiseen sieluun sowttet'
M. Hän on nöyrä >a wuMttaausem



Nscin kyyneleitä: äcfiä wihastu synnin'ylitze;
,et sekoita itziänsä lihallisijn haluhin; hän tekee
meden wahcm, koskahan muille wanhurstau»
dm tien »sottaa; hän kokoo mettä, koska hän
rackauden töitä tekee; hänellä on jalat, kosta
hän yhden hywän awun toisen jälkeen täyttää,
yhden bywäu työn toisen jälkeen tekee; hänellä
m sijwct, koska hän ajatuxillansa astuu tai'
waaseen; hänellä on hänen tuhmansa, koffa
hän knttä m ylistä lumalata; hän seuraa Ku>
«ingastansa, kosta hän Jumalan Hengen ihi.ansa nuhdella ja hallita anda, ei hän ole hi-
das, kosta hänen hywää tekemän pitää; mutta
rohkenisimmako me werrata Christuxen metti»
seeni kaiketickin; sillä me löydämme Hänestä
Evangeliumisa, sitä kuin mettisesäkin löytään,
nimittäin: tutkaimen ja meden; tutkaimen
sinä, että Hän nuhtelee nijtä kahta opetus»
lasta, kuhmu heitä tompelixi ja hitain sydäm»
mestä; mutta meden, sijnä, että Hän pitäH
heidän edesänsä ihanan Pääsiäis saarnan.

Bvangelmmi, Lucan. 24: 13.
/2tinä päiwana meni kapi heistä yh-

teen kylään / joka oli Jerusale-mista :c.
Me tahdomme nytt tästä tutkistella:

423Toisna pääsiäis PäiwänK



roisna pääsiäis päirvänä.424
l. Nijnkmtt kowaa ja nuhtelewaa.

< 2. Nijnkmn suloista jalHhduttawack

Osa.
puhuttele ja nuhtele opetuslapsi.ansa ensin terawillä ja korvilla sanoilla:

o! te tompelit ia hitaat sydammestä ulfosman. Tawklnnen on lnuutoin ibmistm sea>sa sanoa: murheellisia ei pidä murheellisem»maxl saatetta man, ei kiwee kuorman päälle
vandaman; mutta täfa on Chrisms neentisel»
da murheelliset opetuslapset murheettisemmaxi
tehnyt. Ei se tammukan toisin olla; sillä
markapaisia haawoja ei saa kohta paranda»
waisella lakityxella woidella; waan ymmärrä,
wäiset läkärit woitelewat senkaltaisia haawoja
ensin karwallla ja tulnttawaisilla lariwxilla
ja ellei se kyttiri ole, nijn he teräwäin rantain
kansia awaawat haawan suuremmaxi, joka
ei suingan wahingori; waan hyödytyxexi ta>
paytuu. Usiafti Isa kowin kuritta lastansa;
mutta aikoi kuitengin hywaa sen kansia, rac>
kauden kuritus ei kuoleta, ehta kuinga kowaxise nätyis. Mitä hywast aikomisesa tebdän, se
pitä hywin wastan otettaman, jos se wiela ko-
waxikin nakyis. Opetuslapset ei olleet parem-
bata ansainneet, kuitengin nijn tämä kuritus
ei tapahtunut erinnaisestä wihasta, nijnkuill
ihmiftt wilMNsa sammutta pyytawat, koska

heidän
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heidZn rangaiseman pitä; Syrach. ic>: 6. wacm
oikiasta wiraan kijwaudesta. Se karwasteli
lEsuxefa, ettei he nijn monen saarnan kautta
olleet wlela paremmin oppineet. Hänkuhni
heitä tompelixi heidän ymmarryxensa sokeudenpuolesta, ettei he wielä käsittäneet Hänen kar»
stmisensa salaisutta. Tompelixi eli tyhmäxi knt-
«ltan se, jokaylön palisn eli ylönwahan tietää.
Opetus lapset täsä, ei ylön paljo; waan ylön wä-
hän ti?-,it: he tiesit puhua Christuxen ristijn
naulitzemisesta; mutta ei Hänen ylös nousemi.
ftstansa: ja nijn ei he tienneet mitä heidän oi-
kein tietämän piti; heidän kansiansa olit asiat,
nijukuin ne wielä tänapän motten kansia owat.
Moni sanoo: minä tunnen Christuren, ja ei
tuitengan rakasta Händä, jos he tuten Chris»
tuxen rackauden tundeneet olisit, että Hän hei.
dan edestänsä kuollut on, nijn he Händä ylit«zen kaickein rakastaisit. Kuinga taita se mahdol-linen olla, että ne Hänen tundewat, jotka
enemmin kuldaa, min Händä mkastawat.Jos ihmiset oikein tundisit Christuren sixi, että
Hän kerta tnlewa on duolnitzemaan elawita
jakuolleita rohkenisiwatko he silloin nijn häpi.
allisesti elää? ei se Christusta oirein tunne, joka
ei pihaa syndiä. Tompelixi kutzutan ne, jotka
halwat ja wrhatkappaleet korkiamn. arwa»
wat, kuin kallijt. ' Opetuslapset Evangelw'
misa ajattelit runmillista velastusta, kosta hesanoit: me luulimma Hänen sin, MaK d 5 Mac-
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Israelin piti lunastaman, ja unhohtlt ljan<
kaickisen lunastuxen, sentähden he kohtudellatompelixi kutzntan. Jumalattomat paremda.
na pitöwät ruumin, joka on tomu ja tuhka,
kuin kuolemattoman sielun: parembana pitä»
wäc katowaisen mailman , kuin sen taiwaasa
ijatt pysywäisen ilon: parembana lybyen ilon,
kuin ijankaickisen autuden. Mutta mikä "taita
suurembi tyhmyys olla, kuin teloittaa esikoift.densa oikeuden, ruffian herkun edestä,'injnkuin
Esaui Luomis. Kirj. 25: ;o. kaiken ojallisu.
den Christnxesa, sika lauman edestä, niinkuin
Gergezenerit teit? Matth. 8: 34. Kuningch
lista herrantta taiwaasa, yhden turhan maan
taloin edestä, niinkuin kutzutnt, jotka suurelle
Ehtottiselle kutzuttin. Lucan N: 18: Clms.
tus tasa ei ainoastans pistä opetuslastensa tyh.
myyttä teräwällä tutkaimmellansa; mutta
myös heidän uffonsa hitautta. Httaixi sydäm>
mestäkutzutan ne, jotka wtjwyttelewät jaowat
pitkälliset jotain toimittamaan: muutoin niin
neuwoo Jacob. 1: 19. että meidän pitä
oleman hitaat puhumaan ja hitaat wp
haan. ituonnosta olemma me hitaat sydäm»
mestä uffomaan mitä Prophetat puhuneet
owat; sillä syndi rippuu meisä ja tekee meitä
hicaixi. Ebr. 12: 1. Mutta Uffo se tulee
taiwaasta, se on ulkomaan yrtti, joka ei itzes»
tänsä kaswa meidän sydammisamme, sentäh»
denpita meidän Jumalaarukoileman, että Hänpois<
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poidottais meildä sen kansia syndyneen hitau»
hen, ja sen siaan meille mieluisen, lihaisen ja
uffowaisen sydämmen amlais.

Jotain kijtettapää löytän näitten opetus»
lasten tykönä, ettei he wastan pistänneer ja
suuttuneet, koffa heitä pistettin ja nuhdeldin,
he ottawatChristuxen nuhten wastan siweyden
hengellä. Olis toiwotettapa asia, jos kaicki
Chnstityt opettajamsa nuhdet-saarnat kijtoxella
mstanottaisit, koettelMt itziansä, ja oman
jyhmydenft jaepäuskonsa tuudisit, eikä suuttuisi
nijiM, jotka heitä julkisesti nuhtelemat. Amos
5: ic>. ei astuis Achadin asteleille, joka Pro.phetasta Michasta sanoi: 1. Kuning. Kirj. 22:
8. minä nuhaan hätzdä; ei hän mi-
nulle mitään hxwaa ennusta; mutta har»
Mt Christityista löytän, jotka karsiwallifydel.
lä nuhdeh saaruat wastan ottawat; sillä totuus
aina wihat woittaa; he tahtowat mieluim.
Min olla nubtelcmata: Jos heille heidän syn«
diust eteen afttetan, nijn tulewat he hawyttö-
mäxi. Ruhtinas Georg Mlhelmi Branbo«
rlft sanoi Pappeinnuhdet-saarnoista näin: Pa-
pit opettawat oikein sitä kuin heidän wirkansa
waati, ja heidän pitä wapahtaman sielunsa.Jos sanan kuuliat niin eläisit, kuin heidän pi>
dais, nijnPapit myös saarnaisit mitä he mie-
lellänsä kuulla tahtowat; sentahderi alkät wi>
hastufo, kosta teitä nuhdellan, ottasaat Mrsi.
lvällisyyella totuuheu^sans..wastan, opetus.
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lasten esimerkittä Evangeliumifa. PaM mie.
lellänsä sen soisit, ettei he nuhdella tarwitzisi.Lutherus sanoi lnmnain: ellen nnna tarwitzisilukua tehdä, sinun sielustas, usto mwua! en
minä ikänalns nuhtelisi sinua. Ei se taidackan
toisin olla; silla nain sanoo Salomo Sanan»
last. Kirj. 26: 6. hxwän suowan haarvat
owat paremnLKt. tuin petollisen waino»
fan suun andamistt. Oikiat Chriftityt ei
pahaxu waan sydämmesänstl tutkistellen
sauowat: Matth. 26: 22. HHR.ra lienew
go minä se. Kosta he sen hawaitzcwat, että
he osattin, nijn rmcki wiha opettaita kohmn sei.
sahta, ja he wihastuwat itze päällensä, ja pa.
randawat elämänsä, että Pappi edespäin wai»
kenis, sentäbden poikani! älä HM>ra»kuritusta hxljä; ja älä olekärftmatoln,
kosta sinua rangaise, sanoo Salomo
Sananlaff. Kirj. 3:11. ia samanKirjan 12:
1. joka iyens mielellänsä kuritta andaa,
se tulee toimellisexi; mutta ioka rangai-
semata olla mheoo, se on tyhmä, perään
ajateldawat owat Pawalin sanat: 2. Cor: 5:
i- Jos me trhmistyneet olemma,. nijn
me jen Ilnnalalle olemma, eli jos me
taidosa olemma, nijn me teille taidoja
olemma. Isä ei syndiä tee, koffa hän lasnnna
kurittaa, jos wielä wiha kowakin olis. Wirka
on sitä warten säätty, että sen nuhteleman pi'
täis. Omain personainsa puolesta mahtawat

Pa>
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Papit tvääryttä karsia; mutta ei Wirasa;
M sijhen owat he lumalalda säatyt, että
heidav syndiä nuhteleman pitä. Meidän tvir»
kammei on Pyhän Hengen wirka; mutta
pphä nuhtelee mailmaa ftnnitt
lähden. Johan. 16:8. Ei mahda kukan
mmtta; Mi saarnamies hän kiroo syndiä;
mutta ei syndistä: ei hän chi hawäista; waan
tMä handa. Oikiat opettajat rackauden ja
Waisuden hengellä nuhtelewat, että heidän
nuhteensa ei ainoastans haawoitais; mutta
myös parannais; silla kaicki mitä ei tapahdu
rackauden hengesä, sitä ei parannuxen hedel--
mat noudata. Nijnkuin LaMri ei pahaa sil.
loin aiwoi, kossa hän hawan snuremmari awaa,
AwastelewiUa lakityrjllä sitä woitelee japesee
sen wijnalla; nijn lEsus myös ei pahaa ai«
woi, waicka Hän koroilla sanoilla nuhtelee.
Koffa karwastelewa lakitys on tehnyt, mitä
en tuli tehdä, nijn se erinäns laffttaau ja toi.
ella läkityxettä, joka helpoitta ja parcmdaa,
MMi5 woidellan. Koffa parandaminen me»

nestyy nijn Läkäna monin tawoin kutetän;
Chrlstityt jotka kärsiwallisilla korwilla, lkultl-
delewat sitä, että he Sielunsa Pamndajalda
tompelixi ja tyhmäxi kutzutan, ja sen jalkm
myös tyhmydestänsä luopuwat, heillä on sijtäse hyödytys, ettei he duomiopaiwäna itziänsH
bulluxi kuhua ja sanoa rarwitze Wijsaud.
Kirj. 5: 4.

Toi-



loinen Osa.
saarnaa seuraa sutoittett nckwo ja

"5" opetus lEsuxm kärsimisen tarpecllisu,
desta, joka on sen taiwaallisen Mett:ie,'. makia
mesi: eikö Lhristupen pitänyt näitä kär-
simän, ja Hänen kunniaansa sisälle käy-
mäni Hän tahtoo sanoa: te tuuletta senonnen huomosta tapahtuneen, että lEsusnäin paljo Jumalattomilta ludaalaisitda rär>
sinyt on, tosin! hettda tuoletetuxi tullut;
Mutta sen piti m'jn oleman; silla kuingcW
muutoin Israel olis tainnut lunasteturt tulla!
minä hawawen, että teidän uskonne walkeuson melkein sammunut, te luutetta lEsuren
Nazarethistä ollen wäärän Mejziaren ja pet<
tajön; teidän olis pitänyt Hänen kärstmiscs.
tänsä wahwistaman teitämme teidän usto<sanne; sillä ihmisten tähden on Hän nijn paliö
kärsinyt. Christus Meni tosin mietuisesti kärsi»maan jakutzumata tuli mailmaan kärsimään;
kuitengin piti Hänen kärsimän; sillä se olisen Kolme-vhteiM Jumalan neuwosa päätet.
ty ja sen puolesta pyhään Raamnttun kirjoi»
tettu ja ilmoitettu. Jos lEsus tätä katkeraa
kalctia yrttitarhasa Mm hämmästyi, että Hän
taiwaallista Isäänsä rukoili, että Hän sen po«
jes ottanut olis; nijn ei Hän tullut silla erää
kuulduxi; se katkera katcki piti ulosjuotamant
MeMs piti kuolttettaman, ellei luhataiset
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sitä tehneet olisi, jonga se kaicki tietatva lu<
mala edeltäpäin näki, että heidän se tekemän
piti, nijn se kuitengin eli metzan petoin, eli
itze pahain Enaelein kautta tapahtunut olis.
Kuitengin oli F sijnä siwusa myös päätetty,
että Christus ulosseisotun kärsimisen jälken
piti kunniaansa sisälle käymän. Alenda»
miscnsa tilasa Hänellä tosin oli sama kunnia;
mutta harwoin sitä harjoitti; kahdella yrt»
termisellä wertaurella minä sen edespanna
tahdon: koffa ihminen pyörty, nijn Sielu jasen woimat jääwat hänesen; mutta ei ne ih«
misesä mitään waikuta: eli myös koffa ihmi.
nen makaa, nijn elää hänyhtähywin, hänelle
jäawätsilmät ja korwat, näkö ja kuulo; mut-
ta ei hän kuitengan näe, eikä kuule, hänellä
on järki ja ymmärrys; mutta ei käytä nijtä,
ennenkuin hän heräjä. Sitte kuin Christus
kuolluista ylösnousi, astui Hän lumalallijen
kummansa täyteen harjoitureen. Ah! su-
loista saarnaa: kuka nytt tahtoo meitä waiwa»
ta s meidän weljemme, Immanuel ja Wa-
pahtaja on kunniaansa sisälle mennyt, eiköHän
meitä wihamiehiämme wasmn ftlojelisi raic.
ketickin! Jos Jumala on meidän edes-
tämme, kuka woi meitä wastan ollai
Rom. 8: 31. Jos Hän alendamisensa tilasa
ainoalla sanalla wchamiehemme maaban lyö-
dä taisi? eikö Hän paljo mämmin sitä nytt
tehdä taiwi Olen jujpels turwas/ Ma-

431Toisna Pääsiäis päiwänä.
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pa kaickesi surmasi, lVaicka ahdistaa,
Wlhollmeft hmy, Perkel kiukus waiv,
ILsus tääll' Sijövel<
kärviel, waick syndi ja helrverr pauhaa
ILsus lisää rauhaa. Sitalikin rupeig
IMus Mpsexesta ja kaiWa Prophe-
taista selittämän heille kaicti kirjoituret.
Woi kuinga suloinen oli tämä selitys heidän
sieluillensa! ei olis ihme ollut, jos ye Dawi.
oin kansia. Psalm. 119: ivz. sanonet olisit:
sinun sana s owat minun suulleni makiain»
mätäkuin hunaja. Ilman epäilemä ta Christus
yhden ennustuxen toisen jälken tW edestuonut
on, ja »sortanut, kuinga ne jo täytetyt owat.
Hän on myös edestuonut kaicki kmvauxet,
jotka Handä tarkoittaneet olit. Medellä on
erinomainen woima sairautta parandamaan;
se TaiwaaUinen mesi, jonga lEsus näille
kahdelle opetuslapselle andoi, on paljota woi.
mallisembi, se oli heille elamatt haju elämä»
xi. 2. Cor. 2:16. he tulit sen kautta ijankaic.
kisesta kuolelnasta pelastetuxi/

Nijnkuin Christus taft näitten opetuslas»
tensa kansia itzensa menetti; aiwan nijn Hän
alati omainsa kansia itzensä menettää. Hän
haawoiftaa ja parandaa; Hän alas painaa,
ennenkuin Hän jongun ylöndä; näin tekee
Hän nijn ruumillisisa, kuin hengellisiäkin
asioisa. Jos?Hän jongun kunniaan täsä ma»
ilmasa korgottaa tahtoo, mjn Hän sensa«
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ftman edellä päin kärsiä pilckaa ja ylönkatzet'
ta, nijnkuin Josephin esimercki osotta; nijn
tekee Hän ,nyös henaellisisa: ensin nuhtelee
Hän, sttte Hän taas lohduttaa: ensin kutzuuHan Cananean waimon koiraxi, ennenkuin
Hän hänen uffowaiftxi tyttarexenst ylösottaa.
Ei kukan taiwac.>'en tule, joka ei edellä päin
Christureloa ole syösty helwettijn, ston: joka
ei helwetin tuffaa Musansa ja omasa tunno.sansa maistanut ole: ei ketään duomio päiwä-
na kutzuta Isän Jumalan siunatuxt, joka ek
täällä ole wiheljäistxi ja hyljätyxi syndisexi
kuhutuxi tullut. Alkät sijs oudoxuko sitä;
kosta lEsus Hän menetta itzensä teidän kans»sanne nijnkuin Opetuslasten kansia. JosHän teitä nuhtelee, nijn Hän kaiketickin tei-
tä taas lohduttaa, taiwallista mettä teille ja.
kaa, joka teitä ijankaickiften elämään wahwis»
taa ja ylöspitäa. Waicka se perkelettä jaha-nen jouckoansa karmijf että te tätä mettä, seon: Tunvallista oppia, nijlrWrkiasti arwaat»
te ja teidän humistustanne sijnä etzitte; nijn
ei hän kuitengan teitä wabingoitta taida. SeJumalinen ja urhollinen Jonathan löysi met-zäsähnnajata, jakoskahan sitä maistanut olf
walpaannuit hänen silmänsä, hän mli sentäh-dm hengen waaraan, ja olis täytyn ?

ellei kansa esirukouxellansa händä pelastanut
olisi; i.Sam. Kir. 14: 27, nijn se kat.
Ne nijlle käy, joilla Jumalan sanan ma.

E e G
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kiaan hnnaman halu on: perkele kokee kuolet,
taa heitä; mutta Jumala temma heidän lH
nen kynsistänsä ja ihmeellisillä tav.-a benM
ylös pitn. SentMen ältät peljätkö nijtä,
jotka ruumin mppawat )a ei*woi sielua
tappaa, Math. ic>: 28. waan lobduttataat
teitainle lEsnxen suloilla > ;paus sanoilla:
Mattb's: 12. iloirkat fa riemuitkat; sil-H teidän palckanne on suuri tairoaisa;
illä näin he wamolsit f)rophetaita. jot-
K teidän edellänne olit. -buolntkamme
Mtöreri: Ah! liLsu pN> txksnän, Joaika soutu ikhtollen, 2lnn sanas walo
autuas, Ain paistaa sinun huoneesas.
Sun sanas ann Ltt'wal-
teudes waellan?, wtlmein surun laa-
xost tast, Caiwaseen txtos taidan: paäst.

Pidä ja sittt weisa Wirsi N:o 232.

Kolmantena Paasiäls Paiwanä.
Weisa ensin Wirsi N:<? 224.

ja ylistettäpä on se mallinen MU'
Ka. Aiwan onnclliftt olit Israelin
lapset, kofka be Kuningas Salomo-

nin Mllttuxen aikam turwailiftsti asuit itzetn.
tiu wiMpunnsa ja sikuna vuunsa alla. i.Ku»
ning. K. 4: 25. Koffa mu'a on, silloin yri
kylän mies toisen kylällisensä wijnapuuusa ja

sikuna
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sikuna puuns ala kutzua taita. Zachar. 3:
ic>. jokainen silloin maansa kyndäa taita hy.
wasä rauhasa, ja maa kafwaa wiljan ja puut
kandawat hedelmän, Wanhimmat silloin hal«
lihewat ilman estettä, toimittamat käicki hy°
win, Kauppamiehet menestywät ja byöty.
wat kaupoisansa. i.Maccaber. K. 14: 8,9.
silloin kuullan riemun ja ilon ääni, Mä' ääni
ja Morsiamen ääni, ja niiden ääni, jotka sa«
nowat: tiMkät 3ebac>thia,
että Hän <3n ja Hänen laupidens
pfsp ljankaicklstltt. lerem. 33: 11. mut»
m pikemmin sanda meresä, lehdet ja ruohotmaan päällä lukea taittaisin, kuin puhua ruu>
millisen rauhan hyödytyxestä ja Sodan wai-
woista ja wabingofta: kuitengin sitäkin kal-
lmnbi on se Chrlstnxen ylös nousemisen kaut>
M ansaittu sielun muba, se tay yli. kaiken ym-
märryxen, jonga lEsus orems lapsillensa ib
moitta, koffa Hän heidän tykönsä tuli ja sa.
noi: rauha olwn teille! josta
misa lawiammalda puhutan.

Mvangelmmi Lucan 24: v. z6.
Gösta he naita puhuit/ seisoi lEsus
«> itze?c.

Tästä on meillä tila tutkistella:
,

Sitä kallista ja wermwinda Sie-lun ranhaa.
>Ee2 i.Misä
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i. Misä se seisoo.
2. Renellä se on, eli kuka sen omis-

taa taitaa.

Mnsimmälnen Osa.
Asauha olkon teille'. Moni taidats luuls

la, ettei nämat sanat erinomaista itze»sansä käsitä, lijoitengin, kosta se Juvalaistenseasa tawallinen oli näillä sanoilla terwehta
toinen toisiansa, koffa he yhteen tulit, ja senkansia kaickinaista hywää sielun ja ruumin
puolesta heillensa toiwotit. Kosta Dawidin
nuorukaiset tulit Nabalin tykö, toiwottawat
he banelle onne ja sanowat: rauha olkon st-«nllle! i. Samuel. Kir. 25: 6. loab sanoi
Amasalle: oletkos rauhasa minun welje-
ni. 2. Sam. Kir. 22: 9. Mutta näitten sa.
ualn puoleen, en me mahda katzella niinkuin
paljaan terwetyxen ja toiwotnxen puoleen;
waan nijnkuin totisen lahjan; sillä sijnä kuin
lEstts sanoo Opetuslapsillensa: rauha ol»
ron teille! nijn Hän itze työsä mudan heille
andaa; Hän lasti sen heidän sielunsa sywim.
pään pohjaan, josta he omalle tunnollensa wer»
rattoman lewon ja wirwotuxen sttawutit:
waicka nämät sanat ruumilliseen rauhaan so»
witettaa taitan, ei se kuttengan estä meitä,
näitä sanoja hengelliseen sielunrauhaan sowit»tamasta; sillä lEsus yxin molemmat, andaa

taita:
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taita; eriuomattain on lEsus Christus mu-
han toimittaja, jokarauhan Jumalan ja mei-
dän wälillämme säätänyt on. Koffä sota tu-
lisin on wihollisten wälillä, nijn löytan aina
wälittaija, jotka sodat asettaa ia rauhaa toi-
mittaa kokewat. Koffa siltana inastui stjtä,
että me helwettijn hänen kansiansa joutuman
piri, josa rauhattomuus suurimpana oli, nijn
lEsus asetti itzensa wälimiehexi Jumalan ja
ihmisen walillä. Tästä puhuu Pawali. Co-
losi. 2: ja 1: Christus on meille kaicki
ftnnit andexi andanut, ja on pois pyh-sen käsi kirjoituxen, jokameitä was-
tan oli; sen Hän pois otti, ja nauliyi
ristiin. Sekelpais Isalle, että Häne-sä kokonainen täydellisyys asuis ja kaie-
ki olisit Hänen kauttans Hänen iye kans-
simsa sowitetut, seka ne kuinmaasa, et-
tä ne kuin taiwaisa owat; sillä Hän te-
ki Wermsä kautta Xistinzpäällä rauhan
iye kauttansa. Ei Christus mmlmaan tul-
lut toimittamaan meille ruumillista; waa»
hengellista rauhaa; sillä näin sanoo Hän:Matth. iO: 34. ällät luulko, että minä
olen tullut rauhaa lähettämään maan
paalle; mutta mieckaa. Ei mahda Chris»
tityt jotakuta lukua maallisesta lewosta jarau-
dasta itzellens tehdä; sillä he owat ne, jotka
monen waiwan kautta Jumalan A>al-
datundaan sisälle tuleman pitä. Teko-

E e 3 Kirj.
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Kirj. 14: 22. pitä wainoa karsiman. 2.
Tim. z: 12. pilaama oleman sodasa maanväällä. lodln. 7:1. Mutta mikä erlnomat.
tain st rauha on, jonga lEsus opetuslapsil-
lensa andaa? rrasmus: Se on HERran lE-suren ja Hänen Hengensa antuallinen waiku-
tus uskowaisisa, ionga kautta Hän heitä Ju-
malan Armosta ja syndein andexi saamisesta
täydellisesti wisieyttaa, heidän lcwottoman ja
murheellisen oman tundonsa asettaa; kaikesta
orjallisesta pelwosta heidän pelastaa; wkce hei.
ta kaickia perkelen ja mailman. hämmästystä
wastan ja sieluillensa Hanesä lewon löytää au-
da. Rauhattomus oli sitä ennemmin opetus-
lapsisa, heidän sydammcnsä duömttzi heitä, to-
disti heille sen, että oikeutta myöden Jumala
heille korvana ja augamna ouomarina oli;
Mutta nytt Hän heidän ahdistetut sydcmmuu-
fä ja lewottomac omattundonsa aictli. Sesana rauha wapabla heitä synneistä ja kaikes-
ta kadoturesm; sillä kusa rauha on, siellä 01l
syndein andexi andamus, ja kusa syndein an-
Veri andmnus on, siellä ei enä ole kadotusta.
Christus tahtoo nijnttlin sanoa: rangaistus
on minun päälläni, että teillä rauha
Hlis za minun hgawaltti kautta oletta tc
paratut. Esai. 53: 5. Ei yxikän ibnuueu
oikeudella jotakan bywäa lumalaldft tonvoa
tainnut; minqätäbden ni>ni kaicki olic poi-
kennet pois jakaicki olit tclwottomar, cl



ollur v irätt/ joka hywäa teki, ei ainoa-
tan. P<alm. 14: Z. Kuitengw uijn «e yiös-
nosilut lEsus rauban Jumalan ivihaa nas-
tan toimitti; että me sijs olemma uskosta
wanhurskaxi tullet, mjn .nei.ä on rau-
ha lum lan kansia meidän HMRram
'lMixen Cdristuxen kautta. Rom. 5: i°
Kaikille niille, jotka uffowat Hansn Poikan-sa päälle, huuta Jumala: Matth. 9: 2. poi-
kani! ole hynM; turwasa sinun syndis
gnnetan andexi sinulle: ei lninulla enaa mi.
täu sinua wastan ole, sinä olet syndis sydäiw
lnellcs käydä andanut ja en minäkan nijtä enää
tahdo nulistella. Silloin se lewotoin oma
tundo asettu; sitä ennemmin et ollut yhtäkan
rauhaa; waan tämä walitus ääni kuului tan-
komata: ei olerauhaa minun luisani, mi-
nun syndeim tähden, minä myrisen mi-
nun kirousta. Psimu. 38: 4,
9. Paha oma tundo, kosta je ahdistaa ihmis-
tä, ei jätä yöllä eli paiwällä rauhaa, se tekee
päiwan syngiäxi ja yön paiwaxi, ja ajan nijn
pitkän, kuin itz? ijankaickistms.on. Muinai-
sinä aikoina Isans tappajat sillä tapaa mn-
gaistin, että He lunatttin siickijn moninaistcn
elawäin kansia: säcrm pandin kucko, koira,
karme ja apina. Mikä meteli näitten wali! lä
säkisä tuli, se kewiästi päättä taitan. Paba
omatnndo ei waheinpätä meteliä nosta,
dois mielellänsä apinian tawaila synnin t

E e 4
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sa liehakoita ja ft)ndiä edeswastatata; mutta
koira hcmckuu ja repij sen ulkokultaisen pew
teen hajaalle, kannet pistää ja peljartää,
kuckoi äänensä laulaa ja ilmoittaa kostopaidan
simpuilla olewan. Tämän siwusa perkele ei
suinaan ole unelias; waan edestuo synnin regis.
terin; sytyttää wihan tulen; wetää syndism
duomio istuimen eteen japyytä, että Jumala
wanhurffaudensa osottaa ja syndisen kadottaa
tahoois. Mutta koffa uffolla se ylösnosnut
lEsns omistekm; nijn kohta kuulu: rauhaolkon teille! silla joka ustoo Jumalanpojan päälle, hänellä on todistus iye-
sansä. i. Job. 5: io. Nytt taidam ttlr-
rvas sanoo: Rus kuollo on otas i Sa
helwett'! tuin jam' janot, Rus woittos
on sodasi Jumala olkon ijat,
da korkmst njtett, Rmn woiton andoi
melll!

Toinen Osa«
Kenellä sijs tämä rauha on? eli kuka sen

ihellensa omistaa taita i wastaus: jotka
lEsiista tuulewar, owat Hänen opetuslap'sensa, puhuwat Hänestä ja Hänen nimeensä
kokoon tulcwat. Ei Christns ylimmäisten
PavpeiN/ Herodexen ja Pilatuxen tykö tule,
ja sano: rauha olkon teille! waan opetus
Astensss tykö, Ma kmcti y!ön andamet olit ja

lEs-
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lEsusta seuranneet. Jotka lEsuxen rauhaa
ta osalliset olla tahtoivat, ei he saa maallisia
enämmin rakastaa, Min lEsusta; waanaina
taitaman Asiaphin kansia sanoa: Psalm.

25. kuin sinä ainoastans
minulla ottsit, nijn en minä ensingan sit-
te taiwaasta eli maasta tottelis, waicka
wiela n:inlln ruumini ja sieluni waipuis,
nijn sinäJumala' kuitengin olet aina mi-
nun spdämmeni ustallus ja minun osani.
Christuren opetus sapstt ne owat, jotka Han«daseumwat, nondattawat Hänen asteleitcM'
ft, janijn waeldawat, kuin hänkin waelsi; jot»
ka kandawat ristiänsä niinkuin Hän, Lncan.
14: 27. waati: joka ei kanna ristiänsä iaseuraa minua, ei se taida olla minun
opetuslapseni. Näistä molemmista kappa»
leistaowat Christityt Kasteesa luwanneet waa«
ria ottaa; sillä siinä, että he owat luwanneet
luopua pois perkeleestä jakaikista hänen teois<
tcmsa ja menoistansa ja ristin merkillä sekäkaswoihin jarindoihin merkityxi tulleet,, nijn
owat he andaneet itzensa lEsurelle ja Hänen
ristiänsä rakastaa luwanneet ja sitä kaikella
karsiwälisydellä ja hiljaisudella kandaa. Tä«sa on muutoin kahtalainen Wristuxen seura,
minen: yxl o:: erinomainen, joka wijjeille per-
sonilke erinomaisina aikoina sopij; toinen on
ybteinen, joka kaictina aikoina kaikilda oikeilda
Christityildä waaditan. Estmercki edellisten

Ee 5 seura°
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seuramisten löytään. Matth. 4: 18, 21.
Kosta lEsus sanoi Petarille, Andrearelle,
lohmmexelle, ja Jacobille: seuratkaat mi-
nua: nijn owat myös kalcki ne seuranneet,
joista puhutan. Ebr. iv: 34. Teidän K)»-

raatelemisen oletta te ilollakärsineet, tieten että teillä on param-
pi za P7s7wäisempi tan>ara taiwaasa.
Sijtä yhteisestä Chriftuxen fturamisesta publ-u
Chrhristus: Job. 12: 26. Jos joku milnm
palrvele, hän seuratkan mmlla: tan äm-soo sijr.ä että me annamme Jumalan sanan
meidän uffomme ja elämämme ojennusnuo-
rana olla; sillä minun lampaani kuulewat
minun ääneni, sanoo Christus. loh. io:
27. lEsuxen opetuslapset, joille Christus
rauhan ilomoitti, puhuit Hänestä: se on au>
tuas hetki, koffa me Hänestä puhumme; sil-
lä mualla lEsus ei olla tahdo, tuin siellä kwsa Hän muisteta». Jos-hänestä puhut, nijn
sinä Händä rakastat ja sinun ractaudes on st
Magneti, joka Hänen tykö s wetaä. Jos si>
nä Händä lähestyt sijna, että sinä Händä ra»
kastat, puhut Hänestä jaHändä mnistat, nijn
Hän sinua lohdutuxella murbeesa, autudclla
ja taiwaalla lähestyy: Sinä taidat aina pitää
lEsuxen tykönas, aina tuta Hänen apnaw
sa, jos sinä aina Hänestä puhut; koffas näin
teet, nijn sanotan sinulle: rauha olkon teil-
le ! Jumalattomilla on myös heidän ran-

han>a
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hansa usiasiickin suurempi, kuinustowaisilla;
ei he tunne, eikä hawaitze oman tunnon le.
wottomuutta, ei sydämmen ahdistusta, etkä
pelkoa; he luulewat itzensä olewan nijnwis'
sit autuudesta, kuin joku toinen ; mutta Iw
nmla meitä senkaltaisesta rauhasta warjelkon!
joka wäärästa luulosta ja perkelcn pimittämi-
sestä alkunsa saapi. Pawali osotta paremman
perustuxcn, jonga paalle Jumalan lasten rau-
ha nojaa : että me sijs olemma uskostawanhurstaxi tulleet, nijn meillä on rau-
ha kansia, meidän

Chrijiuxen kautta. Rom. 5:1.
Syndi on Jumalalle kauhistus, ja nijn kau°
wan kuui ihminen silla on saastutettuna, on
hän Jumalan wihottinen; Mutta lEsuswe-rellänsä puhdistaa uffowaiset ja katuwaiset sie-
lut; uffon kautta tekee Hän heitä wanhurffaU'destansa ja pyhyydestänsä osallistxi ja taiwaal?
lisen Isänstl eteen asettaa ja toimittaa heille
rauhan. Tasa on waari otettapana, että ta>
ma Jumalallinen sielun rauha, ei ole joku ko-
konainen pelastus kaikesta lnurheesta, rististä
ja tmsauxista; waan nijtten woittaminen.
Ei se ole joku ulkonainen maallinen rauha, et<
ten me josta kusta onnettomudesta, wihollisis-
ta eli hädästä mitäkän tiedäis; waan sisälli-nen bengellineu sielun lepo Chrismxesa,
nen suloiscsa tahdostmsa ja lupauxisansa. Seon senkaltainen tila, että me keffellä sotaa

woi'



444 Rolmanttna pääsiäis päiwänä.
woitosta, kessellä kamppausta kruunusta, kes.
kellä wihaa armosta, keskellä tuffaa lohdutu»
xestajaawusta, keskellä syndiä wanburssaudes'
ta, ja kuolemasa elämästä wisitt olemma.
Mitä Esajas. 26: 3. sanonut on: sinä pidät
ama rauhan, wahwan lupauxes jälken;
se täsa todexi tulee. Waicka opetuslapset olit
tehneet itzenja tähän rauhaan sopimattomari,sen kautta, että he Kyhäisit ja ylönannoit Hä>
nen, ja Christus muita opetuslapsia walita
taiunut olis, jotka rauhan säännöt paremmin
olis pitauct; kuitengin osottaxensa, että Chris»
tus kaickia ihmisiä armahtaa, ja tahtoo, että
he autuari tulisit, nijn tutee Hän taas ja tas>
ta rauhasta, rackaudesta ja laupiudesta heitä
wakuuttaa. Koffa Dawid huorudensa ja mur-
hansa kautta tämän rauhan rickonut oli; niin
Jumala Nathanin kautta wasmuudesti tämän
rauhan hänelle ilmoittaa annoi; nijn tekee
Hän wielä tänapäna; sillä ei Hän meidän
syndeimme perästä tee meille. Psälm.
103: 10. Jos Jumala angaran wanhurffau-
densa jatkeen tekis meidän kansiamme, nijn
mailma äckiä ihmisistä wbjäri ja autiaxi jäis;
mutta sen puolesta Chrlstitty ei saa heittää ib
ziänsä suruttomuteen, että hän ajattelis: kos>
ka se suuri Jumala wastauudesti tekee rauhan
meidän kanHamme, nijn pian kuin me pam»
namme itzemine, nijn me sen siri iättää tai-
damme ja jotain mailman kansia pitää ja teh»

dä
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dä lihalle Uieliri; ei nijn: sen kaltaiset ajatu»
ret olkon meistä kaukana. Jumala tosin on
nijlle armon luwannut, jotka heitansä Man-
däwät»; mutta ei misakän paikasa ole Hän lu.
wannut auttaa, nijtten kaändymista, jotka

syndia tekewät. Joka taman
sielun rauhan tallella pitää tahtoo, ei han
pienindakan ehdollista syndiä tykönänsä halli»
ta salli. Mutta jos taas nyn tapahtunut
olis, että me rauhan saannot rickoneet olisim»
me, niin en me silloin Saulin kansia miec»
kaan eli ludan kansia nuoraan turwata eli
tarttua tarwitze; waan totisesa katumuxesameitamme laffee taiwaallisen Isämme eteen
ja wastauudesta etzlu armoa; Mä se on jo-
ta huomen Uusi. Walitus Wtr. 3: 23.
Jumala itze puhuttelee langennutta syndista
nain: Hosean 11:8:9. tDarjelengo mi-nä sinua Israel i - - Mutta minun j>-
dämmelläni on toinen mieli, minun
laupuudeni on ylsn palawa, etten mi-nä tee minun hirmuisen nuhani jälken,
ennä palaja ILphraimia kadottamaan;
sillä minä Hlen Jumala ja en ihminen.Nytt sijs rackaat Christityt! tuten tundekaat
tama suuri onni. KijttaWt lumalata,
meidän taiwaallista Isaamme, joka itzensa so.
witettaa anda tahtonut on. KijttaM lE-susm, joka karsimisensa ja töydexi tekemisensäkautta toimittanut on meille rauhM, ja wie-

lä



Rolmamena pääsiäispäivänä.446
la tanapanä sen ylös pitää. Kijttäkäät Py.
hää Hengee, joka yldäkylläisesti rauhan sano.man saattajat lahjoilla lwarustanut ou, ilmoit.'
tamaan meille tätä rauhaa, joka meitä ylös
walaise ja uffon meisä sytyttää. Ach! koke.
kaat tätä suurta tawaraa, sitä bengcllistä ssc»
lun rauhaa tallella pitää: tämä tapahtuu,
koffa te uffosa ja totiscsa Jumalan pelwosa
pychtte ja kaietia ehdollisia syndejä kartatte.
Aika kirjat osottawat, kuinga Kuningas Per.seuxen Ift jokapäiwä ahkerudella läpitze luki,
ne rauhan säännöt, kuin hän Romalaisten
kansia päättänyt olt, 'ettei hän buomamata
nijtä wastan tehnyt olisi. Rakas sielu! sinul-
la on Jumalan sanasajne rauhan saannot, kuin
meidän Miwaallinen Isämme meidän kans>samme mättänyt on; lue nijtä ahkerasti, et-
tet sinä nijtä wastan huomamata tekisi.
Että sinä Jumalan huoneesa niju usein tästä
kunniallisesta rauhasta osaMeri tulet, ihastusen ylitze: tämä tapahtuu Ripisä, koffa Rippi»
Isä sanoo sinulle: mene rauhaan! tämä ta»
pahtuu Saarnastuolisa: Jumalanrauha
joka kaiken ymmärryxen oizHejeltonteidän sxdämmenne: Manilakoffa
siunaus luetan eli weisatan: HLAra anda<
kon teille rauhan! Namnkaat, te uffo»
waiset sielut! tama autuallinen onni, kuin teil.
lä lEsurefa Christuxesa on, te oletta kuckai.

jonga Jumala hywin kätkenyt on; te
olet»
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oletta st sormus, jonga lEsus kädesansä kan.
daa, ne kanan pojaat, joita lEsus armo sij,
willänsa peittelee, ja ne lampaat, joita H6n
itz? kaitzee. Kuka taita teitä tallata? kuka
taita teitä temmata Haneldä poisi Ilolla lu»
kea paitaan, kuinga Satanan sen tunnustaa
töndyi, että Jumala oli Jobinhänen huonettansa ja kajetta tuin hä-nellä oli ympärinsä. Jobin, i: io. Jos
nytt Jumala nain ptjrtttä meidän huonecm-
me, ruumimme ja tawaramme; kuinga pal-
jota suuremman murheen kandaa Hän mei«
dan sieluistamme, jotka Hän Poikansa We«
rellä lunastanut on? Jumalan rauha on sie»lun muuri jawattia, jokakaicki paikat hywin
walwoo ja nijtten perään kcchoo, koffa wiha»
mies kulkee ymparins ja kokee tungeä sisään,
nijn tämä wartia huuta: kuka siellä oni ja
hapialla hänen takaisin ajaa. Te Jumalanlapset! olkaat hywäsa turwasa, älkät peljät-
kö, uffaldakaat rohkeudella tähän Jumalanrauhaan. Kuultamme mieluisesti rauhan
saarnoja ja sanokamme sieluillenune: mitäs
murhehdit minun sieluni ja oler nijn le-
wotoin minnsa i meillä on rauda Jumalankau?;ameidänHEßrammelEsuxenChristuxen
kautta. Usein erinomaisella halulla se MH»dään, kuinga lapsi äitinsä helmasa riunoilla
mataa, se imee rawinnoxexensa ja uuckuu, ei kui'tengan nijn sikiästi malaa, että se imemisenunhoy»
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imhohtais, eikä rinnat hänen unoansa' estä.
Min belma on suloinen, äitin rieffa makia,
uni myös makia, ja niju lapsi kolminaiftn
makeuden yhtä haawa nautitzee; mutta ah!kosta meidän sielumme senkaltaisten lasten ta»
paiscxi tulewat i lEsuxen helmasa on meillä
Hänen armonsariesta, Hänen rackaudesta täy.
tetty sydäinmensä, Hänen pyhät haawansa;
känen sanansa jakorkiatSacramentinsa:mixen
en me juo ja imei miren en me lepää ja ma»
kani mixen en me nijn sywäldä sen suloisen
lEsuxen rackauteen ja rauhaan meitämme
wajota, etten meSatanan ja mailman myrs.
kyäja pauhinaa minun lEsu»
iceni! anna minulle armo, että minä sen kaltai<sen lapsen tapainen oli<ln, lijoitengin kuolema
hetkellä! anna minun hiljmsudesa ja
nuctua ja ajaalliststa lewottomudesta ijauctai».
scen lepoon tulla. Amen!

Rukoures jälken weisa Wirsi N:o 165.

Neljäntenä Pääsiäis-Päiwana.
Weisa ensin Wirsi N:o 87.
HMRraa pelkäwat, ei m/ldämitäänpuutu. Nijnkuin David usia»

v!V? sa paikasn Psaltavisnnsa tiettäwäxi te»
tee sen werrottoman hyödytyxen, kmnluma»
lan pelko myötänsä tus; nijn nimittää hän

Myös



Mös. PsalM. Z4? 8, io. ei ainoastans M
blvdntystä, että HIeR-ran MnZell pijrivi
tä nijtä' jotka peltäwär ja pelas-
ta heitä; mutta mvoS, että mjldä, jotka
HBRraa pelkärvat,ei mitään
Ge pelkää lumalata , jonga sydamlnesa setäysi rackaus ja kunnian arwo lumalata koh-
tan on, ettei hän jollakulla synnillä Hända
wihoittaa tahdo; waan kokee täydellä ahteri
della tehdä sitä, kuin Jumala tahtoo, ja wält«
tää sitä,kuin Hända wastoin on. Ia että hän
tämän yxiwakaiseit tekemisensä jaMamiseN'sä alla yhtä hywin suuren wajawaisuden löy.
tää, nijn rukoilee hän sydammellisesti
wä Dawidin kansia: HBRm! äläkäy d«H<-
miolle paln?e!ias kanffa. Psalm. 143:2.
Kusa senkalta:nen pelko hywin sydämmeen
juurtunut on, siellä se myös pylM ja luma«lata pelkawäisesä elamasä ulkonaisesti ihensäosottaa , niju että me elämme sirviastlhurstasti ja lumaliftsti täsä mailmasa.Tit. 2:12. olottain rackautta nijn Jumalalakuin lähimmäistäkin kohtan; taillkaltaisestaJumalan pelwosta vubuu David edesluodui.sa sanoisa: jotka HMR.raa pelliäwät, ei
nisida lnltaan pymu. Täsä me nytt
waihemme sen hyödntyxen ja hywan, kuin
malan velko myötänsä tuo; silla'Jumala, jo-
ka se suurinl hywyys on, nijta, jotka Hända
pelräwat, mietittää suuremmalla sisäilistllä

K s lewoh
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lewolla ja mielinoutteella, kuin mailma lZaliha rakastaitansa, kaikella hänen hekumallan.sa ia kijldäwällä kunniallansa tehdä taitaa.Joka lumalatn pelkää, bän on oikein rikas,
wi)fas ja onnellinen; ei haneldä mitään
vuutu. Joka Jumalala pelkää, hauella on
taicki; silla hänellä ou Jumala, joka kaicti
on: sentähden et hän puutosta kärsiä taida;
sillä hänellä on Jumalala kaickinatnen hy.
wyys, wijsaus, onni ja autuus. Mutta jo.
kutaidais sanoa: meillä on kuitengin mondn
esimerckiä usiasa Jumalaa pelkäwäisesä, uijn«
kuin Patriarchasalacobisa, Prophetasa Elia.sa, LaMuxesa ja wielä tänäpänä moueft,
jotka puutosta kärsimät, kuinga Jumalan l«.
paus siinä toderi tulee? iotka pcl-
käwät, ei nhldä mitään puutu;wastaus:
kaicti senkaltaiset lupauxet, jotka maallisiin
sopiwat, tapahtuwat ehdolla,ristin eroittami.
sella. Jumala löytää sen ihellensa toisinans
otollisexi ja lapsillensa hyödyllisen, että heillä
tämä risti oleman vita, nimittäin: kärsiä lei»
wän puutosta; kuitengin ei Hän salli heitä
sijna huckua; waan auttaa heitä ihmeellisesti,
nijnkuin me Juhla,päiwän Evangeliumtsm
sen olemma kuulla saapa.

ILvangelmmt Jet). 21: v. i.
/Kitte ilmoitti lEsus taas itzettsaopb

tuslapsiUe Tyberian meren tykö-
nä :c. Plös-
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Plösluetnsta Evangeliumtstll on Meille

tila tutttstetlat
Jumalata pelkäwäistett

ten puutosta.
1. Aitaa kosta tämä puutos heillä

oli.
2» Misä tämä puutos seisoi, j 5
3» Auka tämän puuwxen paltitze.

iLttsimmäineu Osa.
6)/Xttä atkaan tulee, jonanelumalatä.pA

käwaiset Opetuslapset puutosta kärseih
niin oli se silloin, koffa lEsus ylösnoustmbsensa jalkettkolmannen terran itlnoitti itzensäopetuslapsillensa, ja tapahtui Tyberinn lue»
ren tykönä, joka dttyxt larwi; Mutta Ebräanwwan jalken puhua, kuhutan merexi.läjärwellä eli merellä onhänen nimensäKaw
pungista, joka sett lahittnällä on Vyberias,
onga Herodes Keisarin Tiberiuren kunniafi
a lnuistoxi rakendaa andanut oli. Puutosta
Aseit opetuslapset silloin, kosta he mmitkai
astamaan; sillä enin osa Christurcn opetus«
aMa olit sua ennemmin kalamiehet; Chris»

tus heidän ruockiansa oli nvtt poisa > joka hei,
dän elatuxensa puuttesa hellls ennen ruan tob
mittl; sentahden M, tahdoit helähtee lijcteelle kalastamaan ja ennen totutulla

Kf2 kattew
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kättensä työllä rawindotansa ehinMn, joka
oli sekä tumallinen, että hvödyllinen aikomi.
nen; sillä se joka ei tahdo tel?dä,
ei sen sfämänkän pidä. 2. Tejj. 3: w.
Ajasta,, jona Opetuslapsille tämä puutos il.
mandm, opimma me sen, kuinga me senkat,
täisen puutoren kautta tulenlma tietämään,
että Jumala totisesti armollinen ja laupias
on, joka ei suingan oikiaa mkaa, meitä aut»
taisansa unhohda. Se joka ei nälkää kärsinyt
ole, ei se tiedä mikä nälkä on. Jolla kcnkesa
elämäsanjä kaickeen bywyyteen ylönpaltisnus
ollut on, eihän köpbän puutoxcha ja tarpees»
ta mitään tiedä, stntahden hän myös toisi»nansa wahän ja ei' ensingän laupiutta köyhät»
le osota. Että nytt tama Jumalan lasten oma
koetteleminen suuri Jumalan armo: nijn
on se kohtuus, kostas leMän .puutoreen ja ha«
tään joudM, ettet sinä aiwan suurexi onnetto»
mudexi sitä lue, etkä sitä ajattele, että Juma-
la itzensa sinua kch
tan; waan senkaltaisesa sinua kohtawaisesa
puutoresa kijtät lulnalaa, joka sinun mahdol.
lisexi lukenut on isomaan, niinkuin itze IE-
Ws 40 päiwää isonnut on. Sen wuoden ja

,/ajan pita sinun hnwin lnnismman; silla ke»
waa ja kallista aikaa seuraaminen parempi
aika , jona sinä taidat sanoa: Sinä ja sinä
vuonna oli siwrinalkl!! mama, kappa Iywm
maxoi nijn ja nijn MM, minulla oli nnn

" monda
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«wnda hcngee rnokittawana ja veräti turha
sisälle tulo; mutta HENra ihlueteldän ällä
tawalla annoi meille rawinnon, ctrm lch' ual-
kään naandyneet. Koffa kallis aika tuke, ja
Jumala andaa sinulle tarpeellisen elaturen,
ul,ns taidat lohduttaa muita, jotka puutosta
kmsiwät, sanodcu: Jumala minusta ja mi-
nun omistani murheen piti entisinä kowiua ai-
koina, ettem me nälkään naandyneet; Sental),
tähden! mun ystawani! mun rakas Mälliseni l
älä epäile Jumalan edeskaholuisesta ja mur-
heen pidosta; silla NAelä wäkewa on Ju-mala nvtt, R.um ijmsestt on p^ftnft;
Hänenlaupmdensa eirvielä ole loppunet;
waan joka huomen se on uusi. Walitus
Wut: z: 22. sentähden toiwo lumtt'laan, nijn et sinä suingan toiwosas haplaä»
tule.

