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olis tainnut istua kusa Hän istui, wihollisttlet
Händä sieldä eiM, eikä poiswiedä tienneet oli.
si; mutta että Hän sen toden olewan näyt'
täis, mitä David Hänen personasansa, Psalm.
4a: 8,9- sanonut oli: myc>! minä tulen,
3vaamatusa on minusta kirjoitettu, sinun
tahros minun Jumalani! teen minä mie-
lelläni; nijn sanoo Hän tasa opetus lapsil-
lensa: Nojtat! nijnkuin Hän tahdois sa-
noa: miilä näen sen, ettei kuolema rohkene
tasa minuhuun kajota, minun pitä nouseman
ja menemän Händä wasmn. lEsus käffe ope«
tus lapsensa nousemaan: ej meillä täsä ole ol-
dawaa, meidän pita joutuman, minun kärjl-
mlsen pita alkaman. Räykämme! rac-
taus waadei Chrisiuxen, ei jättänyt Hänelle
lepoa; Hän oli päättänyt lunastaxensa meitä
syndifiä, ja temmataxensa meitä perkeleen
wallasta: tätä hetke MwöitziHän, jona Hä-
nen kärsimisensä aljettaman piti. Nostat!
on Pyhän Hengen oppi, jonga Hän meidän
eteemme, jotka Christityt olemma, asttta.
Nytt on aikaunesta nosta; Mixi me walriatta
puolipaiwällä makaisimme? pidäiffö zneidän
selkiän Evangeliumin walkeuden siwusa iultisi-sa synneisa ja pimeyden töisä elämäni Raf-lamme! on st toinen oppi: meidän vita ihos-
tamme luopuman; oma tahto on helwetti;
luopmnan pita meidän mailmasta maallisten
himoin poiskieldämisellä:> raeidän pitä vlös
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päin kokeman; meidän menomme pitä tai-wasa oleman. Mihin lEsus täfä opetus
lapsiansa neuwoo sen me Ichla päiwäsesä E>
vaugeliumisa eteemnie asetettuna löydämme,

Mvangelmmi Lucan 1: v. 39.
K>ijnä paiwina nousi Maria ja me-

ni Musti ylös makikylijn n.
Tästä saadan tila tutkistella:

Hurstaita Christityitä,
1. Ruinga he wirkuisesti ylosnHu>

2. Ruittgg he ktjplchtKin kulkerpat.

HLttsimmmnett Osa.
6Atjtta paiwmä nousi tNaria. Sitte"5 kuin Mana hywin yltkinut oli ja löysisen, että hauen matkansa kelpais Jumalalle,
ja Engeli Gabriel mmittäisansä hänen lango»ansa Elijabtthiä, nijnkuin käffi händä, soN'
nusti hän ihensä ja taxi liitteille. Hän nousi
ustoansa wahwistamaan, ja Elijäbethin kansia
Jumalan armo-ehjkon ylitze iloihemaan. Hännousi, ci nljnkmn Dina Jacobin tytär, loka
meni katzelemaan maakunilan tyttärilä; Luo»
mis. K. 34: 1. waan terwehtämään Johan-neren
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nexen Christnxen edellä juorian äitiä. Nljtten
tykönä, jotka Christityn mmce kandawat,
pitä näin wirkuinen nonftmtncn löytymän.
Wanhurffas taita langeta, mjnknin Lothin
ja Davidin esimerkeistä llähdan, kuttengin jos