Osa.
Edespäin me tutkistelemme, mist opetuslas-

ten puutos seisoi; ei heillä ollut rawiu-dota, niinkuin se Christuren knsymyrestä paät>
tä tattan: lapset ongo teillä mitään
watal alku kielen jälken kuulu se näin: on«
go teillä sarwindai olettako saaneet kaloja 3Christus teesselee itzinsä tietämättömän, kusaHan kuitengin heidän puutoxeusa tiesi; Hautghdoi waatia opetuslapsia itze tunnustamaans f 3 puu-
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puutostanft!, köyhyyttänsä ia turhaa työtän,
w; he tvastawat : ei; tahto,
wat sanoa: me olemnia kyllä kaiken yötä teh,
neet työtä ja en mitään saanet, meidän rnoc,
kiamme on kellut, Hän joka ennen 5000 ja
4cxx) ihmistä rawihi muutamilla leiwillä jq
kaloilla, ei enä ole meidän tykönämme; sen,
tähden ei lneilläole syötäwää; etten me nälkää
kärsisi, olemma me lähteneet kulastamaan;
mutta ei se tahdo menestyä: en me mitäänsaa. Katzoo! nain ngillä lumalata pelkä»
wäisiile opetuslapsilla on ruan ja rawinnon
puutos ollut. Kolmen suuren waiwan seq<
ft, kuin owat, sota, nälkä ja rutto, joilla
Jumala maata jawaldakundia synnin tähden
ehtz, rohkenemma me sanoa, että n.Mä ja kal>
lis aika se suurin jarastain on: näljän hätäse kaitti ihmisen omaisudet haasta ja hajottaa,
nijnkuin Egyptiläisten efimsrcki sen osotta,
Luomis. K- 47 i nälkä waati ihmistä sopimat,
tomia ja kelwottomia kappaleita syömään,
Nijnkuin Jerusalemin häwityxen Historiastanahtawä on, jota sanotan, että yri waimo
heikon lapsensakehdosta otti, tappoi sen javuo»
len soi ja toisen puolen pani sotamiesten eteen,
jotka joka paikasa ympäri juörit ja ehett syö»
täwäta. Wuonna 1312. Christuxen syndy,
män iälken, oli Saran maalla ja Puolasa
nijn fnmi näljän HW, että he martaat hirsi'

puista
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puista alasotit ja söit. Jumala meitä tästä
rastaasta synnin rangaistuxcsta Marjelton!

Rolmas Osa.
Ohutta koffa tainkaltainen nälkä ja kallis

aika kohtaa, ja meillä ei ole mitään
syötäwää, mitä meidän silloin tekemän pitä:
meidän plta silloin Jumalan meidän Isämme
tykö pakeneman, joka tietää mitä me tar-
wiyemma. Match 6: 32. Tästä on mculä
tila tutkistella, koffa me nytt kolmannexi tut-
kimme, kuka se on joka opetuslasten puutoxen
palkihi? lEsus se on, jotV. myös kaski opetus»
lasten laskea werkon oikialle puolelle wen»
hettä. Tällä kässyllä tahdoi Hän opetus-
lasten kuuliaisuutta koetella; ja kuin he käs»
kylle kuuliaisuden oMt, tuli nijn paljo ka-
loja, ettei he rvoinneet rvetäa: kaictiwal-
diaisudensa kautta Christus nijn toimitti, et-
tä kalat äkitzelda kokoifit heltansä werckoon,
joita nijn pation oli ettei he werckoo wstäa
woinneetj waan täydyit maalle tulla ja wen-
heen kiinnittää, että he soweliammin werkon
wetää tainneet olisit. Että me tämän ihme-
työn totudesta sitä wäbemmin epäilisimlue,
nijn Evangelista nimittä talain lugun. O
suurta Jumalan siunausta! taho! nain ihmel-liiestt ja kunniallisesti, Jumala meidän puu-
toremme palkita taitaa. Opetuslapset, jotka

F f 4 talas-
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kalastamisella kaiken vötä työtä teit, tlmaiiepäilemäta, isoisit; sentähden koki lEsus ta.
ta heidän puutostansa palkita; sillä, että HZ.neliä paistetM kala ja leipä waroina oli. Hz,
nen ylöslwusemisensa ja kunniansa suurem»
Maxi todtM-en oli lEsus tämän kalan ja lei»
wän Jumalallisin wotMansa kantta tyhjW
walmistanut. Tästä ft nähdä taitan, että
lEsus täydellisesti se on, joka kaickeitt meidän
pnutoxemme paltttze, kosta Hän opetuslapsi!,
le rnan, ei ainoastaus sillä päiwänä; mutta
Myös monena seumwana päiwänä annoi, ta.
ft Salomon sanat toden wlewat: Sanan,
laff. K. iv: 22. HSRran siunaus tekee
rickaaxi ilman waiwata. Jos lEjus sen<
kaltainen HENra on, joka nijn actiä ja ke»
wiäA pnutoxemme palkita taitaa, nijn oppi-
kamme'tästä puutten aikana turwamaan Ha»
nehen; sillä sfdammeusa hnlkee

että Hän kaiketi armahtaa mei-l
ta; ja kosta lEsus sen hawaitze, että me hä«
dän aikana Hänehen turwaanlme, opetuslas»
ten esimerkin jälken, Hauen sanallensa ja kas»
kyillensä kuuliaat olemina; Jumalan kunnian
ja lähimmäisen menestyxen päämääränämme
pidämme: katzo! silloin lEsus meidän ra-
windomme vuutoxen palkita tahtoo ja sanoo:
pidäiW minun andaman tämän ihmisen l)ä<
taa kärsiä, joka nijn pelkää ja rakastaa mi.
mM eisMMn, mmnn pita hända hädästäulos^
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ja luvaureni täyttämän: ett

Aittgan minä sinua vlsnanna, enga ikä-
näns sinua hyljaä. Ebr. 13: 5- Älkäm
nalliin hadäsa, nljn suuresti sen puoleen katzo-jo, että meillä Monda ruokittawana on;
zvaan paljo enämmin ajatelkamme Jumala»
edeskatzosnista ja murheen pitoa, koffa en me
tiedä, enga ymmärrä, nijn Jumala ttetää
walikappaleet, m retket muista toimittaxensa
rawindota meille. Meidän tulee se ajatella,
M nijnkutn h yhdeldä puolelda on häpiälli-
mn, laitettapa ja syndincn, elää surutoinna,
ei ensingän totella, kuiuga »ne ihemme fa omai-
semlne elättää taidaisimme; nijn on se tolseldapuolelda wahingollinen ja kadottawainen, ai»
na murhehtia m Jumalan edcskaizsmisestaepäillä; sillä ehkä me kuinga murehtisimme,
en ine kuitenkan sen kansia, mitään muuta
toimita ja aitoin saa; waan wihoitamme Ju-
malan jaitzellemme surua jamurhetta lisääm-
me, on siis se tarpeellisin, että me taiwaalli-sm elättäjän lEsuxen Christu!enpäälle uffal-
lamme, joka wastoin toiwoa opetuslastensa
rawinnosta murheen piti; pangam kaicti mur-heemme yhteen kimpnun ja lassekammeselE<suren selkän, sanoden: Kaiken minun tur-wan panen, O HERra! sanas paali, Oijl
ta ain anmn saanen, )OHS kumga Mwis
l/all', Sielun am toirvoo, Ia
<)anda odottaa, K.um wartta Vsllä wal-woc» Ia pmilvää tHlwottaa. K^l'
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Kaikesta tästä me nytt opimme, ettäköy.

hyys jaelaturenpuutos ihesänsä ei suingau estä;
waan useiu sieluin autuutta edesauttaa. Nic.
kausitzesänsa ei kadota ihmistä; waan kuiten.
gin Masti hänen autuuttansa estää. Maalli»
set tawarat toismans owat senkaltaiset, M
Jumala mailman lapsia, heidän suuren toi-
wonsa jälken, nijllä täyttää, niin että he rit»
kaan miehen kansia saawat heidän hywan-sa elaisänstl. Lucau. 16: 25. mutta luma»
lan lapset toiwowat saawansa parhaat
ransii taiwaasa; sentahden kljnnittäwät he
heitänsä Jumalaan, joka heidän uffalluxensa
ja osansa on. Mutta jos sinun köyhydes du»
nnhe sinua, ja sinä kärsit rawinnon puutosta,
nijn ei Jumala; waan sinä ihe olet snysijhen.
Ostan 11: mitä lumalata pelkäwaisijn tulee,
nijn ei sitä kieldaa taita, että he myös usiasti
puutosta kärsiwät; kuitenkin nijn heidän puu.
torensa ja näljän hätä on heille hyödyttäwät»
nen, nijnkuiu Isällinen ruritus,
että he myös owat ihmiset synnillä saasttlte.
tut, ja että he ajattelisit, että tämä mailma
ei muu ole, kuin mi murheen laaro, josa mei'
dän paljo tustaa kärsimän pitä, fijhen asti tuin
me wtddoin tulelnma sinne, kusa mnlla elä-
mä ja yldäkyllä on. loh. 10:19. Wihdom
myös jentähoen, että he tiedäisit kuinga het.
dän itzensä senkaltaisesa ttlasa käyttämän pi-
däis, mmluam: olla pysywaiset ustosa, kar-

ftwäljet
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siwäiset tustasa, hartaatrukonrisa, siwiät elä-
mäsä, jawaelluxensa, ja taiwasta halajawai»
set. Mttä lumalattomljn tulee, nijn kärsi'
wat he tainkaltaism puutosta ja hätää, nijN'
kllin hywin anjaittua rangaistusta, heidän
tebwin lyndeinsä tähden; silla nain sanoo In»
mala: Hesek. 14: 13. Kossa maakunda syn-
diä tekee minuarpaftan - - nijn minä tah-
hon ojenda minun rateni sen päälle jaot>
ta le wäy aineen pois, ia lahettä näljän
sinne, hnkuttaxeni siellä setä ihmiset, että
eläimet. Jota enammin syndi lisaändy ja
kaswa, sitä enammin puutos ja näljän hätä
myös kaswa ja lisaändy. Jumalan lahjain
waärin käyttämisen tähden, ylönpaltisuden
tähden ruaajä ja juomasa, ylönsyömisen ja
juomisen tähden rangaise Jumala erinomat'
tain maata leiwän puutoxella. Tämän wai-
wau poispoismmiseri eiparenwaa wälikappa»
letta ole, kuin käändyminen ja parannus.
Jos menijnpaljon synnin ylitze ja tähden mur-
ehtisimme , kum moni rawindotansa mur-
hebtt; nijn ei meillä olis syyty köyhyyden ja
näljän ylitze wglttaa. Jos moni ustallais
enämmin Jumalaan,kuin hän tekee, jasuruns
Hänen päällensä hetttäis, nijn Jumala s)ä>
nen puutorenja palkitzis jaHänen ihmeellinen
edeskatzomiseusa ja murheensa pito se hawai.
taisin. Meidän parannuremme pitä myös
laupiudesa jakansioi kärfiwällisydesä nijtä koh.

tan
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tcm osotettaman, jotka suuremman näljän la
puutoxen karsiwat, kujn me. Christus tasä
leipää ja kaloja ci ihellensH yrin pidäitänm;
waan opetuslapsille annoi / jotkatarwltzewai.
set ja ualisanfa olit; ellei meillä muuta buo.neesa ollsi, kllin pari leipiä; nijn pitä sijtäkinosa waiwaisille murrettaman, joka suurem-
paa puutosta ja hataä kärsi, kuin me; jos sehywästä sydammM tapahtu, nijn Jumala
täydellisesti lopun siunaa, jora Jumalan lap.
set usein hawaihewat. Andaa köyhälle hywö
uaz aikana >a wilja wuosina, ei se mitään ole;
mutta se on erinomainen Jumalan armolch
ja, kosta ihmneu sydän laupinteen tarwihc>
waista kohtan käandy, silloin kosta meillä wä.
hä wara on. Meidän tulee sentähden olla
säastäwaiset ruaasa ja juomasa, että meillä
olis tarwitzewalle jakamista. Jos sinä rakas
Christitty'. näljän hätää itze kärsinyt olet ja
koetellut nnkä.rassas waiwa se on; nijn sinun
sydammes kaiketickin kiwistelis sinusa ja lau»
piudesta köyhää ja tarwitzewa kohtanw balkeis.
Koffa köyhä köyhää auttaa, iloitzewat Enge»
lit sen ylihe taiwaasa. Sitä waati Jumala,
että köyhän köyhästä murhetta kandaman pitä,
Koska Vhrophetan Elian aikana kallis aika
oli maa'a ia karneet lihaa ja leipää hänelle
kannott; nijn tnliHEßran sana hänen tykön»
sä: nouse ja msne Zarpatd jn --ja M
siesta: minä ozm tasteMt lesti

wal
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lwaimon sinua sieUa elotta. 1. Kuniug.
!K. 17:9. Ottakaat täja waari, ei Jumala
; Wenyt Prophetata menemän sen warallisen
. Mimon tykö Sunemijn, joka nijn runsasti
. Prophetan Elisan ylöspiti, jolla olls tainnut
l olla waraa häntäkin elättää. 2. Kuning. K.
>4: waan köyhän leiken tykö Zarpathijn, jolla

ei muuta ollut kuin piwo jauhoja wackaiseja
lja wähä öljyä astiaisesa. Prophetan anomi-

> sen jälken annoi leA hänelle kohta kappaleen
' leipää, ja Jumala siunais bändä sen edestä,
; nijn ihmeellisesti, ettei jauhot napaisesta
- lostpuneet, eikä öljy astiasta puuttunut.

» Kosta me näin arinat)oamme sitajköyhäa, ni)n
< Jumala armollisen lupaurensa jalken armat>

ta meitä: Math. 5: 7., AutuatoN?at lau-
M; silla he saawatlaupiudm, lohdutta-s rat sijs teitänne te laupiat; te otetta Macedo-

a nialaisten kaltaiset, wita Pawali. 2. Corint.
n 8:2,3. kehuu: waicka he olit ksshät, owatIhe kuitengjn runsaasti kaikesa yxikertaisn-
-5 desa andanet; silla ye olit kaikesta woi-
c mafiansa, ja flitzekin woimansa hywän

tahtoiset. Teille lanpiat! pitä laupiusta»
paatuman, että te tarwitzewaa puuttesansa
autatte, mjn Annala teitä hädäsänne autta»

II wa on. Mtä te köyhää holhootte, nim
l> teitä anttäwa on pahana pai-
!! wanä, HWRra kätkee teitä - - että tei «enestLtN maan päällä; wirwotta teitä
l taus-
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tautlnmotesanne, ja autta teitä kaikesta
sairaudesta, 'esalm. 41: l, 2, 3. ja wih.
Voin pitä teidän sinne tuleman, kusa teillä ei
yhtäkän puutosta ole, ette nälkää ja janoakäd
si; waan elämä ja Mäkxll" on. Job. ia:
iv. zosii te sitte rawitan Jumalan hu«<
tteen runsailla tawaroilla ja hekumalta/
nijnkuin wirralla taptetän. Jota meille
lamatton Isä Jumala tairvast, Christu-xen kautta/ Ruin meit päästi nnirvalt,

ylimmäisen Hengen kafa Pyhän Iw
malan yhden: Amen, tapahtukon meil
le nijnkuin sanottu no! Amen.

Pidä rukoUxes ia weisa M Wirsi N:o 286:

Weisa wsistä Wirsi Nw 134:

AMitiMmme Juhla. Nain sanoo Pcl'
)MH wall Päajuus palwäu Episiol sa tm>

kille meille, ja tahtoo, että me sowe>
liaiti Pääsiäis Juhlalle mettämme walmib
taisimme: sanat löytän i.Cor. 5:8. Sitte kuin
Christus jo lihaan tullut on, nijn en me tosin
Juvalaisten Juhtain pitämiseen sidotut ole j
kuitenkin nijnkuin ludalaiset Juhlallisesti pi<
dit Pääsiäistä ruumillisen pelastuxensa muis«
toxt Egnptistä; nijn me paljota enämmin oleM»
ma welkapäät sitä samaa pitämään, kosta me
en wann helwetista ulosjohdatctut

ole m»
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olemma, ej Canaan maahan; waantaiwaa>
scn, ei Mosexen kautta; waan Jumalan Pa-
jan lEfuxen Christuxen kautta. Tasa taidais
joku sanoa: jopa me menneellä wijkollapidim-
me Pääsiäistä, mihinga se kelpl!/ että meitä
kchoitetan, wastauudesta Pääsiäis Juhla pi-
tämään? wastaus: se olisperäti sopimatoin,
jos me sittecuin Pääsiäinen on ohitze mennyt,
kohta kaiken Pääsiäis ilon, jakaicki ne hywät
työt, kuin meille lEsuxen Christuxen ylös
nousemisen kautta tapahtuneet oivat unhot>
taisilnme. Lämmin huone tulee pian hylma.
ri, palawa paperi kadotta äctiä lieckinsa jasammu. Mutta Christityn hartaus ja In>
malan hywäin töitten tutkisteleminen pitä
enamman aikaa pysymän ja sen palmua muis.
to ei saa nijn pian jäbtya ja sammua, yhte»
nänsa pitä meidän pitämän Pääsiäistä, ei
wanhasa hapamxesa, eikä pahuuden ja
wääryden hapamxesa; waan wakuuden
ja totuden happamattomasi; taikinasil.Alinomaa ja jokupaiwä pitä meidän Hhris.
turen kansia ylösnouseman ja uudesa elämasHwaeldaman. Edesauttain näin tenveelllstäDimuistoa,on Christillinen wanhuus ia Sen»
rakunda juuri taitawasti säätänyt, että tämän
Päiwän päällä Jumalan Seunakllnnasa scn.kaltainen Evang,'llum Klitetlamän pita, «osa
Christuxen ylösnousemisen totuus wahwists-tan.

Mvatt<
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Mvangeliumt Johanuexen 20: v. 19.

siis sen Sabbathin päiwän ChZ
to oli/ ja owet olit suljetut, josa

opetuslapset. 3c.
Tamg Evangcliumi anda meille tilan tut.

Listella:
pyhää jälkiä

Pääsiäistä.
1. H.mnZa he Mom Jumalalle mie»

llsuosioxl totoyn mlervat.
2. Amnga he ottan?at I<Esuxett kes<

kellensä.
ILnsimn)ältteu Vft.

tulit Sabbathina kokoon, et
lnailman lasten tawan jalken, huwit<

telemaan ihiänsä; sillä mailman lapset Py>
ha-ja luhlapäiwinä kokoonduwat kapakoift
ja juomapaikoisa, juomaan, hyppämaan, lci<
kitzemaätl, masiamäan ja luuuta tawatomuut>
ta täyttämään; tasä aiwotuxesa ei opetuslap
set suingan kokoon tulleet; waan he kokoon»
nmt odottamaan Wapatajaansa, joka ennen
kahdexan päiwaä itzensa heille ilmoittanut oli,
he olit sijaa toiwosa.< että Hän myös nytt M
lens heidän wkönsä tuleman piti. Thomas,
joka entisellä eraapoisa oli, oli nvtt saapnilla.

Muu'
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Muutamat selittäwät tämän asian silla tapaa,
että he wainon tähden olit koosa, lumalatakeskenänsä rukoilemasi! ja auxihuutamasa; sillä
mailman wiha on se> joka ystawydeu Juma-
lan ja ustowaisen wälilla saatta, että se nUeepysywairexi ja lujaxi. Jumalattomain hai.
kilts ia wiha tekee Jumalan sanan makiam-
maxi; pahat kylän miehet ja Jumalattomain
tora, hawaistys ja pilcka waati Jumalisetkalnmioonsa hartaasti ja wiriasti siellä rukot-
leman ja pyytämään lumalalda apua, loh-dutusta ja suojellusta. Kuka tiesi, josApo-
stolit nijn koosa olleet olisit, ellei Juvalaisetolis olleet heidän wibamiehensä, joita he pet-
täisit i he ajattelit: ah! lw tahdomme mennä
kokoon ja Jumalaa yximiellsesti rukoilla, Hänpian meidänrpihollisemme alaspainaa;
Psalm. 81:15- silla me tiedämme, ettaHLR/ra on läsnä kaickia> jotta Händä auxenshuutawat. Psalm. 145: tB. Kosta Chris-
tiwt wiela tänapänä Jälki-Pääsiäistänsä Mtahtowat, tulewat he kokoon Jumalan Hu»noesen rukoilemamn sillä se on rukoushuone:be rukoilewat tosin kotonakin omifa huoneisan<ft, kuitengin pitawat he Kircko-rukouxet woi-
mattisimpana. Maatta se nsiasti tapahtuu
kosta ei soittamista kuulla, että kansa war-
hain, ennenkuin Jumalan palwelus aljetan
tokoondu , jona moni Kirkon mäellä turhisapnheisansa aikansa kulutta; mutta nijn muu«

G g tamta
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tamia kuitengin löytan, joilla parempi ym«
märrys on, jotkaKirckoon lnenewät, asmwatpcnckijnsä, ottawat kirjansa edes ja Jumalat»
da rukoilemat, että Hän armon ja rukouxenHengen heille anda tahdois, taitarensa oikein
Jumalan palweluren toimittaa. Ilnmn cpai.
lemata ovetuslapset puhuit täsii, sijta vlös
nosneesta lEsuxesta; itzellensä nmistutit ne
saarnat, kuin hän ylös nousemisestansa heidän
edesansä pitänyt oli. Kosta me Christityt
Sunnuntaisin kokoon tnlemma, nijn saarna«
tan Jumalan sanaa. Kosta kari ysmwää yh.
teen tulee, nijn he kestenänsä suloisesti puhu»
wat; aiwan niin ne parhaat ystäwät, nimit>
tain: Sielu ja se suloinen ja hywa Jumala,
yhteen tulewat, joka sanasansa pntum ja wir»
wottaa lumalatansa rakastawaisen sielun
jota Sabbathina luetan ja selitetan. Joka
paiwä tosin me welkapäät olemma kijttäman
Illmalata, erinnomattain kuitengin pitä sen
Sunnuntaisin tapahtuman, jona ihmisen lu>
malan kijtoxesa palaman pitä; sillä Sabba»
thina olemma mc welkapäät palwelemaanlu'
malata sum-emmalla, pysywäisemmällä ja
taydellisemmällä hartaudella, kuin arckiopai'
winä. Lutherus puhuu tästä näin: Sabba'
thin pyhittäminen ei sijna seiso, että me alal>
lansa ja joutilaina olemma; waan meillä pita
pyhät toimituxct oleman; nimittäin: (i.)että
Jumalan sana selkiästi ja puhtaasti saarnatan
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jame sitä mielellämme kuulemma jaopimme.
(2.) että me sen kuulttm sanan sydämmisHmme
kätkemme. (3.) että me edestuomme suitzutu»
xen, sitte kuin me Jumalan sanaa kuulleet olmi,
ma, se on: että me keskenämme Händä kijtäM'
me ja ylistämme.

Toinen Osa.
HulilLslw,a seisoi heidä> kestellämsä. Mitä warten i että Hän sitä pa.
rennninkaikilda nähty ja kuultu olis. Hän sei»soi heidän kestellänsä, niinkuin paimen lam-
luästensa kestellä, että Hän kaickia hywitellyt
olis jayxiHändänijn läsnä kuin toinenkin olla
toinnut olis; nijnkuin kana poikainfa kestellä,
että hän kaickia suojellut olis; mjnkuin Wali«
mies Jumalan Wanhurstauden ja Laupiuden
walillä. Hän on kmckein ustowatsteu kestlmäärä; sillä he owat taicki xxi Chrifluxe-sa: Galat. 3: 28. Hän on se kestimäinenpersona lumaludesg; Hän on Wälimles Iwmalan ja Ihmffen walillä; Hän on kestellä;
sillä ei Hänellä surempaa halua ole, kuin asuahengellisten jäsendensä kestellä; Hän tahtos
Won kautta astm meidän sydantmisännne.
Jotka pyhää IM-pääsiäislä pitää tahtowat,
ahkeroihewat sijtä, että he lEsuxen kestellenftsaisit. lEsus on heidän keskellänsä/ kosta he
mkoilewat: he tietäwät, että heidän, HätHäGs 2 Mlioa»
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ainoata paineleman pitä. Matth. 4: w.
Kosta be owat ristisa ja tustasa, ei he silloin
tydy häjyin lohduttajin; Job. 16: i.waan
knsywät lEsuxen perään; silla Hänestä heweisawat: Tytos HLXra MsuChristel
Ainoastans on minun toiwon, Toista
turwaa en tiedä mistän, Täys turwa
«let sinä wairvoin. Ettei he muuta roiwo
ja halaja, kuiuiilEsusta, nijn kuullan he huo>
kawan ja sanowau: o lEsul kuinga minä
raueta ihminen uifu hiljain olen oppinut sinun
tundeman. Kuinga onnetoin minä ollut olen,
että minä tämän mailman turhuuden nijn kor-
kiana pitänyt ja rakastanut olen; mutta sinua
minun Wapahtajani! en minä ole totellut,
minä olen siellä ja täällä iloa, huwiMsta, lch
dutusta ja kunniaa etzinnt; waan en muuta
kuin turhan menon löytänyt: sinun ohitzes,
joka kaiken lohduturen ja ilon lähdet jakaickein
tawarain tawara olet, olen minä mennyt:
enkö minä ole sokia ollut z enkö minä ole tyl>
mä ollut, enkö minä ole wimmattu ollut!
Sentähden vxi lEsuxen rakastaja, kerran M
hin sanoihin ulos puhjennut on: kirottu on
maailma ja kaicki raha, jos me sen lEsuxen
rinnalle asetamme ja korkiampana pidämme;
elää sadoin tuhansin wuosia mailman hekuma»sa ja rackaudesa, ei ole yhteen silmän räpay»
xeen werrat>.pa, koffa lEsuxen rackaus ja sen
wakuus nautita saadan. Se on hawaittu,

että
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että hurstatMartyrit, auwudensa päälle owat
ttmuustaneet, ettei mitään makiambata olla
taida, kuin wolla lEsuren tähden: Hänen
hywydeujä on paremipi kuin eläina. Pxi
muiuain tulesta huusi: katzo ihmettä! en minä
tulcsa suurempaa waiwaa tunne, kuin jos mt»
m pehluiällä wuoteella lnakaistn; hän on mi.
nulle mj n otollinen kuin wuodet kllckaisista.
Jotka lEsuxen kestellensä ottamat ja Hänesa
iloansa ctziwät, owat pienen lapsen kaltaiset,
jonga suurin ilo, paras lepo jahuwitus on.ai-
tm helmasi ja sen rinnoilla; nijn tatwaallisesti
mieldyneella sielulla suurin ilo, huwitus, lepo
ja wirwotus on lEst.?esa. , Opetuslapset sait
lEsuren kestellensa, koffa owet suljetut olit:
Hurskaat Christityt ei saa lEsusta ennen, kuin
fmcki heidän sydämmensa owct suljetut owat;
silinat ja rorwat pitä oleman lukitut, ettei mi»
tään nijtten kautta taida sisään mennä, jonga
kautta sydän pahetaisin, ja lEsuren lepo este.
täisin; suu pitä oleman suljettu, ettei mitan
sleloä ulos^ule, kuin lEsuren murheellisert
saattaja lähimmäisen vahenda; Sydän pitä
oleman suljettu, nijnkuin suljettu krydi-
maa, Illkittu lähde. Korkian Weis. 4:
12. Sen kuin sinun omas on, sinä lukitzet
ja sinetin sen päälle painat; jos sinun sydäm.
mes lEsuxen sydän oleman pitä, nijn paina
lEsuxen nimi sen eteen. Jos mailina tulee
ja.tahtoo sydandäs, nijn sano: pois mailmä!

Gg.3 etkös
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etkös näe nimee, joka syoämmeni päällä
ei minun sydämmeni sinulle; waan lEsuxelleemkt seiso. Mutta mitä hywää ChristityillH
sijtä on, että he lEsuxm kestellensä ottawati
Evangelista sanso: niin ooetuslapset ihas--
tuit. että he näit Hlsßran. 110 löytän
kalckein Christittyin wkönä, joidenkestellä lE>sus on: ehkä kuinga kowiu ruumin puolesta
heidän kansicms käwis, weisawat he yhtä hvwin
iloisesti: Rmnon ftdämmesän,
NunonnnnullilHsuur, Joka sielun täyt
tä jlmr: lohdutusta minull lisää, Su«
rus muchees ainijan, ZEsus minun ta-
waran.

Mutta kuinga nytt asiat owat meidän
Christittyin kansiamme i taittaneko sanoita,
että be kaikin paikoin tällä tawalla lälki°Päöfiäistä pitawät ja jokaitzenSunnuntainPäasiGsen olla saldiwat, joiul he synnistä ylösnouse»
wat, ehiwät pyhäin seurakundaa ja ottawat
lEsuxen keffellensa i mielelläni minä fijhen
wastaisin; mutta en taida. Enin osa ei tut>
kistele mitä Paasiais-luhlina saarnattu on,
paljota wahemmin Sunnuntaisina Pääsiäisenjälken jotain tlltkistellan. Koetteleminen lyl»
oakyllä opettaa kuinga Sunnuntai päiwät ku>
lutetan; sen siasa kuin meidän silloin pidäis
pitämän Päästäistä ja nouseman synnistä, nijn
mel syndijn meitäm sywemmä wajotamme.
Sunnnntai-ja Inhla paiwasta moni tekee it<

zel<
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zellensä syndi paiwän. Moni pysyy poisa Kir«
kosta, moni ei ensingan tottele lEsusta: sen»
kaltaiset häjyt ja tawattomat Christityt, koska
teidän Marian kansia pidais istuman lEsuren
Olkain juureft ja yhdestä tarpeellsesta waai ia
ottaluan, mjn tätä katowaista he etziwat, joka
beita ei ensingan auttaa ja wapahtaa taida.
Woi teitä te ylönkatzojat! ajatelkaat lEsuren
sanoja: Job. 8:47- Joka Jumalasta on,se kuule Jumalan janat, ssntähden ett
te kuule, ettet te Jumalasta ole: ellet te
Jumalasta ole, nijn kewiasti tietä taidatte,
kenestä te otetta, ja kenen omat te olette: ke-
nellä suurin wcchingo sijta on, että te Kirkosta
pois olette? ei kenellakan; waan teillä itze.
Kosta ludas ylönannoi Apostolein seuran,
tnli han pettäjäxi ja meni perkelen tnkö. Tbo»mas jäikerran pois Seurakunnasta, sen kautta
joudut hän epauffoisexi: Rangaistusta Ma
on sijua Jumalan sanan saarnan halpana pitä-
misestä. Kuinga Jumala ne rangaisnut ou,
jotka Jumalan janan saarnan laimijn lyöneet
owat, sen seurawaiset merkilliset esimerkit osot-
tawat: kossu yri lunckari Preusisä annoi
kyn Foudilleusa, että Talonpoikain piti eloo
Sunnuntaina Jumalan palweluren aikana
riiheen Wetaman, tuli ulli alas taiwasta, polti
ylös taloin jakartanon, luwan ja wiljau. Ta-
loin-poika tappoi ohria Sunnuntaina, josta
jywä lensi silmään ja hän elinajaxensa tuli so.

G g 4 kiari.



kiaxi. Suutari, joka aina Sunnuntaina tot.
tunnt M työtä tekemään, sialda käteen pum.
tin, jolla hän monda Sunnuntaita saaran
aikana neulonut ott; käsi tuli aina pahcmmaxi,
tull wihdoin kokonans mustaxt ja hän suuresa
köyhydesä ja kiwusa kuolla täydyt. Koska joku
annot hänelle almun tunnusti- hän, että Iu»
mala muille karteexi hänen rangaisnut oli, sensyyn tähden, että hän Jumalan palwelure»
laimin lyönyt oli, tehnyt työtä Sunnuntaina
ja Sielunsa paimenen neuwot ylönkatzonut.
Ottakat tästä waari, te Jumalan sanan ylöw
katzojgt! mikä teidän palckanne on: nijn totta
klitn Jumalan lapset, nijn usein kuin he Kirc<
koon tulewat, saawat uuden ja erinomaisen
fiunauxen Jumalan lupauren jälkeeni Most.
xen 2. Kirj. 20: 24. Mihinga paickaan
lkänäns nunä säädän minun nimeni
mmston, sinne minä tulen sinun tMs
ja siunaan sinua: nijn totta salwaa myös
kirous kaickijn Jumalan Sanan ylönkatzoijn.
Tosin ininä tiedän sen, että moni elatuxeusa
Leinosa sen hawainnut on. loF wiclä nijn olis,
ettet rangaistus jakirous nijn kobta senkaltaisia
Jumalan sanan ylönkatzoita kohtaisi, nijn tu«
lee se kuicengin aitanansa, senkaltaiset wihel'
jäiset sielut wihdoin kerran kuitcngin tunnusta»
wat todexi Syrachin Sanat: 41: Lugusa v.
11, 12. N)oi teitä te Jumalattomat!
jotka hölläätte sen korkeimman Laln jo-

472 iLnfimmHisnä Sunnuntaina päästäisestä.



45oisna Sunnunrainä Pääsiäisistä. 473
ko te elätte eli kuolette, nijn te Hletta
tirotut. Että Kircko-seurakunds on Chris»
tuxelda asetettu, kunniallisilla lupauxilla kun«
nioitettu ja taiwaan waldaknndaan wermttu,
ei toisin, kuin te astuisitte taiwaasten luma»
lan istuilnen eteen, yyhäin Engelein ja ulos
walittuin seuraan. Man se teitä peljättcikö,
M hywät ja pahat, nffowaiset ja ustottomar
ja ulkookullattut myös Kirckoon tulewat; ja
waicka Saarna wirka laitettawilda jasopimat,
tomilda moniasti -edesseisotan; siM waicka na.
mat ohdacket ja ustottomar työlniehet HER-ran wiMmaesa owat, pysyy Kirko kuitengin
aina nisupeldona, jota HERra rakastaa ja
siunaa, josta Christitty ei Mnsaeroittaa mab»
da, ennen kuin Jumala tulee kerran ja puhdis»
taa ohdacteet nisuista, jona :ne wihdoin m»
lemma, riemmtzewaiseen Jumalan Seura,
kundaan, kaickeen pyhimpään seuraan Taiwa»sa. Amen»

Pldä rukoures ja weisa Wirsi N:o 235.

Toisna Sunnuntaina Pääsiäisestä.
Weisa ensin Wirsi N:o 38.

Testamentin kirjoitmet usiaftpaisasa osottawat meille sm, ena
karjan kaitzeminsn ja maan elando

muinatsijn a.kpin owat olleet arwosa. Iu-
Gg 5 malan
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malan lapset eheit beidän huwitustansa maal.la pellon Wiljelemisesä ja karjan kaiyemisesa.
Esi »Isä Adam oli ensimmäinen peldomies;
KHRra Jumala johdatti hänen Ldenin
paradijssstä maatarvlijelemään. Luomis.Kirj. 3: 23. Ensimmäinen, josta erinomat.
tain kirjoitetan, että hän rakastanut on maan
elandoo ja sen ylös arwannut, oli Abraham.
Hänen aikanansa oli Kaupungeita kyllixi, kui-
tenäin hän pitkän aikaa asuin-siansa maalle
wcmtzi, nijnkuin Luomis. Kiri. 18: 1. lukea
taitan, hanoliltzellensä tehnyt majan Mamren
lakeudella, josa ihana tammisto oli hedelmät,
lisesä laaxosa, puoli wirsta Hebronista. Toi.
nen oli Isaac, joka hetken aikaa asui, sen elä-
män, joka minun näkee, kainon tykönä.
Luomis. Kirj. 25: 11. ja waicka hän sitte kul»
ki Gerarijn, elätti hän kuitengin itzensa karjan
kaitzemisella ja pellon wiljelemisetta. Luomis.
Kirj. 26: 12. Kolmas oli Jacob, joka sioit-
ti iyensä Sichemin kaupungitt kohdal'
le, ja osti murun peldoa, johonga hän
teki majansa. Luomis. Kirj. 33: 18, 19.
Ia waicka lethro asui kaupungisa, huwitteli
hau kuitengin itziänsit maalla, hänellä oli lam>
mas laulua ja otti Moscxen paimenexensa.
Mosen. 2. Kirj. 3:1. Isailla oli lammas
lauma ja hänen poikansa David kaihi lampai'
ta, koska Samue! tuli ja tahdoi woidella hä>
nen Kunmgaaxt. 1. Sam. 16: 11. Jos joku

tch-
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tahdois sanoa, että pellon wiljeleminen ja
karjan kaitzemiuen on wanhin elaturen keino,
nijn ei handä walheesen soimata taita. Me jä«
tämme scn sillansa, jatutkimme lEsnsta, joka
maan elannon snurexianvannut on, nijnkum
st Evangeliumisa kuullan.

MvanZelittmi lohatt. io: v. 11,
/Kijhen aikaan sanoi lEsus IMlcu-sille: Minä olen se hywa paimen :c.

Tästä lne nytr tutkistella tahdomme:
Sitä IMuxelda rakastettua maan

elandoa;
Kuinga 'Hän rackaildensa sitä kohtan il»

moitta:
l. Nimesä, jonga<)än iyellettsä omis-

taa.
3. Nimesä, jonga Hatt Chnsiityille

andaa.

tkttsimmäinen Oft.
todetta-olis itzestaM sanoa tain«

nut: Mmä olen Runingas,
mjnkuin Hän sen Pilatuxen edesä tunnus-
ti. Johan. 18: 37. Hauen Isansa kut.
M Hänen Kmungaaxj: Psalm. 2: 6.
tNtna gfttm minun Rmlwgam Zionijn

minun
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MlNUtt pyhälle wuorellem. Hän olis tain,
nut sanoa: mitta olen Hän oli
myös se. Mich. 5: 6. mutta mikä lohdutus
köyhille tästä ollut olisi mutta tätä wastan,
minqa makeuden sielu löyta i kosta hän Davi.
din kansia sanoa taita: Psalm. 2Z: i.
ra on minun paimeneni; niin kutzu itzcns
lEsus Evanqettnmisa paimenen: minä
olen se paimen. lEsuren patme.
nen wirka sulkee itzeensä Hänen kolnu'.'aiseu
korkianwirkansa: Kuningallisen, Prophetal«
listn ja Papillisen. Ranlnatusa löytan ino-
nenlaistapaimenita: laiduin pnimenita jonga
kaltaiset Josephin weljet olit, jotka Isänsä kar-
jaakaihit; maallisita paimcnita, niinkuin Mo>ses, joka Israelin lapset Eqyptistä ulosjohdnt-.
ti, mjntuin paimen lampcmns: Kirko panne,
intä, nijukuin Petari sixi maärattin, kosta
Christtls hänelle ftnoi: loh. 21:15, 16,17.
ruoki minun kariyo/am: näitten sc> sa M'
paimen Christus on se suurm paimen. Mitä
paimenelda waaditan, se taydellisimmälla ta>
paa Hanesa on: paimellen pita alinomaa tarc-
kaasti laumanfil perään katzoman, nijnkuin
Jacob, yöllä ja päiwälla kaitzi lambai-
tansa: Christuxella on walwowa silm t ftura
kunllan yiitze, kayo! sanoo Hän: minä olen
teidän joka pänvä maailman
loppuun ajn. Matb. 2O. Pailucn on
bchamen, nwia ia sr.llrc.la kalisia läntwällt

sydcM/



Toisna Sunnuntainapääsiäisestä. 477
sydestä, hallitze laumaansa enämmin torwel-
lansa, kuin sauwallansa: jos lammas eryy,
etzi bän sitä ahkerasti, panee olaallensa jakan°
daa kotiansa ; näin siwia ja laupias paimen
on Christus: nijnkuin paimen on hän kait.
zewa laumaansa, kokoo kariyatsa kandaa helmasansa: ttjneet lampaat
yanjohdatta. Esai. 40: 11. Paimenen
pitä oleman harjanduneen, hänen pitä tunde»
man lammastensa taudit ja tietämän kuinga
neennätetta taitan: Christus on hywin har-
jaandunut, Hän lietä lammastensa taudit ja
taita ne parandaa; Hän näkee heidän waarcm-
sa, jataita ne pois poistaa, Hän tietä heidän
tarpeensa ja taita sen palkita, tietä heidän wi«
hollisensa ja heidän aikomisensa turbari tehdä
taita. David tcke tästaasiasta iloisen jakiitol-
lisen tunnustuxen: Psalm. 23:1.«n minun pal.nenem, ei minulda mitään
puutu. Paimenella, pjta oleman rohkeus ja
sydäu pojes karkoittamaan sutta, kosta sewlee;
Christus on woimallinen, laumaansa wiholli'
sia wastan suojelemaan, Hän murenaa belwe-
tin jalopeuran hampaat, ja warjelesa suden wäkiwallasta. Paimenen pitä ole-
man karsiwäisen, kestämän kylmää ja palawut«
ta ja kaictinaisia rajuilmoja; nijn on CbnstuslEsus karsiwainen ollut. Minä olen pai-
men: näitten »sanain kansia osottaa Hän sy»
dämmensa; Hän tahtov nijn paljon sanoa:

tahdot-



4?8 Coisna Sun«unwl'na pääsiäisestä
tahdottako te tietä/millinen sydän minulla tch
ta kohtan on i yxi paimenen sydän. Jos
paimen rakastaa lampaitansa, enaosta minä
sijs paljota enamntin rakastaisi teitä i Jos pai.
men ruocki ia warjelee lampaansa,, engösta
minä, wielä cnämmin sitä teille tee i muutoin
rn ininä totisesti paimen slistan, nijnkuin mi.nä se täydellisesti olen. Raamatusa on Chris,
tuxella luonda suloista nimee; waan ei suloi.sempaa, kuin paimenen nimi, Hän kutzutan
meidän weljexemme. Psalm. 22: 23. meidän
yljäremme. Esai. 62: 5. mutta nimi paimen,
kuulu kuitengiu suuloisemmasti. Meljexetuscin
wihastuwat, moni ylkä hylkä Morsiamen,sa, paimen ci sitä tee lampailleus. Mutta
lEsus kutzutan ei paljaaxi paimcnexi; 'waan
dxrväxi paimenexi: hywäitzesänsä,olennob
lisesti hywa, se suurin hywnns, Jumala jais
ze hywyys. M ole kengän yxwä; waan
yxi Jumala. Match. 19: 17. hywä myös
lampaillensa, ei Hän kostan pabaa heille han»
gihe, sen kuin hywa on, jakaa Hän heille: hy<
wa puu kanda hywän hedelmän, hywä kuckai.
uen hywän hajun andaa. Ah! mitä hywäa
tämä pailnen jakanut on! hengensä laumansa
lunastmexi, on Hän ulosandanut, Kastech
on Hän itze heidän pukunsa, ja kaunistuxens,
Ehtöollisesa heidän ruokansa ja juomansa. Pri
maalla asuwa siwiä Jumalan lapsi hän sanos:
kunniaa sijna on kyllä/ että sen Korkeimman

Poika,
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Poika, kaickein Kuningasten Kuningas jaHer<
miu paimenen pukua kandaa ja sau'
waakädesäusa pitää, osottaxenfa sen kansia,
rackauttausa, uskollisuuttansa ja murheensa pi-
toa meistä ja sanoo: minä olen se hywä pai<
men ja Mnnen minun lampaani.

Toinen Osa.
ei kaickia lampain kutzn: min nijn?

silla joukosa
jotka pikemmin wuohixi, kuin lampaixi kutzua
taitan, jotka kyllä suullansa tunnustawat
Christuxen; mutta ei tee mitä Hän lmlle käs-
kee. Hän puhuu täsä ainoastans nijstä, joilla
lampaan luondo ja omaisudet owat: lampais-
ta se tietän, että he owat tuettomat ja hil«
jäiset eläimet, jotka ei kenelleckan ylöllista
m, ja jos he wiela loukataisijnkin, nijn ei
he kostan pyydä: koffa muut eläimet was-
tawat puolestansa sarwilla, nijnkuin här.
jät« kynsillänsä nijnkuin karhut, hampail.
lansii nijnkuin koiratja ja lwoillanfa nijn
kuin hewoiset; nijn lammas raucka sn aste-toin; Christittyin pitä saman tapaiset oleman:
ei toruman, kosta heitä torntan; eiuhkaman
koffal.he kärfiwät. Lampat andawat itzensäpestä puhtaaxi; ChristitttM pila oleman vah-
taat sydämmestä ja puhdistaman ihemasuxen wercllä kaikista siinneistänsä. 1. Johan.



i: 7. Waicka lampaat owat yxikertaiset M.
met, tmtawat he kuttengm äänen eroittaa; tw
hannen seasta tundee yxi paimenensa äänen:
Chnsttttyin pitä Pli-paimenensa lEsuxen aa.
nen tundeman; määräin opettajain äänestä
eroittanmn. Lampaat owatpelkäwaiset; Chris,
tttyt samalla tapaa. Psalm. 27: 1,3. sanoo
kyllä David,: on minun walistu-xeni, ketä minä pelkän - - ja wmcka'

saartats minua, mm ei mi-
nun spdämmem sentähden pelrais; ku<>
tengil' nizn Christityn aina synviä ja kaickca
sitä kuin pahaxi näkyy, pelkämän pitä; hänen
pitä aina pelwolla jawapismrella se toimitta»
man, että hän autuaxi tulis, scntähden sanoo
Salomo: Sananlast. K. 28: 14. Autuas
on se ihminen, joka aina pelkää, se on: M
mas on se, joka sydammsn kunnian osottami-
sella lumalata kohtan, pelkää Händä synnillä
wihoittaa, ja ajatellcsansa Jumalattomille
aiwottua rangaistusta, elää nöyrydesa ja lap>
sillisesa pelwösa; hän ei hnku; waan joka
sydämmensä paadtttta, se langee onnet-
tomuuteen. Lampaat owat yximieliset ja rau-
halliset; Clmstityt ntjlt paljo, kuin heidän so>
pij ja heisä on, pitwVat rauhaa taickein
ihmisten kanssa. Rom. 12: 18. Lampaat
andawat heitansä keritä ja willoillansa hyödyt»
täwat ihmisiä; Cbristityt hywydellänf<'pal-
welewat tarwihewaisia, Makedonialaisten esi'

merkil
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merkillä, joitaPcwllli erinomattain kijttä. 2.
Cor. 8:2,3. waickahe sangenköyhät olit,
owat he tuitengjn runsaasti, kaikesa
sxikertaisudesa andaneet; sillä he olit kai.
kesta woimastansa ja woimatt-
ft hywän tahtoiset. Lampaat tytywäthno.
noonkin laitumeen; Jumalan lapset ei etzi
ylön paltisuutta, he rukoilemat Salomon kans«sa: Sananlaff. K. 30: jarics
mutta äla »ninulle anna; rvaan anna mi-
nun saada määrätty osani rawinosta.
la Jumalinen ja tytya Hnneensa, on suu»
n woitto. 1. Timoth. 6: 6. Rickaus ja
kaickcin kappalten ylönpaltisuus usein paljon
pahaa matkaan saattanut on. Lampat aina
maakywat; Christityt kuluttawat päiwänsä
buokaurilla, huokawat aina hengesä, ja ru-
toilewat lackamata. 1. Thesi. 5:1?. Lalw
pat lastewat polwillensa, nijn hywin silloiir
kuin he maata panewat, kuin nosmansackin;
nijn tekewat myös Christityt, he notkistawat
lEsuxen nimesä sekä ruuminsa, että mielensä
polwet ja nöyrydesa, sen wmman, kuin Chw
sturelle miehudensa puolesta annettu on,"tun»
nustawat. Phil. 2: Lampaat 'maäkywat yl>
della tawalla, ei muuta äandänsä. jos heillehywin eli pahoin käwis; nijn Chnstityt myös
yhden äänen, sekä onnesa, että onnettomutvja
puäwat; HEXra annoi, HIFR-M Otti,
HlLßran nimi oItHN

H h LNIN-
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Lampaat wiherjaiselle laitulnelle mielelläns
wietaa saldiwat ja suolaa halajawat; oikiat
Tbristityt halajawat Jumalan sanaa, joka
heidän sielunsa ruoka on, sen kautta tulee hei.
dän sielunsa snolatuxi; se on: ei ainoastans
synlun turmeluxesta estetyxi; mutta myös lu.
malalle otolliset tehdyxi, kowan nuhdet saar»
nan ottawat he hiljaisudella wastan, ei wi»
hastu sijta; waan paranduwat. Lampaat
marehtiwat; Christityt muistuttelewat itzel.
lensa Jumalan sanan saarnaa; ajattelemat
Jumalan Lakia päirvät ja ysr. Psalm. i:
2. Lammasten ja suden walillä on luonnolli'
nen wiha; perkelen ja Christityn wnlilla on
alinomainen sota; silla niinkuin perkele Chri»
stitnita ylösniella ehi; nijn Christityt seiso-
v?at händä wastan rrahrpat ustosa. i.
Petar. 5: 9. Lampaat pysywat mielellänsä
toosa ja joukosii kulkewat; Christityt myös
wertaisiansa omiwat ja heidän seurasansa py»
sywät, hewihawat pahain seurakundaa.
Psalm. 26: 5. Lampaat ei ole kareet, ei
kartoita toisia pois laitumelda; Christityt
sydammestansä lähimmäisellensä suowat, mi«
ta he lumalalda tawarain puolesta saaneet
owat. Lampaat karsiwat toisiansa; Christi»
tyt kandawat toinen toisensa kuormaa ia
nijn ChristuxenLain täyttawät. Galat. 6:
2. Lampaat owat hedelmälliset; Chnstityt
myös hedelmän tekewat kaikisa hywisa töisa ja

kaswa.'
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kaswawat Jumalan tundemisesa. Coloss. i^
10. .

Tästä me opimme, että ne kuin tahrvwat
lEsuxenpaimenerensa jakutzutta Hänen lam.
pairensa, heid3n pttä oleman hiljaiset ja nöy.
rät, Papalin neuwon jälken: Colosi.
nijn pukekat sijs teitänne, nijnknin
malan n?alitut, pyhät jawataat, sydäitt-
mellisellalaupiudella, noyrydellä jahil-
jaisudella. Kosta yrtit tulewat ncki sullo-
tuxi, nijn he parahimman hajun Hestänsä am
dawat; kosta meidän työmme suitzutus nöV»
ryden kautta pienert surwotan, andaa se hu-
malalle makian hajun. Mutta sen pahembU
meidän ustollisella paimenellamme lEsuxel-
la on harwat senkaltaiset nöyrät lampaat;
Syrachilla on syy sanoa: Mitäs koreilet st-nä rvairvainm tuhka ia mulda. Syr. 12»:
9. Moni täyttä itzensä nöyrästi; waan ei kuk
tengan ole; waan sen kautta suurenivaa kun-
niaa itzellsniä etzi; karttakaat sijs vlpevtts, m
noyryttäkat teitänne Jumalan LpäkewiM
käden ala. l. Petar 5: 6. Hlä anna yl-
peyden hallita, eiktt sinun sydämmesäs'.
eli sinun sanoisas; sillä se on kaiken kado-
tuxen alku. Tobian. 4:14. on
andanut aina ylpeyden tulla häpmän, js
on sen wljmeiseldä kukisiannt. Jumal,
0n ylpittt Päämiehet tjtunnelda tukista-nut, jaandanutnöyrämGuaheidän sia-
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jansa. Jumala on hawittänyt ylpiam
pakanain juuret ja on sen siaan lstutta-
nut nöyrät. Sprach.io: 16,17, iz. Nöy.
ryys on se ttkapuu, jonga Jacob unesa näki
maasta taivaaseen asti, 'lottuwan. Tämä
nöyryys erinonwttain seisoo, sijna, että sinä
itzes ja kaictt mitä sinulla mailmasa on, ylön.
tahot: vidat a,na toisen parempana, kuin it»
zes, et pidä snndia halpana; kaictt
ne hywät työt kuins tehnyt olet, halpana pi«
dat, ja jonaa mielen sinä pahoittanut olet,
rukoilet Ma andeexi: koffas tällä tapaa itzes
nöyrytat, nijn lEsus tundee sinun jaottaa si-
nun rakastaa sinua ja sinusta NUW
heen pitää. Ala tustasas epäile, alä sano:
lEsus on minun hyljännyt ja unhohtamtt:
nijn wahän Hän sinua unhohtaa taita, kuin
ustollinewaiti poikaansa, kuin hmva paimen
lamlnastansa. Moni kosta ban omaistensa
kansia karsi nälkää jahatäa; lttutta näkee tois.
ten eläwän hekumasa ja hywisa pälwisä, nijn
ajattelee han: Jumala ei suingan tunne mi«
nua, tiedä minusta, koffcrHän minulle
näin kowin anda käydä; nijn perkele silloin
astuu edes ja panee sanan siwuhun, niinkuin
han korwesa teki, ja sanoo: oletkos Juma-lan potkaise on: oletkos Jumalan lapsi, joka
nälkää jaköyhyyttä kärsit, eipä se hywin yhteen
sowi; Mutta sinä joka lEsuxm oikia lam-
mas olet, kuule mitä Pavali sanoo: 2. Ti>

moth.
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,uoth.2: i9.HS2vratunde omansa. Chris.
tus näkee knlla kuing<i°wähä öljyä aftiasa Les.
kellä Zarpathisa oll: Hän tiesi ettei kansalla
ollut mitä he syöneet olisit. Marc. 8: 2. fimm
uffollinen paimenes lEsus tietä bywin, kuin-
ga paljon sinä rawinnoreres tarwihet. Lam<
p»iat parhaitin menestywät, koffa heillä kui«
wa laidun on, ja owat silloin terwemmällan.
sä; mutta jos heillä laitumensa on wehmasmaasa, nijn he usein sairastawat ja myös kuo«
lewat. lEsus Hän tundee sinun ja on ijan-
kaickisudesa edeltäpäin jo näbnyt, jos rickaN'
det sinun siewlles wahingoltiset owat, sentäh.
dcn anda Hän sinulle säästäwäisesti, kuitenV
gin hengen piteexi. lEsus tunde sinun ylön,
katzesas; Hän tunde sinun ristisas,
risti mikä hywäusa. Koska nxi mies muinan
murheisa ollesansa näki Perheen Isännänlukewan langaltansa, ajaisansa heitä lam.
mas huoneseen, sanoi hän ttzellänsä: mitäs
murebdit lninun sielun ja olet lewotoin minu-
sa? etkös tiedä, että se suuri Jumala rakas-
taa sinua nijn suuresti, kuin tämä mies lam»
paitansa? eli etkös parempi ole kuin mouda
lammasta? tämä mies lukee lampaansa; eikö
sijs Jumala lukisi omat lapsensa i lijoitengm
koffa Hänen oma Poikansa wisieyttä minua.,
fjta, että meidän päämme hmxet luetut
owat. Matth. i>D: 30.Pidä rukoMs ja weisa Wirsi N: 252.
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Kolmantena SuimntamaPääsiäisestä.
Weisa ensin Wirsi N:o 289.

teitä, jotka nytt nauratte; sil.
la teidän pita murehtiman ja

'IVNV itkemän: te mailman lapset! kuul.
kaät mikä teidän lyhykäisen maallisen ilonne
loppu on, ei muu kuinijäinen itkuja walitus.
Lucan 6: 25. Kosta ihmiset puolettomastt
iloiftla mailmasa olewan nähdän, ja itzewal,
laisudesa naurawan, iloitzewan ja hyppäwan
kuullan, nijn se kohta päättä taitan, ettet he
ole Christuren omat, mixi nijn i sillä ci he
Christuren affeleita noudata. G kusan sitä
lueta, että Christus nauranut on; waan että
Hän itkenyt on. Salomo tosin sanoo: Saar»
na Kirj. z: 4. aika «n nauraa, kuttengin
ei hän silloin ymmärrä mailman lasten tyh>
mää nauwa, jotka nayrawat kosta heidän
kiucwnsa ja pahudensa Menestyy, koska hurs'
kaat onnettomuuteen jomuwat, ei he kostan
Onnettomuutta ajattele; ei he ensingän pelkää
helwettiä, he eläwät jokapäiwä ilosa herkul<
lisesti, ei he ole onnettomudesa, nijn kuin
muut ihmiset, ei heitä niinkuin muita wai«
wata. Se näkyy niinkuin heidän tilansa olis
toiwotettapa ja autuas; mutta kuinga kau»
wan zei edemmä kuin he eläwät; waicka myös
vsein ennen kuolemata, heidän ilonsa suruun
mmttetan, nijnkuln Hamanin estmercki sen

osot,
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isotta. Ester. 7: Jos wiela heidän luultu on-
nellinen tilansa ulotruissin loppuun asti, nijn
M he namuisa suin hengensä ylöliandaisit,
nijnkuitenkin kuoleman jälkentoiset asiat owat;
heidän naurunsa silloin tuffaan muutetan.
Mas mies ei enää helwctisa naura; waan
bunta; minä waiwatan korvin tasa lieki-
sä. Lucan. 16: 24. Assaph on wisuun otta-
waann rikasten ja Jumalattomain lopusta,
koffabannäin puhuu: Psalm. 17,18,
19 Mitta ymmärsin heidän loppunsa
sin sinä asetit heidän liuckaalle za syöxit
heidän pohjaan: kuinga he nijn pian huc-
kuwatia saawat kauyian loputta heidän
iloinen tilansa muuttui peräti surkiaan me-
noon. Jumalala pelkäwMen kansia on se
toisin muutettu, he itkewat ensin ia owat mur.
heelliset, sitte he nauramat ja owat iloiset, he
owat ne joista Christus sanonut on: Malth.
5:4. antuat owat murheelliset; sillä he
saawat lohdutuxen: tasta puhuutämän päi«
wainen Evangeliumi.

Lvangeliunn l6: v. 16.
aikaan sanoi lEsus opetus-

lapsillensa: wahan ajaan perästä
la ett te :c.

HH4 TäsH
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TM meille edespanncm:

Jumalan lasten kahtalainen tila,
i. Nijnkum murheellmen, ja
2. Nijttkmn Iloinen.

Bnslmmmnen Osa.
pyhä Evangelimni, joka tänapanil

Jumalan Seuraknnnasa/aarnutan, onosa sijtä hywästi-jättö saarnasta, jonga lE'
fus opetuslastensa edesa piti, si«.nais heitä ja heistä eron otti; ja että Ään hy.
win tiesi ristin heitä pahendawan ja heitä us-
kosaln"a estäwän, lijoitenkin koffa he Hauesta
toiset aiaturet itzellensä teit: nijn ilmoitta nytt
lEsus heille selkiästi; kuinga heidän ensin pi»
ti tuleman murheellisen ja waiwaturi, ennen'
kuin he wtrwoitettaman ja iiaukaickisndesa ila>

totisesti, totisesti, sa-non minä teille: teidän pita itkemän ja
parkuman; näitten sanain kanssa, Christus
nijn palio sanoa tahtbo: rackaat opetuslap.
seni! ottakaat waari stjtä kuin minä uytt
tnlleffanowa olen: minun ajatuxeni ei taida
teidän ajatustenue kanssa yhteen sopia, ett te
tahdo uffoa, että minä ylönannan teitä ja kuo.
len. te otetta alati stina toiwoft, että minä
pysyisin teidän tykönänne, itze sumeri HEN«wxi jouduW / teitä suurixi HerroiK tekisin

ja
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jaasettaisin maalliseen onnelliseen tilaan; hyl-
Maät senkaltaiset ajatuxet, ei se kuitenkan
tapahdu mitä te ajattelette; waan minä sanon
nytt teille jotain muuta: teidän pitä itke-
män fa parkuman. Mitä Christns tasa
opetuslapsillensa ilmoitta, se tapahtu kaikille
Christityille: .Jumala ruockij heitä kyy-
nelinen leiwälia ja juotta heitä suurellamitalla täynänsnkyynelltä. Psalm. 8o: 6.
heidän pitä rvainoa kärsimän. 2. TimotK.
z: 12. Heidän pira monen walwän kaut-
ta Jumalan waldarnndaan sisälle tule-
man. Teto-Kirj. 14: 22. Ettei he mailman
kansia yhtä pitää tahdo, nijn hän kyyneleet
heidän silmistänsä ulos pusertaa; josa be ha<
waita saawat, että nijnkuin Meri ei ole ilman
laineita, nijn Cbristityt ilinau surua ja tus-
kaa ei olla taida. Opetuslapset itkit ja paruitsen ylitze, että lEsus heistä luowui; Cbris.
tityille se myös tapahtuu. he owat snndist ja
kasa sylrdiä tehdan stellä luopuu lEsus. syn«
di eroitta Jumalan jaIhmisen toisen toisesta»,sa: ja silloin se todert kuulu: mitä Hoftan 9:
12. sanotan: woi heitä!kosta minä heistäluowuin. Synnin kansia on nijn laita :

alunsa on st makia; mutta karwas lopuulta:
ilolla syndi tehdan; mutta itkulla se paratun.
Koffa Jumalan lapsi oikein muistele syndejän-
sä ja syndistä tilaansa hawuihe; nijn hauen
sielunsa nijn murheellisen tulee, että hän iru-

Hh 3 M
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pee itkemään japarkumaan, nijn owat pybät
tehneet: koffa Hiffias muisti, että hän HER>
raa wastan oli syndiä tehnyt, rupeis han kui>
kutiamaan ja waikeroitzemaan. Esai: 38:14.
Katzo Davidia, kuinga surkuteldawasti käyt.
tähanitzensä katnmusPsalmeisansa: Psalm.
6: 7. Minä olen wäftnyt huokauMa,
minä uiran minun rvttOteem yötä ja
kastan minun lepofiam k.vMLlellläni: kos'
ka Petari Christuren kieldänyt oli, itkijän
katkerasti; syndinen waimo pesi lEsuren ja»
laatkyyneleillansä, jotka haNjouLottaistnwuo-
dattt. Näin waiwaa ihiänsii Jumalala pel>
käwä sielu kosta hän sondejansa ajattelee: sils
loin se täytetään, mitä yhteisesti sanotan:
Ilolta haastatan; mutta itkulla takaisin woi«
tetan. Jumalan armo, se mielisuosiosa te-
loitetan; mutta sydämmen kiwulla täyty mei»
dän se käändylnisesä takaisin etziä. Eikö se yh.
ta Jumalan lasta sydämmestä murheellisen
saattaisi, koffa hän ajattelee, kuinga hän Iu«
malan taiwaasa, hywän Isänsä, jolda han
paljo yywää. sielun ja ruumin puolesta saa-
nut on, synneilläns wihoittauut on i kusa on
se lapsi, joka ei murhehdi ja itke? koffa han
hywän Isänsä unhoittanut on i ei parempaa,
ei ystäwällisempää Isän sydanda löM kusan,
kuin lulualan sydän on; ja kuka Isa lapsiansa
kodtan sen tekee, kuin Jumala tekee meitä ksh»
MU sinä murhehdit, tzvffas jongun senkaltat<sen
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sen nssäwän Mielen louckat, jolda sinä joka
wnosi, jonkun sisiUle tulon nautihet: etkös sijs
enammin mahdais itkiä ja walittaa, ettäs
lumalata wastoin tehnyt olet, paiht jonga
armoa ett sinä silmän räpäystä elää taida,
jolda sinä kaicti saat, mitä sinulla otNsielun
ja.ruumin puolesta; Eikö Christitty itkeä
mahdaisi, koska hän ajattelee, kuinga hän
synneillänsä lEsuren wihoittanut on, joka
nijn palto kärsinyt on, ja ihmisen werellänsä
nijn kallijsti ostanut lapsi itkee ja
parkuu, koffa hän ajattelee kuinga hän sylp
neillänsä Jumalan armon teloittanut on.
Sillä mikä on kallijmbi, mikä on parembi,
kuin yri armollinen Jumala i armollinen Iu«
mala on parembi kuin taiwas ja maa; sillä
koffa taiwas ja maa huckuwat, pyjyy yhtä
hywin Jumalan armo; lnutta tämä armo
synnin kautta kadotetan, se tapahtuu usiasti,
koffa Christitty'totisen parannuxen tehnyt on,
ja monoa tuhatta kyynelda wuodattanut, ei
hän kuitenkan aina lohdutusta Jumalan ar<
mosta ja syndein andexi andamisesta löytää
kohta taida: woi! mikä itkuu ja parkunasi!
loin nousee. Mitäs luulet, o ihminen! jos
vri päiwä menis ohihe, ettei Auringo ensin°kän koittaisi ja ylösnousisi, eitö erinomainen
tuffa silloin kaickein luotmn kappalten seasa
löyttaisii nijn tuffisans on myös sndän elleise Armon Auringolda lEsuxclda Christuxel-



da ylöswalaisturi ja lämmitetyrl tule, Imemahdamme puhua, nijn palio kuin me
domme surulliselle syudiselle lohdUturesta, clsillä kuitenkan ole nestettä, ei se maistu sie-lulle lmlleckän , ellei Jumalan sormi sen si.wusa ole; se on Mä kaicti. )os me tahdoi>
simme balsamilla kuollutta ruumista woidel.
la, joka ei kuitenkan tunne eikä hawaitze sitä,
ei myös hänellä sijtä mitään hywää ole. Asiat
owat nijn: ei mckän murbe maatlmasa suu-
rempi olla taida, kuin se, koska sydän on ah.
dtstettu ja ei hawaitze Jumalan lohdutusta.
Tämän tykö tulee yxi toinen surkeus: me
olemme köyhät, ei kotona ole leipää eikä
waateitta, Esai. 3: 7. Hän häpee ilmoitta
tarwettansa ja rukoilla toista, sentäbdcn ba°
nen surunsa kulutta hänen; hän salaisesti itkee
ja suuree sen ylitze, tulee sairaxi, hänen suku.
laisens tulewat myös sairaxi ja kuolewat:
tämä kyyneleet kyynelten Päälle tuotta. Ha.neldä myös ei wainot puutu, ban watitta
Davidin kansia. Psalln. 3:1. N>oi HMR-
ra! Vmngamonda on minullarvihollistaija nijn usiar tarkawat lniltua wastan.
Kuka stjs hända pahani, jos hän itkee ja par>
kuut mutta olkat hywasä turwasa, pahan
ilman perästä, anda Jumala Aunugott
paista. Meidän tulee myös.

'Toi-

492 Rolmantena Sunnuntainapääsiäisestä.



Rolmancena Sunnuntaina pääsiäisestä. 493

Toiftsa Osasa.
hutkia olteitten Christittyin iloista tilaa,

josta Cbristns Evanqeliunnsa puhuu:
teidän mllrheenne käätän iloxi. Tämä
ilo löyttin opetuslasten tykönä lEsuxen ylös-
nousemistn jalken: opetuslapset ihastuit,
että he näit Job. 20: 20. Ilon
tähden ei l)e ustonet, että se oli Hän. Luc. 24:
41. Heluntai päiwänä, koska he sait Pyhän
Hengen, tuli tämä ilo täydelliseri. Mutta
kuinga oli asiat heidän wihöllistensa kansia i
he tulit hämmästyrijn ja suruun; ludas sy.
dämmen abdistuxesa hirtti itzensa; jotka hau.
ta wartioihit pelkäisit suuresti. Nam asiat
owat mailman waldakunnasa, ilo käy edellä
ja suru seurva; mailma andaa ensin mattaa
wijnaa; mutta sitte hapoinda ja halwempata.
Christuxen Waldakunnasa sn toisin asiat, M.
lä suru käy ilon edellä, ehtona itku ja aamul-
la ilo, tosi on se mitä Sara. Tobianz:2i.saaoo: Sen minä kyllä todexi tiedän, jo-
ka lumalata palwelee,, se kiusauren jäl-
ken lohdntetan ja murheesta pelastetan,
jakurituren jälken loytä armon; sillä ett
sinä mielisty meidän tadoruxemme: silläPihan ilman perästä annat sinä Aurin-gonpaistaa ja parun ja itkun perästä täy-
tät sinä meidänilolla: joskatuwaise'., Cbris-
tltyn Syudeinsä ylitze Kkea täyty, kyllä sekin

aika



aika kerran tulee, että hänen murheensa kää<
tau iloxi, nimittäin: silloin, kosta hänelle sa.
notan: poik>'.m! ole hywäia tUrrvaft/ si<nun syndisannetan andex: sinulle. Matth.
9: 2. koffa Joseph fangiudesta paästetän ja
suurexi Herrarl joutu, unhobtaa hän kaicti
entiset kärsimisensä. Kosta David sai lewon
kaikilda wihollisildansa, sanoo hän: minun
sydämmeni riemuiye, ettäs mjn mielel-
las autat/ että
<>«w minulle nijtt hyrvästi tekee. Psalln.
13:6. Ei Jobi loppuun asti kipiäna ja köy.
hanä pysy. Wanha Tobias ei alatt Pimey.
dest istu. Sama Jumala elää wielä; Hän
taita yhtenä hetkenä lastensa surun iloxi muut.
ta; ia kosta Hän anda ilon, nijn anda Hän
sydämmellifen ilon, jota ei kengän heildä vo>
jesottaa taida: bywää omaa tundoa, joka
Christnxen werella puhdistettu on, ei kengän
poisottaa taida. lEsus on hänen ilonsa, hänsanoo Assaphin kansia: se on minun iloni,
että minä lyem Jumalan tyks pidän.
Psalm.73: 28. jawaicka murhe ja tuska et
olisi loppunut, nim han kuitengin kuolemasi
loppu. Silloin Jumala kaicki kyyneleet
heidän silmistänsä poispyhkiniä on. Il»
mest. Kirj. 7: 17. Silloin taita ft tustasta
pelastettu sielu sanoa: palaja taas minun
sieluni sinun lepoos; sillä tekee
yxwästi sinulle; sillä simi olet minun

sielu-

494 Rolmantettll Sunmmtama pftaMftM



sieluni temmannut psis kuolemasta, mi-
nun silmäni minun jalkani
kombastuxesta, minä waellan <)lkß.ran
edesä eläwttten maasa. Psalm. 116:7,
8,9. iotka täällä maan päällä, kyyneleilläkflwäneetorvat, niinkuin Jumalan lapset
tekewat, he ilolla mjttärvät. Psalm. 126:
v. 5. On ftjs se kaikille murheellisille Jumalan
lapiille lohdullinen kuulla, että meidän n?ai-
wamme, jota ajallinen ja kewiä 00,
saytta meille ilankaickijen ja määrättö-
män kunnian. 2. Cor. 4: i?. Sanalla
sanottu: Hänen kaftvoinsa edesä on täy-
dellinen ilo ja riemullinen meno oikiallatädettansa ijankaictisesti. Psalm. 16: 11.
Nijta ei silmä ole nähnyt, eikä korwaole
kuullut ja ei ihmisen sydämmeen ole astu-nut, joita Jumala on nijlle rvalmistanut,
jotka rakastanet. 1. Cor. 2: ?.

Mitä Arabian Drotlngi muinain sanoi Sa-
lomon wijsaudesta ja onnellisesta tilasta: 1.
Kuning. Kir. ic>: 7. ei ole minulle puolit'
tainkan sanottu, ien me silloin ijankaittesta
ilosta sanoa taidamme. Silioiu me löndälN'
me, että ijcmkaickisen elämän kunnia ja au»
tuus on paljota suurempi ja parempi, kuinme tasa elamäja kuullecknn olemma, ja tassiloisesa tilasa, me sitte alati pysymnle.

Joku taidals ajatella ja sanoa: ciköstä lu.mala, joka kaictiwaldias on, taldais ftNa
omjan*
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omiansa surusta ja murheesta; eikö Hsn tai.
daisandaa heille'sekä täällä, että siellä iloa
huwitusta ja kunnma? nmstaus: tosin Hänsen tebdä taidais; sillä Hau on HERm, jo-
ka tehdä taita mitä Wnms Hän tahtoo;
Psalm. 115:3. mutta Hän löytää sen, e.tteise ole hyödyllinen, Hänen täyty koetella las-
tensa uffoa ja tehdä heitä isowaiseli ijankaic.
kisen eläutän perään: tämä ei taida muutoin
tapahtua, kuin ristin ja tuskan kautta, sentäh-
den Jumala tämän elämän makenden paljol»
la katkerudella sekoitta, että me sitä makeut.
ta ehiftmme, joka ei petä. Koffa David ris>
tin ahtaudesaoli, ikäwöihehäntaiwasta: mjtt'
kuin peura himoiye tuorettarvettä; nijy
minun sielumhimoiye sinua Jumala! mi.
nun sieluni zanoo Jumalala, sitä eläwä'

lan tasrvojanäkeinään i Psalm. 42: 1,2,3.
Aiwcm ni n mnösPropheta Elias, koffa Ie»
sabel kuolemaan asti wainois händä, Istulhän tatarvan ala, rukoili sieluansa tuo-
iemaan jasanoi: jo kyllä on:
ota nytt nnuutt sieluni. 1. Kuning. Kir).
19:4 Koska matkaluies näkee hywän ilman
olewan, nijtut wiherjölhewan, ja mehän hy<
wän hajun puolestansa audawan,kuule myös
linnun laulun nijn ei hän suuresti kotiansa
riennä; b.m ustaltaa silloin puunjuurelle pan.
na itzensä lepämään; mutta sitä wastau/ kos«
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ta sataa, myrffaä ja uckoinen käy, nijn sa-
noo hän: ah! jos minä nytt hywin kotona'oli-
M! nijn on myös laita meidän kansiamme,
ei se taida toisin olla, se kuin täällä on ilosa,
hän siellä murheesa, se kuin täällä murheesa,
hän on siellä ilosa. Jotka et täällä kyynelitö
ole kylmänneet, ei ne siellä iloa nijttä saa.
Mutta Harmat Christityista tätä ajattelemat ,

sentahden he mM suuttumat hywäan Juma-laan; he tahtomat seka ajaallisen, että ijan-
kaictisen ilon eli hyljäwät he sen jälkimmäi-
sen, että he scn edellisen satsit; mutta moi!
teitä te tyhmät ihmiset, jotka häpiälllsen tur»
huuden ja synnin himon tähden, joka ainoas«
tans silmän räpäyxen pMla seisoo, ijankatc-
kisen kunnian tuhlata tahdotte; moi! nijtä jot-
ka paremmin tahtomat seurata syndinsä ha»
luja kuin pelastaa sielunsa, ja korkiammari
arwawat maallisen hekuman, kuin autuaan
luolemattomnden : täällä nämat tyhmät ei
ole tahtoneet itkee, waicka murhet wir-sm heille rveisatw on. Math. ii: 17.se on: waicta tulema kadotus heille nijn sur-tiasti edespandu on, kuin on taittu; ei he sen
wnoxi syndeinsa vlitze itkiä ja matitta tahto«
toneet ole, eikä katumus kyynelita wuodattaa;
mutta kerta kossa se ei enää heitä auttaa tai-
da, saamat he kyllä itkiä ja Malitta. Kuinga

. surkia tämä itku ja malltus, sekä heille itze,
että myös muille, jotka yhdesä kadoturesa

I i omat,
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owat, olewa on, ei taida kukan sanoa. Kos'
ka susi eli koira nlwowan kuullaan, eikö se
sukiafti kuulu i mutta jos sata eli ustambi
yhoejä nlwols, minga pelwon se vlösherat.
tmsi kuingas luulet, o ihminen! minqakau.
histuxen kadotettuin parkuna ja ulwina sijs ylös
nosta mahdais i mutta he saawat parkua niin
pallon kuin Ke taitamat, ei kuitengan kukan
ole, jokakansia kärsiwällisyytta heille osottan;
waan paremmin duomarin wanburffaus se
tulee ylistetyxi. Nytt sijs puddWkaat kä-
tenne te syndiset japerattat sydämmenne
te kaximleliset, olwt surulliset, murheh-
titat ja itketät, teidän naurunne kaän-
dykonitkuri m ilonne murheexi. Jae. 4:
8,9- Se on parembi, että me täällä silmänrapäyren itkemme iu parumme, kuin että mei.
dän iiankaickista itkua ja hammasten kiristys»
ta kär,m taydyis; semäbden ole luja sijtä:
täalla pita sinun itkemän ja murhebtiman.
M ketäkän kruunata, ellei hän toimelli
festi Mrvottele; josmeynnä olemme kuol-
leet me myös ynnä elämme; Jos
me kärsimme, nijn me myös ynnä hallit-
zemma. 2. Timveh. 2:5,11,12. Ole sil<
la walillä hywasä turwasa; sillä ylimmäisen
«ikia käsi woi kaicki muutta. Psalm. 77:
11. Josuckoinen tänäpanä käy, huomena tai»
ta taas hnwä ilma olla: sentahden anna ties
<>HRran halduun/ jatoiwo Hänenpääl-

lensä;
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lensä; kyllä Hän sen tekee. Psalm. 37:5.
odota awun hetkee. ole Hywä/H
turwasa, ja Hän rvahwistaa sinun lsy-
dammes ja odota HBR.rsa. Psalm. 27:
14. Watcka se wanha synnin hamet tulee ko«
win lakaistun, nijn se sitä warten tapahtuu,
että saastaisuus ja tomu sijtä laxis; tämä la«
kaiseminen wihdoin saapi lopun. Kolminat-
sia Christityitä löytään: ensimmäiset kangias»
ti ristiä tandawat, nijnkuin Simon Kvrenls.
ta, jota wadittaman piti kandamcm ristiä
Christuren jaljisä: Matth. 27: 32. toiset kan«
dawat mielellänsä ja sanowat.-tapahtukoon
HORran tahto: kolma«net tandawat sitä
ilolla ja terstarvat myös heitänsä wai-
woisa, Rom. 5:3. ja Jumalala sen edestä
ylistäwat Jobin kansia: mmi ol-
kon kljtetty.! Job. 1:21. Meidän tulee tä.
sä pyrkiä sen pernan, että me
kärfiwällisemmäxi, joka tapahtuu, kosta me
aina Jumalan edeskatzomista ajattelemme,
ettei ilman Hänen tahdottansa meille mitään
tapahdu ja että kaictt meille parhari käändy.
wat. Kosta me perään ajattelemme, kuinga
me synneillämme paljon rastaimman kowuu.
den, ansainneet olemma, katzomme wanhainesimerckeja ja wihdoin, että Jumala surum.me iloxi muutta, nijn me sijtä opimme weiswuwan: NLitäs Jumal' tahdot! tapahtuu
tott', Sinun whtos onijan, Heill

li2
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armos, apus, ojotar koht, usto-

pysfwät lujan, Heit' hnöäs aut ,'
poikas pijnan tautt', seidan tytööns
älä pors kulje, He huutan?at tytos lur»
rvawat, )Ott itäns heitHMßra!
ja. Jos Jumala totinen on,.niinkuin Hänse täydelisestt on, tosin itze totuus, niin Hän
lupaurenla täyttää, kuin Hän sanasansa nicil.
le on andanue: tahdon heldän mur-
heensa iloxi käärä ja lohdutta heitä m
ilahatan heitä murheestansa, minä tah-
don wäsyner sielut rmrrvotta, ja mur-
heelliset Mut rarvita. lerem 31:13,25.

te mmheellisetChristityt! tätätut
kistellesanne, olkat rohkiat jaturwasa, ja älkät
peljätkö, humala, joka pyhän neuwonsa ja
tahtonsa Men teidän murheelliseri saattanut
on, Hän teitä taas, eli täällä ajallisesti, eli
todella ijankaickisesti llahuttawa on. luma-
la täällä pesee teidän sydämmenne kyyneleillä,
että. Hän ne siellä taiwaan ilo-wijnalla täyt
tms; waicka te täällä itkee täydytte, on se teil-
le lohdutuxena, että Jumala lukee teidän kyy-
nelenne ja ne silmistänne pois pyhktwa on.
Ah! autuita kyynelitä, jotka Jumala lukee!
ah! autuasta murhetta, jota ijankaikinen ilo
seuraa'. »

Pidä lftkouxss ja weift Wirsi N:o 291.

Neb
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Welsa ensin Wirsi N:o 298.

»a turhat dplza.
«<H Me kuulemme tasa ftlktästi, ettei kaic-

ki kysymyxet sowi Christiwlle; sillä
Pcuvali kieldä senkaltaiset kysylnyxet, jotka ej

opisa ja elämäsä sowi. 2. Ti'moth. 2: 25. Tyhmä taita enämman ky.
syä, k.lin kymmenen wijsasta wastata. Mikä
on wy sijhenz tyhmällä on tyhmät ajaturet,
ci kukan taitawa nijntyhmästluncxuactan tai.
oa, kuin tyhmäin ajaturijn seisahtaa; se on
tyhmä ja ihewaldainen kysymys kysyä? joS
Kldotettuin luku ulottuu sataan tuhandeen as- '

ii jaej korkiammarii jos kadolMuin asilinsiaon'penikulmaa pitkä inämät ja muut tainkal»
tmset kysymyxet pitä meidän hyljäman. Ai-wan nijn tyhmästi on Myös se, kysyä tähteintutkioilda: jos me mailmasa taidamme tulla
onncllisuteen i kuinga kauwan me elämme i
jos tähdet olit syy Men, ettäEain joudutmur.hajaxi ja ludas pettäjäni joka on CbristWn
ajatella: ellei wamas ehdolla waraastanut
olifi, nijn ei hän waatien hirteen wiety olisi.Oikia Christitty ei mahda kyftia kuinga kau-wn taidnn minä elääi sillä se on tyhmä ky-
symys; ivaan Christittyin vita ijankaickisesta
elämästä murhetta kandamanja'ei ensinqän
tylymän, ku.inga kauwan hän elää taidais;

liz, waan
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tvaan kuinga hänen elämän pitä? juuri tar.
peellisen; mutta ei suingan elkiwallaistn k«.
symystä, asettaa lEsus opetuslastens eteen
Evangelimnisa / koEa he unhohdit lHäneldä
kysyä.

Mvangellumi lohannexen 16: v. 5.
aikaan sanoi lEsus Hänenopetuslapsillensa: mutta nytt M

na menen:c.
Tästä tntkistellan nytt

ChristitMtarpeellista kyhmystä: kun»
gas meneti

1. wapahtajaldansa.
2. Lähimmaiseldansäi
3. Iyeldänsä.

Bttsimmmttett Oja.
HAapahtaja HENra lEsus ei nijn ollut

mieldynyt, kuin pakana Pythagoras,
joka opetuslapsildansa sitä waadei, että del-
dan wM ajastaikaa'ääneti oleman piti, eikä
yänelda mitään kysymän; waan lEsus an<
doi mielellänsä iheldänsa knsyä-, jongn tähden
Hän myös soimaa opetuslapsillensa sen, että
he unhohdit Häneldä kysyä Hänen potsmenos.
tans: ei teW kengän minnlda k^ft: kun-
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gas menet? Petän ja Tbomas olit tosin ker.
run tämän kysymyxen Hänen eteensä asetta»
ncet. Johan. 36. ia 14: 5. mutta se ta»
pnhtui 11-mcetlisesälmelefa, kärsimättömydestä
jaymärtämättömydestä, jongatähden he myös
sm k utta ei tulleet wijsammari eli paratun.
Chl isttttv ei unhohtakaickina aikoina krsyä lE.
suxeldansa, lijoitengin kosta afia suuresti tarpeet,
linen m autuuteen sopiwa on.loulun aikaan ky.
syy bän:kungas menet minun wapahtaja-
mi vuoli yönaitalwisydännäi kansan ahtaude.
stilEsus wastaannina menen taiwaasta maan
päälle, ilopaikasta murheen laxoon, että mi'
nä sinun, o ihminen! autuaxi tekisin. Lastmi»sen aikaan kysyy hän: kungas menet s sinä
mieluinen Wapahtaja! sinä wiatotn karina!
lEsus Hän wastaa: mmä menen lerusale.mijn, murha kaupungijn, lammas porttiin,
mjnkuin Jumalan karitza koko mailman syn»
dejä kandamaan: yhden wäärän tuomarin ty-
köä toisen tykö, teidän syndisten affeleitteN'
ne tähden, te ihmiset.' kärsimään teidän edes»
tänne, Jerusalemista menen minä Golga»
thaan, siellä ristinnaulittaa ja kuoletettaa, tei.
dän ristiänne pyhittämään, teitä ylöswalat»semaan ja ijankaictista elämää teille toimitta»
maan. Pääsiäisen aikaan kysy hän: kungas
menet? ja Hän wastaa: alas helwettijn, per.
telen waldaa häwittämään, itziäni hänelleosottamaan, mjnkuin woiton HERra, awa«

I i 4 maan
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maan teidän hautojanne, tuodareMeitä, mi»
nunkansanifieldaulos. Hesech. 37: 12. ettäminä teitä lninun opetuslapseni ja hajotetut
poikani, nijnkuin kana, kokoisin. Christuren
taiwaaseen astumisen paiwänä kysny hän:
kungas menet i Hän wastaaajaasta ijankaic-
kisureen, mailmastataiwaseen,wereni kaut-
ta menen minä nytt pyhään ja olen ijan-
taicktsen lunastuxen lsynnyt. Ebr.9:l2.Minä meuen taiwaseen, että minä Isan ty-könä teidän edeswasiajanne olisin. 1.
loh. 2:1. että minä teille fian walmistaisin;
fillä kusa minä olen, siellä pita myös teidän
oleman.; minä menen pois istumaan Jumalan
oitialle kädelle, wallitzemaan wihollisteni sen»sa. Psalm. no: 2. namät kysymyxet todel.
lakin )Esuxelle paremmin telpawat, kmnjos
me Handä kysyisimme: mim Hän mailman
aluusta syndynyt mailman i mixei Hän perke-
letta estänyt ihmistä wiettelemästa jotka tain-
kaltaiset kelwottomat kysymyxet hyljäwät ja
ylösrakendawain ja autuuteen sopiwain kysy.
mysten kansia edestulewat, joidengakautta me
ustosa wahwistetan ja lumalisuteen saatetan,

- he nijtten parweeiNuetan, joista Psalm. 24:
6. tauotan: tämä on se sukukunda, joka

co>: muinam sanotrin: joka myä tahtoo,
hän kysvkän Abelasa. 2. Sam 20: 18.
mutta minä sanon: joka knsyä tahtoo, hän

kysy-
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lysykän HENraa Jumalaa sanasansa. Se
joka vrikertainett on, joka ei Jumalan sanaa
lukea taida, pysytän Catechissmuxen klisy.
myxlsä, eli mengön saaruamiehen tykö, hän
onwslkapaa lulnalan siasa hänen kysymyrijwsäwastamaan; eli kuullclkon ahkerudellaja sy.
dänunen halulla sanaa, kuin HENran huo»mesa saarnatan; moni autuutcn sopiwa hysy-
mys siellä wastatuxi tulee.

Toinen Osa.
loitte nijn Cbristittv mvös kysyy lähimmät-seldänsa: kungas menetä minun ajatu-
Mi ei se ole, ettäChnstityn, jokaistakum han-
dakohtaa, tuttua ja tundcmatoinda kysymän
pitä: kungas meneti sillä se olis sopimatoin
hKnveys; waan minä tahdon ainoastans sensanoa, ettei Chrlstitty taida, tosin! ci hänsaa olla ääneti, koffa hän hawaihe lähim-
mäisensäriendawän helwettijn, bänen welwol»lisudensa on silloin huuta, nijnkuin Engeli
muinain Hagarille. Luomis. K-16: 8. kus-
tas tulet ja kuhungas menetä rackaat
weljent.' jos joku teistä exyis totudestaja joku palatms hänen, se tietkän, ettäjoka szmneisen palautta tiensä erhetpxes-
tä, se wapahta sielun kuolemasta japeit-tä spndem paljouden. Jacob. 5: 19, 20.
Kosta me näemme Lähilnmaiftmme härjän

I i 5 eli



eli lampaan exyneen, jos me Uloin olemmawclkapaät, scn jällens wiemään weljellemme
Jumalan käskyn jälken; Mos. 5. Kirj. 22: 1.
kutnga paljota enammin olemma me welka»
päät oikialle tielle ohjaman, yhtä lEsuren
werella kallijsti ostetwa sielua, joka mämpi ja
parempi on, kuin koko matlman rickaudet?
jos Christitty kohtaa lähimmäisensä, joka
SabbatlMturmelee ja ilman hätä tilaa Klr»
kon ohihe menee, niin ei hän suingan waikene;
waan kysyy: tungas menet? etkös ystälvä»
ni tiedä! että Inmala yrlwakaisesti kässenyt
on pyhittää lepöpalwää? etkös tiedä, että Kir>
kon-käyminen ei ketään köyhärt tee? jos hän
lähimmäisensä huoruden eli haureuden teillä
löntä, nijntaasbänknsyn: kungas menet?
etkös tiedä? että Jumala huormtekmt ja ja»
lawuoteiset dnomiye: Ebr. 13:4: että tie,
jotaswaellat,onhelrpetl'n tie, joka menee
alas kuoleman kammion. Sananlask. K.
7: 27. Samalla tapaa, jos lähimmäinen
menee muille smmin teille, kuule hänen kiroi.
lewan, wannowan, Jumalan nimee turhaan
lausuwan,ylönkahowan lähimmäistänsä, pu?

huwan häwyttömtä ja pahendawaisia sanoja;
nijn on se hänelle mahdotoy! waiketa, hän
kysy kohta, kungas hangihetkieli? etkös tiedä,
että se kuin usein kiroo, se syndiä tekee ?

ettei Jumala salli sitä rangaisemata, joka
Hämn nimensä turhaan lausuu? ettei meidän

506 Neljäntenä Sunnuntaina pääsiäisestä.
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pidä panetteleman lähimmäistämme/ eikä saat.
taman paftaa sanomaa hänen päällensä i että
meidän jokaitzesta turhasta sanasta pitä tili te»
teinäni ertä Msus huuta woi! nijtten ylihe,
jotka pabennuxen matkaan saattawat; ellei
syMnen tätä hywärensä otta tahdo, ni)nol«
ton se hänelle, sinä kuitengin olet tehnyt, mi«
tä sinun tehdä tuli; silla walillä karta sinuas,
ettet sinä handä seuraa, hänen pahoisa teisän.
sä; waan muista mftä Salomo sanoo: Sa>
nanl.st. K. 1: ic). poikani! jos pahan
juo'uset sinuet hauwttelewat, nijn älä
heihin suostu. Jos he simorvat:
meidM kalaamme: me rväjymme werta
- - - Ala rvaella heidän kansiansa/ estä jal-
tas heidän rerkildänsä; sillä heidän lal-lansa Moxewat pahuteen, ja he ki)ruh-
tawat lyensa werta

Rolmas Osa.
AAihdoin vitä Chriftityn mvöK iheldansäkysymän: kungas menet? nMn kysyy
hän koffa hän menee Kirckoon, ja anda Py.
hau Hengen sijhen wastata, jota tämä was-
taus seuraa: ett sinä mene makaus hlwlleseen,ettäs senpalkitzisit, mitä yöllä takaisin jäi:
ett panetus huoneeseen, ettäs siellä puhuisit
kylällistes kansia, mitä siellä eli täällä on ta-
pahtunut: ett koreus huoneesen, ettäs siellä

komsa
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koreisa waattchas ylpelisit: ett kaupva huone-seen, ettäs siellä tiedustelisit, kmnga kalut
maaja maxawat: ett huora huoncscen, ettäs
fiellä ihiäs werta nlieheiles osomisit ja nmba-
rilles katzelisit: ett Raadi-huoneseen, ettäs siel-
la tämän mailman pulmista neuvottelisit: ett
Käräjä huoneseen, Papin sanoja ja hänen lah-jojansa duomitzcmaan; waan sinä menet Ru-
kous huoneesen yhdellä mielellä ja suulla Seu-
rakunnan kansia Jumalaa ktjttämään ja ylistä,
mään; pyhään huoneeseen, josa Jumala pu-
huu sinun kansias ja pyhän tahtonsa sinulle il<
lnoitta , jo<a hän sanoo sinulle mikä hvwää
on ja mitä H.w sinulda waati, nimittäin: ettäs
pidät Hänen simansa, hartoitat rackautta ja
plrtnöyrä Hänen edcsäufä.- Koffas Kirckoon
tulet,, nijn sano Jacobin kansia: kuinga pel«
jättäpä on tämä paicka, ei tasä muu ole,
tuin Jumalan huone ia tairvan owi.
Luomis. Kirj. 28:17. ajattele tätä aina, kuule
Jumalan simaa hartaasti, ota se siwepdella
wastan, kätke se uffosa, ojenna elamäs sen
jälken, nijn tuotta se sinulle ijankaickisen autu-
dcn, tosin rvarjelc jalkas koffas nlenet
Jumalan huoneeseen ja tule luulemaan;
Saarna-Kirj.4:l7. RunZasmeneti Näin
pitä sinun itzeldäs kysymän, koffas menet Ri-
pille ja HENmn EhtoUOlle, ettet sinä luah'
VottotuaftiM ja joisi, fa nijn tulisi wikapääri
HERran ruumisten jä wereen. i.Cor. 11:



27. Koffas menet yhteiselle aterialle, nijn
kysy itzeldäs : RunZas menet s ei wat-zaas täyttämään, mjnkuin iärietöln luondokappale; waan että sinä luinalan lahjoja koh'tuulliftsti tarpexes jaruuunjn rawlnnoxi nau.titzisit. Koffas wuoteelle menet, nijn kysy
itzeldäs: Kungas menet i wuoteelle, hautaan;
uni on kuoleman weli: koffas wuoteelle lewätä
nMet, nijn ett sinä tiedä, jos heuM nouser.Koffas luuitten ihlnisten seurasa olet, mjnknsy
itzeldäs:RunZas menetä oletkos Malla tiel-
lä , eli waeilatkos Illmalattomitten
ja seisot syndisten teillä. Psalm. i: 'c. huo-ka sinlä siwusa Jumalan tykö: Sinimhywä HenZes niekon minua tasais-ta tietä! Psalm. 143: iO. Kostaö erontästä maailmasta otat, nijn kysy: tungas
menet rakas sieluni t Cyristittu tcrwennä
ollesansa ajattelee tata menon ja walmistaaitzensä antualliseen kuolemaan: katumuxenkantta on hän jo aikaa ennen eronsa tasta pa-
dasta ja syndisestä lnailmasta ottanllt, ei hänsilloin enää pelkää kuolemaa, eli että kuole-man meno, jouduis hänelle helwetin zuenoxi.Hywa omatundo ei nijn suuresti pelkää kuole,
mata; silla se menee kuoleman kautta tai.waaseen.

Nytt olis toiwotettapa, että jokainen
Christltty nämät kysyznnxet itzellensa wwartkayttä ttahdois. Mutta sen pahempi!



päiwäinen koettelelninen osotta sen, että har.
wat näitä ajatttlewat. En me kysy lEsuxen
perään: suuret Juhla-päinxtt kulutetan tawal»
ltsuden jälken; moni ei tiedä mingä tähdeni
kosta lähimmäinen johonkun matkustaman pi>
tä, nijn sitä ttedustellan ja kysytän kuhunga
hän menee i mutta jos hän kulkee kaitaa tai»
waan tietä eli lawiaa helwetin tietä, sijtä ei
kukan huoli; silloin sanoo moni: mitä minun
häneheen tulee i Jos hän jotain tekee, wastac.
kon itze; toiselda puolelda se myös pahoin ylös»
otetaifin, se waroitettu syndinen taidais myös
usiasti wastata ja sanoa: ett sinä minun Rip»
pi'lsäni ole, kuka sinun on asettanut minun
sielustani murhetta kandamaan? ja nijn edes-
väin: emmmittäin se amapahoin; mutta juuri
harwoin hywin ylösotetan. Kosta Pappi te-
kee wirkansa ja huta sille helwettijn juoxewalle
pahalleihmistlle: Aungas menet? nijn se pa>
hoin ylösotetan; aiwannijn, jos joku wertais'
tansa neuwoa pyydäis. Samalla tapaa un»
hohtamma lnekysyä itzeldämme,jonga
mala walittaa. lerem. 8:6. Li ole yhtään,
joka katuu pahuttansa ja sanoo: nma
minä teini eikö Jumalan huone tehdä ma«
taus ja panetus huoneexii mistä se tulee? se
tulee sijtä, että sinne mennan h>'olimattomw
desa, unhohtetan kysyä: Rungas menet!
synnin teittä juoree moni, nijnkuin angara he«
woinen sodasa. lerem. 8: 6. ei ensingan ajat>

tele
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tele seisahtamistansa, eli palaustansa min
nijn i silla heidän perkeleelda sokaistut silmans
ei salli heidän kysyä: kungasmeneti muita ky-
symyriä ei heildä puutu. Moni on hempiä
niisä asioisa kuin ei häneheen sowi, ja tarctaan
kysyy sen perään; esimerkin: hän kysyy, kuin»
ga se eli toinen elää tmoneesansa, mitä hän
syö eli tekee ja usein häpiällisesti sijtä duomitze.
Mutta senkaltainen lukekon, mitä SyrachKir»
jans : 24,25. sanoo: ei se hyödytä imua,
jos sinä sitä pyydät, jota ei sinulle ole
Mett/. Joka sinun rmrkaas ei sowi,
älä sitä tottele; silla sinulle on enää käs-
ketty, knins taidat toimittaa. Kysymy-
ret, jotka ei nuhinaan tarpeelliset ole, ei myös
puutu; koffa Cbristityt pakanain tawalla ky»
sywät: mitä me ftsmmei mitä me juom-
me! millä me mettämme werhoitamme.
Match. 6: 25, zi. Usein kuullaan irstaista,
kysymyxiä, moni pitää sen erinomaisena tai»
tom, edestuoda hapiällislä arwoituria, ei en.smaan ajattele, että häpiällisiä sanoja ja
bullnja puheita ja jantuxia, jotka ei mi-
yingan telpa, ei Lhrittittyin seasa mai-
nittamankan pidä. Epyes. 5:4, 3- Mon»
da tyhmää ja turhaa kysymystä edestuodan
myös tämän aikaisilda Christiwildä : Mutta
kaicki namät saawat wihdoin ijankaickisudesa
kawa heidän huolimattomuuttansa ja tyhmnyt.
tänsä; ja että he täällä unhohtaneet owat

ne
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ne oikiat kysinnyxet, nijn saawat he ijankaicki.
sudesa namat kysymyxet kertoa: wartia!mitä ys kuluu? rvartia! mitä yo tuluui
Mutta aina wastauxeri saaman: kuin aamu
tulee, uijn rvielä yö on; joste wielä ky-
sytte f nijn teidän pitä rvielä sitte pala-
saman ja taas kysymän. Esat. 21:11:12.
Alkat sentähdeu unbohtako uijta tarpeellisiin,
piakysymyria, että te kysytte Wapahtajal»
danne, lahiuunaiseldanne ja itzeldänne, nljn
ett te ery; ja jos te wiela osaisitte waarälle
tielle, nijn te kohta taas oikialle tielle auteturi
tulla taidatte, ja wihdoin saatte murheen laxosta
taiwaan ilo salijn kulkea, Amen!

Pidä rukouxes ja Weisa sitte N:o 64.