he taldeen tuleman pitä, ei he saa jäädä mata-
maan; waan kohta ylösnouseman. Mitä,
Sanalaff. K. 24: 16. sanotan: wanhurs-kaZtaitalangeta seiyemänkerta /a nou-se jällcns, ei ymlnärrcta langemisesta syndijn;
waan moninaisesta rististä ja tuskasta. Mikä
lvanhurssas olis se, joka yhden kerran toisenjälken ehdollisiin entiselle synnin wuoteellelan-
gewi j.ujctöin nauta ei mielellänsä mene sillepaikalle, josa se langennut on ja wahmgon
saanut: eikö wanburstaan taitawamman ole-man pidäisii jotka wuotcelle inenewat ja maa-
ta panewat, ei be tiedä itzestansä ei klUlle, eitä
näe, ja jos he äsken uuckuneet owat, nijn on
työläs saada hengee heihin ja wirkuisexi saatta;
ni)n on asianijtten kanga, jotka syndijn taip; >

neet owat; heidän uffonsa kädet owat kangistu-
neet lEsnsta ansiotnensa wastan ottamaan,
jalaat hitaaxl tulleet lähimmäisen awuxi rien.
dämän; suu myMynyt Jumalan kunniaa le>
wittan^ään; silmät pimitetyt näkemään mitä
heidän rauhaansa sopi. Jos Christitw liban
heickoudesta senkaltaiseen tilaan osais langeta,
niin ei hän pysy siinä; waan Jumalan kntzu-miselle heraja ja nousee ylös: joka unesta hera-
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M han awaa silmänsä; Christitty awasa sy.
dälnmensä silmät ja tuten tunnusta, mitä lu.
mala häneldä tehdyxi tadtoo. Joka nosta tah.
too, hänellä pitä jalaat oleman, joilla yän
käy; Cbristityt käymät jalwoillausa kutznmi-sensa teillä; kävwät hädän aikana lähimmäs-
tänsa auttamasa. Jotka nonscwat, he täsil-
länst itzensä ylös auttawat; Christttyt kokot»
tawat uffonsa käden. Wapahtajan lEsuxen
puoleen, ja andeljaisudensa käden
le lähimmäisellensä. Koska lEsns kuolluista
nousi, tapahtui suun maan järistys; kosta
Christttyt katumuxen kautta synnistä ylös nou.
sewat, ntjn beidan sydämmensä wärist: ei he
abdisturen tähden löydä paickaa ollaxensa;
waan Davidin kansia, Psalm. n. sano-
wat: Minun sydämmeni ryärisee, minun
rvoimani on minusta luopunut. Maria
joka täsä nousi, oli sijttänyt lEsuxen ja kan-
doi Hänen bohdusansa; ilman lEsusta ei ku-
kan parannuxeen nosta taida: nijnwähänkuin
rampa ja raajaricko taita omin wäin nosta ylös;
nijn wähän syndinen synnin wuoteelda nosta
taita; lEsns pitä hänelle scka tahdon, että
täyttämisen andaman; näin sanoo Hän ihe:
Johan. 15:5. Ilman mmuta, ett te woi
mitään tehdä. Marian nimi merkihe Lat-
kerutta; ylös nousewalle Chnstitytte on syn»
di ja mailma katkera.

Toi-



Marian Utzicko päiwäns. 667
Toinen Osa.

Edespäin sanotan: Maria meni kijrnsti
ylös, et hän seisonut alallansa ja katzel-lut ymbarinja; waan rien?l, niin pajo kuin

hän tain; Christitut lumalisuden ticlla wacl«
daisansakijruhtawatheitänsä, ei he Christil-lisndesänsä alallansa seiso, Pavali kuhuu
Cbnstittisyden jnoxupi: 2. Timoth. 4: 7.
Joka juosta tahtoo, hauen täyty kaiken woi.mansa ulospanna ja suurinda wirevttä kokea;
Christittvin tul-c unhohta ne kuin takape-
rin owat, ja kokotta nijden penään tuin
edesa o>vat, ja pitä samoman eteen pan»
dim määrän iä3ken, joka Jumalan kut-
zumistn Lautta, ylhääidä ChrisiuxesaIBsnxesa ilmoitetun» Philiv. 3:14. Syyt,
mingätähden Christityt kirubtain, jumaliin»
den tiellä waeldawat,
luma/an kastu, joka nain kuulu: Rom 12!:
11. Mat olko hitaat toisänne. Ei se
seiso meidän wallasamme, jos me kijruhtam»
me eli ei; waan Jumala sen nijn tahtoo.
Koffa Sodan-päämies käffee sota jouckoansa
kuulkemaan, kaiketickin se joutuman pitö; ei
sowi ensingän Jumalan kastyjä wastan itziäN'
st asetta: jos järjettömät eläimet Hänen käs-
kyänsä tottelewm; eikö ne paljota e!'äni!nin
sitä tekemän pidäis i joille Hän anda-
nut on, ja oikeudensa ilmoitMUtlt. Jos C<