Rukous Sunnuntaina.
Weisa ensin Wirsi N:o io.

opeta meitä rukoileman.
WM Nmtta sanoilla on yxi Chriswxen ope<
MW tuslapsista, pyytänyt Handa opetta>
maan heille oMaa rnkonxeu muotaa. Lucan.
11: 1. Evangelista einimitä kuka opetuslapsistase oli: eisesiunganollutludaslschariothnsilla
hänellä oli suurempi suru kuckarosta, tuin ru°
kouxesta; waan joku muu Jumalisista opetus,
lapsista, tämä hawmtzi, että lEsus erinm«
M paikasa rukoili taiwaa!lista Isaansii, silla

edellä
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edellä kävwaisisä sanoisa sanotan: ja tapah-
tui, että Hän rukoili yhdefä paikasa ja
kum Hän lackais, sanoi hänellenm opetuslapsistansa: HLRra! opeta
meitä rukoilemaan. Kosta Mestari ope-
tuslastensa ja opettaja sanansa kuuliain edellä
käy hywällä esimerkillä, ah.' kuinga hywin
silloin asiat owat. Vapahtaja lEsus oli itzeahkera rukoilia, sen kantta kehoitti Hän ope»
tuslapsensa tekemään, kuin Hän tekr.loh.
i): 15. Hartaus oli heistl syttynyt jahengi kehoi-
tetuxi tullut samalla tapaa tekemään jarukoile,
maan; Mutta että opetuslapsi tunsi hetckou«
densa, ettei hau omasta woimasta ollut soweli-asrukoilemaan; silla emba me tiedä mitään
rutoilla, nijnkuin tulis. Rom. 8: 26.nijn
rukoile hän, että lEsus opetais hänelle oikian
mkouxen muodon. Ah! kuinga taitawasti
tama opetuslapsi teki, ettei hän muita, kuin
lEsuren opettaiaxmsa walitzi; sillä Hän on
HLRra. oppeneella kielellä. Esai. 50: 4.

on se, ;osa kaicti wijsauden ja taidou ta»
warat owat. Hän on paras rukous Mestari;
joka taman taidon taiwaalliselda Isäldäusäijankaickisudesa oppinut on, sentähden tämä
opetuslapsi oikein teki, ettei hän mennyt jon«
gul, muun tykö oppijn, kuin lEsuxen tykö.
Me jotka Cbristityt olemma, tulemma Sun-
nuntai päiwasesä Evangeliumisa julkisesti täM
asiasa neuwotuxi.

K k Mvan-
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Svangeliumi lohannexen 16: V. 2^

aikaan, sanoi lEsus opetus-
lapsillensa: totisesti, totisesti. :c.

Tästä me nytt tutkistella taidamme:
IHsuxelda opetettua oikiaa rukouxen

muotoa;
losa me löydämme:

i. Mistä asiasta meidän rukoilla
tulee i

2. Retä rukoiltaman pitäi ja
3. Mingä päälle rukous perustetta

man pita^

Osa.
kohta alunsa pyytä estää kaiken eMlyxen, sentähdm sanoo Hän kertoiu:

tisesti ja ei muuta sen kansia etzi, kuin perlls»
taa rukouxen alkua, edesauttaa sen toimitusta
ja lukita sen paatosta. Amen eli totisesti,sanoo Hän, koffa Hän opetta meitä rukoile-
maan; amen, sanomme myös Me, koffa me
rukouxemme paatämlne, ja nijn rukouxen kuu»
lemisesta mettämme wifieytamme. Muttamistä asiasta meidän rukoileman pita? meidän
pitä cahtalaista rukoileman: Jumalaa ja
leipää/se on: hengellistä jaruumillista hywaä.

Täst
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TM taidais joku kysyä: onko meillä tupa ru.
koilla rUumillista hywääseiköCbristus. Matth.
6: 25, 31. tätä murhetta kieldanyt ole? eikö
Pawaii käffenyt ole? eyimäännijtä kuin yl-
häällä owat.Colosi. 3:1. Wastaus: Chris»
Ms ja Apostolit ei kiellä meitä' rukoilemastamaallisia, waan ei he kärsi pakanallista mur>
hetta, kuin Christityillä on. Me taidamme
rukoilla terweyttä, waattetta ja rawindoo;
mutta ilman pakanallista ja ahdistawaa mur«
hetta. Sentähden HERran tukouxesa ensinsesoo: tapahtntHn sinun tahtosi ennen
tuin me rukoilemme: anna meille tänäpänäMidän jHkapäirpäinen leipämme. Ha.lulla ja hartaudella ci se rukoilla taida, jonga
sydän elaturen Murheella rasitettu on, sentäh.
den kawahtataat teitämme, ettei teidänftdämmenne kostan rastauteta - - - ela-
tuxen murheesta. Luc. 21: Z4, Toinen
tmdais sanoa: kuittsNgiu Cbristus sanoo:Matth. 6: 32. Teidän taiwaallinen I-sänne tylla tietä teidän kftickia näitä tar-
weyewKN. Mitä me sitte tarwitzcmmekoilla? wastaus: waicka tvanhimtMt tietawät/mitä lapset tvnatteixi ja ruaxi tarwitzewat/on kuitengin sawelias, koffa lapset jörjelle
leet owat, että he niistä wanhembiansa rukoi»
leivät; nijn tietä myös Jumala meitim pum
toremme, andaa myös meille paljo, jota m
Me rukoileckan: Kntenqin olenima me welka»

K k H paas
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päät M Häneldä rukoilemaan. Waicka st
nytt on täysi asia, että Christityn ruumittista
tarwetta rukoileman pitä , nijn kmtengin steroitus täsä oleman pitä, että me aina ensin
rukoilemma hengellisia, jol>on myös Chrittus
neuwoo: Match. 6: 33. eyikaät ensin Ju-malanwaldakundaa jaHänen wanhurs-
kauttansa, jaHEßran rukouxesa rukoilem-
ma me ensin, Jumalan nimen pyhittämisestä,
Jumalan waldakunnan lähestymisestä, Hänen
tahtonsa tapahtumisesta, ennen kuin me rohke>
nemme rukoilla jokapäiwäisestä leiwästä. Me
olemme kuulleet, Jumala ja leipä owat
sielun jaruumin hywät, joistameidän rukoile
uian pitä; mutta Jumala pitä aina edefa painsesoman, jolla Hän on, se taita elää, waicka
ei hänellä leipää oliffan: ei ihminen elä ai«
noastans leiwästä; mutta iokaiyesta sa-nasta kuin Jumalansuusta lähtee. Manh.
4:4. Jos me rukouren kautta sen saamme, että
Jumala andaa itzensä meille, ja tekee majan,
meidän sydämmijmme, nijn me saamme kaic°
kia mitä me tarwitzemme hengellisexi elämäxi,
kmtengin tahtoo Hän jokaitzesta hengellisestä
hywästä erittäisin rukoilda. Kusa Jumala on,
siellä on myös Hänen Hengensa; mutta Hanandaaf)yhan Hengensä sitä anowaijille
Luc. 11: 13. sen tiesi David, sentahdcn ru»
kollihan: Psalm. 51: l 3.Ala ota minulda
pois sinunf>yhääHengees, sillä hywällä

Hett



Hettgclläs tue minua. Nijn tarpcelliuen
tuln leipä on luonollism elälnan ylös pitämi»
sen; nijn tarpeellinen on myös tämä Juma-
lan lahja Pyhä Henqi, Christittyiu hengellis-
tä elämää lumalasa ylöspitamääu. Jumala
tchtoo että me Häneldä uskoa rukoilisimme;
Zlvostolein täydyi rukoilla: Luc. 17: 5. Li'
sää meille ustoa, Christus itze rukoili Pe-tarin edestä, ettei hauen uskonsa puuttuman
pitänyt, Luc. 22: 32. Meidän pitä Jumalan
pelkoa rukoileman, nijnkuin David teki: Psalm.
14;: iv. Dpeta minua tekemään sinun
suosios julöen; sillä sinä olet minun hu-
malani , sinun hywä Henges wtetoon
minua tasaista tietä; meidän pita rukoile,
man loiidutusta ristin ja tuskan aikana: jos
joku kärsi rvaiwaa teidän seasanne, serutoiltaan. Jacob. 5:13. tämän mulju Da-
vid, sentäbden sauoo hän: Psalm. 18: 7.chdistuxesani minä aureni
raa, ja minun Jumalani tykö min« huu»dan, nijn Han kuulee minun ääneni.
NuumiUlset tarpeet, joita Christittyin rukoil-
la tulee, löytään Lutheruxen selityxesa neljän-
nen rukouxen ylitze, ylös luetettuna, josa ft-notnn: kaicki mitä ruumin rawinnoxi ja tar-peen tulee; kuia owat ruoka, juoma, waat-
teet, koto, kartano;, ja nyn edespäin: tätä
mallista hywää pitä Christityn ehdolla
koileman, nijnkuin spitalinen mies terweyt.

Kk 3 tan-
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tänsa. Match. 8: 2. HlSßra! jos sinH
tahdot, mjn sinä rvoit miftunpuhdistaa.

Toinen Osa.
te anotta Isäldä minun nime^

m: TM lEsus tiettawäxt tekee, ke.
ta rnkoiltaman pitai Christus tahtoo meitä
Isaa rukoileman. Jumala kutzutan Isäzi
mjg hywin Poikansa suhteen, jonga Hän
tjankaickisudesta synnyttänyt on, kuin myös ib>
misten suhteen: eikö meillä kaikilla Hle
yxi Isäii eiköyxi Jumala meitä luonut
ole? Halach. 2: 10. Ermomattain on Hän
uffowaistcn Isii, wita Hän Christuxesa Isäl.
lisesti rakastaa ja heistä murheen pita. Isän
mmi on suloinen nimi; se muistuttu meille
Jumalan suuren Rackauoen, sijna että me sa-
noa taidamme: Esat. 63: 16. Sinä M
meidän Isämme, se on ijäti sinun m<
mes, ;a Epyes 1:3. Kiitetty olton Im
mala ja meidän
Christuxen Isä, jokameicä on siunannut,
kaickinaisella dengellisellä siunauxellatai'rvaallistsa, Christuxen kautta; talla su-
loisella mmellä on lEsus pyytänyt, meidän
sydännmtamme rackautecn ylösherattä; Hän
tahtoo meitä, Hälda nijn rukoilemaan, kuin
hywät lapset wanhempiansa. Isän nimi, on
nimi toiwoa tannansä: lapsi ei suingan M

hG!
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haa; waan hywäa Isaldänsä toiwo, ja jos
lapselle wastoin käy, ajattelee hän: Ah! si-
Milla on wielä Isä, minä toiwon, ettei hän
minua hyljää ; tainkaltainen toiwo oli tuhla-
japojaalla, kosta hän sanoi: Lucan 15: i«.
millä nousen ja käyn minun Isani tykö.
JM nimi on se lohdullisin nimi; mikä pieniä
lapsia enänzmin lohduttaa, kuin Isä ja äiti?
niinkuin Äiti poikaansa lohduttaa, nijn
minäkin tahdon teitä lohduttaa. Esat.
66: jaPsalm. 103: 13. nijnkmn Isaarmahtaa laossansa, nijn
armahtaa pelräwäisiänsä. Isän nimi on
senkaltainen nimi, että se ristin ja tuffan ai»
kana saatta kärsiwällisyden. Waicka Juma-
la ristin alla kuritta meitä, on Hän Mä hywin
meidän Ilomme, Christitty tuskansa aikanasanoo Jumalalle: käytä itziäs minun kohtani
tuingas tahdot, sinä olet ja pysyt knitengin
Mnäni, ja minä tiedän, ettet sinä pahoin
minusta ajattele. Isän nimi on se nimi joka
lapsi llisen kuuliaisuden ja pelwon illatkaan
saatta: koska Jumala se oikia Isä on, nijn on
kohtuus, että me Hänelle lapsillisen kuuliai.
suden, pelwon jarackauoen osotamme. Isan
nimi on rukoureen kehoittawa nimi: wjn
miclmsesti kuin Isä kuule lapsensil pUhuwan
ja hänen edesäns waiwaaufa walittawan;
nijn mieluiststl kuule Jumala sen, että me ru«
kouxesa Hänen kansiansa puhumme ja wai.

K k 4 WMN'
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wamme Hänelle walitamme ja Huudamme:
Abba: rakas Isä! minulda punttu se auta
uyt omaa lastas.

kolmas Osa.
HAihdom nijn rukous lEsuxeen perustettu

na oleman pitä. Mitä te anotta
minun nimeeni sanoo lEsus: me

rukoilemme, Hänen nimeensä, kosta me
autudexemme Hänen tahtonsa jalken rukoi.
lemme. Me rukoilemme Hänen nimeensä,
koffa me Hänen käskynsä Mken rukoillemme,
sanoden: en minä ustallaisi puhua sinun
kansias, rakas Jumalani ja Isan! silla minä
olen tomu ja tuhka, rietas syndmen; Mutta
sinun Poikas on kästenyt minun: nijnkmn
minä welwollinen olen Hänen sanaansa kuu-
lemaan; nijn sinä tämän minun kuuliaisutt'
ni, armoisa itzelles kelwata annat. Hänennimeensä me rukoillemme, kosta en me us>
kalla omaan wcmhurstauteemme; waan
Christuxen ansioon; sillä se yxin taitaja pitä
kaicki toimittaman; sillä ei yhdeMan toi-sesa ole autuutta, ei myös ole muuta
Nimee tgiwaan alla ihmisille annettu,
josa meidän pitä autuaaxi tuleman, Te«
ko-Raamatun 4: 12. jonga kautta he rukou»
xen kuulemisen toiwoa taidaisit: ehkä kuinga
kowa sinun sydämmes olis; nijn se kuitengin

peh-
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pehmiää, koffas näet köyhän Lazaruren näyt-
telewän haawojansa. Se oliv mahdotoin,
että Jumala taidais sulkea sydämmensä imu!»
da, koffas Hänen ainoan Poikansa wcriset
baawat Hänelle osotat, jotka Hän sinun syn-
dis tähden saanut on; IMa Hän Isan ar-
mon ansainnut on, näitten haawain kautta
tulee Isä woitetuxi. lEsuxen nimesä ru-
koilemina me, kossa me uston kautta lEsuxen
wastan otamme; mahdotoin on se, että luma-
U Pojaaldansa jotakin kieZläis; mahdotoin
on myös se, että Poika nijlda, jotka ilffowat
Hänen päällensä, jotain kielläis. Uffo on
Chrismren suu, ja sen kautta Christns rukoil-
le. Jos Jumala sen rukouxen hyljais, joka
Wsnxen nimeen tapahtuu; nijn Hän myös
itze lEsuxen hyljäis; nijnkuin se jälklmaiscln-
pi ei sillen tapahdu; nijn se cdellistmpi ei
myös tapahtua taida: sentähden me rohkiasti
ILsuxen nimeen rukoilla taidamme; nM
uskosa ja turwasa, että meidän rukourcmme
Jumalalle otolliset owat ja Hanelda knultan.
lEsuxen nimi se soi taiwallisen Isän korwisa
nijn hywin, että se tungee Hänen sydämmen»
sä läpitze; jongatähden myös meidän rukou-
remme päätetän näillä sanoilla: SinunPMas lEsuxen Christuxen kautm mei-
dän Josephin weljet eirol>
jenneet palnita, ellei Benjamin ollut heidän
kansiansa; Mjn Christitty ei saa tulla edes

Kk 5 rukoi»
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rukoilemaan, ellei lEsus ole hänen myötan.
sä, sylelle Händä nffon Mwarsilla ja sano:
rakas Isa! nytt minä tulen sinun tykos, astun
pyhäin kaswois eteen, tuon lEsuxen Cbris»
tureni tullesani, jonga tähden ota minua nytt
armojhts. Jotka IMsuxett nimesä rukoil»
la tahtowat, heillä pitä oleman tieto lEsuxes»
ta, tietämän kuka Hän on; sillä kuinga he
muutoin taitawat rukoilla Hänen nimeensäi
heidän pitä myös elämän nijnkuin Clmstit-
NM sopij: lakaitkan jokainenwäarxdesta,
joka Christuxcn nimee mmniye. 2. Tim.
2: 19. jotka Jumalattomasti eläwät, ei mah»
da rukouxensa kuulemista odottaa. N7e
dämme ettei Jumala kuule sMdisitä;
(1. Katumattomia ja chdollisisa synneisä pysy.
iväisiä) waan joka on Jumalan palwelm
fa tekee Hänen tahtonsa, sitä Hän kuu-
le. loban. 9: 31. Jumalattoman uhri
on HlLßralle kauhistus; waan Juma-
listen rukous on Hänelle otollinen.
Sananlasks. K. 15: waicka te paljo
rukoilisitta, en minä kmtengan teitä
kuule, teidän kätenne owat rveren wiko-
ja taynänsä. Esai. 1: 15. Jumalattomat,
rukouxittansa pikemmin wihan, kuin armon
Jumalan tykönä ansaitzewat, ja kehoittawat
Hänen ainoastans kostoon, koska lie ilman
aikomista, parata elmmtans, Hända ru«
koilewat.

Tul«
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Tutkaat sijs tänns kaickitee, jotka oikein

rukoilemaan oppia tahdotte, lEsus on paras
oppi-mestari, Hän sanoo että taiwailista Isää
yrin rukoiltaman pita; Hänen nimeensä tu«
lee meidän rukoilla. Ottakaat mckaat Chris-
tityt! tästä waari: kosta te lEsuxen nimeen
wkoilla tahdotte, nijn tehkäät se, synnistä,
wihasta ja kateudesta puhdistetulla sydammel-
lä, senkaltaisella, joka ylitzen kaickia lEsusta
rakastamaan, itziausa pois tieldämään ja maa-
ilmaa ylön katzomaan on ruwemun. Astu-
taat edes nöyrällä sydämmellä, kuin Davidib
la oli, joka sanoa taisi: Psalm. 131: 1.

ei minun sydämmeni ole ylsn-
paisnnut, eiöä minun silmäni ole ylpiät:
tossa kerjäläiset ltjckeelle lahtewät kerjalnään;
nijn pukewai he itzensa rMZin ja rickeirnijn
waatteisijn: koffa me lulnalan eteen astua
tahdomme; nijn pukekam meitämme nöyry»
dellä, tasä pugusa me Hänen kansia-kärfiwal'
lisyteen kehoitta taidamme; silla nöyrille an-
daa Hän armon. 1. Petar. 5:5. Rukoil-
kamme myös Handä hartaasti: kosta kan-sa lähestyy lumalata Suullansa za kun-
niHitta Händä huulillansa; mutta sy-
dän on mutana Hänestä, nijn fentalttti'sct rukoizxet ei kelpa Jumalalle. Matth. 15:
18. Mi kiusattu sislu sanoo toisinansa: mitä
minun tekemän pita? en taida minä svdandä'
ni hartauteen laatta, perkele myös pahat aja»

tuxet
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turet sisälleni puhalda? wastaus: koffa se was'
toin tahtoas tapahtuu, ja sinä itze M paha-
xut, nijn etts tarwitze ensingan epämieleen
sinuas helttaa; ellet sinä pitkiä rukouxia tehdä
taida, sen puolesta, että häjy hengi pabmn
ajatusten sisälle pukaldamisen kautta, estää si.
nun hartaudes, nijn huoka Jumalan tykö, ly-
hykäisellä huokaurella, kosta se puhdas on,
nijn karkoitetan perkele. Lutherus puhuu täs>
tä I asiasta näin: me kaikin tykönämme sen
löydämme, että meidän mielemme ja ajatti'
xemme owat nijn huikendelewaaiset, kosta me
todetta tahdomme ruweta rukoilemaan ja Iu»
malata ajattelemaan, nijn se tapahtuu, että
me ensimmäisistä ajatuxista sadan penikulman
päähän eroiretut olemme, ennen kuin me oi>
kein sitä huomachemme; koetelkan kuka hyrrän-
sä ja sanokan sitte minulle, kuinga kauwan hän
yhdesä ajatuxesa pysyä taita: eli ota etees yxi
hetki, ja lupaa minulle sanoa kaicki ajatuxes,
mitämar, sinä häpeisit mainita nijtä:. sentah.
den, sattoo Luthems: Jos sinä taidah lukea
Isä meidän rukouren ilman wieraita ajatuxia,
nijn pidän minä sinun Mestarina, minä en
taida sitä; kosta ajaturet sisälleni langewat,
nijn minä ihastun, jos ne pian katowat. Si«
nun tustas aikana, muista aina taiwallisen
Isäs rackautta. Christus Evangeliumisa sa<
noo: Isä rakastaa iye teirä; rukouresa on
sinulla tekemistä rackaanlsan kansia, joka sy'

däm-
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dämmensä rukouren kuulemisten ja armoon
keboitettaa saldij; waicka sinä snndisesä meno.sas ja harwain änckäwäisten sanain kautta ru<
koilet, kosta finun sydaulmes ainoastans on
murheellinen ja yxiwakainen; Nijnkuin meil-
le esimercki on JM, joka tuhlaja poikaansa
armahti. Luc, 15: 20. sentähden kosta perkele
rukouxes alla sinun syndejäs ja mahdotto-
muuttas sinulle soimaa, nijn wasta hända
rohkiasti ja sano: se Jumala, jota minä ru.
koilen, on minun Isani, Isä rakastaa mi-
nua. Jos minä omaa pyhyyttäni ja mah«dollisuuttani rukouresaodotaisiu, nimen mi-
nä kostan rohkenisi rukoilla; silla nijn pyhart
ja soweliaxi, en minä mailmasa tule, että mi»
nä omasa personasani olisin lnahdottinen senelawän Jumalan eteen ajmmaan ja Häneldäjotain pyytämään; ja taas sanoo Lutherus:'ellet sinä tabdo ruweta rukoilemaan ennen
kuin sinä tulet madollisexi, nijn ett sinä kostan
kruoile, sentähden waickaswiela synnildasaar.
tu olet, rupe kohta rukoilemaan, lange pol-
willes ja rukoile nijnkuins taidat, sydämmes
Uiwakaisudesa ja sano: ah! rakas Isä! anna
minulle andexi, auta minua tästä tilasta ulos,
ettei perkele fywemmä sinua wajoitaisi, ja
ijankaickisesti sinua sijnä pidätäisi.

Mutta mitä tehtaman pitä silloin kostase näkyy nijnkuin olis kaicktrukous turha? nijn-
kuin Jumala meidän rukoustemme kautta ei-

ensin-
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ensingän tahdois myöndya? Wastaus kukatiesi, ettet sinä rukoile hartaudella, eikä IE.suxen nimesH. Jos hartaus puuttu, niin et-
ta sinä ainoastnns suulla; mutta et syndäm.
mellä, rukoillut olet, ett sinä wielä tiedä mi.
kä lEsuren nimeen rukoilla on, nijn ala ih.
mettele sen ylihe, ettei sinun rukoustas kuulla.
Mutta jos sinä hartaudella, uffosa ja luotta-misesa lEsuren käskyn, lupauxen ja esirukou-xen päälle tähän asti rukouxes tehuyt olet ja
kuitengin ei mitään saanut; nijn itzelles loh.
dutuxexi, muista ja tiedä se; etta(i) luma.la ei aina kuule meitä meidän tahtomme jäl-
len; waan meAe autuudexi. (2) että Juma-la sen itzellensa pidättänyt on, jos Hän rw
min.eli sielun puolesta sen meille andaa tah»too, mitä me Hanelda rukoilemma. Kostame jotain ruumillista rukoilemme, ja Juma-la sen löytää, ettei se ole meille hyödyllinen,
nijn Hän ruumin puolesta ei anna meille
maallista hywyyttä; waan sielulle hengelliset
hywydet; ja tällä tapaa me kuitengin saam-
me, mitä me rukoilemme hengellisellä Muotoa
sielun puolesta; ja, ustasti enämmän kuin me
rukoolleet olemma; sillä nijn paljo kallimvi
kuin sielu on ruumista, ja hengelliset hywydet
paremmat maallisia; nijn paljo hyödytti
wäisempi japarembi on myös hengellinen swluu hywyys, jonga Jumala meille andaa,

. sitä ulkonaista jaajaallista hywyyttä/ jota me
Hänct^
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Hänelda rukoilleet olemma. Jumala kuules
meidänrukouxemme senkaltaisisa asioisa, kuin
parbmtin meille tarpeelliset owat, nimit-
täin sielun puolesta, kosta sielu on hywin edes.
kcchottu, nijn ei tnitään ruumista suuresti wa«
hingoitta taida. Jos Jumala läheltä sinulle
ruumin taudin, ja sinä silloin uffollisesti rukoi.
let lumalata sinua pamndaman; Hän on
wissisti kuullut smun rukouxes ja ei se puutu.
Mutta ellei Hau ruumin puolesta sinua aina
terweexi tee, nijn tekee Hän sen sielulle, joka
paliota parempi on. Etkös nylt mieluimin
tahdo sielun terweytta, kuin ruumin i mitä
hyödyttä sinua ruumin terweys, kosta sielus
sairasta, se on: kosta hän on epa-ustoiucn ja
ijankaickisesti kuolla täytyi Mutta kosta sielu
terwe on, nijn me taidamme Davidin kansiasanoa: Psalm. 75: 25. kuin sinä HERra!mnoastans minulla olisit, nijn en minä
ensingän sitte tairvaasta eli maasta tot-
telisi; sen kautta sielu autetan: sentähden Da-
wtd taiwaallisen hywyden paljo parempana
piti, kuin kaicri maalliset kappaleet sanoden:
sinun Sanas on minulle otollisempi, kuin
monda tuhatta kappaletta kuldaa ja hopiata.
Jumala on myös itzellensa sen pipättanyt, jos
Hän meidän rukouremme täsä eli tulewaisesaelämäsä täyttä tahtoo; et sijs sen päälle mi.
tään tule) jos sinä täsä elämä jakaicki, mitäs
halajat/ saat eli ei. Mitä ei Jumala sinulleMl-



528 Rukous Sunnuntaina.
Mttä anna, sen Hän kuitenam runsaasti ja
tuhauntn kerroin, wtljemmälda siellä andawa
on; silla mintuin se mahdotoin on, että lu.mala meidän rukouxemme unhohtais; nijn onse myös mahdotoin, ettei Hän armostansakaikella bywyydellä meille maxaisi, ellei se ta.
paydu tasä, nijn se täydellisesti tulewaisesa
elamäsa tapahtu. Nijn monda rukousta luin
me täällä teemme, nijn monda ja wielä usi'
ambaa lahjaa saamma me jällens ijankaicki»
sesa elamasä; silla silloin me lackamata nijttä
saamme; silloin Jumala jokaihelle ustolvai»
selle sielulle janowa on: tosa sinun rukoures
owat, ota nytt tuhannen kertainen palcka ja
lahja wastan. Tata tulee meidän kärsiwalli»sydellä odottaa; longa kautta sielu tallella
pidetän: tyhmä peldomies olis se, joka kohta
kylwämisenst jälken, tahdois hedelmän nijttä,
surkuttelis ja walitals sanodeu: minä olen
kylwänyt; mutta minun silmäni ei wiela näe-
hedelmää: sinä tyhmä'. etkös elonaikaa odot»
ta taida, silloin sinä wiljas ja runsaan hede!»
man saapa olet. Mitä ihminen täällä kyl>
waä, sen hän siellä mjttä: jos sinä täällä mo>
nellä rukouxella ja kyyneelillä kylmät hywän
siemenen, nijns sen tuhannen kertaisena ilolla
siellä löydät. Jotka kyyneleillä kylwa-
wät, ne ilolla mjttäwät. Psalm. 126: 5.
tämä pitä täytettämän; sillä lumc.la onsen sanonut: ellei se täällä täytetyxi tule,

nijn
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nljn se ijankaickisesa elämäsä täydeVsesti ta«
pahtuu.

Pidä rukoures ja weisa sitte Wirsi N:o Zoa.

Hela Tuorstaina.
Weisa msista Wirsi N:o 224:

OMela Tuorstaina, lähes samana hetkenä,
>MA kuin Christus taiwaseen ylösmeni,
WAS nijn Arostolein tämä luku oppiman
piti: Teko-Kirj. 1:11. Galilean miehet!seisotta fa kayottä taimaaseenitämä IMsus, joka teildä ylösotetun tai-
waastn, «n nijn tulerva, kuin tetaiwaaseen menewänkin näitte. Opetus»
lapset olit sitä ennemmin lEsuren omasta py.
Mä suusta monoa opetusta ja lukua saaneet;
mutta ei he aina sitä ymmärtäneet, kuin Hän
lmlle sanoi: minä menen pois walmista-maan teille siaa; waan minä tulen jal-
lms, ja otan teidän tMni: että kusa mi-
nä olen, siellä pitä myös teidän oleman
ja kuhunga minä menen te tiedätte, ja
tien te mrös tiedätte; mutta Thomas sa.noi Hänelle: HlLßva! en me tiedä kuhun-gas menet: tuingasta me sijs taidammetietää tien. loh. 14: 3,4, 5. He luulitmna saamansa pitää lEsuttn jaHänen maal>liseja waldaknnnasallsa hywiä päiwiä nautt-
ia, semähdeu el he tuolla tahtoneet, HänenL l tai.
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taiwaaseen astumisestans puhuttaman, ei myös
huolineet oppia ymmärtämään sitä, seMH.
dcn 01l se oikia ja sowelias, että henytt tämän
lnqnn sait: Galilean miehet! mitä te sei-sotta ja kayotla taitvaaseen i Ne taxi mies-
tä waateteltuna walkeisa waateisa, jotka pu>
duit heidän kansiansa, olit pyhät Engelit, nä.
mat sadoit: mitä te seisotta peljaftyxisä ja
kayorta taiwaseen? teidän pita tietämän,
että tämä IlLsutz, joka teildä ylösotet-
uin talwaasten, on nijn tulewa, kuin te
Hänen talwaaseen meneipankm näitte;
he tcchtowat sanoa: ei Hän iiäti poisa pysy;
waan wijmeisnä päiwänä nakywäisellä muo.
toa on Hän palajawa. Jos opetuslasten täl»
la päiwällä täydyt oppia tämä luku ihellensäsuurexi hyödytyxeti; sillä he palaisit Jeru-
salemiin suurella ilolla; Luc. 24:52. nijn
on kohtuus, että me sitä samaa teemme: tään»
dakämme stjs silmämme Juhla - paiwaisen
Evangeliumin puoleen, josa me edespäin MU'
woturi tulemma.

Ovangeliumi Markuxen. 16: v. 14.
aikaan koffa Uitoista tzm-<> menda atnoitzit, ilmestyi lE-sus Tästä meidän tulee tutkistella:

Suloista Christuren Miwasten ajiu-
misen oppm, Josa



Hela Tuorftsink 53,

losa me tulemma tietämään sen:
1. Mttä Christus on gstumut xlostaiwaaseen
2. Ia nxy istun Jumalanolklalla kOsdella.

Osa.
5 eos me tänäpänä tasa opisa oikein opetetu»
c>) xi tulla tahdomme, nijn pitä meidän seu«rawista asiain haaroisin ahkera waari otta«
man: (1) itze Personasta, joka taiwaseen ylös»
meni: (2) ajaasta, wna Hän ylösmeni: (3)
paikasta, josta tämä ylösmeneminen tapah.
tui: (4) taiwaasta, johon Hän ylösmeni: 5)
muodosta, kuinga se tapahtui ja: (6) syystä min«
gatähden se tapahtui? Persona kutzutan HHR«raxi: sitte kuin Hän01l heillepu-hunut. Hän kutzutan soweliaastiHENrari:nijn pitä As totisesti kaiken Israelin huo-neen tietämän, että Jumala on tämän
3iOsuxen, jonga te ristiin naulmitta

ja Christuxexi tehnyt. Teko.
Mrj. 2: z6. HERra oli lEsus ijankaicku
sudesta, ja äitinsä kohdustakin j sillä kosta Hän >
syndyi niailman, kuhni Engeii Hänen HER-
mri: teille on tänäpämi synd/nytN)apah'
taja, joka on Christus HHRra, Davi-sdln raupungisa. Luc. 2: 11, MuM tätä

L l 2 her»
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herraltansa ei Hän harjoittanut, ei Hän
tullut, että Handä piti palweltaman; mutta,
että Hän polwelis. Math. 20: 28. Mutta
nytt oli Hänen alentamisensa tila lopusa,
nytt oli kuumalla ja kaumstuxella
kaunistettu. Psalm. 8: 6. HENra meni
taiwaaseen, koko HERra sielun ja ruumijn
puolesta. Tämä HENra, Jumala ja Ih.
minen, meni Taiwaaseen, kuitengin ei niin»
kuin litmala ja Ihminen; waan niinkuin Ih.
minen ainoastans, ihmtsyden luondo oli tor>
gotettu; kuitengin ei lumaluden luoudoaulos.
sulkea saada; sillä Christus kokonansa ylösotet»
ttn. Mitä aikaan tulee, nijn tämä taitvaa»seen astuminen tapahtui neljäntenä kvmme»
nentenä päiwänä Hänen ylösnousemisensa jäl-
ken. Jos ennen eli jälken puolen pälwaä, si.
tä ei sanoa taita? kuitengin el ne taidais erva,
jotka sanowat tämän taiwaaseen astumisen ta.
pahtnneen jalken puolen räiwäa: mixi nijni
sillä se ensimmäinen Adami on samalla ajaa!»
la Paradisista tullut ulosajeturi, nijn se toi
nen Adami on samana aikana taiwascen otet>
tu. siaicka jostaChristus ylösstettin taiwtM»seen, oli yxi Wuori. Vapahtaja lEsus w
kasti wuona: wuorella piti Hau kunniallisensaarnansa, josta Matbeuxen 5:6: ja 7: pul?u>
tan: wuorella Hau kirkastettin. Matb. 17:1,
2. wuorella Hau ristijn naullitttn. Se wuo<
n, josta Hän ylösotettin taiwaaseen oli Oljy»

mäki.
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mäki. Mihlnga siis lEsus meni? Evange.
lista sanoo: otettm ylös talwaseen.mau taiwaan kansia: ei ymmärretä tahti tai»
wasta, josta.'Christus puhuu: Matth. 6:26.
kayokaat taiwaan linduja; sillä tämätaiwas
tulesa huctuman pita, ja pojes se, että Chris,
turen taiwas tulesa huckuis; waan tämän tai»
waan kansia ymmärretan se kolmas taiwas,
niinkuin Pavali sen kutzuu, johon ryöwari
tuli; Abrahalnin helma; se huone, joka ei
kästlla! tehty ole; Jumalan kaupvnqi; se tai
waallinen Jerusalem:; Paradisi; se paicka,
ji?sa Engelit ja Uloswalitut heidän iloansa ja
autuuttansa nautihewat. Mutta ei se une-
ta taysiri korkia ole: Hanplssastm kaickem
taiwasten päälle, 4: ic>. Ia näin
on suuri erMus Christuren, ja Enochin ja
Eliaxen taiwaseen astulnisen wälilla: kaittt
Israelin lapset wietiuGosenin maalian; mut-
ta Josephilla kaiketi siellä oli kunniallisempi
ja korkiampi asuin paicka. Christus otettin
sijhen taiwaseen, jokakaictia taiwaita korkam.
pi on, josta Hän kayoo alas, janäke kaic-
ti ihmisten lapset. Psalm. zz: 1;. ta>m
taiwaaseen on Hän omasta Jumalallisesta
woimastansa mennyt. Hän olis näkymättö-
män taiwaseen astumisen pitää tainnut, niin-
kuin Hänen ylösnousemisensa ja helwettijn
astuinisensa dli näkymätöin; ei Han olisi tar«
winnutl, mjn hiljaxin ja wahittam, pmkasta

Ll 3 paic.
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paickaan, jalka jalalda affelittain ylöslnenna;
mutta se kelpais Hänen wijsaudellensa, wah.wistaxensa opetuslastensa ustoa, ja osottaxen.sa itzensä täydellisesti taiwaseen ylösmenneri;
ftntähden Hän näin teki. Mutta mingätäh.
den Hän meni ylös taiwaseen? Christus was>
taa itze tähän kysnmyreen: minä menen wal-
m sta-maan teille siaa, Johan. 14:3/ ja
Johan. 16: 17. se on tenle tarpeellinen,
että mma pHismenett; sillä ellen minä
po<ismene, nijn ei lohduttaja tule teidäntykönne. Taiwas ja Maa tekewät lvaihe,
tusta; maa lähettää lihan taiwaseen, pääte,
tyn rauhan witzeyderi, taiwas taas läheltä
maalle Christuren Hengen: wielä tänäpäi»

koffa taiwas omansa takaisin waati,
nijn en me sitä wastoin olla saa. Taiwan ja
maan pitä waihetusta tekemän, jos Jumala
sinulle jotain andanut on, josta sinulla näkl>
wKimn maallinen lohdutus on; Hän waatt
sitä taas sinulda,Hän waati silloin omaansa
la ei sinun omaas: anna se unelelM takaisinja sano Jobink .nsia: HHR.M andoi HHR»ra <sttt, mmi olkon Metty!
Job. 1: 21. nijn Hän parempata sinulle an»
Vawa on, Hän tahtoo itze olla sinun turwas
jgpMsts..

T«l>
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Toinen Oja.

soinen luku kuulu nain: ja istuu JM oi«
kialla kädellä. KaM lihalliset ia mnal.

liset ajaturet pitä tasa hyljatlämän. Ei täsä
ymmärretä joku ruumillinen istuminen; sillä

. Isalla Jumalalla ei ole joku ihmisen hahmo,
ei Hänellä ole oikiaa eli wasenda käättä: vm°
märrerän sijs oikialla kädettä, se suurin au»
tims, kusa wanhurffaus, ilo jn rauha on. Wa«
stmmalle kädelle wuohet wihdoin asetewn, st
on: Jumalattomilla ei ole muuta odotetta»
paa, heiden lumalattomudensii tähden, kuin
wtbeljäisyys pijna ja waiwa. Kossa sanotan
Jumala istuu, nijn ei sitä ymmärrettaa saa
Hänen ruuniinsa asetuxesta; waan Hänen
roimastansa ja wallastansa, duomitzemaan.
Christus istuu Jumalan Malla kädellä, st
on: luonnon Waldakunnaja halliheHän
kein raiwasten ja Engelitten, Hallitusteu ja
Waldain ylitze wihamiestensä keffellä, mää«
rän heidän eteens panee, jonga yli ei he men-
nä taida. Armonsa Waldakunnasil, osotta
Hän armonsa, arlnollisen waldickansa, aut»
tawaifen ja ihmettä tckewatsen kätensä, sen
kätensä, ioka Audaa Pyhän Hengen: Hänen sijs Jumalan «itialle kädelle korgo-
tettu ja on Isäldä sganut lupanxen Ap-
hästä hengestä, ontämän nmodat-
tanut, tuin te näette ja tuulette: Teko»

Ll4 Kirj.
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Kirj. 2: 33. Kunnian Waldakunnasa osotta
Hän eläwaxi ia autuaxi tekewaisen kätensä,
jonga kautta Hän kuoleman kukistaa ylöske»
rattämisesä. Hän sa<) wotton«ikiallakade!»
länsä ja pvdällä kasirvarrellansa. Psain.
98: l. sill.' jällentaswonsa edesä on tay-
dellinen ilo jariemullinen menoo
Hlkialla kädellänsä. Psalm. 16: 11.
ta seuraa nvtt se, että istua Jumalan oikialla
kädellä ei ole joku muu, k iin se Jumalalli,
yen hallituxen meno, jonga woimasta Hän
tssiwallisen Isänsä kansia ballitze taiwan ja
maan ylitze; mutta erinomattain Kaltitze us-
kowgisten Seurakundaa/ sitä ylöspitää suojelee
ja aina sen tykönä on.

Mutta pttäkämme nyttsijtä murhee, kuin-
ga me tämän opin Christillisydesamme oikein
kayttä taidaifimme < jokatapahtuu, jos me hen-
gellistätaiwsseen astumista opimme pitämään.
Mutta taitais sotu, Augustinuren kansia, sa
noa: kuinga minä sydämmeni taiwaseen ylös-
nostaa taidan? mitkä astuimet stchen löytttu-
sini wasmus: taiwas onkorkialla me tarwit.
zemme korkian ja wahwan taiwaan astutta.
Wan, jota myöden me ylösastua taidaisinnne;
tällä astuttamalla on seurawmset astuilnet:se Ensimmäinen, joka myös kaickein lllulttcn
perustus on, on lEsuxen Chrisiuren tundemi'
yen: Hän on tie taiwaaseen; ei kengän taida
Wlla Isiin tykö; waan Hänen kauttansa loh.

14:6.



14: 6. sentahden pita Cbristityn kaswaman
Vapahtajansa tundemistsa, ei fijbentytyman,
että han ulkoo sen toisen Uskon pääkappaleen
taita; waan että hau myös oikein sen ymmär-
tä. nimittäin: kninaa lEsns seka aletuxi ja
yletnxi tullut on. Tomcn askele on että me
kiellämme itzemme, oma hyödntys, oma rac-
kaus ia oma kunnia owat kolme salaista ja
waarallista wihollista itziamme wastan; na<
mät pitä poiskieltamän: joka Cbristuren ope-
tuslapsi olla tahtoo, hän kieldäkntt iyensä.

k.che: älk lt totelko teidän taloin kappa-
lianne; silläkaicki Bp7prmmaan
pitä teidän oleman. Luomis. 45: 20. nam
pitä Christityn halusta taiwaan hywyden pe-
rään hyljaman maallisen, katowaisen ja sm»
kmq mailman menon: Fangittuin kansia Ba-
belim alkamme pyytkö asua tasa maasa; waan
halaitkamme aina sen taiwaNisen lerusale»
min perään ja sanokamme: Psalm. 137: 5.
jos minä unhohdan sinua Jerusalem !

ltijn olkon minun oikia käteni unhohdet-
tu. Neljäs affele on, että me aina Imua-lan lasna olemisen eteemme asetamme ja lnuis.
tamme. Joka korkeuteen astuu, han taitan
sekä lasta nahtää. Joka ihmisten
kansia ja seasa, nijn elää, ettei Jumala sen
puolesta tarwlhe kaanda armousa kaswoja po-
jes, hän waelda, ei atnoastans taiten; waan

537Hela Tuorstaina.
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myös pyhästi; hän waelda mjn Jumalan ede.
sä, kuin Hän sitä Abrabamilda waadei: kuo.
mis. K. t?: i. Minä olen Jumala kaickj-
Tvaldias: waella minun edesäni ja ole
Tvaka. Senkaltainen otta Todtan neuwasta
waann, jonga hän Maallensa annoi: kaic-
kena sinun elinaikanas pidä Jumala sil--
mä:'s edesaja sfdämmesäs, ettes
mchingän jyndljn mielisty ja Jumalan
kMyäwastan tee. T0b.4:6. Wijdesas-
kele on, harras ja ustollmen rukous: rnkou.
xesa me astumme ylös Jumalan tukö: ustolli.
nen rukous on sielun matka taiwaseen luma»
lan tnkö: rpihelj n'sen rukous tuftgee iyeu-sa pilwein lamye. Syrach. 35: 21. Sy>
dan ylöspäin mättämän pila, kosta rukoil»
lan: Meidäm Isämme, jota me rukoilemme,
on taiwasa; sentabden sanoo myös Dawid:
Psalm. 123:1. minä nostan silmäni simm
tpkos, joka asut tairvasa. Kuudes astelee
on mckaus Jumalan Sanaa kohtan, Sitä'
pitä meidän ahkerasti lukeman, kuuleman ja
hywaan sydammeen katkenläu; sillä se on Ju-
malan woima iye kullengin ufkowaiselle
amuudexi. Nom. 1:16. Selhemas astele
on, taittein meidän toimitustemme pyhä tar»
koitus. Ei Clmstityt mahda mttakan eteensä
otta eli alkaa, ellei Jumala:, kunnia sen päa-
tarkoiturena ole: ei meilleHMRra! eimeils
ile; w<»an sinun nimelles anna kumia, si-nun
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nutt armos ia totudes tähden. Psalm.
115:1. Kahoeras astele on sydämmen ha»
lu enämmin ja enämmin Jumalan ja lEsu-xen kansia yhdistetyn tulla: nijnkuin peura
himoile tuoretta wettä; nijn minun fte-
luni hlmoiye sinua humala! huokaa Da>
vidin kansia lEsuren perään hartaasti se hala-
jawa sielu. Vsalm. 42: 1. Mitä ne silloiset
äitin rinnat jakawat heikolle lapselle, sen IE.sus taiwaallisesti mieldyneelle sielulle lahjoit'
taa. Waick sielu, ruumis minuld wai-
puis, RaicZ maa jatairvas huckuis,
te,tg spdämmeni taipuis/ Ustallu-
xell sinus kljnni rippuis> Sinä
Chnzi! olet auttajan, Osan, turwan, wa-
pahtajan, Sinä minua ylsspidät. Ph.
deräs astele on halu autuan eron perään, py.
hä walmistus wijmeiselle paiwalle. Nämät
owat asteleet taiwaaseen, nain hengellinen
taiwaseen astuminen tulee pidetyri/ tätä ei
muuta seurata taida kuin kuoleman jällenau.
tuallinen täälda lähdendö; kosta Simeon pj.
tää Jumalalle otollista taiwaseen astumista,
nijn hän lopulda ilosa ja rauhasa tääldä läh-
tee taitaa. Luc. 2: 29. Mailman lapsille,
joiden haluja huwitus on maallisssa ja Pa.
kanan kansia sanowat: mitä ylhäällä on, eise meihin mitään tule; heillä on hirmuinen
meno helwettijn, saawat kauhian lopun ja
lpaliturella ja ulwinalla menewät pojes: tai»

was
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was ei heistä huoli; sillä ei he kostan taiwa.seen ole mieldnneet. Magneti ei puoleensa
wedä mutta metalleja; waan ainoastans rau.
dan: kullan ja hopian jättää hän; nijn ei tai»
was myös muita sieluja wastan ota, kuin ai-
noastans nijta, kuin etziwat ja balajawat
taiwasta , ja pnrkiwät nijtten pernan, kuin
ylbaäilä owat. Jos te mailmasta olisitta,
nijn mailma omaansa rakastaisi »nutta
ett te oIL mailmasta; waan nnnä walit-
zin teiden mailmasta, sentahden mailma
wihaa teitä: sanoo lEsus opetuslapsillensa.
loh. 15: 19. Jumalattomille mailmanlap'
sille taitan sanoa: jos te taiwaasta olisitte,
nijn taiwas omaansa rakaastais; mutta ettei
teisä mitään taiwallista löydy, nijn ei teillä
yhtään osaa taiwaaseen ole; taiwas wihaa
teitä; silla te oletta maan parempana pitänet
kuiu talwaan; te oletta mailmaa rakastaneet
ja mitä sijna on; parhaiten mailman päälle
ajatelleet; mailmasta pununeet ja buolda
mailmasta pitäneet, sentähden pitäkäät nytt
se, että te lunialattoman mailman kansia
hukutte. Rakas Christitty! ajattele tätä hn>
win, olkon maillualla hänen katowainen ja
turha halunsa, hzn katuu wihdoin ijankaicti'
sudesa sitä. Waicka teidän täsä elämäsä, moN'
da astumista helwettijn koetella täytyy. te tun>
netta usein helwetin tuffan, syndeinne ylitze
teidän sielullanne; ja muutoin monenlaista

tuskaa
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tuffaa kärsitte, olkat knttengin hywäsä tur-roasa, ei se nijn ijäti oleman pidä, teillä on
ylhäällä edeswastaja, joka wanhurffas on. i.
loh. 2:1. Ruka tahto kadottaa? Chris-ms on kuollut ja on myös ylsshe-
rätetty, on mpös Jumalan oikialla kä-dellä /oka myösrukoile meidän edestäm-me. Nom. 8' 34. tosin meidän waiwam-

joka ajallinen ja kenua on, saattameille i/anraickisen ja maarättcm!n kun-
man. 2.C0rmt.4:17. Meidän kacsimistam.
me seuraa ilo, tuffaa wirwotus, ia alcnda-
misesta korottaminen. Jos me wijmein kuo-
lema hätään tulemma, olkon nijn, meidän
kuolemamme ei ole kadotus, meidän Mlda
Menoomme ei ole joku paljas hautaminen;
wacm ynnä taiwaseen astuminen. Kusa lni-
nun litwn hallitzee, siellä uffon minä mnös
kerran hallihewani. Jos wielä se walijstunut
ruumis haudatan, sielu kuitengin astuu ylös
taiwaseen ja wijmesnä päiwänä pitä ruumis
heräjämän ja sielunsa kansia yhdistettynä tai-wasa lEsnren tykönä ijankaickistailoo nautit-zeman. Tämä ilahutta Christittyä, joka
tuolemaisillansa makaa, ja sanoo sentähden.
Seurakunnan kantza: Menen Il^su! taal-da tygos, Ojennan vään, katm, jalkan
perät, Sitt mjn makaan lewosas mfos,Laji ei kengän runmijtani Nwttsinä IlLsu Jumalan poika! Ruin wiet

minun
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minun kirckantees kohta, Nijn jlankssics
Aseen iloon.

Pidä rukoMs ja weisa Wirsi N:o l6g:

Kuudentena Sununtaina Pääsiäisestä.
Weisa ensin Wirsi N:o -85-EMikiat Christityt, kosta he Juhlalle hei-

tansä walmistawat/ tekewät sen, ei il<
man käskyä, ottain aina ajaasta waa>

nn, ajatellen mikä toimitus kunakin aikana
toimitettamanpitä,ja nijn Apostolin neuwon
jalken: yangiyewat aikanansa, Eph. 5:
16. Aika se alkoi mailman kansia, ennen
matlmaa ei aikakan ollut; waan alinomainen
ja tutkimatoin ijankaictisuus. Mutta sitte
knin Jumala tatwaan jamaan loi, alkoi ai»
ka, ia tuli ehtoostaja aamusta, ensimmäinenpäiwaä. Hangita ajaallansa, et se ole, nijn.
tuin mailman lapset sen ftlittäwät: käyttää
itziäusä mailman luonen mutkaisten tapain
jalken, ihmisille nouttexi, eli itzellesä oman
hyödytyxeri, aina sen jälken kuin ajaat muut<
tMvat, nijn mieli myös muutettamau pitä:
hywina päiwinä olla kangia; mutta pahana
vaiwana lakastunut; ustoa nijn kanwan kuin
leipää on huoneesa; mutta kosta leipä loppu,
luopua uskostansa: tainkaltainen hangihemi.
ncn, ei tasa ymmärretä; waan että aika st
M lyhyt ja pian zuoxe pojes, nijn tämä aika

nijn
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nijll täytettämän pitä, ettei ijankaikisudesa ss.
tä katua tarwitaisi. Christityt tästä abkercm
waarin ottawat; sillä koska Juhlat lähesty'
wät, nijn hangitzewat he aikanansa, se on:
Mlmistawat heitänsä Juhlalle. ludatmsil-
la olit heidän walmistus päiwansä. Markux.
15: jonahe walmistit beitänst Juhlalle. Chris-
tityillä owatmvös heidän walmistus paiwan.
sä/ joina he, ei nijnkum ludalaiset, malmis-
tawat ruan, sytyttäwät lamput, asettamat
pöydän; waan andawat heitänsä neuwotta,
kuinga liidän Jumalalansa ja lEsustansakohtan itzens käyttämän' pitä, jolle kunniaxi
Juhlat pidetän. Jos Christitty kuule
M Evangeliumisa janowan: teidän pitä
mvos todistaman: sillä te elettä alunsia
nunun kanfam; nijn walitzee hän munat sa«
nat, nijnkuin ojennus nuoran walmistuxellen,sa tulemalle Heluntai Juhlalle.

LvanZeliumi Johannexen 15: v. 26,
QMen aikaan sanoi lEsus opetus-lapsillensa: koffa lohduttaja tu-
lee ;c.

Tästä me nytt tutkia aimomme:
Sitä tnlewaNe Hewntm Inhlalle soiktzin walmistenua Jomalan lasta;

Kuin-
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Kumga se oikein käyttää lhensä sijnä, että
hän

i. Todista IMsuxesta: ja
2. Alati Hänen tykönänsä pysyy.

Mnsimmämen Osa.
hywin tuudeman Hänen; tundematto-

lnasta ja oudosta personasta, ei totistusta anda
taita, en me tiedä mitä hänestä todistetta
man vitä. Tundemaan Christusta, en me
paremmin oppia taida, kuin Ma-
matnNa: Raamattn on se, joka Hänestätodistaa. Johan. 5:59. Ulkonaisesta Chris.
turen muodosta ei Raamattu mitään puhu;
minä luulen, että se hywasä aikoimisesa ta>
pahwnut on, sitä warten, että me sitä halui.
semmin pydäisimme saada nähdä lEsusta tat<
wasa, jota wähembi tieto meillä on, milli»
nen Hauen kaswoinsa ulkonainen muoto oM
on täällä uman päällä. En me sen kautta
autuutta kadota, waicka en me tunne Chris»
'nNa lihan puolesta, enga taida todistaa Ha»
n?u ruumims aseturesta; koska me ainoastans
tiedämme todista Hänen iPersouastansa, Wi«
mafiansa, tabdostcms ja huwistä töistänsä,
niju sitä on kyllä jo sijnä. Jos Christitty osms
oluella nijsa maan paitoisa, wisa erhettywäi'
nen oppi on, uijn plta hänen Christuxesta to<

dista'
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distaman, jakoffa nijn tarwitan, tunnusta-man Christus ihmisten edesa. Jos nijnkuin
tiexi tulis, että Christityn, puhtaan Evan-
gcliumillisen opin tähden, wäkiwallaisen kuo-
leman kärsiä täydyis, nijn Jumala armoa ja
woimaa, sitä rohkiasti ulos seisomaan laina»
wa on: nijn rohkia oli Polykarpus; kosta
händä uhwattin, että hän piti pedoilda kuo-
liaari rewittämän, ellei hän Christin oppia
kjeldanyt; wastaa hän pakanallista Duoma-
ria: Mitäs nijnkauwan wijwyttclett tuo edesmitä hywänsä sinä tahdot. Koffa Lauritzapaistettljn tulisella wartahal/a, sanoi hän st.
wulla seisowille: nämät herkut olen minä ai-
kaa ltzelleni toiwottanut. Mutta uffonsakansia-welieins ftasa todistaa Christitty lEsu.restansil. Josta sydän täysi on, sitä suu puhuu:
han todista lEsuxesta uffollansa, että hänuston kautta yrinänsä Häyesä autuuttansaehi; siltä ei yhdesäkän eoiftsa ole autuut-
ta, ei myös ole muuta nimee taiwaan
alla ihmisille annettu, jojameidän pita
amuaxi tuleman: Teto.Kirj. 4: 12.
ja rakastaa Händä ylitzen kaickia, tosin yli
omaa henqeensä. Minä rakastan sydäm-
mestani sinua minun rvoima-
ni, minun kallioni, minun linnani ja
wapahtajam, minun Jumalani, johon
mma turwan, sanoo hän usein. Psalm. 18:
2/ 3. Hän todistaa kärsiwällisydellansä ristin

M M M-
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alla. Ilman werenwuodatusta taita Chris,
titty olla lEsuxen todistaja, kosta hän ain».
astans pysywäisen kärsiwällisyden syvämme,
sänsii kätkee. Johon Pawali neuwoo: Ebr.
12: 1,2. "suostamme kärsirvällisxdenkautta Wa tllrvoltuxesa, tuin meidän
eteemme pandu on ja kanokamnle ainauston alkajan ja päättäjän ILsuxenpäälle, jota kosta Hän olis tainnut
iloita, karsti ristiä. Christitty wiheljmsy.
desansä aina sitä toiwoo, että asiat hänenkansiansa paremmaxi tulewat ja tämä toiwo
ei anna hänen häpiään tulla. Hän todista
siinä, että hän pitää lEsuxen totisena, joka
tämän kallijn wakuuden anoanut on: Hänentykönänsä olen minä tustasa, sijtä mi-
nä hänen temman pois )a jaatan hänenkunniaan. N7inä rawinen hänen pit-
källä ijällä ja osotan hänelle autuude-
ni. Psalm.9i: 15, 16. todistaa suul-
lansa, ja ihmisten edesä tunnusta sen, jonga
päälle hän sydämmesänja uffoo: el hän wai'
kene puhuisansa muille ibmtsille lEsuxen mc.
kaudesta ja hnwistn toista; ja nijn kuin tulinen
hijli sytyttä sammnnm hijlen; nijn kehoittaa
hän muita,- jotka ei tiedä puhua lEsmesm,
että he rupewat pyhää kansia-pnhetta
xesta, hänen kansiansa pitämään. Kosta
muutmmlman turhuutta rakastawmset Chris»
tityt sijtä puhumat, kuinga he Juhlan aikana

lihal-
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lihallensa ja werellensä buwituxia tehdä tai»
daisit; nijn sanoo oikia^Cbristitty: se on mi«
yuy iloni, että minä iyeni Jumalan t?<-kö pidän. Psalm. 73: 28. Koffa muut
taas puhuwat, kuinga he koreisa waatteisan»sa ylpeillä aitowat, nijn sanoo taas oikla
Chnstitty: Minä iloiyen suuresti HHX-rasa, ja minun sieluni riemuiye minun
lumalasani; sillä puetti minun
autuudenrvaatceilla ja werhoitti minun
wanhurifauden hameella. Esai.6l: ic>.
Hän todista pyhällä elämällänsä ja kokee
Chrismxen nimee CYristMsM waelluxettaN'sa kaunistaa. Nijn usein kuin me Christuxensanan ja tahdon jälkcn teemme/ nijn usein
me myös todistamme Christuxesm. Kostame wältämme syndis, sillom me wäkewäM'
min Christuxesta todistamme; sillä synnin täh.
denChristus kuoleman kärsinyt on: jokaChris»tusta simllansa kunnioitze; mutta töillänsä hä»wmse, hän on wäärä todistaja. Turhan me
kerffalnme mettämme Christityn nimestä,
koffa me nijn elämme, että Christus meitä
häweta täyty. Kaickein Ednstittym pitä ole<
man todistajat ja pyhät martyrit. ' Ihmisenoma tahto on hänen werikoirama jawainojml'sa; ei seurata tahtoansa on ihmiselle suurinwaiwa. Koffas itzes kiellät, nijns murrathanm ja joudut martyriri: mailma on sinunwainojas, hän hankuttelee, hän peljattää, hän

M m 2 M.
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kijttää, hän laittaa ja panettelee sinua: Ah!suurta waiwaa llballes: Olna lihas sinun
wainojas on aina sinusa ja sinua wastan; ris-
tiin naulita lihaa haluinsa ja hillwinsa kansin.
on risti ylt kaiken ristin, ja kuolettaa sen toim
hengen kautta on katkerin kuolema.

Toinen Osa.
H odistaismnsa Apostoleista sanoo lEsus: te

oletta aluusta nnnnn kanffan;; ei
Hänen elämänsä; waan saarna wirkausaaluusta. - Christityt owat samankaltainen kan<sa, joka aluusta Clmsturen tykönä pysyy. Koh.
ta kuin me maillnan tulemme, en me suingan
ole Christuxen tykönä; sillä luonnosta me olem»
me wihan lapset. Ehpes. 2:3. MuttaKasteen
kautta me Hänen kanssansa yhdistetän; sillä
nijn monda kuin te Chrissuxeen kastetut
oletta; nijn te oletta Christuxen pääl-
lenne pnkenet. Gal. 3: 27. Nijnknin ruu-
mis waatteisansa; nijn on myösChristittyWa«
pahtajasansa, he owat kijndiämmalla tawnlla
Hänen kanssansa yhdistetyt, niinkuin David
tästä puhuu: Psnlm. 63: 9. minun sieluni
rippu sinusa, sinun oikia kätes minun tu-
kee. Jos se samnalle menestyis, että hän re«
wäisis uffowaistn sielun huomamata Wapah»
taiastansa, nijn ei bän kauwan Hänestä eroitet°
tuna ole; silla kosta sieln hawaitze/ että bänsyn-
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synnin kautta Jumalastansa eroitettuna on,
nijn hän Davidin kansia rukoile: Psalm. 119:
176.Minä olen eryrvä nijnkuin kadotettu
lamlnas, eyi sinun palweliaas, hän yh
distäa ihensa jota pikemmin sitä paremmin
humalansa kanjja totisen parannuxcu kautta.
Kosta ei muut Juhlina kysy lEsurcn perään;
waau mailmaa oppiwat ja mailman kansia
heitansä huwittelewat; nijn on lEsuxeu ystä»
wallä toinen mieli, hän karttaa sitä, ettei hän
mailmaa ja sen lapsia lähestyisi; waan lEsu-fensa ybteydesä pysyä tahtoo: hän tutkistelee
M waaraa, johon pikimaldansa osata taitan,
jos ainoastaus hetki aikaa lEsuresta eroitettu.
na ottaisijn. Tyhmät owat ne Christityt, jot>
ka mvawat sydnmmensii perkelclle ja mailmal»
le, luulten taitawansa aikanansa heistä eronsa
ottaa; mutta woi! se joutu heille ylönraffaxi,
naita wieraita tyköönsä pojes kartoittaa; tai»
tawalnmm tekee Christitty, han rukoilee lac»
tamata: Sinus mä ain rippunen, Asu
IlLsu tytönän; että IlLsus luwannut
on, tulla hänen tykönsä za asualhänentykönänsä, jotaAändä rakastaa jaka-
nen sanansa oicää. loban. 14: 23. GM-

nijn Christitty, joka lEsuttnsa kansia
yhdistetty on, korkiana pitä Hänen sanansa,
vita sen parhaana tawaranans, ihastuu sijta,
että hän lähestywanaJuhlana eroitettuna wlr-
kansa toimituxista saa aikaa kuulla, lukea ja

Mm 3 mt'
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tutkistella Jumalan Cdrisms Hän on
pyhasii Ehtollifesa, siellä Hän andaa sielullerummnsa syömä jawerensä juotaa. Ah! kuin.
ga siwiä Christitty sitä halaja, usson kauttaasuu Hän siidämmesä. Chrtstitty ei unhobda
totella, ies hän on ustosa ia josMsus
«n hänesä. 2. Cor. 13: 5. .Han Mu köy.
hisa wlheljaistsa nijden tytona, joilla sär-
jetty ja nsprä hengi on. Esat. 57:15. Nm-
taCyriuttyholhota pyytä neuwolla, lohduw.
xella ja awulla: ja tällä tawalla tule bän
Christuxen kansia tutuxi ja todistaa koko maml>
malle, että hän on Christuxen opetuslapsi ja
iodistaa Hänestä. Mutta minä pelkän, että
jumi harwat Christityt täsä owat, jotka oikial.
la tawalla menettämät ja walmlstawat ihen.
sä labestywälle Heluntai Juhlalle. lotaßu-
ningasanoo, Hnylöttkortia, ftnott mui'
nain Chaldealaiset Nebucadnezarille, kosta

. hän pyysi heitä sanomaan hänelle unda, jouga
hän unhohtauut oli; Danielin 2: ii.,saman»
kaltaiset ajatuxet on monella kuin tätä lukee
nimittäin: mitä tasa waaditan, seonylönkor»
kia ja sen puolesta taidais joku kysyä: eiköst
Christityt cnsinaän mailmasa itziänsä huwitel'
la saa, ei muusta puhua kuin lMgellistista. ja
taiwallisista asioista i wastans: Jumalinen
Christitty mahta myös ruumillisisa Jumalan
lahjoisa itziänsä huwitella luhla-päiwinäkm; st
olis wahingoxi, jos Korkeimman luodut kap-

pa»



smlpen«na Sttnnuuraina pä«sisttsest«. 55 r

paleet woiminensa, makeudeusa ja ihanan otot-
lisudensa kansia hu>
wittamisexi annetut olis; lumalata pelkäwäi-
silla nijhin paras oikeus on, nijnkmn taiwalli'scu Isänsä rackaille lapsille, jalnahtawat sen
puolesta naita nautit ei paljaldaus tarpeexm.
sa; mutta myös iloxensa ja huwituxexensa;
tosin: he owat welkapaät, koffa nijn sopij, ia
Malla ajalla, Jumalan käskyn jälken osotta»
man itzensa iloisixi, ja sen kautta uffallurensa
Jumalan päälle, hywää oinaa tundoansa, si>
Ollista lohdutuftans ja autuallista toiwoansa,
Jumalalle kunniari ja Jumalisille esikuwaxi
malllttan edesä ilmei tuottamaan. Jumala
ei ainoastans rakasta mieluista ja iloista anda«
jata; mutta myös iloista wastan ottajata, jo°

ka Hänen lahjansa nöyrällä kijtoxella wasta-
notta, ja iloisella sydällllnellä nautitze. Ei
myös tasä ole st ymmärrys, ettei meidän pidais
muusta puhuman, eikä puhuttawan tuleman,
kmn Jumalasta jaHänen evistänsä; sillä tal-
killa HN hänen määrätty aikaansa, ja
kaikilla mitä taiwaan alla aljetan, on
heidän hetkensä: sanoo Saarnaja Klrj. z:
1. muilla kansia puheilla luonnollisista asioistahywistä awuista ja wioista on myös heidän hyö'
dytyxensii, koffa nijstä taidolla ja katteella
puhutan; waan täsawaaditcm, että mepu
heemme Pavalin neuwon jälken ojennamme:
Coloss. 3: i?- Raicki mjtä te teette, pu-

MM4 heella
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heella eli työllä,nijtt tehkät kaickt
ranZHsuxen nimeen, jakijttäkäät luma<lata sa Isää Hänen kauttansa. luma»
lan kunma pita olemanpaä-maära kaikisa lnei»
dän kansia-puheisamme; silla Hänestä iaHänen kauttansa jaHänesä owatkaicki.
Rom. ii: 36. Senjalken pitä eroitus teh.tämän, sen ilon walillä, kuin lumalata pcl°
käwäisillä on omasa huonesansa omaistensa
kansia, Jumalan lahjain ja hywäin töitten
ylitze, elikunniallisisakokouxisa, niinkuin Häu
sä, Ristiäisisä ja muisa HERran pelwosa rn-
kewisapidoisa, ja järjettömän ja nautain ta«
walla tehdyn juoma-eli muun ilonwälilla, jota
Jumalattomat etziwät; senkaltaisesta synnin
ilosta, sanoo Salomo: Saarnaja Kirj. 2: 2.
Sinä olet hulluja mitäs teet? Täsä sinun
ilosas, ett sinä pidä lumalata silmäis edesa;
kuinga sinä Hänen silmais edesa pitää taidat i
kosta ett sinä Händä oikein tnta tahdo, ett tah.
do puhua Hänen olennostansa, tahdostansa ja
hywistä töistänsä, sinä juot itzes juowuxijn, ett
pidä sitä pahana työnä, hyppäät, riewut ja
täytät sinus mieli-puolen tawalla: sinä pahe'
xut,sitä ettet sinä pahemmin tehdä tainnut ole.
Asiat owat nijn, kmnWijsaus 14: 28. sanoo:
Jos he pvhä päiwäa pitän>ät, nijn he
tekemät tuin hullut. Hamä on se ilo, jota
ei muu tuin helwetin ijantaickinen suru ja
tuffa seura, tämä ilo wie sinun täydellisesti sa-

ta»
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tanan pauloin. Moni ihastuu, kossa hän juo-
ma - kumpamins parijn tulee; mutta ei ha-
waitze sitä, että helwetin mehämies perkele
silloin händä kietoa pyytä. Joka kuuldele sitä
puhetta, kuin heidän saastai-
D kokouxisausa on, hänen täyty tuckia kor-wansa; sillä el siellä mitään Jumalalle kun»
mari puhuttaman kmllla; waan häpiällistä ja
pilcka puheita, jotka ei sowi; silloin kuullan,
kuinga nioni kerstaa itziänsä synneistänsä ja
nauru suulla puhuu sijtäpabudesm, kuin hän eu<
r.en tehnyt on. Jotka näin tekewät, ei suin»
gan pysy lEsuxen tykönä, ja ellei totinen pa-
rannus walillc tule,ijankaickiftstiHänestä eroi-
tetuxi tulewat. Jumala ei ole se
Jumala, jollelumalacom meno kelpaa:
joka paha on, ei se pfj> Hänen edejansä.
Psam. 5:5. Hyljä jijs tamkaltcnnen inail-
man turha ja syudinen halu jailo, joka pysyy
ainoastans sillnän räpäyxen, katoo nijnkuin
uni, j<belwetin ijäisen itkun, tuffan ja wai-
wan myötänsä tuopi. Mutta ractaat Chris-
tityt! jos maallistenkappalten ylitze iloita tah»
dotte; kuin owat wanhemmat, sukulaiset,
kunnia, tcrweys ja tawarat, nijn ftnkaltai'nen ilo on knllä sällittäpä; kayokaat ainoastans
wifusti peräil, että se tapahdu is HTRrasa.
Jos myös näinä Juhlina, huwirella tahdotte,
nijn tuttikaat ensin wisusti, jostearmml tila-sa ja lEsuxen yhtsydesa elätte; fillälumalat-
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tomilla pyhäsii Raamatusa ei wpaa, eikä kas.
kyä ole iloiwi waan pikemmin tieldo: olkaatsurulliset, murhehtikaatjaictekäät, tei-
dän naurunne käandMn itkuxija ilonne
nmrheeri., ianoo Jacob 4: 9- Keskellä ilo-
anne, älkät Jumalaa ja Wapahtajaa unhoh.
tako, tahallisen IsZn kädestä ottakaatwastan
jöka leiwän pala huokauxella ja kijtoxella.
Waan teidän paras ilonne pitäkät pyhisa ja
Jumalisiin asioisa: iloitkaat Jumalan sanan
ylitze, joka ilahutta meidän sielumme.
Psalm. 94: 19. Kasteen nlihe; sillä sen puo»
lesta teidän nimenne owat kirjoitetut tai-wasa. Luc. ic): 20. Synnin päästön ylike,
fonM kautta ne luut ihastuwar, lotra
särjetyt owat. Psalm. 51: ic>. HERran
Ehtollisen yliye, josa ne uffowaiset juopuwar
Hänen huoneensa runsaastajuotemnhekumalla nilnkuin wirralla.
Psiilm. 36: 9. Tämän kansia te lEsuxesta
todistatte, ja Hänesä alati pnsytte. Ah! mikä
snuri lobduttls se on, olla lEsuxen tnkönä:
Ruin sinä aiwoastans minulla olisib niju
en minä enstngän sitte taiwaasta eli
maasta tottelisi. Psalm. 73:25. Jos meil.
lä wihollisia on, jotka meidän hengem perän
seisowat, Han meitä suojella taita. Jos
Jumala on meidän edestämme, kukawoi
meitä wastan ollai Rom. «: 31.
ra on mmmkanssani, fttttäbdenenminHpeb
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peltä, mitä ihmiset minun tekisit. Psalm.
118: 6. Ustowa Cbristitty taita aina olla
wisii fijtä, että lEsus on händä läsnä: sen»
täbden jos hänellä on joku perkele, joku ihminen,
jota handä waiwaa, nijn on hänellä mnös
lEsus, loka bända lohduttaa ja suojelee. Jos
me usem ylöswalaistuilla silmillä saisimmenähdä Jumalisen Papin, kosta hän kamari,
simsa lukee yrmäisydesa, nijn me saisimme myös
nähdä lEsuxen ftisoww! hända läsnä. Jos
me näkisimme jongun rukoileman ja itkewän
Christitm, niju me sen saman hawaitzisimme.Hurskas Chrifiittn taita sentähden lEsuxen
kansia sanoa: Johan. 16: 32. Sn minä
prinani «le; Mä Isä on minun kanssani.Jos me loppuumme astiHänesa pysymme, niin
me sitteHänen tykönänsä ijätt pysymme. Hän
on wetäwa meitä tykönsä ja sijlM paickaan
johdattama, josa ilo meidän päämme päällä
olewa on.

Pidä rukouxes jafittt Mifa Wrsi N:o 252.'

Heluntai Paitvana.
Weisa ensin Wirsi N:o 175.

ensinaän ole kuullet, jos Py-
dä Hengl lienekän: huono wastaus

oli tämä, jonga ne opetuslavset, jotka Ephe-sosa olit, ja muutoin hywät Christityt 011.
rah'
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tahdoit, annoit Pavalille, Teko-Kirj. 19:2.
koska hän kysyi heildä: Jos he saaneet olit
Pyhän hengen, sitte kuin he ustoit.
Altamme sljhen luuloon seisahtako, nijukuin
Christity.t Ephesosa ei ensingän olisi tiennet,
puhua kolmannesta Personasta lumaludesa,
jakoko elinkautenansa ei kuulleet mitään Ha-
nestä. Ei nijn; silla tämä uffon kappnle wan<
hasa Testamentisä oli myös woimnttisesti ope.
tettu: Jodin 33: 4. Jumalan Hengi on
tehnyt minun jakaickiwaldian Hengi on
minulle andanut elämän: ja Esajas. 6;:
11. kysyy: Rusa on se, joka Pyhän Hen«gensä heidän sekansa andoit ja Pjalm.
139: 7- kysyy Dawid: Ruhunga minä me-
nen sinun Hengejtäsi Mutta joku tcudaissanoa: tämä ei ensingän sowi Chnstittyihin
Epbesosa; silla he käättin pakanoista, jotka
wanbastaTestamentista ei nntäan tiennet; was,
taus: namät opetuslapset ei ollet pakanat;
silla he olit lohannexelda kastetut: Jos se wie.
lä nijnkin olis, että be pakanalliset tulockaat
olit, nijn Johannes Kastaja kuitengin Pyhas»
i 3 Hengestä heitä nenwommt oli. Mistä siisse tuli? kysyt edespäin, että namät Den
Christityt sanomat: cn me ensingän ole
kuulleet, josPyhä Hengi lienekän; was.
taus: Christityilia Epdesosa oli tosin tieto Py»
bän Hengen Personasta; mutta ei he tiennet
Hänen ihmeteldawastä uloswuodattamisestan.sa,
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sa, ja suurista ihme - lahjoistattsta. Nykyinen
Juhla on Pyhän Hengen Juhla, aikaamme
en me jparemmin täyttä taida, kuin kosta me
tätä korkiaa uskon kappaletta, Pybäsiä Hen-
gestä, arwon osottamlsella tutkistelemme, jo-
hon meille tilan anda tälnän Paiwän pyhä
LvangeliuMi.

Lvangeliumi Johan. 14: v. 2;.
aitaan sanoi lEsus opetus

lapsillensa: jota minua- rakas-
taa )c.

Tästä nijnkuin jo sanottu on, HERran
pelwosa tutkisteldaman pitä:

UstHn pääkappaletta Pyhästä Hmgestä,
losa waari otetan:

i.Ruka pyhä Hengi «ni
2.Mttä Christityillä Hättesäons

Ensimmäinen Osa.
selkiästi EvangeUumisa sanoo ole-

wan yhden Pyhän Hengen, ja että tä.
mä Pchä Hengi on Isasta ja Pojaasta eroi-
tettu Hengi: Mutta sepyhä Hengi, jonga
Isä «n lahettäwä minun nimeeni, Han-

opet-
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opetta teille kaicki, sa muistutta teille
laicki, tmn minä teille saanut olen.
Meidän tulee täsä otta waari: osittain Pyhän
Hengen nimestä, osittain Hänen personastans.
Hän kutzutan Pyhaxi Hengexi: (i.) olendon»sa tähden; sillä Humala on Hengi. Johan
4: 24. Kolmas persona on totinen Jumala,
sentahden on Hän myös Hengi: (2.) perso,
nallisten omaisuttensa tähden, Hän uloskäy
Isästä ja Pojaasm, sentähden kutzutan Hän

hengexi. Esai. 61: 1. Chris-
tuxen suun Hengexi: 2.Thess. 2: 8. (3)
lnjtten liikutusten tähden ,jotka Hän syvämme,
sä ylösherättä, ne puhdistaa, wirwottaa, ja
eläwaxi tekee. Hän kutzutan Pyhäxi Hmge>
xi, ei ainoastans sen puolesta, että Hän luon»
nojansa ja olennosansa on pyhä; mutta myös,
että Hän on meidän pyhittäjämme; sillä eri'
nomaisella tawalla, watkuttaa Hän meisä,
joka waikuttls kutzutan pyhityxexi; ej se mei.
tä pyhitä, että me pyhiä ja hywiä töitä teem°
me; waan se, että Pyhä Hengi asuu meisä,
paihi jota et meillä pyhiä ajatuxia olla taida,
paljota wähemmin hywiä töitä tehdä. Että
pyhä Hengi yri Persona on, wahwistetan:
(1.) Hänen Personallisilla nimillänsä: (2.)
Personallisilla töillänsä: (3) Personallisillailmestyrillänsa: (4) Personallisten omaisutten
tapausten kansia. 1:0 Omistetan Pyhälle Hen
Hellepersönalliset nimet, sijnä että Hän kutzutan

luma°
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malaxi: Teko-kirj. 5: 1,4. mm <anoö Petä.ri Anemialle: tNixi fatanas täytti sinunsiyhän HcnZen rra!her«telemaan, ett ftnä ole Ihmisten; waan
Jumalan edesä walhehdeliur. Hau knt.
zutan. Johan. 14: 16. toisexi lohdutta/a-
-----f!, joka myös on yhden Personan nimi. 2:0
plnistetan Hänelle personalliset työt: kuin
owat luommen. Jobin. 33: 4 humalanon tehnyt minun /a kmckiwaldl-
aan Hengi on andanut minulle elämän.
Psalm. 33: 6. HLRran sanalla owat
iaiwaat tehdxh ia kaicki heidän jouckon-sa Hänen suunsa Hengellä: Seurakun'
wn hallitus. Teko'Kirj. 20: 28. sanoo Pa-
vali : siyhä H«ngi on teidän taannutPlspoixi, tmyemaan Jumalan Oeura-
lundaa. Messiaren woitelelninen ja lähet»
täminen, Esat 61: 1. Hengellisten lahjain
ulos jakaminen. 1. Cor. 12: n. Israelin
lasten ulos johdattaminen Egyptistä. Esai. 63:
12, 13. Jumalallinen oppi. Luc. 12: 12.

Rukouxen toimitus. Rom. 8: 15.3:0 Omis«
tetan Hänelle myös personalliset ilmeswret;
näistä löytän kaxi erinomaista Raamatusa,
nijnkuin Christuren Kasteesa: Luc. 3: 21,
22. Ig tapahtui - - kosta
kastettu oli ja Hän rukoili > nijn tainms
aukeni ia Pyhä Hengi tuli, ruumillisellamuodolla Häuen päällensä mjnLum

tzch-
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kyhkyinen. Toinen ilmestys tapahtui He.
luntai päiwänä, nähtawällä muodolla. Teko.
Kirj. 2: 3,4. 4:0 Omisteta» Hänelle perso,
nalltset omaisudct: Kmmärrps ja tahto,
kuin jo edestuoduista toistansa nähtäwät
owat. - Persanalliset tapauxet owat, että
Händä wastan syndiä tehdän. Math. 12:32.
että Hän asuu pyhisä, nijnkuin oinasa Tem>

i.Corinth. 3: 16. että Händä kiw
satan. Teko »Kirj. 5: 9. että Händä wastan
ollan. Teko. Kirj. 7: 51. Että Hän on toti.
nen Jumala: wahwistetan ynnä Hänen lu<
malalllsisia nimistänsä ia töistänsä, yllllä omai.
suteensa kansia. Hänen lumaludmsa taas
wahwistetan: (l.)'Sillä nimellä lehowah,
joka pyhasä Raamatusa Ebrean kielellä totb
selle luulalalle yxin annettuna löytää,:. Esai.
6: 3. jakosta Ananias walhetteli Pyhän Hew
qen edesa, nijn walhetteli hän Jumalan edesa.
Teko»Kiri. 5: 4. (2) On Hänellä Jumalat,
liser omaisudet, Hän on ijankaickmm. Ebr.
9: 14. jokapaikap läsnä. Psalm. 139: 7<
kaicki tietäwä. Johan. 16: 13. i.Cor. 2:
10. kaictiwaldias Match. 12: 28. (3.) Ha-
nella on Jumalalliset työt, nijnkuin me jo
edellä päin kuullet olemma: (4-) Hänellä on
Jumalallinen kunnia; sillä Hänen nimeensä
..ie kastetan. Math. 28: 19. Engelit
lewat Händä. Esai. 6: 3. joka Händä was<
tan syndiä tekee,, et san andexi. Math. 12:32.Että
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Että Pyhä Hengi yxi IMsta ja Pojaasta
eroitettu persona on, sen wahwista luettu Pn-ha Evangeliumi: fonna "jsä lähettävpä
yn minun nimeem. Isä on se, joka laket.
tää, Poika se, jonga nimeen Hänja Pvha Henqi itze persona, joka lähetetän.
Täsa on meillä nytt Kolme Personata ykdesa
lumaludesa ja kuitengin toisestansa eroitetut:
kaikesta tästä nytt sanoa taitan se, että vf«hä Hengi on vri totinen, ijankaickinen ja
kaicrirpaldias'Jumala, nijn hyrrin kuin
Isä jaPoika, se kolmas persona luma-ludesa , Isäästä ja pojaasta eroitettu
Isäastä japojaastauloskäypä, ja Uäl<dä ja pojaalda lähetetän, ustorvaisten
sydammijn, että Hän uston wuttaChris-
tuxen hpwistä töistä, heitä osallisexi te-
lis, heitä lahjoillansa walaisis, pxhitäis,
lohdutais ja ijankaickiftsti heidän tßo-
nänfä pyftis.

Töitten M.
HUita meillä sijs Hänesä on k Evangelista

wastaa sijhen. että meillä Hänesä on
lohduttaja ja opettaja; lohduttaja on Py-
hä Hengi, asiain ajaja, edeswastaja, joka sa-
nomattomilla huokauxilla manaa hywää Ju-
malan tykönä meidän edestämme, sydämmen
chdismresss, elämäsä ja kuolemasa lohdutta ja

N n wir-
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wirwotta meitä. Tasa lohduttajasa on kai-
killa Christtyillä heidän osansa; silla Kast es,
on Hau kaikille lahioitcttu: laupul-
densa kautta, Hän «neidan autuaxi teki,
uuden jyndynusen peson ia Oyhän hen-gen uudistuxen kautta, jonoa Hän mei-
dän päällemme runsaasti wuooattanut
on. Tituxen. 3: 5,6. Kmcki me Händä tar°
witzemma; Me olemma kaicki wiwn lapset,
jotka synnin kautta taiwaallisen Isan arincn
ja autuuden perinnön tuhlanneet olenuna;
meidän pahudemme eroitta meidän ja meidän
Jumalamme toisen toisestansa. Esat. 59: 2.
Mutta Pyhä Hengi meidän asiamme taas
hywari tekee jalken: Mi-
nä olen rukoilema ja Han andaa
teille toisen lohduttajan, etkä Hän tei-
dän kanaanne olis ijantaickisesti, en »m-
--najärä teitä orwoixl. loh. 14: 16, 18.
Christuxen elinustuxen jälken lumalisilda ei
puutu tasa mailmasa hataa ja tustaa: mail-masa on teillä tuska. loh. 16: zz. heidän
täyty maista helwetin tuffaa, kosta Jumalasielua waiwaa, ja andaa heille helwetin pijnaa
tuta; koska Hän lohdutuxensa poies otta, nijn
he walittawat: minun sieluni on surkeustäynänsä ja minun elämäni on juuri li-
ki helwettiä. Psalm. 88:4- ludan huo<neesta sanoo Jumala: hänen pitä ahtaantustan meren läpiye käymän; senkaltai»sen
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sen merell läpihe täyty kaickein ussowaisten
käytä; silloin Maa heitä senkaltainen tusta,
kuin olisit he helwetisa; siiloin helwetin tustis'
ta, sywyys, siellä ja toinen täällä kuohu»maan rupee. Tasa helwetin ja tustan mere.
sä oli Jonas, kosta hän walaskalan watzasa
makais ja rukoili: Minä huusin HMR.raaminun ahdisturesani, ja Hän roajiais
minua, minä paruin helweun wayasa;
lonan 2:3. kosta nytt näin laita on Chcis.tittyin kansia, jotka Jumalisesti elää tahto,
wat, nijn tarwitzewat he lohduttajaa. Tus»
kan aikcula kyllä moni lohduttajan ihenst tar-

sielu ei anna ihiansä loydutetta;
silla- he owat huonot lohduttajat, heidän loh.
duturesansa ei ole woimaa; ei se tunge läpitze:
perkele itze tahtoo mieleltänja lohduttaa mei«
ta; mutta nijnkuin hän ludasta köydellä loh.
dutti; helwetti on se taiwas johon hän meiiä
wiedä aikoi: ei kukan meidän sydämmemme
waiwaa paremmin tiedä, kuin Pyhä Hengi,
Hänen hattujansa owat meidän jydammemme
että Hän ne lohduturella täyttää taita.

Hurskailla Christityilla Pyhäsä HmgesH
on, ei ainoastans lohduttaja: Mutta myös
opettaja, Hän opetta teille kaickis sanoo
Christus. Sen walitettawan synnm°lange<
misen jälkcn ei ihminen Jumalallisista asioistaenssngan tiedä, ymmärrys ei ainoastansole pimitetty; Ephes.4: i3. Mutta myös

N n 2 p>
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pitää Jumalalliset asiat hnllutena; saarnan
Chriswxesta, kuinga Hän on knollut ja tuo.
lemansa kautta ihmiselle ijankaickisen elämän
ansainnut, pitää hän pahennurena. 1. Cor.
1: 23. Mutta että me ymmärrämme nM
autuuteen sopi, sen uffomme ja totena pidäm-
me, se tulee Pyhästä Hengestä ja Hänen wa>
lismrestansa; sillä Hän on rvijsauden ja il<
moituxen Hengi, joka walaisee ymmär-
ryxcn silmät, EHes 1: 17, 18. ette:: me
sydammisämme epäile; waan oman-tunnon,
synnin ja helwetin päälle - kannetta wasmn,
saarnasta Christuxesta meitämme lohdutammese tulee Pyhästä Hengestä; sillä, se on Ju-malan txo, että te ustotte sen päälle M-

lähetti. Johan. 6: 29. Christttyil-
lä Whäsä Hengesu, ei ole joku senkalc ylinen
opettaja, joka kerran ainoastans heille uskon
kappaleet sanoo ja sitte silläns jättää; mutta
Hän muistutta MM heille, me ihmis
rauckat olemma unhohtawaiset, muisto on
heicko, perkele monella tapaa kokee sanan si>
dämmestä pois otta, elatuxen murhe saa yti»
käden ja tukahutta siemenen: pitäkö kedon
hxljämän Libanonin lumen yhden n>a«
yan pitäkö luoxewa N>esi» lvio
raan kylmän weden tähden sijrretta-
män i kuitengin unhohta minun kansa-ni minun. lerem. 18: 14, 15. Moni siellä
sydämmesansä murhchti sen ylitze, ettei hän

kni-
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kaikesta sijtä, kuin hän saarnasa kuullut on,
mitan sitä muista,, jolla hän uskonsa wahwis-
taa aikoi, ja ihenfä elamäsansiä parandaa.
Ufem on se nijn, kuin me olisimme koko saar.
nan, tosin monda saarnaa turhaan kuullet;
Mutta olkamme hywasa tnrwasa, Pyhä
Hengi kokoo kaicki sanat, jakätkee ne hätä ai-
kaan, mitä kätkettynä on, ei se ole hukattu.
Irwän siemen, joka maahan beitetän, maka
yli talwm lumen alla; waicka se meidän sil-misämme on näkymätom, engä me taida sa-
noa, jos sijtä jotain tuleman pitä; kuitengmse Kewäillä wahittäin edestulee, wiheriöM
ja hedelmän kands: uijn se kuultu sana, usein
kauwan aikaa alallansa sydämmesä on ja il-
man woimaa olewan näky; Mutta tnffaantuldaisa, Pyhän Hengen waikutuxen kantta
hawmtan sen woima, ja meidän tunnustaa
täyty, kuinga me hyödytyxellä sen eli toisensaarnan kuulleet olemma; se ai»
na hywä ja hyödyllinen, kuutta Jumalan sanaa; waicka en me aina sitä mmstais, nijn se
kuitengin tarpeen Mmm tapahtuu, jona mesen woiman ia lohduiuxen hawaihemma. Et.
ta näin on, se wahwistetan seurawalla efimer.killä: Jumalinen sielu, joka kammiosansakönhyoensä ylitze monda kyylnlsttä wuodattis
muisti saarnasa kerran kuulleensa, että usko
naiset ristisansä owat poickl taitetun wima ry»
pälleen kaltaiftt, joka on itkewänansa sen ylit-

Nnz ze,
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ze, että hän oli poicki taitettu; mutta kyyne-
leitä seuraiswijna. Ah! autuat owat ne ky-
nelett, jotta Jumala peis pvhkij, Ab! joka
täällä oikein itkee taldais, että hän siellä sitä
enämmm iloita mahdais. Tämä andoi hä»
nelle voimallisen lohdutuxen, nijn että hän
ajatteli: sinä olet myös poicki taitetun wijna
rypäleen kaltainen, Jumala on sinuldaelatn»
xes wälikappaleet katkaisnut ja sinun kätes si»tonut, ettei sinulla mitään ole, paitzi surua ja
kyynelitä, kyllä ilo wijna wihdoin tulee, ja
Jumala kyyneleet silmistäs pois pydkiwä on.
Pxi toinen nuori ihminen tuli äcklä kiptaxi,
jalwoistansa jakäsistänsä rammaxi, niinettä
hän kannettaman piti; heimolaiset edesannoitsen olewan pahain ihmisten työn; mutta han
oli puolta wuotta ennen kuullut saarnasa seN<
tettawän nämat sanat: teidän pitä itkemän
ja parkuman; mutta mailmailoiye: te
tuletta murhcellisexl; mutta teidän mur»
heenne käätän iloxi. Johan. 16: io. Et>
ta Jumalan lapset owat orjantappura pew
saan kaltaiset talwella, josa ei muuta löydy,
kuin lakastuneet lehdet ja monoa teräwäa pijc°
kiä; mutta nijnkltin tästä orjantappura pen-
saasta aikcmans kaswaa parhaimmat cuckai»
set, nijn Jumalisten surkeus ja suru sulaan
iloon ja kunniaan muuttu; ah! sanoi nuoru»
täinen Sielunsa Pannenelle, joka händä op«
pimaan tuli; nytt olen minä senkaltaisen pen<

scan
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saan kaltainen, ei minusa inunta ole, kuin
wiheljäisyys, minä olen pijckejä täynnä, joita
minun heimolaiseni ei karsia woi; mutta mi»
nulla on se luja toiwo ja uffallus lninun In»
malani tykö, että Hän minu.nmdistaa, idas>
tuttaa ja sukulaiseni wielä minusta kuckaisia
poimiwat: tämä hänen toiwons ei myös puut-
tunut. Iarasä täydelliscsti tcwtettin se: /->än
muistuttaa teille kaiM, kuin minä teille
sanonut olen.

Nahkäät sijs mingä rackauden taiwaalli-
nen Isa meille osottanut on, että Hän Py-
bän Henqensa lneille lohduttajaxi ja opettaja-
si on lahjoittanut. Suuri Jumala! mikä on
ihminen, ettäs hänen näin ylös arwaat! mah-
damma me sanoa, Mhdellä personaalla, jo»
ta on yxi olendo Hänen kanfiansa, pitä ole.
man waiwaa meistä maan madoista, meitä
surkeudesamme lohduttamaan, ja tietämättö-
mydesämme neuwomaan jaopettamaan. Jos
Kuningas alammaistensa tykö, jotka sodan,
tulen, eli weden kautta owat suurimpaan köy.
hyteen joutuneet, lähetais weljensa, joka hei»
tä lohdutais ja wisieyttäis heitä Kuningaau
armosta ja awusta; nijn se mailmasa, niin-
kuin peräti erinomainen asia, kijtetäisijn, ne
köyhät ihe puhuisit siitä ja pikimäldans hä-
tänsä unhobtaisit. Mutta ah! täsä ei tule ih-
minen ihmisen tykö; waan senkaltainen per-sona , jotain totinen Jumala. Jos 'Jumala

N n 4 olis
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olis säätänyt pyhät Engelit meille lohduttaja-
xi ja opettajan, nijn olis se jo senkaltainen hy.wyys, jonga ylitze meidän jo lansua tulis:HERra me olemme mahdottomat, taitteen
sijhen hywyteen ja armoon, kuin sinä teit mei>
dän kansiamme; mutta nytt on se Jumalalli»nen persona, joka meidän tykömme lcihetetan.Tostangtn jos meidän jäsenemme olis kielinä,
meidän suonemme ja kaicki weren pisarat tai-
daisit puhua, nijn en me kuiteugan Jumalan
suurta Mersutta ja armoo meitä kohtan kylliri
kijttä ja ylistää taidaisi. Christitty joka raiwä
ajattele tätä, eikä unhohda lumalatausa knt-
ta; wacm sanoo: Psalm. 34: i. Minä kijtän
>HLLXraa aina: Kätten kijwxensa on
alati minun suusani. Jos Pyhä Hengi
noidan lohduttajamme on, mistä tulee sijs
ettei moni Christityistä tahdo Händä sixi tn»,
pustaa jawastanottaa? waan asetmwatkul-
lan tnrwaxensa jasanowat puhtaallskut-
lalle: sinä olet minun uftalluxeni. lobM.
31: 24. Mutta senkaltaisista, jotka kcnchianl»punsaawat ja kuolewat synneisänsä taitan sa-
noa: Psalm. 5 2:9. Rayo tämä on se mies,
joka ei pitänxt lumalata turwanansa;
waan ustalsi suuremrickauleensa, hän on
wahrvlstljnut pahudesansa. Jos Pyhä
Hengi meidän opettajamme on, mistä tme se,
että moni tyhmän jarkonsä opin ja nemvon ot«
tai että moui Jumalan sanan bylkaa, jonga

Pyhät
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pyhät Jumalan miehet, likutettltPyhäldäHeN'
aeldäs, kirjoittaneet owati se tule s«jtH, ettei
be tätä heluntai lahjaa, Pyhää Henace, oikein
arwata taida, ei koffau kijta senedestä; waan ripustawat sydammensii mail»
maan; että he Pyhää Hengee wasmtl stifowat,
Hänen oppinsa ja muistuturenja tuuleen heit»
tawät. Ei se ole ihme, että senkaltaiset ihmi'
set häjyyn mieleen joutuivat, etziwät lohdutus»
tansa ajaallisisa, jotka HERran wihan päi.
wäna ei auttaa taida; että he horjnrvat ja
kalMnaistlda opetuxen tuulilda wietet-
läan ihmisten koiruden ia kawaluden
kautta. Ephes. 4:14. ecrei he woi terwel"
lisiä ovpia kärsiä; waan onkain himoin-sa jälren wkowat iyellensä opettajat,
että heidän korwansa jatäändäwät korwansa pois totudesta faturhijn juttuihin poicken?at. 2. Ttm. 4:'
3,4. Ei se taida toisin olla; silla koffa sotia
ilman johdattajaa käydä tahtoo - mm bän ke-
wiasti knopppaan langee: ellen me Pyhää
Hengee opettajaxi ja johdattajan tahdo,, nijn
lne ackiä perkeleen pauloiu joudullnue. Sen-
tähden rackat Chnstityt! alkämme tataHelun-
tai lahjaa halpana pitäkö; waan kijttMmme
Jumalaa alati sen edestä; käsittakamme uffonkappale Pyhästä Hengestä oikein ja rakasta"kamme Jumalan sanaa, josta Hän meitä ovet-
taa ja lohduttaa. Wältatamme kaickinainen

N u 3 Iu-
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lumalattomus; fillH Hän on vphitpxen
Hengi. Rom. i: 4. ei Hän tule häjM
sieluun, ja ei asu siinä ruumisa, fokasyn,
nin ala annettu on. Wijsaud. Kuj. 1: 4.Wälttäkälnmc haureutta ja irstaista menoaPa>
valin neuwon jälken. 1. Cor. 6: 18, 19, 20.
N)ältäkaät huoruutta, kaicki synnit kuin
ihminen tekee, owat ulkona ruumista;
waan jokä huorin tekee, se tekee ftnduomasa ruumisansa; wai etteko te tiedä,
että teidän ruummne on siyhän Hengen
templi, joka teisä on, jonga te luma-lalda saitte, faettepä te ole teidän oman-
ne ; sillä te oletta kallijjti ostetut. Hän
kutzutcm rackauden Heygexi. 2. Timoth. 1:
7. barjoittakanlme mckautta ja hylmtkämme
wiha ja kateus: Hengen hedelmät owat:
rackaus ilo, rauha, pitkämtelijyys. Galat.
5: 22. Hän kutzutan pelwon Hengexi.
2. Tim. 1: 7. sentähden palweltaamme
Händä pelwosa. Psalm. 2:11. Hän kut
zutan armon jarukouxen Hengexi. Zachar.
12: io. sentahden nijn meidän wpij ehiä ar»
moa ja ei oikeutta Jumalan tykönä, ei uffal-
daa oinaan ansioon; waan lumala:i laupiw
teen ja lEsnxen täyderi tekemiseen. Jos me
kaikesta tästä wisun waarin otamme, nijn Pyhä
'Hengi tykönämme on, Hän on meidän lohdut»
tajamme ja opettajamme, meillä on silloin
enampi, kuin wailmalla, waicka hänellä olis

monetmonet
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monet tawarat, kuldaa ja hopian. Jos sinä
olet köybä, ei sinulla ole ruokaa, eitä ivaat-
tetta huoneesas, ala sure, koska sinulla ainoas.
Ms on Pyhä Hengi, sijnä on ri-kautta kyllä;
sinä olet lo Turkin Keisirm rtcraamdi. Kosta
sinulla ainoastausa Pyhä Hengi cstrukotliana
on, sijnä on hywyyttä knllä, se taiwallinen
Isä ei sinulda enää mitään kiellä. Totisesti
ej kukan meille parempata apua osöttaa taida,
kuin Pyhä Hengi, ricndätämme Hänen ty-
könsä ja pysytämme Hänen tykönänsä, kostasyudi ahdistaa, mjn se kohta katoo, Hän wis.
seyttää meitä, että Jumalan poika on so-windo meidän szmdeimme edestä. I.IOH.
2:2. Walitkamma Hän auttajaxemme wij-
meisesä kuoleman hädäsa, nijn lue robkiastiDa»
vidin kansia sanoa taidamme: Psalm. 23: 4.waicka minä waellaisin pimiasä laxosa,en minä pelkäjs mnäan pahuutta, ettäs
olet kanssani: sinun winas ja sauwasminun tukemat.

Pidä rukouxes ja weisa Wirsi lB2.

Toisna Heluntai Päiwana.
Weisa ensin Wirsi N:o 225.

Vttä Jumala kaiek'naistt puut yrtitarbasa
kastvaa andanut on, sijtä luetaau. Luom.K.<2: 9. ja waicka Moses ei mainitze sijtä,

jos



Toisna Heluntai päiwä>:ä.572
jos siellä kuckaisia löydyt, nijn me kuitengin
uffomme, että siellä ne kaunimmat, ihanim>
mat ja otollisimmat kuckaiset löyttijn. Prti.
tarhan nimi, joka kutzuttin Eden, sen tietä
andaa. Eden merkihe ihanaa yaickaa, kaic»
kein ihanin kaikesa mailmasa; täynansä
matoinda buwitusta, lumalalda ihmisille
suotua, nuktetoinda hekumaa, josa sulasydam»
men halu löyttäwanä oli; puut jotka täsä
kaswoit, ei yxistain tätä suloisuutta edes aut>
taneet; mutta myös ne monenkaltaiftt ja
muotoiset ihanat kuckaiset, jotka siellä ja tääl-
lä kukin eri kauneudesansa seisoit ja ihmisen sil.
mia ibandelit ja hywitit. Me jätämme maal»
liftt kuckaiset sillämä, ja etzimme toista, joka
meille palio tarvcellisempi on, nimittäin: sen
perään, joka kutzutan Saromn tuckmsexi
ja tukoistuxexi laxosa. Korkicm Weisun.
2:1. Mma kuckamen ei ole joku mun, kuin
meidän lEsuxemme, täsä kuckaistsa me löy»
damme elämän hajun elämäxi, sen me myös
meidän Evangeliumisamme löydämnu.