tttyl'
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tityld' kysytäisin ming tähden hän niin ahkera
ja nopsa on Christillisodesänsä? nijn wastatan:
RuninZall asla kl/ruhta. I. Sam. 21: 8.
Jumala on sen minulle käffenyt, en minä
toisin tehdä taida. (2) Syy on. heidän oma
hyödytyxensä: Abigailin riendäminen D.wi.
din tnkö, hänen ja hänen perheensä henaijn
säästi, ellei hän nijn ricndänyt olisi, nijn Da-
vid heidän kaicki olis surmannut; Ahristittyin
kiiruhtaminen, ennättä heidän kadoturensa;
joka ei kijruhta ihiänsa, st tulee niin wähän
ttuwaseen, kuin sekin pitkän matkansa pää-
hän pääse, l. ka ei asseldakan astu. (3) Syy
on; aika on lyhyt: Meidän wuotemmelop-
purvat pikemmin kuin juttu. Psalm. Zc>:
9. kuoleman no tulee leten, ci kengän syngiä.
sä pilneydesii kijruhtain jarohkfasti kulkea tai-
da, joka rohkiasti kijruhtain tiellä kulkea tah-
too, ei saa hän olla sairas, eikä rassaan kuor-
man alla; Christityt jotka lomalisnoen tiel»
la kijruhlawat, owat terweet ustosa, kaiken
synnin kuorman tyköönsä pois heittäwät, jon-
ga kuorman ylihe Dvad watitta:
5. Minun sfttdim kapwät minnn pääni
yliye, niinkuin rastas kuorma owat ne
minulle ylön rafkaxi tullet: he luowutta»
wat itzestansa mailman rackauden; niin kau.«
wan kuin sydän elatuxen murheella on rasiteta
tn, ei ibminen lumalisuden tiellä edes tulla
wida. Maria meni kijnchtam ylssmäki

kylijn;
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kflljn; Christityt astujat myös ylös Wuo-
rille, he astuwat Sinain wuorelle, josa be
knulewat Mosexen jylisewän ja pauhawan;
he astnwat Zionin wuorelle/ josa he näke-
wät lumasan H.ariyan, joka poisotta
mailman spnnit. loban. 1: 29. siellä be
tuulemat Wapabtajansa heille sanowan: tul-
laat lnnmn tyköni kaickt/ jotka teet-
te ja oletta raskautetut, /a minä tahdonteitä wirwotta; Matth. 11: 28. he astu.
wat Golgathan wuorelle, siellä löytämät he
lEsuxen ristijn naulittuna heidän simdeinsä
tehden; siellä näkewät he Hänen kallijn We«rensa wuotaman, jokapuhdistaa meitä kai-
kesta synnistä; 1. Johan. 1: 7. he astuwat
Nebon wuorelle, kahelewat siellä sitä tai.
Wallissa Canaan maata, josa on ilo yltäkyl-
läinen jariemullinen meno Jumalan oikialla
kädellä ijankaictisesti; ja sentahden sndämmes.tansä tonvowat ja sanomat: Mja! jos ai-
ka se autuas pian jouduis, Amn ILsusmeit omians tykons noudms!