MVangeltNlmlohattnefen. 3: v. 16.
aikaan sanoi lEsus Rico-

demuxelle: nijn on Jumala ma-
t!ma:c«

Tästä me ttytt tutkistelemme:
asusta nijnkuin sitä kaunimda Pa-radlsin jK Hewntai knckaista.
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1. Nijnkuin toto mailmalle lahjoi-

tettua.
2. Nijnkuin, Elämän hajua ijan-

taickiseen elämään jakawaa.

Mnsimmmnen Osa.
Pyhä Hengi usiasa Raamatun

paikasa wertaa ihmisen kuckaifem: nijn
luin Esai. 40: 6. Raicki liha on ruoho
jakaicki hänen hywydensä, nijnkum ke-
don tuSainen, ruoho ruiwuu pois ja
tuckainen lakastu: JobiKirjansa 14: 1, 2.
sopii tämän kansia yhteen: Ihminen wai-mosta elaa wahän aikaa - -

nijnkum tuctaitten ja langee: Davidilla
m samat Psalm. 103: 15. ihmi-nen on elaisänsa nijnkuin ruoho, hänkukoistaa nijnkuin tuckainen kedolla.
Kuitengin, että ILsus itze Korkiau Weisun
2:1. kutzuuitzensakuckaiseri, nijn en me exy,
jos me aikomissamme pysymme ja tutkiste<
lemme lEsusta, nijnkum kaunijnda Heluntaikuckaism. Ensin Nijnkuin koko mailmalle lah-joitettua; siitä sanotan Evangeliumifa: nijn
on Jumala mailmaa rakastanut/ että

andoi Hänen ainoan Potkansa.Tämä kallis tueta, joka on kucka taittein tue-
lain ylche, kucka Jessen juuresta, on luma«lan ainoa Poika lEsus. Imnala ei meille

MH-
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Ruhtinallista linnan anna, ei maata eikäwaldaklmdan, ei myös taiwasta ja maata;
silla ei ne silmän rapnystäkan sielujamme aset.
taa taida, niinkuin Assaph tunnustaa: Psalm.
73: 25. Ruin sinä ainoaftans minulla
olisit, nijn en minä ensingän siltc tai-
waasta cli maasta tottelisi; rvatcka rvie-lä minun ruumini ja sielutti rvaipuis,
nijn sinä humala! tuitengin, olet aina
minun sydämmeni ustalllls ja milmn
osani. Ei anna Han lueille nijtä wakewcki
sangareita Engeleita ja Bli°engclcitä, ,oka
olis senkaltainen lahja, jonga edestä en me
koffan kylliri taidaisi kijttä lumalata; waan
uytt on bän meille lahjoittanut PoikansaAh! kuinga paljota snureinman ja runuialli»
jemman rackauoen Han meille osottanut on,
Hän andaa lueille ej senkaltaista poikaa, kuin
muinain Abrahamille Isaakin, Elisabethille
lohannexen; waau poikansa, jonga Hän ole»
nostansa ijankaitisudcsa synnyttänyt oli, oman
luonnollisen ja rackaan Poikansa, johon Hän
mielistynyt oli. Jumala andaa Poikansa;
mutta kenelle sijsi mailmalle, mitä war-
ten i kuka tiesi hallihemaan handä i ei suin»gan; waan autuaxi tekenläan. Hän anda
Hänen pilckaan ja hawainyxeen, ristijn ja kuo»
lemaan. ö3l omakan Poikaansa ar-
mahtanut; waan andoi <>änen taiHein
meidän edestljmme. Rom. 8: 32. Hanaudoi
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andoi Hänen Lain kiroureri, että Han olis
kirous meidän edestämme ollut, Han andoi
Hänen syndisten käsijn, että jokainen sai Ha-nen kansiansa tehdä perkeleellisen kinttunsa,al«
ken. Tämä näky tosian kamalaxi, että In-ma!a tällä tswalla ainoan Poikansa mailmal-
le bywäxi ulos andanut on, joka jo muutoin
ihcnst hyljännyt oli, rakastaa kunnioittaa ia
omii seuraansa, lihan himoa, silmäin plMdoä
ja elämän hekumata; arwaas päälle, mitkä
perä puheet sijtä nousis, jos suuri Herra näkis
kuuluisaa waraasta eK murha miestä hirteen
talutettawan ja tahdois lunastaa hänen ja ai.
noan poikansa siaan pöwelin kasijn andaa, to<
tisesti jokainen luulis hänen poikansa päälle
wibastuneen, eli että bän olis mieli puoll?
mutta mitä taita meidän järkemme sijtä'duo»
mitä, että Jumala, Jumalattoman mail»
mansiaan, yäpiällisimpään kuolemaan Poi»kansa andanut oni O sywyyttä! kuka sitä
tuttia fe näkyy, nijnkuin ihminen olis
Jumalalle rackampi ollut, kmn oma Poika,
toffa Hän andaa Poikansa kuolemaan lunas.
tnxensa meitä kuolemasta. Luonnollisen Isänrackaus lastansa kohtan on suuri: kuitengin
nijn JumalaPoikaansa palio enämmin rakas-
taa; sillä lumalasa korkeimman mitan jal«
ken kaicki owat täydelliset ja tämän rackaan
Potkansa andaa Hän meidän edestämme tuo»
lemaan. Tämä Hänen rakas Pottansa mej.

dan
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dän Vapahtajamme lEsus, on kaikille ihmi-
sille hywaxi znmlmaan tullut, ja kaickein jh,.
mihen täiHm on Hän ristin päältä kuollut.Hän. on sowindo meidän spndeimme
edeW: ci ainoastans meidän; waan
myöskaiken mailman edestä, i. loh. 2:2.
HERra heitti kaicki tneidän wäär/dem«me' Hänen päällensä. Esai. 53: h. tosinHän on myös ne ostanut, jotra Hänenkieldäwät. 2: 1. Jos myrkylli»
nen tauti nousis maahan, jakedotta eli metzi«-
sä lövttäisijn kuckainen eli yrtti, sowelias tau.
tia pois poistamaan ja se kaikille ilmoitettaisijn;
mutta enin osa ei wijW eikä huolisi sitä kuckais'
ta eli yrttiä mehästä noutaa, kenen syn sijhen
olis, että he ei muitten kuin heidänitze. Jumala tahtoo koko mailma autuaxi iheJumalattomiakin; mutta mixe he kadoittani
eisentähden, ettei Jumala heitä autta tah»
doisi, cli että Hän sen nijn päättänyt on;
waan että he varannuxen eli lakityxen ylön»
katzowat ja Cyristuxen Weren jalwoin tal»
lawat.

Tomm Osa.
Ahristus täydellä oiksildella kuku Mnsil

kuckaiftxi; sillä nijnkuin Hän synnin or-
jan tappuran ulos jumittanut on, nijn Hän
sielun, Marstamensa wanhurffauden kaunis'
tu.rella, nijnkuin ihanalla hajulla wirwotta.

WaM
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Waicka kucka on poicti katkaistu, pitää ser.bta hywtn haiunsa, ja jos se mustrretan, an-
daa se wäkewammän hajun; nijn on Chris»
tus ristin päällä runneltu, ei kuiwunut eikä
huckunut, waicka Hän eläwitten maasta pois»
otettin ja kylki läpihe pistettin; waan sitte kuin
Hän Werensä wuodatti wiherjöitze paljota
mnniallisemmin. Ah! kuinga suloiselle ha»
jaa tämä kucka: että jokainen tuin ustooKätten hnGuman; mut-
ta ijanckaiklsen elämänsaaman. Lntherus
tchuu namat sanat, sydämmen wahwistuxe-
n. P)i suuri Opettaja sanoi muinain, ettei hän
kcko elinkautenansa, niin tuffisansaja murhat'sansa ollut, ellei ta:nä Raamatun paicka hän.

lohduttanut ja wirwottanilt, jakoko mail»
maa wastan ei sitä waihettaa tahtonut ottsi.
Jokainen Christittn, joka ustoolEsuxen pääl.
le, weisa ilolla: Ryll kannun tiedän tuc-
täisen, ei ole suingan halpa, Am

kuckalsten, Ihanaisten, Se
mimnll H7WM kelpaa. Mitä hnödrtta sekncka, jota meainoastttnskaukaa katzella saam-
me; mutta ei Malla lahesmä? Heluntai kuc»
ka lEsus Christus, silloin wasta wirwottaa
ja inkaa elämän hajun ijankaicttsexi elämän,
toffa me sitä lähestymme ja uston kädellä poi.
nmnme ja sieluamme siliä bnwittelemme, er«
ta jokainenkuin uskoo Hänen päällensä,
ei pidä huckuman janotan Evangeliunnsa.

O o Kacc.
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Kaicki ihmiset oltt jo synnin kantta kadotetut,
jokaiken täytyy walittaa: Perkel' oli minun
saanut sahraans ja monen nuora li al-
musi, Oynmlljapahudell Mhrais, Hg.
mast minun äitinkohdust, Ia sijhenwss.
jotti jyrvemmän, Sitä kuin minäZelin
enemmän, Suures olin minä tussas;
Matta Jumalan Poika tuli eyimään ja
vapahtamaan, sitä tuin kadonnut oli.
Luc. 19:10. Nytt kaicki ne, jotka uffowat
Hänen päällensä pita wapahtettmncm jaei ka-
dotettuman. Ei knkaan perkele taida, re-
rväistä lampaita tämän hywän paimen
nen kädejtn. Io!>. ic>: 28. Hän on kecta
sanowa: en minä nijsta yhtään kadotta-
nut, kuins minulle annoit. Johan. 18:9.
Mntta mikä on uskoni wastaus: se on
kaiken ussallnxensa lEsuxen päälle, jonga mc
Jumalan sanasta tunoemaan oppineet olcm»
me ja suulla, että sydämmellä sanomaan:
Rost mailma kowltt pauhaa, Suojasassuo minull' rauha; Silla luottaa sielui-sen, Sinuun
nä kyllä ole, että me tiedämme sanoa: Juma»la rakasti mailmaa; mutta uffowaiscn pitä
lnyös sanoa tattalnan: Jumalarakasti mi<
nua ja andoi poikansa kuolemaan minun
edestäni. Ei ole sijna kyllä että me tiedam»
lne, yhdesä eli toiscsa patckakunnasa senkaltai»sen kuctaisen löytywan, joka pyörtyneet ww

wot<
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wottaa; waan meidän pitä myös st nouta»
nmn ja hywäremme käyttämän, et se uffoa
täydellisen tee, että ms tiedämme lEsuxenmailmaan tulleri siindisiä wapahtamaan, sen
perkeleetkin ttetawät ja kuttenain kadotetun;
waan meidän pitä ustou käsillä Wapabtajaa
lEsusta snleilemän. Tämä kucka, nij:ckmn
minä luulen, ei mahdeta sinulda hyljattä; nl»
lä se tuotta sinulle elämän hajun elamari. Si-
nä taidatsit kysyä: saankMa minä sitä poi.
miai saat kaiketicktn, se on sinulle suotu ja
annettu; Isä suo sen; sinulle sillä Hän rakastaa
sinua; Poika ei heitä sinua ulos; Pyhä Hen.giandaa sinulle uffon, joka se käsi on, jolla
M tämän kukan poimet ja nenä jolla sinäelämän hajun itzelles elämärt haistat. Kucka
Ma haiunsa kaikille niille, jotka sitä baista.
wat: Christus tosin on yhteinen Wapahtaja,
tnitengnl pitä' nlinun Hänen ansionsa ihelle.m nijn omistaman, kuin olisin minä mail»
maja je ainoa, wtta osa on lEsuxeft, ja nijn.
liliu Hau Kasteesa minulle jo labjoiteturi tul.Kt on, nijn rohkenen minä kokonansa panna
kaiken ustalluxeni Hänen päällensä. Tämä
Hcluntai kucka on werrattomasti bnödyllinen.
zjos senkaltainen kucka mailmasa lördyis, jo»
la kuoleniuttomuden andaataidats, woi kuin.aa ahkerasti sitä etzitälsijn.! täsä on kucka jp.
la tjankaickiftn elämän andaa taita, eiköstä
tätä rakastaa mahdetaisi? Sydammestänsä

O o 2 rakas-
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rakasti David sitä ja sentähden sanoo: Psalm.
25:5. Jumala! ylipaiwää minä odotansinua ja Psalm. 42: l, 2. nijnkmn peura
himoile tuoretta wettn; nun minun sieluni himoiye sinua Jumala! niin tämä ra.
kasSulamtth näin wastawa on: tNinn olen
sairas rackaudesta. Minä eyein yöllä
minun wuoteesani, jota minun sielunirakastaa. Korkian Weis. 2: 5. ja): 1. Kos»
ka lEsus Petarilda kysyi, jos Hän rakasti
Händä? wastaa Petari: Johan. 21: 17.HHRra? sinä tiedät kaicki, sinä tiedät,
että minä rakastan sinua. Jota me ra.
kastamme, sitä läsnä me mielelläns olla tah«
domme; tämän tähden oikiat lEsuxen rakas,
tajat kuolla toiwoneet owat, nijnkmn Pava»li. joka sanoi: Philip. 1: 21, 23. Christuson minulle elama ja Aiolsma on minul-
le woitto. Minä Valajan taalda eritä
ja olla Christuren kanfa. Yri lEsustarakastama sielu sanoi, joka kerta kuin kän kel>
lon lyöwän kuuli: Jumalan kijtos! taas het'
tee likempänä minun sieluni nlkaä lEsusta'
Toinen sanoi: ei kuolemaa laittaa tulisi, el<
lei hän pakenisi nijtä, jotka bända halajawat,
ja riennäis nijtten peräsä, jotkahanda pakene-
wat. Toinen taas itki katkerasti, koska han
muita hautaan saatti; jakuin häneldä kysyt.
tiin: miri han nijn itki wasmis hän: en mi>
nä kuolleen.tähden itkee; waan ihe tähteni.että
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M nijn monda tungewat miilun eteeni, ulos
Masta autuualliseen ijankaickisuteen, ia mi-
nun pitä »uailmaan jälkeen jäämän, ja 'E-
ftren täydellistä ja ihanaa kansia -karmisia ja
nautindoa kaipaman; en tiedä kuinga minä
jumalalani wastau syndiä tehnyt olln, että

Hän minun nijn kauwan täällä kuolewalsU'tesa olewan ftldi. Wielä toinen joka oli kuo.
lemaisillansa, eikä toiwoo ollut elämästä sa»
nol: ettei surullisempaa sanomaa hänelle tuo»
lataittn, kuin se elis, että hänen wi lä wir-
lman piti, eikä nijn äckiä lEsurensa tykö
päästä tainnut. Meidän welwollisudemmemäti meitä samalla tapaa lumalata ja IE«hsta sydämmestä rakastamaan, koffa Hon mei.
lä nijn suurestirakastanut on: Rakasiakam-sillä rakasti meitä en«
sin. i. Johan. 4: 19. mutta alkämme
Mato sanalla eli kielellä; waan työllä
jatomdella. 1. Johan. 3: 18. Se joka

rakastaa toista ihmistä, bän kalteritkin wältä
M, ettei hän mitakän tekisi, jonga kauttaien mieli loukataisijn; waan mabdollisuden
jillken miekri olla kokee. Jos meistä se sanot,
tman pitä, että me rakastamme lumalata,
nijn pitä meidän kckkisa asioija Hänen tcchton.
s<l jälken meitämme ojendaman. Sen
nijn oleman, että se täydellä todella sanoataittaisijn: Sinun tahtos minun Jumalani!
ia minun tahtoni owar yxi tahto. Jos me ra»

O o 3 kastam-
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kastamme Jumalaa oikein, nijn me mnös
kuulemme Händä nijsii asioisa, kuin lihaa ja
lverta wastan sotiwat. Mintuin rastaisa jc,
waarallisisa asioisa: i. Wahingollistsa asioisi,;
nijnkuin omain synhein kuolettamiscsa. Mei.
sä löytaän senkaltaisia syndejä, jotkaei ainoas»
tans ole nijn Miset meitä, kuin waatteet
owat; mutta myös niitäkin jotka meille nijn
rackaat owat, kuin silmä. Jos me luma.laa oikein rakastamme, nijn lne sodimme nai.
lä syndcjö wastan, sekä n,ijtä alkaisa, että nuws
harjottalsa. Sitälikin on se rastas anderi an.
daa wihollisilleheidän rikoxensa; Jumalaijan.
kaickisen rangaist:'ren haastella, kästee meltä
anderi andamaan ja sopimaan. Matth. 5:2;.
tämä on rastas tehdä, se käy niinkuu wasta
wirtaa soutais. Hywät työt pian unhohtt»
taan; mutta wäryys joka tapahtunut on,.m>
na tuoreesa mmstosa pysyy. Kosta me perään
ajattelemme kuinga monda leiwiffää
meille anderi andanut on, ja mingä hapiän
Hän sentahden meille tehdä taidais, nijn me
kohta löydämme, että me pikemmin welkapäät
olemma, hautamaan/ kuin kostamaan meille ta»
pahtuneet waärydeet. 2. Waarallisisa asioi,sa: Jos Jumala meitä kukuu kärsimään, lnei»
dän täytyy totella Händä: rackaus sen teki,
että Ctmstus kärsei meidän edestämme rae»
taus oli ne kahleet, jotka Hänen Ristin pu>
huun sidoit. Jos me Jumalaa rakastamme,

niju
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mjn me mieluisesti kärsimme. Tertulianus

että pakanat Isänsä maan tähden, rae»
kaudesta sitä kohtan paljo owat kärsineet. IoS
luonnon lähdet mjn korkialle nousee, nijn kai°
ketickin armo ylemmä nousee: RaHaus kär<
sijkaicki. 1. Corjnth. 13: 7. Mutta mitä
meillä stjtä on, että me tällä tcnvalla Inma»
lata ja lEsi-sta rakasta,nmci se meillä sijtä
on, että Hän meitä taas aina ja pnsywäisestt
rakasnn, tunnustaa meitä omirensa ja lnvaU'rensa iälken osotta me/l!c laupiuden: NtinH
teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka
minua rakastawat. Moser. 2. Kirj. 20: 6.
Huokackaiume wiela päätöreri: )?!nmärrys
sinä meille laina, )vackaus sydämmijn
paina, Lihan heickons poisestn, R.aikestpahunndest meitä päästä. Amen !

Pidä rnkouxes ja sitte weisa Wirsi N: 203.

Kolmantena Helutitai Paitväna.
Weisa msin Wirsi N-o 174.

ja surkia meno onkaic-
kein ihmisten elämällä: nain pu»

'VVV huu Svrach Kttj. 40: 21. kosta
hau katzoo sm luonnollisen elämän puoleen ja
sitä tutkistelee. - Jokainen ihminen on kowaan
työhön ja rastaaseen ikeseen luotu. Tosian.
km on täällä surkia meno; sillä ihminen on
työhön luotu nijnkmn lmdu lendoon; ei u,i.

O o 4 täu
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kän sääty ole wapaa työstä ja tuskasta. Hen.
gellisesä saadysä on hänen waiwansa, Papin
Maty ei lewosta tiedä; waan se on muitten
säätyin ylihe lewotoin sääw: ylönpaltinen lu.
kcmus waiwa ruumin. Sarn. K. 12: 12.
Semakunda on Jumalan wijna tarha z wijna
tarha ei kärsi-taistoja: saarna miehet owat
soutajat sijnä hengellisesä Kircko, laiwasa;
soutaa on rastas työ. Jos liha ja weri waa.
Veis heitä laistuttelemaan, mjn kirous sitä
wastan wirittää heitä; sillä nam sanoo HER-ra. lerem. 48: 10. kirottu olkenst, jo-
ka HBRran txon latstasti tekee. Waiwaa
löytaän myös maallisesa sädysä, jotka siinä
owat, heidän pitä si/tä murhe pitämän.
Nom. 12:8. Waiwaa löntaän huoneen sää.dysä; silla oyan hiesäpitä leipä syotämän.
Luomis. K. 3: 19. ia wm se paras on ol-
lut, on se tyo ja tosta Olut. Psalm. 90:
io. lokaihelle ihmiselle on rastas ijes luotu,
jonga Lutherus kuhu surkiaxi menori. Har»
zät ijestetän, jotka usein huonon jaheikonruaan
siwusa rastasta työtä tehdä täytyy, peldomies
harwoin heille lewon anda, jckapaiwä heidän
ijestää, ajaa lijckeetle, ja mitä hän ei tiuffu»
misellansawoita, sen hän sitte ruostalla pal<
kitzee; samalla tapaa ihmiset onnettomudcn
jaristin ikeellä ijestetän, ja silloin on kullakin
päiwallä hänen wmwansa; wiheljäisyys ja
surkeus keskenänsä muuttelemat, kättä toistl

lensa



Rolmantena Heluntai Päiwänä. 585
lensa tarihewat ja toinen toisensa eroittamat'
tomatkumpanit owat. Christittyin täyty sa»
noa: en mitän tietänyt, Mai-san täsä ilmas, Sijs itkull olen syndy-
nyt, Murheell elän mailmas. Mutta
waicka ftn luonnollisen elämän kansia nijn lai«
taon: niin onkuitenginsen salatun hengM.sen ia sitä seurawan iiankaikiftn elämän kans.
saChristuxesa asiat paljota toisin; sillä sijnä
en Cbristuxen oikeilla Lampailla elämä ja yl.
däkyllä.

Mvangelluml lohannexen io: v. i.
aikaan sanoi lEsus ludalai-sille: totisesti/ totisesti sanon mi-

nä teille 3c.
Nvtt pitDutkisteldalnan:

Christlttym henZelllstä elämää,
Kuinga se

i. Mi «le jow surkia ja wthchäkttm;waan
2. Hupg jg sillomett elämän

Mnsimmälnen Vsss.
meillä syy on kijtta lEsusta Christus-

ta luonnollisen elämän edestä, sitä ei yri>
kan kieldä taida; sillä Hänpä meidän teki

O o 5 ja
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ja en me jne mettämme. Psalm. ivo: 5.Jumalan on tehnyt nnnun ja kaio
nwaldian on minulle elämän an-
danm. Jobin. 33 : 4. Sitte kuin me wn>
nyimme, ylöspitaä Hän meitä, andaa metl»
le rawinnon ja werhon. että me elää widam.
me, Hän kätkee meidän elämämme: Smun
kayomises minun HenZeni Jobin.
iO: 12. Me olemme pienden lasten kaltaiset,
ellei nijtä holhotaisi, nijn be pian huckuisit;
mutta holboja seuraa beitä kaikisa pmkoisa,ja
kahoo beidan peräänsä; nijn lEsus meidän
hengestämme murheen pitää > että Hän sen ka»
doruxesta wapabdais. Christus tosin Evan»
geliumisg kahoo sen tulewaisen ijankaickisen
elämän puoleen; kuitengin ei sitä kieldää tai>
ta, että myös se henqellinen elämä Hänen
mielesäns ollut on, ijankaickisesta elämästä en
me paljo puhua tiedä; silla Pavali, joka kol>
manteen taiwaseen temmattijn, ei mmna tie»
toa meilli' jättänyt ole. kuin sen, että hän
kuuli sanomattomia sanoja, joita ei yt>
denkan l!)misen sorvi puhua. 2. Corintd.
12:4. ? Vlutta ettei ynkän' ijankaickista elä>
mää taida, ellei hänellä täällä hengelli»
nen elämäi ole, nijn on suuresti tarpeellinen,
että me ta sta elämästä juurta jarain. nelnvo»
tufi tuleu lme. Hengellinen elämä eij ole muu
kuin yhdn?ps Jumalan kansia, että Jumalaasuu mci st ja me Häueza/ että me sanoa tai-

damun:
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damme: Minä elän, en sillenminä; waan
Christns elää minusa; jillä zota minä
nytt elän lihasa, sen minä elän Jumalan
Vojaan uskosa. Galat. 2: 20. Tämä elä«
mä kulutetun Christuxen unelen jälken, /ttaPavalin kansia sanoa taidamme: meillä «n
Christuxen mieli. 1. Cor. 2: 16. tämä on
elämu Pnbän Hengen mielen jälken; jolla
ei ole Christuxen Hengi, ei se ole Hänenomansa i Rom. 8:9. mutta se lolla Chris'
tuxen Hengi on, ei se elä lipan jällen;
waan kuolettaa lihan työt Hengen tauo-
ta ja hallitaan Jumalan Hengeldä; tätä
elämää en me attin kohdusta myötämme tuo;
waau Kasteen kautta sen saamme; mutta ettäse seisahta mjn pian, kuin me perkelen, mail.
man ja oman lihamme, Jumalasta meitä luo.
wuttaa annamme, mm alkua se taas totisen
tatumuren kautta, ja hartaan rukouxen, Ju-
malan sanan kuulemisen, ja pyhän Ehtolll.sen nautitzemisenkautta wahwistetaan jaylös.
pidetään. Tämä hengellinen elämä on lu>
malan armo työ, lEsuxen Christuxen woima
ja Pyhän Hengen waatiminen
sielusa, jonga kautta hän ei ainoastans täy.
tetä pyhillä lijkutuxilla, taiwaallistlla ajatu»
xtlla, Jumalan rackauden tundemisella, rau<
halla jailolla, oman tunnon lewolla, ja Iu«
malata rakastamaan ja kiittämään kehotte,
taan; mutta myös sydammen ja mielen vuo-

lestss,
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lesta, nijn muutetan ja uudistetaan, että H6<nellä alinomainen halu on ilolla ja mtelisuo.
siolla Jumalaa ja lähimmäistänsä palwele>
maan, sen päälle, että hän jota enämmm
sitä paremmin itzellensä ja mailmalle kuolla
mahoais/ toiwoin sydammcstäns, sckä ihian.
sä, että elämätänsä Jumalan ia lähimmäisen
palweluresataitaxensn kuluttaa. Luonnollinen
elämä kuwsilee ja ulosmaala hengellisen elä.
män tundo merckcjä: Kuja hengi on, fiznä on
myös jokn tundeminen; jos Christus meisä
elää, nijn me Hänen tunnemme nijnkum woi-
mallisen sowlnnon; jos me Hänen nijnkuin
sowinnon tunnemme, nijn me mnös synnin
tunnemme, ja sen surkeuden kuin synnistä tu»
lee hawaiheuuue, ia Pavalin kansia sanom.
me: mtna wldeliamett ihminen, tukami»
nun pelastaa tästä kuoleman ruumista.Nom. 7: 24. ahdistuxella me silloin hawait»zemme muitenkin synnit, Davidin kansia sa>
noin: Psalm. 119: 136, Minun silmänitvettä wuotarvat nijnkuin wirta, ettei
sinnn kästyjäs pidetä. Me tunnemme ne
tuffat, jotta' lueidän kansia -weljemme kärsi,
wät, että lnekyynelita wuodatamme. lerem.
9: Me löydämme senkaltaisen mielisuosion
Illmalan sanain, että fe «n makiampi yu--
nazata ja mesileipää ja otollisempi mon-
da tuhatta kappaletta kuldaa. Psalm.
119: 72. nijn etten me tätä wastan tämän

mail»
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mailman kunniaa ensingän tottele. Kusa elä
mä on siellä on lijckuminen. Nuori kansa ei
ole alallansa; mutta ikä wanhat lepoo rakas,
tawat. Jos Christus metsä elää, nijn Hänkaickeen hywytem meitä johdatta, nijn että
pyhät lilkuturet meisa löytywät. Nytt ule itzepäällemme, mitt taas lahimmäisemlne päälle
työtä teemme; nytt rukoilemme ia ylistämme
Jumalaa, taas tutkistelemme taiwallisia kap-
paleita; Nntt me itkemme syndmnme ylitze,
taas perkelettä, mailmaa ja omaa lihaa was-
tan sodimme. Kusa elämä on, siellä on ba>
lu rllaau perään, jonga kautta elälnä ylöspi-
detän; nijn pian kuin lapsi syndyy, etzij se kob-
ta rawindota äitinsä rinuoisa. Jos Christus
meisa elää, nijn me halajamme terveel-
listä siman riestaa 1. Petar. 2: 2. ja sitäkallista sielun ruokaa, Jumalan sanaa. Ku.sa elämä on siellä on luonnollinen lämpymyö:
kuolleet owat itzesänsä ainakylmät. Jos Chris-
tus meisa elää, nijn me olemma palawat Ju-
malan kunniaa edesauttamaan/pyhä kizwausmeisa sijhen silloin löytyy. Tit. 2: Kusa raitis
ja terwe elämä on, siellä on listandynnnen ja
kaswaminen; jos Christus meisa elää, nijn
me taftvamme ja Mapahtajan
IMsuxen Chriftnxen armosa ja tundemi'
seja. 2. Petar. 3:18. me kaswamme ustosaja rackaudesa, Menasti, kuin me tulem-
me wydexi miehexi. Ephes. 4: 13. mutta

tätä
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tätä wastan nijn me koemlue meisti luomut.
taa sitä kuin paha ja wahwgollinen on. Min»
ga wabingon lihan himot tuottawat, ja mi.
k.i walda beilla on luonollisen ihmisen ylihe,
on kaMlle tuttu asia: l'7yan himot kekewät
ihlniftn wibaisexi, tostoo pnytäwaiseri, wää>
rari, petolliserl, haureelliseni, laiskuri hywyy.
teen, ja taipuneexi kaictijn wikoihin; joka li»
hansa pahat halut häkäyttä ja ylihe woitta
taitaa; joka itzensii ja sisuansa hallita taitaa,
l>än KengelliM elämäsa kauwas joutunut on.
Tämän elälnäll lahjoitta meille Cbrisius:
kosta me wielä synnisä kuolleet olimma,

meitä Lyrtituxen kanA eläwäxi
tehnyt, ja on meidän zmna kans-sans ylosherättänft ia istuttanut taiwal-
lisijnmenoihin. Epbs. 2:5, Tämä on
kunniallinen ia et wiheljäincn ja surkia elämä.
Njatelkamme mikä se on. elää Jumalan kans-
sa ja Hauen armosansa kaiken mailman kun»
nian edestä tätä elämää ei pojesannettaa tai»
ta.

Toinen Osa.
ia suloinen on tämä elämä: minä

tulin, että heillä pltä elämä oleman
ja yldäkyllä oleman. Jolla ei ole Imua-
laa hän on köyhä, jos wiela koko mailmaM'
nen haUusausa olis; luutta jolla Jumala dn,
hänellä tosin yloäkyllä on; sillä ei häneldämitan
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mitan puutu. Psalm. 23: I. Jumala on
st, josa meidän huwitustamme etzimän pitä.
Maallisisa löytaän myös huwitns; waan ei
täydellista. Jos nijn olis, että jollakulla olis
rickaus, nijn haneldä kuitengin terweys puut.
tua tatta; ja tällä tawalla on kerjäläinen,
joka owein edesä elatustansa etzij, parempi,
tuin rikas > joka wuoteella maata täytyn. Jos
taas mjnkin olis, että jollakulla olis M ric»
taus, että terweys, nijn hanelda kuitengin
puuttua taitaa rauha ja sielun lepo; ja kusanännit puuttuwat, siellä keikella ylönpalti-
suutta on tytomattömys ja karsimattömys;
sentahden ei sillä hupaa ja yldäkvllaistä elä.
maa ole, jolla tcnvarat ja rictaudet, bywa
moka ja juoma on; waan sillä, jolla luma-la on, ja lEsmensa kansia on yhdistettynä.
Monella ahneella on tawaroira, hopiaa ja
rahaa kyllixi; mutta että lEsus haneldä puut-
tu, uijn hän kaiken tawaranft kauha on suu-
turisa; jota wastlUl köyhä, joka sijhen tytyy,
mttä Jumala hänelle andanut on, jolla st
toiwo on, ettei Jumala hanoa hyljää; waan
andaa hänelle rawindonsa werhonfa, hänon iloinen ja hywisa nlielin, ja Pavalin kans-sa sanoo: 2. Cor. 7: 4. minä Hlen ylsnpal-
tisesa ilosa raikesa meidän walwasamme,
ja 2. Corinth. 12: 14. minä lloizeu hcic-toudesa, ylsnkayesa, hädisa, w.unoisn ja
ahdlstuxisg; eiröMsesijs tosi ole,mUäChrts-

tu^i
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tus tasä sanonut on: heillä pitä yldakyllä
oleman. Mutta ijantaictisesa ela,uäsä olkiayltäkylläisyys olewa on, josa lumalata.pel»
käwäisten, eläwitten maasa kaicki hywydet
omistaman pitä, täydellisen wijsauden, wan.
hurstaudeu ia autuuden, ja täydellisen elämän;
josa on rielllullinen meno Jumalan oikialla
kädellä ijankaicktsesti; sillä Jumala on kaic»
ki kaikisa; siellä me saamme asua ilman pel>
koa rauhan mäjoisa: siellä ei vuutoxen wali.
tusta kuulu. Jota korkiampana taiwas on
maan paälda korgotettu, sitä kunniallisempi
on ilo ja huwilus taiwasa; mitä Pavali
lnuinmn sanonut on: l. Timoth. 6: 6. Se
on suuri LpoittH, olla Jumalinen jaonneensa, se tasa toden lulee; joka lumali.nen on, hän myös on yhdistettynä Wapahta»
jcmsa kansa, ja hänellä on yldä kyllä ja hän
taitaa ja mahta aina olla tytywäinen.

Tämä on se autmttisiu elämä ja korkiam-
maxi arwattapa, kuin maailman lasten,
waicka he jokapäiwä herkullisesti iloja eläwat.
Tämä on se elämä, jonga Moses waljlzt, joka
luki suuremman rickaudexi Christuxen
pilkan, kuin EpMin tarvarat. Ebr. ii:
26. tästä elämästä vuhuu David: Psalm. 84:
11. päiwä sinun esitartanoisas on
pa-embi, tuin tuhannen mnalla: ennen
minä olisin arven wartia minun Juma-lani huoneesi?/ tuin asuisin Jumalatto-main
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main majoisa. Jolla tämä elämä on, hän
on onnellisempi, kuin kaicki ne, joilla hywyytta
jarickautta on, ia sydämmensa nijbin ripus.
Mvat: sinä ilahutat minun sydämmeni,
ehta muilla on jywta ja n?ijnaa
Pfalm. 4 8. He wanhan Tohmn kansia sa«
noataitawat: Tob. 4: 23. Hlä murbck-
dl poikani! me olemme tosin koxhät;
mutta me saamme paljo hywaä, jos me
Jumalampelkamme, rvältämme lyndiä
ja teemme hywää. Tasta elämästä sanoo
Pavatt, että se on kätketty Christuxen
lanfa lumalasa. CoKss. 3: 3. se
kätketty oni lumalattonnlda, jotka pilckawat
bmffaita ja scmowat: mitä Jumalan pi-
däis heitä krsymäni mitä pidäis kor-
keimman heistä lukua pitämän. Psalm.
73: 11. Salattu on se perkcleelda, ei hau
tiedä, kmnga hänen pidäis n amoman jumatt»
sia, että ban heidän beildä pojes ryös'
tää taidais. Sillon on Christus,
on, suurempi, kuin perkele, Ma mail-masa on. 1. loh. 4: 4. Se on usein itze
uffowaisille salattu, jotka nijtten tuffmn täh.
den kuin heitä kobtawat usein walittaa täytyy,
että de lumalalda hyljätyt owat. Jokainen
Christitty tosin Kasteen kautta hengelliseen elä'
mään wastauudesta syndynyt on; mutta sen
pabempi; monda löytään, jotka rrieraan»
duneer owat sijtä elämästä, jota Iu-

P p »na-
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malasta on. Ephes. 4:18. Enin oju Chris'
tityista ei tiedä Ma elämästä; muutamat ei
elä ihmisten, M wähcmmin Christtttyin ta-
walla; waan nijnkuin naudat, jotka clawät,
jaei tiedä mikä elämä on; Muutamat elawät
kuin päässyiset, jotta koko päiwän lendawät
ymparinsa, ei muuta tee; waan käsittelewät
hyttytsiä ja jälkeensä jättHwät pesän sondaa
täynänfa; muutamat eläwat kuin ristin km-
kot, jotka ainoastans rindailewatheitänsä, ko-
reilewat ja ylpälewat; muutamat eläwat si-
kaintawalla, jotka huwitustansa puolettoma»
sa tayttämisesa etziwät ja iloansa ropakosa;
muutamat owat kuin jalopeurat, karhut ja su»
det, jotkaryöstäwät, tappawat ja wahingota
tekewät; muutamat owat, kuin bammähäkit,
jotkakyllä kehräwät piendä sijmaa ja taitawan
werkon walmistawat, joka ei muuhun kelpaa,
kuin hyttytsiä ja kärwäsiä käsitellä; muuta-
mat, kuin myriainen, joka maata kaiwaa ja
mullan kokoon ajaa, ja Auringon waloo ej
tottele; muutamat kuin hewotjet ja härjät,
joita aina ajetaan ja raskasten työhön waadi»
tan; mutta kosta Keillä sen siwusa on heiniä
ja kauroja, nijn ei he enämpää tottele; muuta»
mak taas waicka he jo wanhat owat, elawät
kuitenqin nijn cuin lapset, aikansa makamise»
sa, syömisesä, juomisesa ja muusa menosa ku»
luttawat. Kaikista naista se sanoa taitan: el
he oikma elämää elä; waan he owat eläwalda
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kuolleet, ja heidän osansa on ljcmkaickisesa kuo«
lemasa. Moni luule eläwänsä hengellistä elä»
maa, että hän ptta itzensa poisa julkisista syn»
mistä; mutta ettei han tee mitään hywaä, et
lisanny hywydesa; nijn on se turha luulo. Moni
wälttää pahuutta, tekee toisinansa jotain hy.
wää, menee Kirckoon, waiwaisille;
mutta wältäxensä rangaistusta ja jalkipuhetta;
tämä ei ole myös hcngellinen elämä, ja sen
puolesta ijankaictisesta elämästä itzellensä eitot»
woa tehdä taida, ennen kuin han tulee toisexi
ihmisexi ja rackaudesta lEstyen tykö wältäs
pahaa jatekee hywää. Moni andaa yhden ja
toisen synnin tykönänsä hallita ja sen siwusa
luule, että, koffa han wiriästi rukoilee, (waickase ilman hartautta jauffoa tapahduis) käy Kir-
kosa, Ripillä jaHEßranEhtollistlla; ei kukaan
silloin muuta sanoa taida, kuin että han elän hen>
gellistä eläntäa. Mutta näitten pitä se tietä-
män, että hengellinen elämä ei yhden ainoan hal-
litzewan synnin tykönä seisoa wida, ebka kuinga
halpa se mailman edesä olis, esimerkiri: häwy'
töin leicki ja lähimmäisen panetus, owat hal-
wat synnit, kuitengin, hengelliselle elämälle
turmion tuottawat: silmä ei piemndäkan rais»
ka kärsiä taida, hengellinen elämä ei pienin-
däkänehdollista syndiä. Chnstjtty rosinei Enge-
lm tawalla puhdas ole, kuitengin ei hän ehdollasyndiä tee: joka stmdiä tekee, hän on per-
kelcM. 1. loh. 3: 8. mjn pian kuin han ha.

Pp 2 waitze
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waihe jongun synnin, ja ne tundemattomat
oppi tunde»naan, nijn hän kohta murheellisesi
wlee sen ylitze, sotij sitä wastan jo kokonans ty.
köänsa sitä po' luowutta kokee. Kosta nyttse täysi tottms on, ettei nxikan ilman hengellista
elämää ijankaickisesta elämästä osallisexi tulla
taida, nijn «keroittamme, että se joka paiwä
meisä ultdistetuxi tulla taidais. Tänlä tapah»
tuu, jos me usein ajattelemme Kasteemme
lijttoa, nijnkuin sitä, jonga kautta hengelline»
elämä meille lahjotettu on; pidämme JSsuxen jaHänen sanansa sydämmijamme, Hän»
dä seuraamme nijnkuin Mestautamme, Pai»menoamme ja sielumme ylkää. Joka olkcin
ja sydämmestansa uffoo Christuren päälle, hän
myös ynnä uffoo, että hän welkapaä on nou»
dattamaan Hänen affeleitansa, ja että tämäse paras elämän tapa on, kuin ibminen wali«
ta taita. Joka oikein Christuxen päälle uffoo,
hän mnös uffon kautta saa Christuxen Hengen:
mutta kusa Cbristuxen Hengi on, sillä ihmisel»
la myös se mieli on, kuin Christuxellakin oli..
Phil. 2: 5. Jos meillä taas se mieli on, nijn
me waellamme kuin Hänkin waelsi. Christus
tärsei meidän edestämme ja jätti meille
esikuwan, että teidän pitä Hänen aste-
leitansa noudattaman. i.Petar. 2: 21,
Christus elämäsänsä'on andanut itzensä meille
omgxi, sentähden on se kohtuus, että me mv
namme mettämme takaisin Hänelle omaxi ja

Hän-
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Hända seuraamme. Koetelkaat siis rackat
Chnsntyt! teitänm, kuinga asiat teidän taus»sanne owat, jos te oletta lihalliset eli bcngelli.
sett liba ja weri teisä fylla on, nijn lauwan
kuin tc elätte; mutta scn puolesta ett te mah»
da olla lihalliset; waan teidän pitä sitä pahaa
synnin lihaa wastan seisoman, wastan otta»
man jakätkemän ne lijkutnret, kuin Pyhä Hen»
sti bemttä, et ta te nijn alati pysyisitte bengel'
lisesä yhdistyxcsa Jumalan kansia, ja edespäin
wiela, Jumalan luonnosta ofallisexi tu-
lisitta. 2. Petar. i: 4. Tapa on kuhua Pa-
pcja ja opettaita hengellisexi. i.Connth. 14:sen syyn puolesta, puhuwat nijllä
sanoilla, kuin f)z?ha opetta, ja
duomiycwat hengelliset asiat hengelli-
sesti. i.Cor. 2: 13. Mutta kaicki Clmsntyt
pita myös oleman hengelliset, waicka he lnaal»
lisesa säadysa elawat, Jumalan Hengen pita
kaickia hallchcman, jos he Jumalan lapsixi
kutzuttaman pita. Waicka sinä maaiknalda
ylönkatzotan ja häwaistäan, sen puolesta, että
sinä hengellistä elämää ja sinunses tulcwat sinulle karmiaxi; ala sijtä huoli;
waan kijta Jumalaa, että mailma sinua wihna,
ja sinulle tapabtu kaickein Jumalan lasten ta«
wa!la: jos sinä mailmasta olisit, nijn
maailma omaansa mutw ett
sinä ole mailmasta / mml-
wihaa sinua. Johan. 15:, 19. Christitty

Pp 3 on
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on matkamiehen kaltainen, joka kylän läpltze
waeldaa, ja waicka hän siwiästi kulkee, kui>
tengin sitä kärsiä täytyy, että koirat händä hauc«
kuwat; sillä ei he tunne hända ja heidän luon.
donsa ja tapansa on hauckua. Se joka orjan.
tappl'.ram seasa matelee ja etzi terwellisiä yrteja
ja wckmsia, alkän pahaxuko, jos hän haawoi.
tetan; mailmasa on samankaltainen meno ja
tapa: hauckuwaisilla ja purewilla mailman
koirilla on nytt yxi, nytt toinen haukuttawana
ja purtawana; mutta wilvitöinCbristitty, ei
tarwitze heistä huolia; waan ajatella, ettei se
ijankaickisestijnijll oleman pidä. lumalatto»
main mailman lasten, jotka HERraa pelkä.
wäisia täsä mailmasa häwaisewät, pitä kerta
itziansäitze hauckuman ja häwäisemän, näillä
sanoilla: me bullut pidimme hänen elä-
mänsä tyhmänä. Wiisaud. Kirj. 5:4. Jos
maillna sinua wainoo katzo! Jumala lewittH
helmansa, ja lEsus kokotta kätensä sinua
wastanottamacm. Jos muutoin joku risti si.
nua waiwaa, sinä olet köyhä, sairas, saatta.
matoin janijn edespäin, nijn ajattele, pitäkö
se oikeudella köyhäxi sanottaman, joka Junia,
lansa kansia yhdistettynä on, jolla Jumala Isä'
na on, josmJumala murheen pitä, jongaJu-
mala lapsexensil ottanut ja tunnustanut on i
yri jumalinen sieln sanoi muinain juuri oikein:
koska minä huoneesani ympärilleni katzon, nijn
min ulda paljon puuttu; mutta kosta minä In-

malant
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malani jaHänen hywyyoensa puoleen tahon,
nijn minulla on nldäkylla ja ei mitään minul«
da puutu. Jos minä rupeen murhehtimaan,

niin minä olen köyhä; mutta jos minä silmäni
ojennan Jumalan rickaan armon puoleen.' nijn
minä olen rikas ja minulla on se rawara, jM
taiwafta;a maara kallijmbi on. Amen!

Kostas ensin rukouxes pitänyt olet, nijn weisa
Wirsi N:o 274.

Neljäntenä Heluntai Paiwäna.
Weisa ensin Wirsi N:o 176.

jMsto HlLXran IHsuxen Christu-
len päälle, nijn sinä ja sun duo- .

nees, autuaxij tuletta: ikosta Pava.li za Silas mutnain wiattomastl fangiuteen
heitettin; ja Fangin-wartia näki, kosta hän
yöllä yeräis, simgi- huoneen öwet awoi ole«
wan, luuli hau sangit karanneexi, wetisentäh«
dm, ulos mieckansa ja tahooi itzensä surmata;
mutta sijna samasa huusi Pavali: äla sinut-les mitään paaha tee; sillä me olemma
taick täällä: kosta Fangi'wattia sen kuuli
kysyi hän Pavalilda ja Silaalda: her-
rat ! mitä minun pitä tekemän, että mi-
nä autuaxi tulisin? he wastaisit tähän: ustH

Christuxen päälle,
nijn sinä ja sinun huonees autuaxi tulee.
Teko-Kir. 16: zi. Ymmärrys on tämä:

Pp 4 Wn.
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käännä sinuas kaikesta sydämmestä Jumalan
t.kö, uffo lEsuxen Christuxen päälle, että
Hän sinun edestäs kuollut on, ansainnut sinul.
le armon ja ijankaickisen lunastuxcn; perusta

' sydammes uskallus Hänen päällensä; pidä si.nus Hauen tykönsä mjnwin lapss äitinsä tykö,
nijn sinä ja sinun lmonees, sinun sukulaises,
koffa beilla myös sama uffo on, täällä ajaa»
sa ja siellä ijankmckisudesa, autuaxi tulewat;
täällä saawat sydinsä andcxi ja siellä tulewat
pyhäin perimisten waikendesa, ja täydellisesti
taiwasa autuari. Tästä me ymmärrämme,
että sillä joka autuari tulla tahtoo. wättä.
mättimästi uffo oleman pitä; sillä joka ust'oo
jakastetan se tlllee autunxi. Mar. 16: 16.
nun wäban tuin sokia taita oikian tien ositta;
nijn paljota wähclnmin me taiwann tien oja»
ta taidamlne, ellei meidän silmämme edellä
awata. silmät kayorvat us-
koo; fa ilman ustoo on mahdotom kel-
wata Jumalalle. Ebr. ii: 6. Mutta usko
ei ole joka miehen; -waan on Pyhän Hengen
armo.työ: tämä ei saa olla joku pallas suu-us,
ko, eikä joku ulkonainen eli ulkookullattu uffo;
waan totinen ja eläwä uffo, jonqa kantta me
ei amoastans tiedä kenen päälle me us>

ja mitä me uffomme; mutta ninös
sydämmen taipumisen, Mlun ja ikäwöitzelni.
stn, Jumalan armon perän, joka Christmesa
meille annettu on, tunnemme: ja kuin uffon

laita
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laita tainkaltamen on, nijn HZn pyhäsä ja
Jumalisia waelluxesa itzensa osotta, nijn et-
tä hän rackaudcn kautta työtä tekee. Kos.
ka meillä tainkaltamen usko on, nijn me au-
tndesta wissit olla taidamme: silla sanat näin
kuuluwat: uffo ILsupenChristttxen pää!»
le, MM sinä ja sinun huouees antuaxi tu-
lee. Tasta pubuu myös lobannes: 20: zi.
nätnät orvat kirzotetut, että te uskoisit-
ta, että on Christus JumalanPoika ja että te saisitte elämän uskon
lautta Hänen nimeensä. Kosta senkal-
tainen usko mcha löytyy, nijn meillä elämä
ja iiankaickinen autuus on odotettavana; Dla
uston loppu on sielun autuus. Tästä
pnbuu mciös Christus lublapäiwäisesä pnbä.
sä Evanqclwmisa: joka usfoo lninun pääl-
leni, hänellä on ijantaickinen elämä.