Tästä nytt se nähdän, kuinga meidän Chris-
tillisydesämme kijruhtaman pitä, sijhen asti
että lne määrän päähän kerkiämme, ussosta
uffohon, ractaudesta rackauteen, kärsiwällisy»
destä kärsiwällisyteen, ja rististä ristijn pitä
Meidän siirtymän ja kulkeman. En me wielä
sinne joutuneet ole kuin pidäis; waan me
olemme wielä tiellä. Wirkninen nouseminen,

pitä
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p'tä joka hetki ja patwa öikian Christityn fy.
könä löytymän; watcka ei hän elä cbdollisisäsynneisä, hawaihe hän kuitengin, että lcha ja
weri händä mailmaan ja sen turhnteen wetäa.
Ei si-uä wielä kyllä ole, että Christityt wä-
henewät pahudesa, heidän pitä myös hywyy.
desa ltsäändymän: he lisäandlmät uffosa, a
tydy siihen, että l)e Catechisinurcn, nijnknin
Summan Christillisestä opista taitamat jasen ymmärtawät; mntta he ahkeroitzewat
myös Jumalan ja meidän HENrcm lEsmen
Christuren tundemisesa pmwä päiwäldä kas»warensa; ja että Chrisnrty nffon tiellä edes»
tulla mahdais, lukee hän wiriästi huoneesan.sa pyhää Raamattua; otta Jumalan sanasta
waarin, koska se saarnatan; parahtmmat
Raamatun paikat itzellensä tuturi tekee; muis.
tuttu ne itzellensä usein ja ellei bän nijtä ym
märrä, nijn pyytä hän opettajaansa nijtä se»
littämaan. He lisääudywät jumalisuden tar-
jottunsa ja hywäin awuin tiellä rteten Ml»
kewat; ei alnoastans yhtä woittoo toisen jäl»
ken, lihansa ja werensa ylitze saada/ haluja»»
sa ristijn naulita ja ni!tä wähittäism Chris»
tuxen ikeen ale waatia pyydä; mutta myös
abkeroihewat heitänsä siitä, että he hywisä
tsisä rikastuisit ja tallelle panisit lyellen-
sä hyrvän perustuxen edespäin, i. Ti-
moty. 6: 19. ahkeroiyewat uskonsa
6wua osottamaan, ja awusa toinda, fa

tHlme-
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toimesa kohtuMsuutta, ja kohtullisnde-sss l'ärs!wäl'isyynä, ja kärsinml!esi'desämmalisuutta, jumalisudesa weljelltsta
mcrautta, ja weljcllisesH racVaudesa fh-teijtä r<ackankta. 2. Petar. 1:5,6,7. Mut'
ta mikä lwödytys Christityllä on hauen wir-
Misesta noiftmisestansa ja kijruhtamiststansai
sinua hyödyrys kmn Mmmtta oli, Hän tuli
Elisabethin tykö. Elisabeth merktze Jumalan,
lepoo, Jumalan lavsi löyta lewon sielullen-sa; ja jos han rviela warahm kuole, mjn
hän on tmtengm lervosa. Mijsand. A.
4: 7> He saawat asua rauhan huoneesi;,

majoisa ja jaloja 3cn?osa.
Esai. 32:8. Mutta kuinga tämän wirckui-seu nousemisen jakiiruhtamisen kansia asia on
nytt Christittyin seasa? asiat owat juuri huo.
nosti: enin osa Clmstityita owat juuri hem-
p.at maillnan perään, ei tahdo eikä taida lij'
tlltta ihiänsa, pysywat wanhasa synnin w'wasa; he luulemat; koffa he mailman cdcsä
ei mitään laitettapaa wikaa tee, niz>? ci eriln>°
maista ylösnousemista heilda waadita. Jotka
eläwät ylön snömisesä ja juomisesa, rijdoisa,
ylpeydesa ja lähimmäisen sortamiscia :c. ei en.
sinaän tottele, jos Saarnamies heille sanoo:
nostat ylös synnin unesta; he luulemat sen ole-
wan sanotun, nijlle ainoastans, jotka waras-
tuneet, huorinneet ja murhanneet owat; sen-
kaltaiset el kijruhta Sinain wuorelle, ei tah.

do
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dotutasyndeiänsä; ja sentähden ei sillen tn.
le Sionm wuorelle. Moni pitää
Christillisnden kewiänä käsityönä eli smutto.mudesa, ei ensinkän ajattele ylösnousemista
eli kijrublamista. Moni toiwoo että taiwas
hänen tykönst tulis; mutta on hidas tekemään
taiwalle wakiwaldaa. Jos autuus heille niji,
tykölangeta taidais, kuin kvvftt fibunat,
kosta nijtä pudlstetan, mzn de putowatsen suuhun, joka nijtä syödä tahtoo. Na.
hum. z: 12. Nijn he sen mielellensä soisit;
Mutta he vettäwät ihensa: illnan juorua ei
palckaa saada; ilman pnrjebtiulista eli sonta»
mistä ei satamahan tulla; nijn ei taiwaalliftensatamahan ilman tuffaa ja työtä kukan tulla
taida. Maallisista kappaleista en me mitään
ilman työtä saada taita; taiwan auttaen me
kyllä saamme ilman ansiota; mutta kuilen.
gin ei tlman juoxna ja tilwoitnsta.
samois edelle, että hän olis saanut lEstuennähdä; Lucan 19: 4. jos me Jumalan HKnen kunniasansa nähdä tahdomme, nijn pitä
meidän uEon ja lumalisuden tiellä juoxemall.
Israelin lasten täydyi kijruhta, koffa he Pha.
raota wälta tahdoit. Mitä Engeli Lothille
sanoi, sen sanoo hän wielä fille, joka sielunsa
pelastaa tabtoo: turrpa iyes wnorelle, ep
tes huHmsi. Lnomis. K. 19: 17. riendäkät
Stnain ja Sionin wuorelle, nijn teille hywltt
käy. Mitä te tähän asti unhohtaneet oletta,

kow
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kokekat se kijruhtamisen kautta palkita. lu<malatromat owat nopsat synnin tiellä juoxe»
maan? ettekö te enämmin mahdais kij uhtaa
tmwcm tiellä, kuin he helwetin tiellä i Kat.
zokat ihe päällenne, kmnga wiriät te oletta
maallisisa menoisa? te nousette ylös warhain,
kuljette yli maan ja meren: eiköstä se sijs ole
häviä, että te niin hitaat ja huolimattomat
oletta nijsa asioisa, kuin sielunne autuuteen
sopiwat? höyhendä te kyllä taka ajatte; mut.
ta Kuniizgaan waldakundan ett te ensingän
tottele. AlMt, ractat Christityt! sitä ajatel.
ko, että aikaa on kyllä; sillä en me taida tie-
tä koffa meidän elämämme aika se loppuu:
ehtona jo toisin olla taita kuin aamulla oli.
kan; jakuolema tulla, koska wähin sitä aja.
teltan; alkämme sijs Mndymisen kansia wij>
wytelkö; waan nostamme tänäpänä, ja kul«
kekamme kljrusti uffon ja hvwäin awuin tiel.
lä; kuka tiesi huomena tulee se myöhään. Met°
dän pita aina Davidin kansia sanoa taitaman:
Psalm. 119: 6c>. Minä riennän ja en wi)-
wx, sinun kastyjäs pitämään: el kukan
ftan warahin juosta taida; silla meidän zpitä
ajatteleman luojaamnle «NHrudesamme
Saarnaja Kirj. 12:1. Moni luule aitaa
kyllä olewan wanhudesa eli koffa kuolema
wuoteelle laffetan, käänoä ihtänsä; mutta ku«
ka wisseyttä sinua sijtä, että sinä wanhaxi tn»
let, eli että sinä sairaaxi tuleh ennen ttnnskuo.