Avangeliumi Johan. 6: v. 44.
aikaan sanoi lEfus luda-

laisille: ei taida kengän minun :c.
Me tahdomme tästä tutkistella:

Jumalan lasten tulewaa autuutta;
1. Mingä wältkappaltsn kautta he

tämän autuuden saawatt
2. Misä tämä autuus seisoo 3

Po 5 Lnsim-
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Bnsimmämett Osa.
DAinga wälikappalten kautta Jumalan

lapset tämän autuden saamat? se ta»
pahttt (i.) Jumalan sanan kautta: Jokai-
nen tuin sen Isälda LuMtts ja oppinut
on, han tulee minun tyköni, sanoo Chris-
tus. lEsus osotta sen Raamatusta, että Isä
wetaä ihmisen uskoon sanan kautta, jokalöy-
tan Prophetaitten, Evangelistain ja Aposto.
littsu kirjoituxisa, nijn että tämä sana, koffase halulla kuultan ja me sen kautta itzemme
walaista, käata ja uudista annamme, silloin
meitä autudesta wisteyttä; sillä autuatorvat
ne, jotka kunlewat Jumalan sanan ja
kätksrvät sen. Luc. ii: 28. Pavcki sen
myös todistaa, Rom. 1: i5. että Juma-
laa sana, on Jumalan woima ige kub
lenkin uffowaistlle aumudexi. Me kuu<
lemme täsä seMasti, että Jumalan sana on
välikappale meidän tulemaan autuuteemme.
Rakas Chnstitty! jos sinä autuutta tahdot:
nijn simtn pita ei anoastans ulkonaisesti kor>
wtlla kulllemau Jumalan sanaa; mutta myös
sydämmees tungen saldiman, että se luma.
lallisella woimalla, taiwallisella lobdutuxella
ja pyhillä Äjatunlla täytchusin. Jos luulet
sijnä autuuteen kyllixi olewan, että sinä pal»
jaldansa sanan kuullut olet ja sijea pulma tai-
dat, nijns luulosas sen pita sydäm»

meen
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meen tungeman ja siellä mjn jurtulnan, että
sinä elämäs sen jalken ojenda koet. Äwnda
tuhatta sielua cwat, joutuneet kadotnxeen sen
puolesta, että h? paljaat sanan kuuliat olleet
owat, ja ei eMgan tekiat; senladden koffas
Jumalan sana-n taikisa ajatuxisas puheisas ia
töisäs, ja sydammesiis mallitzewan sallit, uijn
että Christus sanan kautta sinusa hallitzee ija
elää; niin sinä autuudesta wakuutettu olla tai»
dat. (2.) Ne pyhät Sacramsntlt owat wäli»
kappaleet autuuteen, niinkuin Kastet, Chris-
tuxen sanain jälken: Marcuren. 16: 16. Jo-
ta uffHH ja kastetaan, se tulee antuaxi,
ja HENmn Ehtolliucn. Waicka Christus
Evangeliumisa ei puhu SacramMtilliscstä
syömisestä Ehtollisesa; waan hengelliftftä, jo«
ka yristansa uffon kautta tapahtuu; niin me
kuitengin ynnä osottac, tahdomnle, että HER'ran Ehtoollinen, josa me Christnxen Ruumin
syömine jaHänen Werensa juomme, on myös
wälikappale autuuteen, mjn että st joka Cbris-
turen aseturen jalken mutitzee Hänen pyhaa
Ehtollistansa, hän ei anoastans «lonluonnol'
lisella ja tutkistelemattoma!la jtawalla, kuin-
tengin totisesti ynnä sen siunatun leiwän kans»sa Christuren totisen Rumnijn ja ynnä smna»
tun wijnan kailsia Christllxen totisen Weren
nautitzepi; mutta myös, jos bän syndeinsa
«litze ahdistetulla sydammllä ja lapMsilla
ustalluxM Jumalan armon ja Chrismrm
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ansion päälle/ syö tästä leiwastä ja juo tästä
kalkista, mjn han elää ijankaickisesti, hän tulee
autuaxi. (z.) On myös uffo walikappale mv
tunteen, sen Christus Evangcliumisa osottaa:
joka ustoo minun päällem, hänellä on
ijankaickinen elämä. Christus tahtoo nijn
palion sanoa: jolla se oikia usto on, joka ci
paljaasa woimattomasa tiedosa seiso; waan l!!.
jasa ja lijckumattomasa chdaminen uffalluxesis
ja erinomattain minun ansioni ihellensa omis.
taa, tämän Pyhän Hengen armon
kautta wilpittömälla haluaa Jumalan oikeu»
xijn, ilmei tuotta, sen saman eläwän olewan
hywilla töillä osotta; senkaltaisella on ijan»
kaickinen elämä, jo esimaun tawoin lasten oi-
keudesa, koffa bän uffoo< jonga oikeuden hän

saanut on, hänellä, on jo iiankaic>
ttsen elämän bywyys, kuitengin ei sijnä tay'
dellisydesä, kuin taiwacn kunniasir, johon ha»
nellä, ei ainoastans oleperindö oikeus, mutta
myös taäydellisesti sijtö wissi on, ellei hän it»
ze uffoa pojcsheitä; näin on usto meidän puo»
teltamme wälikappale autuuteen: armosta
te oletta autuaxi tulleet uskon kautta,
ja ett te iye teistänne, Jumalan lahja
se on. Ephes. 2:8. muuta ei Inmala metlda
.waadi; waan että me sen kunnian Hänelle
osotaisimme ja Hänen päällemä uffoisimme;
uffoisimme sen, että Hän meitä sydämmestän.
sa rakastaa, ei tahdo meitä kadotta; waan wa-

pah'
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pahtaa ja autuaxi saatta: sentahden on Hän
myös meidän edestämme andanut Poikansatuolla, että jokainen tuin ustoo Hänenpäällensä ei huckuman; mutta
ljankaimsen elämän saaman. loh. 3: 16.
Nijnkuin epänsto kadotta ihmisen, ui)N usto
sitä wasmn pelastaa ja autuaxi tekee. luma<
la lupais Israelin lapsille, kosta Hän johdatti
heitä Egyptin orjudesta, saatta heitä Canaau
maahan; mutta ettei he uskoneet; wacm kar»
simättömydestä napisit, nijnej usiampi nijs.
tä jotka Egyptistä läxit, Canaan maahan tul-
lut, kuin losua ja Caleb, jotka sen ustoit,
että heidän, HERran lupauxen jälken, llman
'sisälle ottaman piti, ehkä kuinga woimallinen
kansa siellä asui. Nain on laita myös hen°
aellisisa, enin osa ihmisia epäuskonsa kautta
hukuttawat lEsuxen ja taiwallisen Canaan
maani mutta tätä wasmn on totinen ja elä-
wä uffc wälikappale, jonga kautta ihminen
lEsuxen ansioineusa ja armo-hywä tekoinensawasmn otta, ja sen Molesta sitte taiwalliseen
Canaan maahan sisälle käydä taita; sillä jo-
ta lEsuxen päälle usto.o, ei handä duo-
mita; mlltta joka ei usto, se on jo duo-
mittu; sillä ei hän ustonut, Juma-lanainoan siojaan nimen päälle. Johan.
3: 18. Tasa taidais joku kysyä: kuinga me us>
kon kautta taidamme autuaxi tulla 3 sillä IE«suxen weri yMse on, jska meitä autuaxi tekee

ja
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ja puhdistaa meitä kaikesta synnistä, i.
loh. i: 7. wastaus: meidän pttä tasa se eroi»
tus tietämän, että Isä Jumala tekee meitä
auttmxi ja ijaukaickistn elämän perillisexi suu-
ren armonsa ja laupiudens kautta. Christus
lEfus on autuuden meille ansainnut ja lah.
joittanltt, kuuliaisudensa ja katkeran piinansa
ja kuolemansa kautta. Pyhä Hengi tekee
meitä antuari sen armon kautta kuin Hän an»
daa lneille taitaremme ustoa. Jumalan sa>
na ja Sacramentit tekewat, nijnknin wä-
likappeleet, meitä autuari, nijtten kautta ta>
ritzee Jumala meille autuuden, waikutta met-
sä uskon ja sen saman meisä edes autta ja lu»
kinee. Usso, meidän puoleldamme nijnkuin
ainoa wälikappale, tekee meitä auttmxi, jon-
ga kautta,ue wastan otamine ja ihellemme
omistamme kaicki. Joka tällä tawalla nänmt
tvalikavpaleet kantta ja nijsä edespäin pyrkij,
ei hän sillen autuudestansa epäillä tarwitze.

Toinen Osa.
5Ae tutkistelemme edespäin, nM tämä

autuus seisoo? Evangelmmin «johdatu.
xenWen seisoo se kahdesa kappaleesa; nimit»
tmn: ei tuolla; nnan elää. Mitä edelli.
ften tulee, sijta sanoo lEsus: joka siftafto,
ei hämn pidä kuoleman; Hau tahtoo nijn
paljon sanoa: se on mahdotom, että minun

a«'



ansioni omistaminen, joka uffon kautta ta-
pahtuu ja hengellinen syöminen on, jondms
dnomioxi, ja waicka ihminen ajaallisesti
mijnsa puolesta kuolee, elää kultengin sielu
olinomaa, ja menee kuolemasta elämään, jo»
hon myös nmmis saman syömisen woimasta,
wijmeisna paiwana tuleman pitä. Pyhä
Raamattu puhuu usiasta kuolemasta, nimit»
täin: ristin, waiwain ja wiheljcnsyden kuole-
masta, hengellisesta, ajaallisesta ja ijankmcki.
sesta kuolemasta. Meidän autudemme seisoosijs sijnä, että me ensin pelastetaan kaikesta
ristin, waiwain ja wainoin kuolemasta; me
pelastetaan kaikesta pahasta; sen jältenmepe.
lastetaan hengellisestä sielun kuolemasta, per«
tele silloin ei enää kiusaa meitä, mailma ej
wiettele meitä, eikä liha syndijn haukuttele;
waan nle tulemma puhtaaseen taiwaseen, josa
en me sillen Jumalasta eroiteta; waan alati
HERran tykönä pysymme. Mitn tulee ajal»
liseen kuolemaan, uijn Jumalan lasten kylläse kärsiä täytyy; tämä ajallinen kuolema kaic.
kein ustowaisten tykönä ei peljätä heitä: kes-
kellä tätä kuolemaa owat he rohkiat, ei seheitä wahingoitze, öykaten itze kuohemasa hesanoa taitawat: en minä kuole; waanelän. Psalm. 118: i?- tästä kuolemasta ja
tämän kuoleman kautta he elämään kultewar.
Wihdoin nijn Jumalan lapset pelastetaan jjan«
kaickisesta helwetm kuolemasta; ja näin m^-onn

607Neljäntenä Heluntai PäirvänZ.
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dän cwtudemme täydellisesti sijnä seisoo, että
me pelastettuna kaikesta sijtä kuin kuolemari
kutzutan Pavalin kansia sanoa taidamme: 2.
Tim. 4:18. HLRra pelastaa minun kai»
kesta pahasta teosta ja amta Kätten tai-
rvaallijeen waldakundaansa.

Sitalikin seisoo meidän autundemme sij-
na, että me saamme ijankaikisen elämän, hän
Ma ijankaickiststi, hänellä on ijankaic-
kinen elämä. Christurella tasa oli tekcmis»
ta epä.uffoisten chmisten kansia, stntähdenHän
puheensa ijankaictlsesta elämästä wabwistaa
kahdenkertaisella walalla: totisesti, totise-
sti sanon minä teille, jota ustoo minun
päälleni, hänellä on ijankmckinen elä-
mä. Ia estäxensä heidän wäariäsa ja heickoo ussoansa kertoi Hän tämän was-
tanudesta: hän elää ljankaickisejn. Jos
lEsus elää, niinkuin Hän täydellisesti elää;
sillä Hän on elämän Pääruhtinas, niju pita
Jumalan lasten myös kuoleman jalken eläwä»
xi tuleman ia ijankaickisen elämän Hänen lu-
paurensa jälken saaman: joka ustoo minun
päälleni, hänellä on llankaickinett elä-
mä. Nijn pian kuin sielu täbäu ijankaM'
ften elämään sisälle tulee ja sitä hänelle aiwot-
tua autuutta nautitzemacm rupee, niju pian
hän myös täytetan kaikella hywyydellä, kau«
neudella jakunnialla, kuin hän joffus itzellen-
sä toiwotta taidais, jota tzy.wyytta kunniaa ja

iloa
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iloa Nn! alati sitte nautita saa; sentähdensanoo myös Christus, että meidän pitH
elämän ijankaickisesti, meillä on iian-laickinen elämä; josawalkeus ilman pimeyt.
tä on, ilo ilman surua, terweys ilman sat»
mutta, kunnia ilman pilckaa, rickaus ilman
köyhyyttä ja autuus ilman loppua: Ilonijaisen Jumal' caiwaast M tuottaa,
Kuin kamu szmdiäns tatkeraji ja luot-
taa, Hänen armoons tääll' ja hvwy-
dens pääll', Ruin pysyn on tjankaiHisest
wiel ja aina; näin tämä autuus ilman top.
pua pysiMän pitä, ja ei kenengän pidä tä-
tä autuutta ja iloa meildä pois otta-
man. Johan. 16: 22. Mailman ilo, olkon
nijn suun ja tnnniallmen, nijn kauwan kuin
hän taita, loppu.wihdoin kuitengin; mutta
ijankaickinen ilo ja autuus ei sillen lopu. Ahas»weruxen pito wijpyi 180 paiwäa,saiwihdöin
kuitenkin lopun; mutta taiwaallinen ilo ei
amoastans wijwy iBc>päiwäa, kuukautta ett
wuotta; waan ijankaickisijn aitoin. Nijnkuinse on Jumalan lapsille lohdullinen kuulla,
että heidän ristinsä ja waiwansa, ei ole ijan<
taickiset; waan saawctt lopun, nijn on <e
myös ihastuttawa, että heidän autuudensa ei
sitten lopu; waan pysyy ijankaickisesti; sillameidän rvaiwamme, joka ajaallmen zatewiä on, saatta meille ijankaickistn ja
määrättömän kunnian. 2. Cor. 4:17.

Qq ' Oppi.
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Oppikamme siis täällä armon ajasa nijn

käyttämään mettämme, että me ijankaictiscsti
eläisimme; uskoa nijn tallella pitämään, että
me uffon lopun, kuin on sielun autuus, sai-
simme. Ei mitäkan saastaista taiwaseen sisäl.
!e tule; jolla ei uffon tie-kirjaa ole, ci hän
taiwaan linnaan pääse; moni luule uffon it-
Mlänsäoiewan; mutta ei tutki sitä, jos hänen
uffonsa on kuollut eli eläwä, jos hän ottein
pysyy lEsuxesNs jos se kandaa hywiä hedel-
miä, jos hän uffonsa töillä osottapi, ja että
hän tällä tapaa surutöinä ja murbetoinna pa!
Malla tiedolla ja kuolleella uffolla ihiänft
mlelittä, nijn hän autuuoensa ja ijankaitti-
sen elämän teloitta, se on myös oikein; lilla
ihmiset he kyllä autuari tulla tabtowat; mut.
ta autuuden oikeita wälikappaleita ci käyttä
tahdo; sentähden myös senkaltaiset iiankaicti-seen eläinään ej tuleman pidä; waan järween,
joka valaa tulesta ja tulikiwestä, heitettämän;
sentähden te, jotka autuaxi tulla aiwotte, käyt-
täkät alltuden walikappaleet itzcllenne edustu-
xexi, kuulkat Jumalan sauaa ilolla, halulla
ja hyödytyrellä, nauttikaat Sacramentcjä ar-
wou osottamisella; ahkeroitkaat pitää eläwä
nffo, jota vyhäsä ja lumattsesa elämasa it»
zenja osotta. Eläkamme injn maan päällä,
ettem me sitä Christurelda meille luwattua
ijankaickista elämä huctaisi. Ihmisen edesä
bn elämä ja kuolema, walitkon ckmnian hän

tahtoo:



tabtoo: nykyinen Aämä on «zlinomaisefa hew
gellisen kuoleman waaraft. Alkomme susmjn
eläkö, että Me eläwäldä kuollen sanotaisin,
älkämuie kostan nijn eläkö kuin kuoleman jäl'
ken ei elämää olistan odotettapana: alkännne
sillen ajaasa nljn eläkö, että me tjankaickisu-
desa kuoleinalle ylön annetan. Hengellistä
kuolemaa seuraa ijankaickinen kuolema: Iu«mala lEsuxen tähden warjelkon meitä henget-
liseett luolc:'laan nuckumasta! ahkeroittammemeitämme njtä, että hengellinen elämä met'
sä olls; eläisimme HlLßrasa uston kauttaelämän Paaruhtinaasa ICsuxesa pysyisimme,
olisimme Hänen eläisimme Hä-nen aliansa ja waldakunnafanfa; min
Jumala rvihdow meitä rvitmeisnä pai-
wäna herärtawa on ia andarva meille
ja kaikille Christitt nstowaisille ijankai-
kisen elämän, se on totinen tosi: odottai-scmne ijankaictista elämää, älkät oudoxukositä hellettä, tuin teille tapahm, että tei>
ta toetellan, niinkuin teille jotakin outoa
tapsshtms; rvaaniloitkat, että te Chris-
tuxen kanssa karsitte, että tekin maallan-sa Hänen kunniansa ilmejiyxesa uomisit-te; >i. Petar. 4:12,13. waan kärsität paretw
min hetki aikaa tustaa ja waiwaa; sillä Ju-mala andaa nijlle, jotka ylistys-tä, kmmmtaja karomatomda menoa kär.
siwällij>deliä hywisä töisa, iiankaicki-

Q q. 2 fttt
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sen elamätt. Nom. 2:7. Waiwaim ja tus°
taim alla tasä lohduttakam meitäm.
me silla ilolla ja autudella, kuin ijankaickiseja
elämäsä edesä seisoo; silla tämä auwus ja isän.
kaickmen elämä pitä meidän, niinkuin armo
palkan työmme edestä ja kruunun kilwoituren
ja sodan perästä wihdoin täydellisesti saaman.
Autuat sijs olemma me jo täsä elämäsä; Jos
me ylitzemme katzomme, nijn on meillä yl«
haälla armollinen Jumala: Jota HWRra
rakastaa sitä Hau myss rangaisee, jos te
turituxen karsitte, nijn Jumala tariye
teille l9ensa»nljnkumsiapslllensa. Ebr. 12:
6,7. Antuat olemma me, jos me katzomme
itze puoleemme; silla risti palio hywäa, mei>
sä matkan saatta (en me tasa puhu Jumalat,
tomain hywin ansaituistarangaistuxista; waan
Jumalisten Isällisestä koettelemisesta:) nämät
estawat meitä paljosta synnistä; wnatiwat
rukoilemaan, )a silloin me wahwistumme us-
koja , tulemma helwetin kadoturesta estetyrl
ja autuuteen kätketyn. Autuat olemma me,
jos me katzomme siwullemme,rististä sen päät-
tä taidamme, etten me ole tästä mailmasta;
waan olemme luetut Den jsnckoon, jonga
Christus mailmasta wallnnut on; ja nijnkuin
me olemma Christuxen kaltaiset likaammeris»
tijn naulitzemasa, nijn me myös Hänen kir-
kastetun ruummsa kaltaisexi tulemma.
Philip. 3:21. Antuaxi pitanneidän myös

kuole
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kuolemasa tuleman. Me, jotka Jumalanlapset oiemma, enmnvitze ensingän ajaallis.
ta kuolemata peljätä; jos syndt metsä tulee
kuoictetuxi, nijn kuolema ei sillen meitä lva»
hlngoitta taida: lEsuxen ruusun punainen
weren puhdistus ja elämätä audawa woima
on yxin wotmallinen kuolemaa kuolettamaan,
ja sen kuolettawaista woimaa häkäyttalnään.
Jos me eläwällä ustalluxelia lEsuresa, joka
meidän elämämme on, elämasa ja kuoleinasa
lujana pysymme, nijn taidamme Pavaliu
kcmtza rohkiasti sanoa: Nom. 14: 8- me
elämme, nijn me elämme!:
jos me mzn me HMRrallekuolemma; sentähden, joko me eläm-
me eli kuolemme, mjn meHILRmu omat
olemma. Nim woleman tatkerus kuolema
hetkellä makeuden jahywin maistawaiseri elä-
män berkuri muuttuwa on, ja silloin me jvih»
doin iiankalckisesa elamäsä autuari tulemma.
Ei siellä enää kuolemaa oleckan; waan kuo-
lema on nielty woitHsa. Maallisesa Pa-<
raoisisa piti Adamin Elämän puusta syömän
ja sen woimasta elämän ijankaickisesti. Luo-
mis. K. 3: mutta nijnkuin Christus on se oi'
kia Elämän puu Jumalan Paradisisä, nijn
olemma me wissit fijtä, koffa me täsä elämä»
sä uskoja tästä puusta syömme, nijn me eläm-
me ijankmcriststi. Ab! kunniallista elämää!
Ah autuallista elämää! jota kaictt Jumalan

Qq 3 lapset
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lapset kuolemansa jälken odottawat. Huokat.
kamme nytt väatöxeri: (t) IMsu joudu
arvuxem, Sill' aiall kuollos kautta,
Rans kayo laupiast puolehem, Snm o.
mais jouHoon auta: Mn epäile cm
singän, Sä woitit pirun tlkiän, Rans
syndin Syngiär maxoit.
Kosias rukouxes pitänyt olet, nijn weisa MrsiN:o4il.
Pyhän Kolminaisuden Sunnuntaina.

Weisa ensin Wirsi N.o 191.
Naeman Syrian Mningan So»

jIW dan Päämies ei tahtonut tunustalor<
daum wettä hywäxi ja terwellisexi pe,

son; waanwihastuin sanoi, koska ProvheraElisa kassi handä pesemään Mansä seihemänkertaa lordamsa; että han spitalistansa olis
tnllutvuhdiststuri, 2. Kuning. Kirj. 5: 12.
Mks Abanan jasiharpharan wirrat Da-
mastus ole kaiHia Israelin rvesiä parem-
mat että minä nijsä iyeni pesisin ja tuli-
sin puh3axi. Alunsa luuli Naeman, että
Propheta hänelle suuremman kunnian osoita»
man pitannt olis, kuin jolleknlle halivalle
nnehelle, hän sanoi: minä luulin hnnen
kummittgin tulervan ulos minun tyköni,
seisoman ja huutaman aurensa HMR-rans Jumalansa nimee ja hänen kadel-
läns pitelewän tätä paichaa ja nijn pa-

randa-
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randawan Spitalitt. Mutta kossa ei sttapahtunut, Propheta myös ei tahtonut vu»
hutella hända; waan sanan
annoi sanoa: mene ja pese sinuas seigeman
kertaa lordanift; fa sinun lihas pita cn-
tistllänsä tuleman: uim otti hänsen suureri ylonkaheettja meni niatkaansa, ja
annoi ymmartä, jos hän pewn kautta olis
tunnut tulla auteluri, nijn ei bän nijn pit»
tää matkaa kultia tarwinnut olisi, hänellä oli
Damaffusa tcnvellistmmätwedet, kuin Israe.lisä; mutta waicka Jordanin wcdet aluusa ei
Naemallekelwanneet; palweljatkuitengin ha»
nm ysiyuhuit sijhen, että hän Prophemn sa-
nan jälken pesi itzensä lordanisa, ja tämän
weden terwelllseri ja kalliri wederi löysi;
ncn lihansa tuli entisellens, nijnöuin n?ä-
han nuorukaisen llha ja tuli puhtaxi.
MailmaA tosin löytään monet terweyden MH?
teet ja paljo wesia, jotka paremmat ja terwel-
lis?;nluät owat, kuin Abanan ja Pharpharan
wedct Damaffusa; kuitenqin jos ne sielun puh-
disturerikaytettäman pitä, nijn yxi wesi tois»
tansa parenuii ei ole. Kasteen wesi, waickase omaisin huonommasta ojasta, on wastan
sanomattomasti se kallijn wesi; sillä kosta muut
terwelliset wedet ainoastcmsauttawat ruulnis<
ta, niju Kastem wesi autta sielua. Christusluhlapäiwän Evangcliuzuisa osotta seu, että
me. järjestystä myöden ilman Kasteen wettä,

O a, 4 en
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en taida Jumalan waldakundacm sistlle käy.
da.

HVattgellumi lohannexen 3: v. i.

aikaan oli yxi mies Pharistu-
Ma Nicodemus nimeldä/ludk

laisten tc.
Meidän tulee nytt tästä tutkistella:

Vxhää Rasteen wettä, mjnwitt ter-
weelllsinda pesoa maan paMä;

1. Misä se loytä taitan.
2. Mitä se hyödyttä ja autta.

Mttsimmältten Osa.
3Nsehawaitzemma, että tämä peso taitan

walmistetta joka paikasa kusa wesi löy»
tän, simoo: ellei joku sxnny we-
desta. Muuta juoxewaa ainetta, nijnkuin
wijnaa, mettä, öljyä :c. ei saada täsa edes»
tuoda; waan luonnollinen ja sekotttamatoin
wesi, paihi muuta märkyyttä, jos se on kyl»
mää eli lämmindä, joki-eli lähde wetta se te-
tee yhtä kaicki, ainoastans se puhdas wesi on.
Aämä terweellinen Uuden syndymän peso,
löytän siellä kusa Kastet toimitetan Isan, ja
Pojan, ja Pyhän Hengen Nimeen. Kosta
Kaste toimitetaanCyristuxelda määrätysä jar.

jestyxe-



jesiyresä, nijn on se kallis peso, olkon Kasten
toimittaja kuka persona hywänsa. Kaste
bppeneeldaDoctorilda toimittttaisin; jos wie-
la lumalatoinkin Pappi sen Ms, ei se kut-
tengan autuuteen mitään estä. Jos wielä jo»
ku waimo, hätä tilasa Kasteen roimitais, nijn
on se oikia Kaste; ei täja ole mies eli wai-mo ; sillK te oletta kaicki yxi LhristuxesaI-Ljuxeft,. Galat. 3:28. Tämä Katteenpeso kuhuran kaickein kallijmlnaxt ja tsrweelli-
simmari pesosoxt, ei ainoastans sen puolesta;,
että sekaickeen Korkeimmalda säätty on; mut-
ta että ban mnös sijhen pyhän Hengensä lah.joitta: ellei zoku synnyrpedestä ja henges-
tä. Pyhä Hengi Hän ynnä weden kansia
runsaani, nijlckuin wirta meidän ylitzemme
wuodatetan. Tlt. 3 : 6. Samasa nllnän
mpäyxesä, kuin. Kaste toimitetan, tapabtuu
Sacramentillinen ja erolttamatoin yhdistys,sen ulkonaisen näkywäisen elementin weden,
ja näkymättömän Hengen waihella. Niin-kuin tymisisä on kari osa, nakywäinen ruu»
mis ja näkymätöin sielu; nijn Kasteesa samal»
la tapaa on nakywäinen west ja se näkymä»
töin on PM Hengi; esimerkin: koffa lbmi-
nen tarttu tuliseen rautaan, nijn ei hän silloin
paljasten rautaan tartu; mutta myös itze tu-
leen, joka raudasa palaa; ja waicka tuli einäwy; waan paljas rauta, niin ei se kuiten-gan ole jokupaljas rauta; waan tuli ja rau°

Oq 5 ta
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la ybdesä; tosin tuli on, kokoncrns mennyt rau.
danlapitzc, nijn etten me muuta tunne kuin
paljaan tulen; nijn pila meidän myös Kas»
reen puoleen, kahoman, ei niinkuin,,paljaan
weden puoleen; waan niinkuin sen weden, jo.
ka Innalan janan ja Pyhän Hengen kantta
on "Kasteen weden tullut. Nijnkuin kallis
juvma, joka siurMlle walmistetan, waickalse
wedesta tehty on, nijn st kuitengin sokerilla
ja yrteillä M sekoitettuna, ettei weden makua
sijna cnaä oleckan; mutta tasä on valjota kal,
lijmvi wesi, joka Jumalan nimellä ja sanalla
on sekoitettu, jolla kokonans Jumalallinen
woima on, waickn me silmillämme, en muu-
ta näe kuin paljaan weden. Tämän Kasteen
weden kautta, me wastauudesta smmyltttan:

laupiudensa kautta meidän
autuaxi teki, uudee: Hndpmlsen peson ja
f)yhän HenZen uudistuxen kautta. Ttt.
Z: 5. Uusi syndvmtnen, sen luonnollisen ja
ensimmäisen snndrmisen kansia melkein yhteen
tulewat: luonnollinen syndymä edestuo luon.
nollisen elämän unitta nust syndyma henget'
lisen, ja että tämä elama on Jumalasta, min
on se Jumalallinen elämä: yri elämä, joka
Jumalasta on. Ephes. 4: 18. IlLsnxenelämä. 2. 4: io. nijn että wastauudes-
ta snndyneet Pavalin kanssa sanoa taitawat:
Gala:.": 20. minä cläll, en sillen minä;
waan Lhrisius clää minusa. Luonnolli-

nen
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nensyndyma edestuo senkaltaisen knwan,joka
synnyttäjän kaltainen on; uusi snndmnä te-
kee meidän Jumalan luonnosta osamsixi.
2. Petar. 1: 4. sentahden wastanudesta syn-
tyneet owat pyhät, nijnkuin Hankin on.
1. Petar. 1: 16. TM Jumala on Isänä,
joka meitä synnyttänyt on, esikoisin kaikista
luoduista kappaleista; Seurakunda on äitinä;
sillä hänen helmasansa me sa«rnawiraan pal-
welluren kautta wastauudesta weden ja Hen-gen kautta synnnmme; wälikavpale on totu-
den sana, jongakuulosta usso tulee, jonqakaut
ta sitte Cbristus meidän elämämme asuu met-
sä, lapsi täsa on se uusi ihminen, joka huma-
lan jalken luotn on totisesa wanhnrssaudesaja pyhndesä. Luonnollisen syndymän kautta,lähtee ihminen ulos äitinsä kohdusta, niinkuin
pinnasta fangiudesta, ja tulee edes mailman
walkeuteen; uuden snndyman kautta, pelas-
tetan me pimeyden wallasta ia soweliarttehdänpyhäin perimisen osallisuteenrval«
teudesa. Coloss. 1:12,13.

Toinen Osa.
H amä peso se huödyttä ia autta autuuteen.

Evangeliumisa selkiäA sanotan, että mesen kautta Jumalan waldakundaan sisälle me-
nemme, sijhen waldakundaan, josta metoise-sa, rukomeja rukoilcmma, jota meidän Chris-

tuxen
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turen kassnn jälken ehiman pitä: Match. 6:
?z. Mtzikät ensin Jumalan waldakun-
oaa. Tämän waldakuunan kanjja ei ym»
märretä luonnon eli Jumalan woimanwab
dakundaa, josa ne Jumalattomat myös löy.
tan; waan arlnon waldakunda. Sekut»
zutan Jumalan waldaknnari, että Hän sen
omalla werellänsä ansainnut on. Teko ° Kiri.
20: 28. M waldakunda, joka kyllä on tä»
sä mailmasa; mutta ei tästä mailmasta. Jo-
han. 18: 36. Tabän waldakundaan ihmiset
Kasteen kautta sisälle menewät, ei Jumala
WKstanota hsitä nijn saastaisina, kuin he luon.
nostanftl owat; waan be pitä ensin pestäman
ja pubdjstattaman: beldän pitä oleman puh-
distetut weden pesosa sanankautta/ Hä-nen Seurakundansapitä oleman kuuma!'
lifen, jolla ei saastaisutta, eikäryppyä ole,
eli jotakuta muuta senkaltaista; waau ha»
nen pitä laittamattoman oleman. Ephes.
5: 2h. 27. Tämän waldakunnan alammm>
sista taitan Pavalin kansia sanoa: 1. Cor- 6:
11. "Ce oletta pesin, te otetta pyhitetyt,
te oletta n?anhurjraxt tulleet,
IMsuxen nimen kautta jameidän Inma»
lamme Hengen kautta. Kuitengin taluän
waelluxem alla > cn me omasta täydellisestä
puhtaudesta eli pyhydestä itziämme kerskata
taida, sen me äffen silloin saamlne, kosta me
kunnian waldakundaan sisälle Menneet olem-

ma:
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ma: Kasteen jälkeen täyty meidän wielä wa-
littaa: Esai. 64:6. Me olemma kmckl saas-
taiset, jq.setule siitä, että synnin, haawat et
olc täydellisesti paratut; waan ne ruvewat
wastcnludesta haisemaan ja n;atanemsan.
Psalm. 38:6. jota sitte uusi saastaisuus sen.
raa; sentähden pita se wanha Adami jokapäi°
wäisenkatnmuxen ja paraunuxen kautta upo»
tettaman. Jumala on weden waliwppalee»
xi walinuut, ei ainoastansKasteen hyödytys-
tä merkitzemään; mutta myös täydellisesti sttasamaa jakamaan. Wesi se tulee lähteestän-sä; Pyhä Hengi, jokaKasteela meille lahjotte.
tan, se oikia elawä wesi, Hän niinkuin wirta
ulosköy Isästä ja Pojaasm Wesi se tuotetta
ja hututta madot ja muut turllat; Kasteen
wesi kuoletta synnin: me kaicki, jotka Hä-nen tuolemahausa kastetut olemma, me
olemma kanssansa haudatutKas-
teen kautta kuolemahan. Rom. 6: 3, 4.West liotta maan ja sen hedelmällisext tekee;
mjn pyhän Kasteen kautta meidän lowat sy.
dämmelnme tulewat liotetuxi, että ne hywijn
töihin soweliari jo>utuwat ja paraunuxen so«weljoita hedelmitä kandawat. Matth. 3: 8-
Wesi sammuttu janon ja wäsyneen sydämmen
wirwotta; nijn kaste woimallansa ihmisen sy,
dämmen wirwotta, koffä se Jumalan wiban
tulelda on wäsytetyri tullut. Wesi sain.
mutta liekin; Kaste samalla tapaa helwetin

tulen;
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tulen; se on awoin kanvo, Mga kantta me
helwetin liekin waltä taidalnme, joka meitä
niinkuin wihan lapsia, kuluttanut olis. We-
st on selkiä elementi, sen lapihe taitan nähdä;
Kaste ylöswalaisee lneidän sydälnmemme ja
jarkelnme, että me taidamme lapitze kayella
toiseen elämään. Tämä Kasteen peso ei ai-
noastans puhdista meitä synneistä; Mutta
inpds sapaat terweexi tekee; se pojes ajaa kaic.
ti sielun sairaudet. Me wcisaammc tästä
la tawaUa: wcden silmä tasa näkee, Ruin
ruumin puhtax saatta, Sielun sana kuc-
kax teree, sisdan hengen woiman kaut-
ta; Tällä W terwelllsell' rvedell', Tau-
dit pois pyhitän sielusi; Sill se on sekoi-
tettwerel!.. Kuin tiuckm Christuxenjest: Olkon Hänen suuri ti/tos! Josta mescu paatta taidamme, että nijn pmn kuin lap.
N kastettu on, tulee häu, ei ainoastano, osal»
sexi kaikista hywista töistä Christuxen Armo-
waldakunnasa, Jumalan erinomaisesta mur»
deenpidosta, Pyhän Hengen armollisesta sisäl»
lä asumisesta, pyhäin Engelein warjelluxesta;
mutta tulee mnös Jumalan perillisexi ja tai.
waan perindöö odotta

Me opimme tästä, koffa luwala ei kat>
zo ; waan tahtoo taickia lhmisiä
autmxi. i.Tim. 2: 4. nijn on Hän senkat'
täisen kappaleen Kasteesa walinnut, jonqa

köyhä, Kun rikaskin saada taita. Tähänpesoon
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pesoon ei Hän kallista n että säätänyt ole;
wann sen kuin yhteinen on ja köyhäkin saada
taita. Jos Jumala olis kastenyt, että me
niinkuin Jordanin wirrasa pidäis
kastcttaman, mjnen me sitä wastan sanoa roh-
kcmsi; waan taydyis tämä waiwailoinen mat-
ka eteemme otta. Mutta sinä bywa ja ar.
mollincn Jumala! jokaiheu iveden tykönä tai-
damma me sanoa, niinkuin kamari palwelja
sanoi 'bbilippuxclle: Teko-Kirj. B:;6.Aat-
zo! tasa on wesi: mikä estää minua kas-
tamasta ? Kasteen tarveellisuden taitaa se
kaickein yxikertaisin Cbristuxcn sanoista Evan-
ge/inmisa käsittä: Mlei joku wedes-
ta ja Hengestä, ei Hän Mlda Jumalanwaldatundaan sisälle tulla. Mutta niin-
kuin se pysyy ijanraicktsena totuutena, että
Kaste on se kaickein paras peso maan väällä,
joka suurimman autuuden meille, tuotta, Ujoi.
tengln kosta se Mistä meitä Chnsturen kans-sa, ja meitä Jumalan lavsixN nijn tn.
lee meidän ihmetellä sen ylitze, mistä .e tulee,
että tämä kallis peso nijn halpana pidctän i
oikeutta myöden pidäis meidän tekemän, nijn.
kuin yri nuorukainell muinainteki, joka Kas-
teensa päiwän nijnknin suuren IMapaiwän
wietti: koko paiwan kulutti hän rukourilla ja
kijtotilla, rukoili lilmalalda nijtten syndein
anderi andamista, tuin Kasteen lljttoa wastan
rikotut olit / ja Jumalan Hengelda sydän;.

mestan-
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mestansä anoi avua, edespäin taitaxensa kart<
ta ihiänsa wastaumisista Enneistä. Mutta
wahin joucko ajattelee tata kallista pesoapa
abkeroitze Christillisesta elämästä: todellakin,
kaicki ne Christityt,, jotka ehdollisisa synneisa
eläwät; ei huoli Christillisydestansä, korktam»'
mari nzaallisct arwawat, kmn taivaalliset;
wanhalle Adamille hänen tahtonsa jättawät:
ei pyydä halujansa ja himojansa hakayttö; sen
Jumalan kansia tehdyn liiton rictowat; Kas'
teen-pesoja puhdistetut sielunsa saastuttawat,
ja sen puolesta owat koiran tapaiset, fokn spo
oxennnxenstz, ja sikaiu, jotkapestyänsä rype-
u?ät ropgkosa jällens. 2.Petar. 2:22. woi
nijtä! silla et he Jumalan waldakundaan si.
salle kayda taida; waan he owat ne, joista
sanotan: IMest Kirj. 22:15. Mwtta orvat
koirat. Alkäm sentähoen, rackat Christityt!
Christuxen armo < waldakundaa, johon me
Kasteen kautta asetetut olemma, tehkö koiran
koppelon eli stkain huoneeri; waan aina aja>
telkamme, että tämä waldaktmda on pyhäin
Seurakunda, jonga jäsenet pyhästi elämän
pitä. Pyhästi meidän elämän pita sen lah-
teen subteen, josa me lEsuxen nimesa olem-
ma pestyiri tulleet, etten me ehdollisesti wasta»
hakoisudesa itzlänune saastutaisi; sitalikin sen
waaran suhteen, johon me ihemme.ftörem.
me. Se pettä ihensa puolettomasti, joka luu-
le ttlnoastans taitawansa taytta yhden synnin

ja
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ft kartta muita syndeiä, jaei ajattele sitä, eb
täsyndi on hedelmällinen; yri syndl kasnmatoisesta synnistä: perkele otta seitzemän pa»
hempaa henqee kansiansa, panee rengaan sen.kaltaisen syndisen sieramijn, jafangittunasah»
roisansa kuljetta yhdestä nMrydestn toiseen:
jos me perkeleelle jatamme sormen, niju hänkoko käden pian otta; sentähden koffas weden
näet, johdata mielees Kastees lijtto. ettäs lu«
ivannut olet luopua perkeleestä, kaikista hänenMenoistansa ja kaikista teoistansa ja kijtä Iu«Mlaa sen arnlon edestä, knin sinulle Kasteesatapahtunut on: kijtä Händä ei ainoastans suul»la; mutta myös pyhällä elämällä. Älä sitälmhohda, että sinä olet Jumalan lapsi, kas«
tettu Christitty, Jumalan palweljaja senpuo»
lesta welkapää Hmalata palwelemaan, py.
hä elämä ja oikia Jumalisuus ei paremmalla
tawalla edes autetta taita, kuin kosta wan«
himmat, Saamamiehet ja opettajat
lensa Kasteen liiton muistuttawnt. Mutta
töffa se ehdollisesti cli heickoudesta rikottu on,
mitä silloin tebtämän pitä i rvästaus: en me
roastauudesta kastetta tarwihe; wann Meidätt
Pitä katulnan jhndimme ja oiMsa uffosa IE»suxen Cbristujreen turwaman, jonga meKas»
teesa päällemme pukeneet oleMma. Kahtaslainen kowa sauna, pitä lneillä oleman: em
sin pitä meidän kyynelitten wirrasa uiman,
että me DaviAn kansia ftmsg taidmnme z

N r, PsgM
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Psalm. 6: 7. Minä uitan minun wuo-
teeni xli yötZ ja kastan minun leposiani
kyyneleilläni: pitä meidän turwa.
man wcri saunaan; sillä Hänm
werensä puhdistaa nnita kaikesta jynnig.
tck. 1. Johan. 1:7. senrähden ei mitäänkan.sa autuampi ole kuin kastettu kansa, ja Kas-
teensa lljtosa pyspwäiset Christityt; silla be
owat Jumalan lapset: kanokat mingakal-
taisen rackauden Isä meille osottanuton,
että me humalan lapsixi nimitetään. 1.

däsä, oliffo se ruumillinen cli hengellinen.
Niin pian kuin me kastetan, saamma me py,
hän ristin merkin seka kaswoiyimme, että rin.
vahaamme, tietä andain sen kgnsia, että me,
jotkaChristuren lipun ala mettämme andanect
olemma, en saa ilman ristiä ja tussaa tast
mailmasi; olla; waan monen waiwan kautta
lunialan waldakundaan sisälle käymän. Mut»
ta yhtä lwwin taidamma me hpwisä mielin
olla ja Pavalin kansia sanoa: 2. Cor. 4'-
meillä on joka paikasa ahdistus; mutta
en me sitä sure; sillä me olemma wahwat
sijta, että meidän waiwamme, joka a/aal»
Unen jakerviä on saatta meille ijankaic.
tiftn ja määrättömän tnnman. 2. Cor.
4: 17. ja Nom. 8: 18. Nykyisen ajaan
wairvat, ei ole sen kunnian werta? kuin
meille ilmoitetan. Sentähden yri luiua-

lmeu
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linen mies muinain sanoi: että Kaste oli ha»
nelle paras lohdutuxen löbdet; ei hän ikänäns
nijn murhelsansa ja niin suuresa tuffasa olla
tainnut, ettei Kaste banda wirwottanut ja
ilahuttanut. Jos kuolema tarjondelee, nijn
ei meillä parempaa lohdutusta ole kuin Kaste.
M Jumalinen waimo < sanoi kuolema wuo»
reellänsä: minä olen kastettu lEsnxen nimeen,
ja asetettu ljankaictista elämää perimään, sitä
ei kukan minulda pois otta taida; Nijn on
myös Christus sanonut: joka uskoo ja kas-
tetan se tulee autuaxi; minä olen kastettu
ja uffon Hänen päällensä; sentähden ei se mi-
nulda puutu / minun pitä autuaxi tuleman.
Kostas rukouxes pitänyt olet nijn weisa Wirsi N:o 184.

Ensimmaisnä Sunnuntaina Kolminai-
suden Paiwastä.

Weisa ensin Wirsi N-o 408.
on jo eiläu walmistettu, faJM se on mfos rpalmis-

tetw, kvllH ja leiwia; siel-
lä on asumus, tuli japalzH puita, HMR-ran on sen sstMawa, minkuin
jonkun tultklwlstn rvirran. Nain Pro.
phcta Esujas 30: 33. helwetln witzeyden ja
menon, meidän eteemme asetta Mitä hel«
wettijn tulee, nijn kutzuu hän sen kuopari, jo.

Rr 2 sa
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sa alinonnunen tuli lörtän, joka ei sammu:
Esat. 66: 24. tästä belwetistä sanoo Juma-
lan F,engi, että se on jo eilän walmisier-
m; siulat ei olemiin ymmärrettawät, kuin
muutamat ftlittäwät, nijnkuin olis helwetti,
toisua luomisen väiwänä tullut wallulstetmi;
waan sillä sanalla eilän ymmärretän pitkä
aika, Propheta tahtoo sanoa: helwetin wai»
wa ja tuli kuoppa, ei nytt äffen walmisteta;
waan se on jo aikaa walmistettu; mutta mi.
sa tämä helwetti erinomattain on, sitä ei sa>
noa taita: ei meidän tule sitä kysyä misä hel»
wetti on; waan kuinga me sen wältä taidai»
simme. Mitä sen menoon ja laitaan tulee
nijn me kuulemma, että se «n sywa ja lewm
kuoppa, josasuuret Kuningatsota jouctonenja
sian jaawat. Paawilaiset pyytäwät tämän
kuopan sywyntta ja leweyttä mitata; muttasen sywän wijsauden me jätäm«ne talle hem.
piälle kansialle, me tydymme siihen, että me
tiedämme helwetin sywän ja lewiän olewan,
Jumalattomia kadotettuja korjamaan. Edes.
päin osotta Propheta sen, että kuoppa on tu.
lella täytetty: siellä on asumus tuli ja pal-
jopuita; jos se luonnollinen eli ylönluonnol»
linen tul: on, sitä ei sanoa taita, kuitengm
koffa kadotetut siellä, senkaltaista piinaa kär.
siwät, jota ihmjnen ei ulossanoa taida ja riet.
taat henget myös siellä waiwatan, nijn silta
päättä taitan, että se toisempi tuli on, kuin

10W



Mnbteinentuli: sillä Propsitta sanoo täM,
että Hengi sm sytyttärvä «n,
nijnkujn tulikirviftn rnjrran; ionga kanssasen pysiiiväiwns edespannan. Tasa helwetin
pijila.kuopasa on rikas mies kauwan aikaa
jo maannut ja siellä waiwatnxi tullut; hän onse ioka lmuta: minä rvaiwatan korvin tä-sa liekisä, josta Sunnuntaipmwasesa Evan-
geliumisa puhutan.

Lvangeliumi Lucan i6:v. 19.
/Kijhen aikaan /sanoi lEsus Phari-seuMe: oli M 2c.

Tästä nytt pitä:
helwetin rvaiwcm siaa,.

1. Kenelle se rvaimtzrettu oni
2. Ruinga siellä laita on i

Mnsimmmnen Oja.

helwetin kuoppa ei ole erinomattain

mala paremmin tahdot taiwaaseen, kuin hel-
wetttjn; waan Petkelelle ja langenneillepa,
hoille hengille, niinkuin Christuxen sanoista
näbtäwa on: Mattt). 25 : 41. N?engät
pois minun tyksani, te kirotut! shhenljankKickisten tuleen, joka walmisiettuHnRr 3 Per-

629Rolminaisuden päiwästZ.
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perkeleelle ja hänen Mngeleillensä; mm-
m että ihmiset noudaltawar perkelettä ja ha»
neu tahtonsa tekewät, nijn se wanhurffas lu>
mala ei taida toisin, kuin anda heitän saman
rangaistuxen perkelitten kansia saada. Perso»
na ioka täsa waiwa-kuopasa huuta: Minä
Lvaiwatan fowm täsa liekisä, kutzutan
Evangeliumisa miehen, eli ihmiseri: hän oli
tosin ihminen; mutta elämänsä puolesta jär»
jettömän naudan kaltainen: hän oli rikin-ku.
koin kaltainen nlpeydesa, rikin kuckoi ei nijn
wisuun koreita hövhämtansä kurkistele, kuin
tämä wiela enamnlin purpuratansa jakallis»
ta lijna waatettansa, hekumasa oli hän fikain
tapainen, hän ei silloin ja tällöin; waan joka
päiwa eli herkullisesti ja rahka päisä: hän oli
korvan kiwen kaltainen; sillä Lazarus olistain.
nut pikemmin kiweftä wedcn pusertaa, kuin
leiwän palan hänen kädestänsä; ei ole sijs ih.
mettä, että tämä mies nytt helwetin waiwa»
kuopasa olestelee, koffa hän nijn syndiscsti elä.
nyt on. Josta me tulemma tietämään, kut°
ka ne owat, jotka helwetinkuopan wälttää tai»
tawat: ei suingan ne, jotka toisinanslmuit»
ten läsnä ollesa hapewät puhua ja tehdä sitä
kuln syndinen on; mutta muitten vois ollesa
kaickinaisiakauhisturiatäyttäwät. Nikas mies
knllä mnös jotain lwwää tehdä taisi; kuka tie»
fi, ellei hän ulkonaisesti ollut wiriä Kirkonpa,
wiä, joka ei yhtän saaman kuuloa unhohta-

nuti
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lNlt? mutta ei fc banda auttanut, ei Jumala
sOen tydy, että mc yhden eli toisen Mun pj.
lämme; wacm Han tabtoo, että kaickt ka«fyt
ptdettcknan pitä. Cbristityt, jotka luulemat
autuaxi tulemansa,kossa he yhtä eli toista awna
hajottamat, he pcttawät ihcnsa. Monda
tvirM Kirkon käwiaa niakaa helwetisä, jotka
owat olleet sanankuuliat; mutta ei tekmt.
Jacob. 1: 22. Perkele on mman suckela, hän
andaa lansteusa käydä Kirkosa, kanda HEN-
ran Ehtoollisella, jakaa almua ja paljo muu.
ta hrwäa tehdä; mutta sen simusa tuuletta
han hettä, jos be eläisitylönpaltisudesa, ylpen-
desä. waärydesä ja muisa synneisa nijn ei ftmitään hattta; muutamilla harwoilla Enoil-la Publikanin tawalla, se anderi anoa taitan:Jumala armadda minun nmiwatsen syn-
disen päällettl! uijnei lueita kadoteta; maan
autuaxi tulemma. Woi sowaistut sielut.'
Liudu ei suingan ole wapaa; maan fangittu;
waicka hän yhdestä jalaasta paulasa rippuis:
Ihminen on satanan fangi, ja helmetill wai.
wakuopan oma, koska yxi ainoa syudi hänesä
hallitze. waicka ei sitä sondina pidetaisi, ja serangaisemata jäis; waicka wielä tuinga mou»
da l.lkonaifta hywää awua hanesä löndyis.
Tämä mies kuhutan ricVaaxi miehexl: on.
go sijs helmetti rickaille wallnisictru i wastaus:on senkaltaisille rickaille, iotka Pavalin neu
woa wastan orvat ylpiät, panewat tHi

N r 4 n?ott-
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wonstt katowilseen rickauteen; mutta ei
elawan Jumalan pWe, joka maille an-
hqa nautttaxemme runsaasti kaichinatsig.
I. Tim. 6: 17. senkaltaiset rickaat, asetta-
tvat kullan turrvarensa ja sanowat puh-
taalle kullalle; sinä oletmmun ustaliuxe<
M. Jobin. 31: 24. Rickaus itzesan,a ei
tan kadota: Abraham, Mae, Jacob, Jo,
ftph, David ja moni muu Jumalan lapsi,
owat olleet rickaat ja yhtä hywin Jumalatarsa uffollisesti palwelleet. Matth. i^>:^2^, 24.sanoo Csnistus: rikas tulee tyolasti tai«
waan ro^ldakundaan, huokjambi on ka-
melin käyd? neulansilmän läpiye,
richaan tulla lulMlan waldatundaan,
miri nijlU silla nkas, eli ihesänsä on waärH
ja paha eli on wääraä tawaraa perinyt, jo°
ka oikein ja wäärin on koottu ja sitä wäärin

Nickaudet usiasti ihmisen hywää te.
kMästa estäwat, ja paljoon pahaan wiettele'
wät; Olla rikasna ja rickauttansa oikein käyt,
ta, on työläs asia; moni ihminen on lumq.
linen, nöyrä, fiwiä, nijnkauwan kuin hän
«hansa hiejä elättä itzensa, ja työn kautta ra-
windotansa ehij; mutta nijn pian kuin rickau.
det hänen tykönsil lmMwat, lange han kiu-sauxeen ja paulaan ja monihin wahin-
HMsljn himoihin, Ma ihmiset wahm-
M<>n ja kadotuxeen
Mtzch. 6; 9. Kosta matkgmieheilg on ,unri

wältät



Nolminaifuden PHjwästH. 633
wäliät kengät, nijn hänen on paha kulkearen.
sa; aiwan nijn työläs on sille, jolla paljo ra<
haa on, kalkia taiwaan tietä. Matlulan
lapset oHat sijnä luulosa, ettärickaus on awam
taiwaaseen, kusa se monelle on kowa salpa es-,,
tämasa taiwaasta: he luulemat, että rickan?
detowat sijwet, joilla he leten taiwaseen mene»
wät, kusa ne kuitengin owat monelle rastas
kiwi, joka heitä helwettijn painaa.

Helwetin wcuwakuopan omat owat myös
ne, jotka ylpeydesäasä waattettawat,itzensn
pk siiäwnsä, niinkuin rikas mies, joka rvaa--
tettl hällens purpuralla: oli Ku»
ningall'/neu puru; se!itahden o!i se paljo, ettähän, joka oli alhaisempia, nijn kallista pu,
kua jokapäiwa kannot: kallis lijna waatet,se oli senkaltaisesta aineesta, ettei tuli sstn ku«
lutta«ut, sentabden se myös kuldaa jakallijta
kiwiä pnremmarl arwatan, tätlch kallijlla
pugulla han turhan ja ylpian mielensä ilmoit'
ti. Joka waatteisa koreilee, han tekee niin-kuin spitaliset, jotka osottawat ryysynsä, ioil-
la he spitalin haawatpeittämät. Kosta Adamsynnin kantta haawoitettin, nijn Jumala nah-
kaisella hameella sen peittt; mutta ei Adamstila koreillut. Jumala. Amos. 6:8, sanoo?Mmu6 kauhistaa Jacobin?lpeys.
tgrhasa ja ylösnousemisesi! ei ole yhtään Mj.
tusta kuka ruums filkisa eli nahwosa puetettu-
na ollut on. Joka tvaqtrMansa koreilee,

A r 5 tekes
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tekee surimman wahingon itzellensä. Plpens
estää Jumalan pslwon, kulutta paljon aikaa,
kuin stelulle hywäxi pidäis; wa.
hingoihee köyhiä, ja sen tekee, ettei köyhälle
laupiutta osoteta; alastomat ja isowaiset huu.
tawat: meidän se on, kuin te kulutatte. M
piat owat tyhmät ja hullut, he tckewät nijn«
kuin wares, joka muitten höyhämillä itzensä
kaunistaa koki: kaicki joillasenkaltaiset tyhmät
heitänsä kaunistawat on lainattu; maa an»
daa kullan jahopian, samettuja silkin anda-
wat madot, willa otetan puista ja lampaista,
ihmisellä itzestänsä ei mitäkan ole, kuin hänen
omans olis, jotahän sanoa tatdais, luonnon
hänelle kaunistuwxiandaneen, niinkuin järjen
tomät luondakappaleet edeskahotut owat.
Jos Jumala tahtonut olis meitä koreilemaan,
mj n Hän kaicketickin meille, nijnkuin rikin,
kukolle/ andanut olis omat höyhämemme ,

joisa lue rindailla taidaisimme. Mutta kenen
tähden ihmiset kaunistawat heitänsä jakoreile-
watt ei suingan Jumalan tähden; sillä Hän
wihaa ylpeitä ja seisoo heitä wastan; ei myös
Engelitten ja lumalata pelkäwäisten tähden;
sillä he rakastawat aina nöyryyttä: seura sijs
tästä se, että se tapahtuu perkeleille ja Imua,
lattomiile mielin.

Helwetin waiwaknoppa on nijllewalmis-
tettu, joiden waya on heidän humalan-sa. Philip. 3: 19. jotkannrMnhuome-nelrain



Rolminailudcn päiwästä 635
neltam ylhäällä owat, juopumutta nou-dattelemaan ja istuwat bamaan ysdon
ajti, että he whnasta palawaxi tulisit.E»ai. 5: 'l. tmnkaltainen oli rikas mies,jota eli joka päiwa hertnllisestl. Kahta
miwmta en lne saada taida: yhden täällä ajaa.
si, ja toisen uankaickisudesa, jolla se ensim-
mäinen taiwas täällä on, hän jää sitä toistataiwasta paihi ijankaickisudesa; elää jokapai-
wä ilosa herkullisesti, on kyllä huolw taiwas,kuitengln mailman tyhmät sen tatwaslta pits-
roät. Köyhä joka halpaa ruokaa syö, berää
aamulla terweempana, kuin se, jokawijnal»
la ja herkuitta itzensi! täyttänyt on. Jotka ric.
taan miehen kansia Jumalan labjoja wäärinkäyttäwät, saawat kerran stnkallijsti maraa,
jotta heille wairvaa ja itkua annettamanpitä. Ilmest. Kirj. 18:7. Syödä ja juoda
ei ole Christityildä kielty; waan ylöupalti-suus on kieltn: karvahtakat teitänne? etteiteidän ndammenne, kossan rastantetaylonsysmisesta ja jonpmnisejta, nenwoo
Chriftus. Luc. 21: 34. Juopuminen on kalc-
kein muitten syndeiu äiti ja alku, nijnkuin mo-
net esimerkit sen osottawat.

Helwetti on nijlle walmistettu, jotka ei
Mosesta ja Prophetaita kuulla tahdo ja waic.
ka he kuulisitkin heitä, ei kuitengan heidänsanainsa jälken, ojenna elamätansä; luics
oli ntjlten parwesta, jotka ei tottele Mosesta

ja
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ja Pröphetaita. Oikein ia lähisin tie Kelwet.
tijn on se, koska Jumalan sanaa ei kuuila,
elijoskunttamnkin, ei kuitenqan sitä totena
pidetä, ei uffota, että perkele ja welwetti on.
kan.

Toinen Osa.
kuinga helwctisa laita ja asiat owat,

sen tama belwetin kekäle itze ilmei tuo:
mnä korvin waiwatan sano hän. Sen-
kaltaiuell waiwa kuin lasta synnyttämäijella
waimolla on, niinkuin sana, wka alkukielesi;
seisoo, ja rastan, waimon synnyttämisen ki<
wusia sanoen, tietä anda, josta me johon,
gun määrän väättä taidamme, misä tilasa
kadotetut olesselewat. Vnbä Hengi kuhn hcl«
wetin waiwaaxi: kofiahän helrvettsa rvai»
rvasit Oli. Sana Hengen omasa kielesä. mer«
jiye senkaltaista tuffaa ja waiwaa, kuin pa>
hantekiolla on, koska he surmatan. Sama
sana sanotan myös nijstä, jotka waarallisssa
taudeisa erinomaista poltalvaista kipua ulos»
seisomat; nijnkuin sadan päämiehen palwel.
jalla oli, jokakorvin rvmrvattm; Matth. 8:
6, mutta kaicki se waiwa ja tuska, kuin mail>
Masa on, cl helwetin waiwaan wenatta tai.
ta, Waiwa oli rickaalla miehellä-sijtä, ettei
lM saanut nähdä Jumalaa; hänen waiwans
ft Mli ltzktstä, iosa hän oli: Minä rvaiwa-
igl» täft Misä; tämä liecti et ollut luonnot.

Knen,
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lincn, ei senkaltainen, jonga tykönä istua ja

- lmumsttellä taitan. nijnkuin letatt teki ylim»nuuscn Papin kartanolla; wcan senkaltainen
tuli, joka perkeleitä za kadotcttuin sieluja polt»
ta taita. Luonnollinen tuli walajsce; mutta
tielwetin tuli on pimiä: maallinen tuli suuren
kilvuu matkaan saatta; mutta helwetin tuli
wiela suuremman; sillä sepysyy iiankaickises.
ti. lumalattolnat heFeräjawat ljankaic-
kiseen pilEaan ja häpiään. Dan. 12: 2.
RoftaHMß.ra Mjus taiwaasta ilman-
du, rvoiman/a kans-sa ja rulen leimauxella, joka «ijile kojiaa,
jotka lumnlata ei tundeneet, ja nijlle,
jotkaei meidänHMßran IMsuxenChris,
turen tottele; jotkarvai-
waa kärsimän pita, Hankaimien kado-
tuxen kastvoijta jaHänen kun.mansa rvnkeLvydestä>- 2. Thess. 1:7,8,9.

Scisahtakat wähäxi aikaa ajaturisimne
ja perään ajatelkat, nijn monen tuhannen il>
misen tyhmyyttä, jotka lyhyen maallisen he-
tuman ja ilon tähden, syöxewat heilansa hel»
wetin waiwakuoppaan. Jos se mahdollinenolis, että ihminen mailman aluusta wijmei»seen paiwään asti mailman kunniaa, ric«
kautta, hekumaa ja iloa nautita taidais; mut.
ta sitte hekvettsä kowin atati pijnataism, lyi.
tä se häuda hyödytais s koko tämän mailman
kunnia on katowainen, ja sen.ilo on syndtnen,

kuolet-
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kuolettawainen ja kadottawainen. Muina
wuosina nautittu hupa aika ja ilo, on jatkein
päin nijnkuin makia uni. Eikö sitä hulluna
pidetaisi; joka yhden makian unen tähden tah»
dois sadan wuoden waiwaa, ja tusta kärsiä!
Mutta mikä on tämä elämä tulewaisen such,
teen werrattavanaiei mitään. Mitä nri we.
den pisara on koko meren wettä wastan, sen
owat tuhannen ajastaikaa ijankaickisutta was»
tan. Tyhmästi ne kauppaa tekewat, jotka he.
tuman tähden, joka silmän rapäyren wijpy,
myywät pois sielunsa autuden; mutta kuka
tätä ajattelee? työläästi yri sadan seasa. Mo>
ni Christityistä et uffo helwettiä olewankan,
waicka et he suullansa sitä kiellä, kuitengin
töillänsä sen kieldawät; he tietawat kyllä ien,
että heidän Mosesta ja Prophetaita kuuleman
pitä, ios heidän hclwetttwältamänpltä; mut.
ta ei kuitengan tottele sitä. los kadotetut ta«
taisin mailmaan tulla taidaisit, woi kuinga
he synnin duomihisit! mutta ei helwetistä ole
pääsin päiwää. Sental)den, lEsuren we»
rellä kallijsti ostetut sielut! andakat tämän
rickaan miehen sanat, joka aika rorwisaN'
ne soida: minä korvin rvairvatatt tasa
lieklsä: mickmar rackaus mailman turhnteen
teilda katoo? walittakat syndeimme ylitze,
jotka epälukuiset owat, joistayri ainoakin woi»
mallmen on teitä helwettijn surettamaan. los
rikastua tahdotte, nijn etzikät sielun rictautta,

etzckat



ehikät sitä että te lumalasarickaat olla taidat,
fitte; rickaat ussosa, rackaudesa, kärstmälli-sydesz, nöyrrdesä. hiljaisudesa ja muisa awui-sa, eylkät ensin lumawn waldakundaa.
Jos iloita tahdotte, ni>n iloitkat HENrasa.Jos teille halu tulee kaumsijn waatteifijn, nijn
alkät sieluinne hengellista kaunistusta unhohta»ko. Kuulkat ahkerasti, mitä Moses ja Pro.phctaat puhuwat: kuulkat sitä ja tehkat smjälken, nijn et te helwettiä peljätä tarwitze.Oinatundo kyllä ilmoitta teille, että te hclwe.
tin wanvan ansainneet oletta; mutta koffa te
uffolla lEsuxen wastan otatte, joka teidänedestänne, helwettijn alas astui, nijn ett te
tarwihe peljätä: Minä tahdon heitä pääs-
tä helwetin rvallasta, sanoo Hän: Ostan.
13:14. iLi ole yhtään kadotusta nijsä,
jotka ISsuxesa Christuxefa orvat. Noin.
8:1. Jos teidän ristiä kantaman pidäis,
olla könhäua, sairasna ja ylönkayottuna; ol»kat bywäsä turwasa za kärsiwäistt; muistakatluitä Seurakunda weisaa: Jos sijs kärsitwaiwaa, Pysy lujan aina, AM häcätahtos woitca, Roht armokoitta; Jumal' sun waiwois Mjiä Isiloon jällens päästä. Jumala iaHERralEsus Christus kauijn ansionsa tähden mei.tä kaickia helwettstä warjelkon! Amen.

Pidn rukvlycs ja weisa Wirs; N:o 406:

Ichan-
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Johannes Kastajan Päiwanä«

Weisa ensin Wirsi Nw 77.
jotka Christityt olemina, ett wuo»

MMW sckauna ufiamman,kuin kahdm per<
HE)WI7 sonau syndrmä päiwää wieta, nl.
mittain Wapahtajan HErran lEsuxen Chrlsä
tuxen, ja Johannes Kastajan. En me sillä
tawalla tahdo wietta tätä päiwää, kuin ne,
jotka erinomaisella arwolla Johannes Kasta.
M pään ja sormen osottawat, jolla bä'l tar.
koitti Christm en puoleen; sillä se ei ensinqän
Jumalalle kelpa; waan me wietämme sillä
tapaa, että me mieleemme Johdatamme kaic<
ki ne hywat työt, kuin Jumala meille run.
min jasielun puolesta osottanut on,ja Zacharian
kansia sanomma: kiitetty olron HMRra
Israelin Jumala; sillahan on eyinft ja
lunastanut kansaansa: josta Evangellumi.
sa pidemmäldä puhutan.

Lvangeliuml Lucatt. i: V. 57-
s"a Elisabethin synnyttämisen aila

tayttettin; :c^
. Tästä nytt tuttisttldaman Pitä t

lohannexen pmwäa, ni/ttkmn tijtos
päiwää.

l. Rst^
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l« Retä meidän kifttämän mtäi
2. Ruinga kijtettämän pitai ja
3. MinZätähdcn meidän tl/ttämänpuät

Lnsimmäinen Vsa.
M?itä ersin sijhen tulee, ketä meidän kilttä»

män pita i nijn Zachariaskuhu HänenHLXraxi, kijtettfolkonHlkßra! jolla
Hän yminärta, ei jotakuta maallism HER»
ma; waan Hänen joka, kaickein HerrainHSRraon, joka itzestänsä sanoo: 42:
8. Minä HLXra, se Htt minun nimeni.
Kaickein ihmisten HERra, että Hän ne luo-
nut, lunastanut ja heitä perkeleen wallasta ja
herraudesta ulos ottanut on. Meidän HER»
ramme, jota meidän, nijnkuin palweliat pal»
weleman pitä ja Hänen tykönänsä lohdutusta,
muwoo, apua ja suojellusta ehimän. HER'
mei ainoastanstaiwaan; mutta myös maan
ylitze; Hän onjkaictiwaldias HERra. Ku.
ningat maan päällä kuhutan suunwatdiaxi;
mutta ei kaickiwaldmri. Tämä HERra on
Jumala, Zacharias sanoo: olton
HMRra Israelin Jumala, se sana luma-
la saa hywydesta alkunsa: ei ole kengän Hy-
ryä; waan Jumala. Matth. 19: 17.
Hän on se paras za suurin hpwyys, Hän on
taickia -uotuja kappaleita parempi. Ihminen

S s o»
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onwtjsas, Jumala wielä wijsamvi; maa
on luja, Jumala sitäkin lujempi; Tatwas on
korkia, Jumala sitäkin korklampi. Engelit
owat autuat, Jumala heitäkin autuampi;
Auring», Kuu ja tähdet owat kirckaat, ihanat
ja otolliset; mutta Jumala sittekin kirckaampi,
ihanampi ja otollisempi. Ei kukan Jumalaan
werrata taita, Hänen olendonsa Majestetiy»
densä ja täydellisydensa suhteen. Hän kutzw
tan Israelin lumalaxt, ei nijn ymmärtain,
kuin ei Hän pakanain Jumala oliskan; waan
että Han Israelin walinnut oli esikoisexensa,
nijnkuin Hän teki Israelin lapsille, ei Hän
nijn tehnyt taickille pakanoille. Pjalm.
147: 20. Israel oli saanut lupauren, että
Messias hänestä ja hänen jälken tulewaisistansa
tuleman piti; sentähden Hän Israelin luma»
laxi kutzutan.

Toinen Osa.
Ouinga sijs HERma kijtettäman pitä? kis-
«> tettf olkon Hengen kielest
seisowa sana merkitzenijn paljo kuin: HERra l
sinä olet yxin mahdollinen saamaan kijtosta,
kunniaa ja ylistystä. Joka lumalata kijttä
tahtoo, pitä Hänen oikein tundemcm. Zacha»rias tunsi ja tiesi, ketä hänen kiittämän piti,
nimittäin sitä, joka oli. se hywä Jumala ja
kaickiwaldias HERra; hänen kielensä oli sitä

ennem'
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ennemmin sidottu, ei hän tainnut sitä Imna-
lan kunniaxi oikein käytta; mutta nytt koffakieli awattin, nijn hän kijttälumalata. Ettäse kieli Jumalalle otollinen on, joka lutwlal.
lisistä asioista puhua taitaa ja tietää, ja että se
«n pyhä suu, josta kijtos lähtee, sen tiesi Za-
charias ylön hywin; sentähden hän kijtta Zu»
malata. Kaikella kmnian osottamisella kijt»
ta hau Jumalittansa, hän muistisen, että Kan
uijnkuin palwelia HERransa edesä seisoi; hän
kijtti Handä pelrpolla ia wapistuxella
Hänen toisänsä, ja Msti Händä, joka
iMkaickisesti halline. Tobian. 1z: 6. Nijn-
kuin HERmn pelko kaikisa hänen toisänsä
löyttin; aiwan nwös nijn silloin, kossa hän,
HERraa kijtti. Zacharias awaa tasäsa; mutta se taitaan ilman epäilemistä sanoa,
että hän myös sydamlnensä awaisi. sillä häntiesi sen että Jumala sydändä tahtoo. Sanan.
laff.K 23: 26. Anna minulle poikani! sv-
dammes; sentähden sanoo myös David:
Psalm. m: 1. Minä kiftän HLXraakaikesta sxdämmestäni. Koska me Palmal-la suulla ja ei ensingän sydämmella, kijtam.
me Jumalaa; nijn Hau sijtä nijn kowin pa>
heru, että Hän sen ylitze watitta: tämä kansalähesty minua suullansa, ja kunnioitta
mnma huulillansa; muttaheidän sydäm-
mensä on kaukana minusta. Match. 15:8-Ilolla hän edestoi kijtos uhrinsa; fangmdesta

S s 2 pe^
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pelastettu iloitze ja pclastajatansa ilo suullakyttä. Zacharialla oli kahtalainen pela'uis:
eikö hän.sijs iloita mahtanut i se oli hänen
sydämmensä ilo, että hän iloisella suul-
la HLRraa tijttä taisi. Psalm. 6z: 6.
Mmm Zacharias ei paljaalla suulla kiittänyt
Jumalaa, mutta myös töillä, kuuliassudel»
la ja HERran pelwolla. Se kelpaa luma-
lalle Kywin, kosta suu ja elämä yhten sopiwat
HERran kijtoxesa jakunnioittamisesa; mutta
kosta suu Wta Händä ja clama Handa bawai'
see, ei se ensingan Hauelle kelpa: mfnkos te
herran maxattat hullu ja tyhmä kansa!
janot Moses Israelin lapsille, kosta he suullansa
luulit kijttanensalumalata ottein; mutta töil.
länsä bawäisit Hänen. 5. Mos Kirj. 32: 6.
Walistakoon teidän walteudenne ihmis-
ten edesä, että he näkisit teidän hvwät
työnne jakunnioittaisit teidän Isäannä,
foka on tairvaisa. Math. 5: 16. owat
Cbristuxen sanat, ja Johan. 15: 8- sano
Hän: sijna minun Isani kunniojtetan,
että tevalion hedclmätä kännäisitte; jos.
ta se nahdan, etten me paljailla sanoilla jo<
tain kunniaa Jumalalle osota: tunnioittakat
sijs lumalata teidänruumisanne ja hen-

jotka Jumalan owat. 1. Cor.
6: 20. hän tahtoo nijn paljo sanoa: ett te ai»
nonstans kielda lumalalda saaneet ole; mutta
my-ös ruumin ja hengen; sentähdeu M tei.

dän
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kän sydämm?llä, sanoitta ja töillä Jumalaa
kijttäman: Teidän vitä oleman täxtetvt
wcmhurstauden hedelmillä, jotta
suxcn Christnxen tmltta teisa tapaytu-
wat JumalankijtoxexiM kunniaxi. Philip.
1: 11. sen me löydämme Zachariasa: hän
oli hurstas Jumalan edesä, waelda-
wainen kaikisa kästyisa ja sää-
dyisä laittamattomasti. Lman 1: 6. hän
pnlweli Jumalala pelwolla, pyhydesä ja wan.
lmrffaudesa kaickena elinaikanansa. Täsä asia.sa pitä meidän Zacharian askeleita noudgtta»
man, jos muutoin tämä Juhla meildä oikein
wietettämän pitä.

Rolmas Osa.
tähden ja edestä Jumalaa kijtettä.

män pitäi 1. armollisen etzikon edestä.
2. Täydellisen lunasturen edestä. 3. Autudensanven korwottamisen edestä. Mitä nytt et.
zickoon tulee, nijn sanoo hän: kijtettx olkon
HERra; sillähän on eyinyt kansinansa.
KojM ystäwä toista nstäwäänsä oppnnaan
menee, ei hän tyihin käsin sitä tee; waan lah-
jojamyötänH wie; kosta HENra Israelin lu.
mala etzij kansiaans, tuottaHän heille lunas-
turen/ei Hän ansiosta eli mahdollisudesta;
waan armosta on Hän kansansa lunastanut.
Kuja lunastus on, siellä kaiketictin sitä ennem

Ss z min
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min oli Fangius; perkele synnin kautta kuole,
man alla meitä Fangina piti. Jumala on
duomari Hänen rangaifturensa olemma me
synnillä ansainneet; perkele on pöweli; kuolema
on fangius; owi fangiuteen ott syndi, ionga
kautta me kuolemaan menemme, nijnkuin pa>
hantekiä, owen kautta fangiuteen; sen kautta
kuolema tungee-itzensä meidän tykömme, nijn-
kuin wihollinen portin kautta kaupungijn tun»
ge- itzenfa. Kuolema on perkelen wallasa, ei
nijnkuin HERran jaDnomarin wallasa;waan
«ijnkuin palweljan ja pöwelin: jos me hänen
wallastansa.pitt, pelastetut oleman, nijn Duo.
märille täysi hinda maxettaman piti: rukomet
ei tasa mitäkan autta tainnet; sillä Jumalan
wanhurffaus ei mitään pois rukoiitawaa kärsi,
waan witzin lunastus hinnanmaxonkautta piti
meidän lunastuxemme tapahtuman; ja tämä
lunastuxen hinda piti oleman Jumalan oma
Weri; täftä puhuu Petari: i.Epist. i: 18,
19. Deten, ettet te ole katoavaiselta
pialla eli tullaUa lunastetut; waan tal'
lijllaChristuxen merellä, nijnkuin wiat«
toman ja puhtan kariyan. Hän kijtta
myös lumalata, autuden sarwen k<drgHt--
tamisen edestä. Perkele ja mailma ei roke«
acwn mahda asetta heitänsa Christuxen walda»
kundaa ja sen jäseniä wastan, ehkä kuinga wij«

ja woimalliset he olisitkin, ei he kuitenaan
mitään aitoin saada woi. Tasa on sarwi joka

mu»
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murenda kaicki ne kuin sitä lähestywät. Te
jotka heikot otetta, uffaldakat tähän sarween.
Christus on woimallinen teisH, jotka heikot
otetta. Karttakat sitä ettet te olisi puskewai-
set kaurijt; älkät tehkö itzellenne sarwia; altat
kasilla, kynällä, suulla eli ckiekalla kokeko chi>anne cdeswastata; waan ustaldakatlEsuxeen,Hän on teidän sarwmne, Hän taita ia wot
teitä perkeleelda edeswasmta; sentahden olkat
hmväsa turwafa, ilman pelkoa lEsuren tykö»
nä. Joka alati uskoo Hänen päällensä, hän
on ilman waaraa.

Me opimrne nytt tästä sen, että tämä Inh-la pitä meillä kijtosJuhla oleman; MäettäJumala meitä etzinyton, lunastanut meitä,
torgottanut lneillc autuden sarwen; nijn tulee
meidän Hauda kijttä ja ylistää. Ellei Hän
meitä olisi etzinyt, nijn me wiela pitneydesä ia
kuollon warjosil istuisimme, nijn hywin Pa«kanallisuden, kuin Paawikunnankin suhteen.
Se nawvi tosin alunsa; nijnkuin pakanat ei
pitänyt Jumalan armo-chikosta osallisixi tule-
man ; sillä Christus sanoi Cananean tvaimol.
le: Matth. 15:24. ole Minä lähetet-
ty; waan kad)tettum lammasten tMIsraelin huonesta; euitengin jälkeen päin
ekei Hän heitäkin Evanqcliumin saarnalla.Pavalille sanoi Hän jutkisesti: Teko-Kirj.
22: 21. MeneZ M minä lähetän sinunkauwas Pakanain tykö, ja että meidän Esi.

Ss 4 tvan-
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wanftempamms owat pakanat oust, nijn on
meillä suuri syy kijttä lumalata; sillä täM
armollinen Jumala meitä etzinyt on, kosta
meidän Esivanhempamme istuit Anti-Elms»
tuxen ja Lutheruxen kautta
Paawin ikeesta ja o,uan tunnon waatimisesta
meitä pelasti. Raamatusa löywn monda
Nijtten esimerckiä, totka kiittäneet ja ylistäneet
owat lumalata, koffa Hän armoja beitä etzi»
nyt ja lunastanut oli: kosta st armollinen lU'
mala Egyptifä Israelin lapsia etzinyt oli, ja
heidän orjudestanja pelastanut, ja punaisen me.
«n läpitze wienyt, mm Moses jaIsraelin lap»
set weisaisit tämän kijtos wirren: Mos. 2. Kiri.
15:1,2. Minä weisgtt ; sillä

on sangen jalon tpsn tehnee, he-
rmoisen ja miehen mereen j>sxi:

on lpinun rvakewydeni ja kijros
rvirtem ja on minun Jumalani ja minä
ylistän Händä. Koffa David oli pelastettu
wwollisiftansa lijoitenkin Saulin kädestä, nijn
kiitti Hän Ayhää, M Rorkcinda kau-
niilla rveisulm, hän weisais kaikejia
dammestä ,a rakasti sitä, joka hänen
tehnyt oii, Syrach. 47: 9, io.
nuorukaista kljtit lumalata tnlisesa pätziza.
Niinkuin ny tr ei ketä w ole, joka el Jumalala
paljo hywaä nauttinut ole; nijn ci ole myös
ketäkän, joka sentahden lumalata kijttamaän
ja ylistämään ei sidottu ole, Aaicki loilla

hsng!
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hengi on, tljttäkätt HEAraa. Psalm. 150:6. Kyttä tulee meidän Jumalaa ei ainoastans
hywinä päiwinä; mutta myös tuffan aikana,
Jobin esimerkillä: HLXra andoi ja HBR.-ra otti, HEXrannimi olkonkiitetty. Jobin
1.21. moni kijttä Jumalaa, koffa Hän andaa;
mutta Jobkijttä lumalctta silloinkm,koffa Hänotta; sillä hän tiedettä sen hänelle parahaaxi jou«
tuman piti. Ristisänsä jumalattomat häwäise«wätlumalata; muttalumaliset kijttäwatHän.
da; ne edelliset nurisewat; mutta jälkimmäiset o»
watkärsiwäiset. Daniel kiittilumalata lalopeu»
min luolaa, Pavali ja Silas tomisa; on sijs stihminen, joka ei tiedä kijttä ja ylistää Jumala-tansa, järietoinda luondokappaletta vähempi;
siilä je tawallansa kijttä luojaansa; mutta kijt»
tämätöin ihminen unhohta luojansa, ja ei mui.
ta kuin itzensä -ftn kautta wahingoita; sillä kijt.
tämättömys on nijnkuin kowa pohja tuuli, jo»
ta Jumalan dywyden ojat kuiwaa. Surku,
telkamme kijttamättömäin hullltutta ja rukoil-kamme lumalata meidän ymmärryxemme
silmiä walaise:naan, etten me kijttämättomy-
deila lumalata wastan syndia tekisi. Kaiket'la kunnian olettamisella ja Jumalan pelwol-
la edestuokamme kijtos uhrimme, rchkammese jydammm pohjasta ja hartaudella, totiselg
uffosa wottain lEsuren päälle, joka gutun-
demme sarwi on. iloisella sydämmeM puh-
taasta mckaudesta, ja pitäkämme aina pybää
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elämäkertaa edesämme, että muutkin näkisit
meidän hywät työmme ja kijttäisit Isaa, jo.
ka on Taiwaisa; se kijtos on suloinen ja
ia kaunis. Psalm. 147: i- Kijttäkämme
Jumalaa kaickein Hänen hywäin töidcns edes.
ta; mutta erinomattain Hänen autuaxi teke»
wäisen sanansa edestä, ja rukoilkamme Hän-
da, että Hän etzls meitä, wta Hän tewvä on;
sillä Han asuu Israelin kijtoxesa. Psalm. 22:
4. Han on myös meitä silloin pelastawa kai»
kesta sijta hädästä, kuin meitä kohtaa, ja suo-

jaruumilltsilda wi>
hamiehildä, niinkuin Dawid osotta. Psalm.
18: 4. Minä kytän ja anxeni huudan

nijn mins wapahdetan wi«
hollisistani. humala Hän kiitoxen kantta
kehoitetan edespäin armosa meille hyhäa teke-
mään. Ia tämä on syy, mingätähden Jumala
meildä kiitosta waati; nimittäin: ei sentähden,.
että Hän sen kantta itzesansa tulis suuremma-
ri ja korkiammaxi; silla Hän on jo itzesansa
täydellinen, jos me Handa kijtämme eli ei;
waan että me kijtoxemme kautta walmistet-
taisijn Häneldä usiampia ja suurempia lahjoja
wastanottamaan: uijn kuin Samaritani, kos-
ka hän saadun ruumin terweyden edestä kijtti
Jumalata, sai hän myös ynnä sielunsa ter«
weyden. Joka alati kyttä ja ylistää Junia-
lata, hän myös wihdoin taiwasa Hända ijan<
raickiststi ylistämän pitä.
Pidä ensin rukMts ja sitte weisa Wirsi N:o 3Q2.

Toisna
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Toisna Sunnuntaina KolminaisudenPaiwasta.

Weisa ensin Wirsi. No 273.
enimmittäin owat Maan elä.män paremmaxi arwannect, kuinW33V Kaupungin elämän; sillä! he owat

sijna luuloja olleet, että suuresa wäkijoukosa
aina enampi pahaa nähdän ja tila löytan teh.
da sitä, kuin paha on, kuin wähemmäsä wä«kijoukosa; niinkuin myös Augustinus sanonut«n: että pellon wiljeleminen, on se nuhtetoinelatuxen keino kaickein stasa; on sijs scmawai.sesti maan elämä yxi Jumalalle otollinen elä-mä. Rauhan aikoina on hupa ela maalla;
mutta Sodan aikoina täwelewät peldo-
miehet surullisna ja peittäwät päänsä.
lerem. 14: 4- he kayowat silloin huo«NSsti. Joel. 1: 11. Tasä taidais kyllä nijn
olla; mutta yxi on walitetwpa, nimittäin:
että tämän hywän ja onnellijm maan elämän
slwusa me tuotapikaa autudemme kadotm tai«
danum. Joku taidais ajatella, ettei maa!«la nijntzckn uuhtettomasa tilasa asuwa Cbris.
titty, nijn suuresti mailman mckaudelda sisäl»le oteta; mutta woi l kuinga ustin sanottawankuullan monelda maalla asuwmselda: ei mi.nulla nytt ole aikaa rukoilla, mennäKirckoonja lukeaRaamattua, minun pita ruoctoman

vel'
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peldoa ja nijttua, jos minä muutoin itzeni ja
omaiseni rnockia tahdon. Sunnuntai vaiwm.
sesta Evängeliumista saamme tilan lawiam.
paan tutkistelemnxeen tästä asiasta.

MvanZeliumi Lucan 14: v. 16.
aikaan sanoi. lEsus tämän

wertauren: yxi ihminen teki suu-
ren Ehtollisen :c.

Tästä pitä nytt tutkisteldaman:
ihminen maalla asmsansaautudensa kadotta taita; toM

ban
i. Rorkiampana pitää maalliset,

kuin taiwalliset.
2.8.05ta ihminen senkaltaista tyh-

mittä ei tuta waan
edeswastan.

ILnsimmäinen Osa.
ostin pellon, sanoo yxi suurelle

Elolliselle kutzlltuista wieraista. Tä«
mä asia ei iizesänsi; ollut syndinen; sillä ei Ju-
mala ostanusm ja myymistä kieldänyt ole:
Abmbani osti pellon ja yhtä bywm Jumalan
ysiäwänä pysyi. Luomis. Kirj. 23: 16,17,
i- ja Jeremias Jumalan Myn jälkeen:

Icrem.
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pellon witjelemistä: pellon wiljelemiuen oli jo
wiattomuden tilasin Langemisen ialken sa»
noi Jumala Adamille. Luomis. K. 5: 19.onas hiesH pitä sinun syömän leipää.
W?den paisumisen jalkcn, on Noach peldo
mies ja istutti wijnamäen. Luomis. M.
9: 20. David tunnusti sen juurexi Jumalan
annoxi, että Hän andaa Aunnaon koit-
taa f erta ihminen menis tvöhönsä ja
astareillens ehtoseen asti. Psalm. 104:
22, 23. Salomo ylistää toimellista waimoo,
sota ppftä peldoa ja saa sen. Sananlast. e.
)i: 16. Mutta maan elämän tvköua taitan,
autuus myös kadotettu jos,- nijn tehdän kuin
wieras Evangeliumisa. Jumala on taiwaan
kaikille luwannut, jotka uffowat Hänen Pot-
kansa päälle: joka ufio ja kastetan se tu-
lee autnaxi. Marc. 16: 16. Mutta kosta
sydän rippu mailmasa, sijnä ci ensingän usto
olectan; historiallinen eli tieto.uffo hänellä ol»
la taita, joka myös perkeleillä on; Mutta tä°
mä yxistäin, ei ketään autuaxi tee. jTl?tol-
listxi tasa kutzutan, osallisuus Christuxen aU'
tudesm; sillä paitzi tätä aumutta ei toista ole
odotettapana: ei yhdeMän toisesa ole
autuutta; sillä ei myös ole munm nimee
taiwan alla ihmisille annettu, josa mei-
dän pitä autuaxi tuleman. Teto>Kirj.
4-: 12. Mes Evangelwmiia kuwailee luda«

laisia,
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laisia, jotka puolettoman rackaudens tähden
maallisiin, Christuxm ja Hänen sanansa ylön<
katzowat, nijnkmu Gergesenerit, jotka enäm.
min rakastit sikojansa, kuin lEsusta. Math.
8: Nijnkuin nuorukainen, joka mielellänsä
tcchdoi sturata lEsusm; mutta kosta han kuu»
li, että hänen piti myymän mitä hänellä oli
ja andaman waiwaisille, meni han pois mur«
heisansa. Math. 19: 22. nijn se on, joka ma»
ilmaa rakastaa, ei hänesä Isän rackcus ole;
sillä ei kukan taida palrvella kahta HLR-raa; se joka luldaau sydälnnlensa ripustaa,
hän hyljä Jumalan: kuiuga me ynnä taidam»
me palwella Jumalala ja mammonatai yn»
nä taiwasta ja maata etzia, ei manna millectän
maistu ennenkuin Egyptin lihapadat unhohte»
tan. Kaicki Jumalan luodut kappaleet ja työt
owat!hywat; waärln käyttämisen kautta ne
ästen pahaxi tulcwat, kosta ihminen ei Iu»
malan sanan jälken; waan lihallisten haluin»sa jällen ne täyttä: hywatt ja pahan tiedon
puu oli nijn lWwa, kuin elämänkin puu ja
muut Paradisisä seisowaiset mmt; mutta kos>
ka sitä ei Jumalan sanan jälken; waan heku.

kaytettin, nijn se ihmiselle surmari jou«
dui. Wijna ei ole paha; mutta kosta Noachsen wäärin käytti, nijn se wahingoitzi bandä.
Luomis. Kns. 9: 21. Hunaja on hywä;
mutta kosta Jonathan ajaattomasti soi sitä,
nijn hän lähes kuolla täytynyt otts. 1. Sam.

Kirs.
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K. 14: 41. Ei se ole kielty katzva waimon
päälle; mutta joka katzoo waimon päälle hi<
moitaxensa hända, nijn hän teki jo huorin Ka»
nen kansians sydammesänsa. Matb. 5: 21.
Olla rikas on Jumalan siunaus; saada tul»
daa ei ole syndi; mutta asetta kullan tur-waxensa, ja sanoa puhtalle kullalle: si-
nä olet minun ustalluxem. Job. 31: 24.se äffen on syndi. Jumala on kullan ihmisenhywäxi luonut; muttä usein se ylpeydexi ja
Epä°lumalan palwcwxexi käytetän. luma'la on wijnan ihmiselle wahwistuxexi ja wir-
wotuxexi walmistanut; mutta se usein häpia-
xi japaulaxi ihmiselle joutu. Nijn otollinen
kuin maan elämä muutoin sille hywälle Iu«malalle on / nijn paljon hän nijtä paherun,
jotka sen tykönä taiwalliset unhohtawat, käyt-
täwät ihensa nijnkum tämä mies Evangelw'
misa, jokaisellensa pellon osti, edesandain,
ettei halla ole aikaa hengellisiin tutkistelemu.xijn, mennä Kirckoon, lukea Raamattua ja
ntjn edespäin. Mikä on tämä muu, kuin jos
peldomies sanoa tahdois: ei minulla ole aikaa
kyndäa, kusa kuitenqin se hänen erinomaisintyönsä jaastarensa on, jota ei hän saa laimijn
lyödä. Jumala sanoi muinain Iosualle:Josuan 1: 8. M pitä tämän Laki-Raa-
matun tuleman sinun suustas pois;waan ajattele sitä yötä japäiwää. Ta-sa losua.olis sanoa tainnut: että hän oli sota.

mies,
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mies, sotajoukon päämies, jolle koko sota»
joucko uskottu oli, ci hänellä aikaa »"ut Raa>
mattua lukee; luutta ei M kuulunut. Hä.piäxi se on, koffa Chrisiitty mnoo: minä os-
tin pellon ja minun pitä menemän sitä
käyoman; ja sen kuin tarpee-lisin on unhoh.
la, nimittäin: Jumalan sanan ja käskyin ah.
keran tulkistelemisen; sillä juuri tällä tawalla
autuus hukataan.

Tomett Osa.
nijn kuulu se myös pabasti: Mi-

na rukoilen sinua sano minun este-
m, estettä ei aina hytjata jaa, kosta asia itze»sänsä ei ole paha ja asian haarat owat sowe»
liat: nijn sanoi Mephibosetb esteensä, että hän
jäi Jerusalemiin, kosta David pakeni Absals-
nia; sillä hän oli onduwa. 2. Sam. 19: 26.
Ba- llai sanoi esteensä, ettei hän wanhuuden.sa tärden ena Howi elämää itzellensä watita
tainnut. Mutta kosta ihminen wastoin pa»
rempata tietoa estelee itziänsä, pahudensa kies.
da ja edeswastata tahtoo, se on kahden kertai-
nen syndi. Mies Evangeliumisa ei peldoansa
hukuttanut olisi, waicka hän ehtolliselle tullut
olis, pellon katzelemus olis nhtä hywin toisna
aikana tapahtua tainnut: tämä oli jumi tur-
ha cstet; jos tämä mies olis ollut ymmartä»
vainen, mjn hän sanoa tainnut olis: minä

tosin
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tosin olen aikonut mennä katzomaan peldoani;
mutta koffa minä nytt kuulen, että minun
Ehtotlisnle. tuleman pitä, nijn minä sen toi-seen aikaan saastan / ja Isännälle mielixi tu-
lenEhtolliselle; Mutta hän sanoo kohdastan-sa: minä rukoilen sinua sano minun este-ni; han tiesi ylön hywin sen, että Isännän si-
ta paheruman pitt, jos hän Ehtollistlda pojes
jänyt olis, rukoilee hän estettänsä sa-uomaan. Christityt tietäwät seN/ eli heidän
pidais se tietämän, että taiwalliset aina pa»
remmat maallisia owat; että yxi ainoa sielu
on kallijmpi, kuin koko mailma tawarotnensa,
Chnswxcn sanam jalken: Mach. 16: 26. mi-tä se autta ihmistä, jos hän kaiken ma-
ilman woittais fg sielullensa sals wahin--son. Eikö se olisi suurin tyhmyys? jos joku
janois: minulla on huonesani nijn paljo teke-
mista; en minä taida tulla Kirckoon, en kerkiä
rukoilemaan eli lukemaan Raamattua: tosi-nakin, se olis enammin ncmrettawa kuin Ame-
rikanit/ jotka kulkuisten ja muitten wrhain ja
halpain kappalten edestä kulda kappaleensa pois
andawat. Minun pitä menemän: sanoottnnä tylnnä ihminen; Mutta kuka wadei hän»dä i ei kukan; waan hänen oma mielensä ja
tyhmydensä: kuka waati Christityitä juoxe»
maan katoivan mallman perääni heidän li.
hansa ja werensä, Jumalan'edeskahomisenepätoiwo; hetahtowatitzeitzestänsämurhetta

T t kan»
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kcmdaa, eikä uffo sitä/ että Jumala kaikista
lbmssW waarin otta, ja ctta Hän itzckullcn
kin maallisista tahtonsa perään jataa; on sijs
se tarpeellisin, ensin eZiä Innmlan waZ-
dawndaa, niin kaicki nä'nät meille an-
netan. Math. 6: Zz.

Mutta lienekö talla miehellä, josta Evan-
qeliunu puhun, wielä weljcxia elosa? minä
tahdon sanoa: boytynekö si-.:kaltaista Chrisii-
tyitä, jotka enämnun maallisten kumtaivoaj.
listeu puoleen katzowar i woi! mun täytyy
hämmästyä, kosta minun tähän kysymyrcn
wastaman pitä; silla minun täytyy tunnus-
taa, että tällä miehellä, joka pellon osti, on
monoa hänen katraistansa. Jos me johonkuun
kokouxeen eli seuraan menemme, nijn ei muus-
ta puhuttawan kuulla, kuin ainoastans maal>
lisistä asioista; jos joku taiwMsista jotain law
suis, nijn hän kohta Matan. Moni Chns-
tityistä otta maallisen woiton wastan, Sab-
bathinkin päiwänä, jos hän ainoastans saada
taita, hän sen kautta kymmenen saar»
naa laimiin lois. Rackaus mailman tykö so-
weliasii werratta taitan linnun lijman; kosta
linnun sijwet sillä tulewat tahraturi, istuwat
be yhteen, ja heille sttte mahdottomaxi tulee,
korkeuteen lendä; aiwan nijn se joka mailman
rackaudella on tahrattu, hän on sopimatoin
pyrkimään nijden perään kuin ylhäällä
owat. Coloss. 3:2. mutta woi tybmiä chmi-

siä!
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siä! jotka ehiwat peldoo ja kadottawqt Kn-
ningan waldakunnan. En me sitä mahda ih<
»netslla, että Turkit ja pakanat sen tekewäk»
sillä ei he paremmin ymmärrä; mutta että
Christityistä myös se hawaitan, että hepuo.
lettomasti maallisia murhehtiwat, ja sydäln-mensa tämän elämän murheella rasittamat,
jotka kuitengin Kasteesa luwanneet owat IE»suxeen ja Hänen aututeensa tytyä, on asia jo>
ta werisillä kyyneleillä itkeä täytyy. Te iöt>
ka kokootte smzret rickaudet ja tawarat, olet»
tako te suuremmasa arwosa Jumalan tykönä i
ongo teillä sen puolesta lewollinen ja hlljanen
kuolema odotettapaua? eisuingan; teidän kul«
danne ja hopianne anda teille kuolema hetkellä
huonon lohdutuxen; te otetta olnisa tmlnoisan<
ne sijtä woitetnt, että kaicki on katowainen.
Tietkat myös se, jos teidän tawaranne wää-
rydellä jaköyhäin msituxella koottu on, nijn
rc sen puolesta Jumalan wiholltset oletta, et»
tä te enämmin kullan, kuin Jumalan kanssa
yhdistyä pyytäneet oletta; enämmin maatti.
sia, klUn taiwailisia ajatellet. Te tosin jotain
jätätte lapsillenne jälkeenne; mutta se olts
heille parempi ollut, ettei he mitäkan saanetolisi, nijn ei heillä sitte nijn suurta tilaa olla
tainnut olis syndiä tehdä ja sieluansa jaruu>
mittansa hututta; ja mitä senkaltainen perin-
dö heitä auttawa on i kosta ei Jumalan siu»
nausta; waan kirous sen ttMnä on. Maallisil-

Tt 2 la
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la aiatrxilla menette te wuoteelle; Maallisia
laajat:xi!la nousette wnoteelda, ja maallml-
la ajatuxilla lähdette mailmasta; knulkat sijs
mitä lEsus sanoo: Lucan. 6: 24. N?oi tei-
tä riSaita! sillä teillä on teidän lohdu-
tuxenne. Mutta te taidatte janoa: Adra-
hamilla ja Isaattlla on myös peldoja ollut,
ja yhtä hywin olit lämalan lapset; stn siwu-sa on kukin welkapäa murhetta pitanmän
omistansa, joka ei sitä tee hän on
nata pahemoi. i.Tun. 5> 8- minä was°
tan sijhen: asia on molempain haarains puo-
lesta tosi; mutta nim tulee meidän setittä,
ettn koffa hurffat Patnarchat piti palwele-
man lumalatansa, nijn ei sitä tuultu, että
he sanoit: me ostimme pellon, me menemme
ensin sitä tahoinaan; waan he unhohdtt pel»
donsa ja tulit ensiu Ehtolliselle: heidän sananpartenansa oli tämä: Meidän menomme
on taiwaija. Philip. 3: 20. Sinun pitä to»
sin murhetta kandaman omaisistas; mutta senwuori ett saa unhohta lumalata, eikä HänenSanaansa nlöukatzoa; älä myös M ajattele;
että sinä jo silloin welwollisudes olet
omaisias tohtan, koffas ruunnn puolesta heis»tä murheen kannat, sen pitä myös tapahtu»
man sielun puolesta; muista aina ne sanat,
joilla tämä Evangeliumi päätetän: minä sa-non teille, ettei yritän niistä miehistä,
kuin kuyuttin, pidä maistaman minun

Lhtol-
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Lhtollistani. Kiwestä tosin on sydän silla,
kum ei pcltää, eikä muuta elamätansä, koffa
hän namät ,anat lukee. Jumalan sanan ylön>
tatzojat, ci vidä maistaman Jumalan Ehtol-
lista; mitä be sitte saawat maista? Helwetin
pihkaa ja tulikiwee;. senkaltaiset usein luma>
lan wanhurffan Duomion jältcn akitzelda tästä
lnailmasta pois temmatan. Moni saa halun
nauMaxensa HERran Ehtollista; mutta kuo»
lee pois ennen kuin Pappi hänen tykönsä ker-
kiä. Nytt minun metaani! jos teillä joku
peldo cli muu hyödyttäwainen elatuxcn keino
on, josta tc woittaa taidatte, nijn olkat Cbris»
tiilisesti taitajat. Eikö nijn asiat ole, jos jo-
tain ostat, nijns wisuun katzot perään, jos ka-
lu rabas subteen on hywa; ajattele tasa myös
wisuun perään, jos namät maallisetkappaleet
owat nijn mahdolliset, ettäs nijtten tähden Hu-
kutaisit iMkaickiset hywydet; tahdotkos myy-
dä kuolemattoman sielus tämäll katowaisen
edestä? eirö sinun kuolema hetkellä, kaicki na-
mät maalliset jalkees jättämän pidä? kuule
sijs Pavaliu neuwoa: i.Corinth. 7: 29,30,
31. Joilla rvaimotorvat, olkan nijnkuin
ei heillä olistan ja jotka ostawat, nijn-
kuin ei he nantigisickan, ja jotka tätäma
ilmaa wiljelerrät, ettei he sitä wäärm
käyttäisi; sillä tämän mailman meno on
menewä. Te joilla ei peldoa ja kartanoita
ole katzottawina, joilla ei mitään waraa ma-

T t 3 ilma-



Marian EtziHo päiwänä.662

ilmasa kijttäkät lumalata sen edestä; sis.
lä te otetta suurista kmsauxista wapaat: jos
mailma sentahden teitä pilckaa, niinkuin hau
emmitten tarwitzewain kansia tekee; älkät sitä
totelko; tietkät se että mailman ystäwys
on rviha lumalata nastan. Joka sijs
tahtoo mallman ystäwäolla, dän tulee
lumalan widamlchexi. lacod. 4: 4.
Ehristittym toiwo on taiwallinen ja ijankaic»
kinen: sentahden pyrkiwat he katomatto-
man ja turmelemattoznan perinnön
rään joka taiwahaasa heitä warteu
tähdelle pandu on. i.Petar. i: 4. sen»
tähden: Pois mailmantawara! sai;
muld kijtosta, Sen wirta pojes wiepi
sla tuima tuli spopi, Pois tawaroittes
kanssa, <Li ne mnll' autuut' tanna. sioismailma! Taiwaseen Hala mun
men, Mailmmset Mnmtzo, Taiwaseen
ylostabtoo, Jää mailma tans sun omais
Mä olen huomas.

Pidä rukoMs ja weisa sitte Wirsi N:o 274.

Marian Etzicko Päiwänä,
Weisa ensin Mrsi N:o 268.
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