U o ltts
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let 5 eiköstä moni kuole lapsndesansa ja nuoru.
desansai eikö moni kuolemalda ilman tautia
äkitzeldä pois temmata? jos wielä nijnkin olis,
että sinä kipiäxi, eli wanbaxi tulisit, onkofinul»
la silloin woimaa käändä ihiäsi sijtä et kukan
sinua wisseyttä taida; wc.,m pikemmin on stpeljättapa, että se joka eirattisna ollesansa kään.
dymiseen ylösnosta ja jumalisuden tiellä juosta
tahtonut ole, työlästi sairaudesansa ja wanhude.sansa enää thensä käändä, lukea lnuutamia kir.
jojakuolin taudisansa, ei tee kylliri kaändymi»seen ja soweliaxi autualliseen tääldä lähden,
döön; on sijs se parempi alkasemmin käändä
ihiänsa, kuinmyöhämmin, waicka ei se kos«
kan aikainen ole. Esaun kyyneleet ja mehän
otus tulit hiljain, Luomis. Kirj. 27: David
hän eyei warham lumalata. Psalm. 63:
1. Ei kostan kuultu ole jonkun walittaneexisen ylihe, että hän aikaisin Jumalala pelkä-
mään ruwennut on; mutta monoa, että he hil>
jäinsen tehneet owat. Kosta lne monen wuo.
tisilla ja epälukuisilla synneillä lastautetut
olemma, nijn on se rastampi ylösnosta ja lu>malisuden tiellä juosta; tasä taidais joku wa-
littain sanoa: en minä Cbristillisyyttäni nijn
korkialle saatta taida, kuin minä tahdoisin;
kyllä minä koen juosta lumaltsuden tiellä;
mutta perkele, mailma ja minun oma lihani
panewat monet esteet-tielle: en minä hawaitze

lisään^
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lisäändymistä tykönäni, usein senkaltaiset aja-
tuxet ylösnousemat minusa. että se oUs pa«
rempi, jos minä jättäisin sillänsa. Wastaus:
Muilla Jumalan lapsilla on sama walitus
ollut, ett sinä se ensimmäinen ole: Muista mi.
tä Pavali sanoo: Nom. 7: 18. tahto mi-
nulla <)n; mutta täyttää hyrpää, en mi-
nä sitä lsydä; jos Pavali, jotaoli Jumalat,
le walittu aset, näin walitti; nijn me wihel,
jäiset siihen tytykamme. Täällä me täydelli.
sen ei tiedosa, eikä pyhäsa >a lumalisesa elä»
mäsä tulla taida, silla meidänChristillisydelw
me lisäändnminen enämmln seisoo hartasatahdosa ja hanoituxesa, kuin täydelliset täyt.
tamisesä: se on jo" täydellisyys, kosta me wa»
jawaisudemme tunnemme; sentähden älä ra-
kas Christttty! häinmästy; waan toe edespäin
harjoitta Jumalisuutta, sen woiman jalken
kuin Jumala sinulle lainawa on. Auxes huu»
da Händä ahkerasti, Hän lupauxensa jälken
tule sinun awuxes. Mittä annan Hengeni
teihm, sanoo Hän: Ezech. 36: 27. kostaHan Hengensä puhalda meihin / nijn mesaamme wOlman, me moxemmeja en me waellamme jaenwä-
!7. Esai.4o: 31. waicka perkele esM sinua
lumalisudes juoxusa, nijnkuin hän Pavalinkausia teki, nijn Jumala kuitenkin ei sinuahylj.ui; waan sanoo sinulle: tydy minun ar.
mo«ni; silla minun wdimanl on heikoisaUu 2 rväke-
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wäkewä. 2. Cor. 12: 9. Te hurffat sie.
lut! olkat sijs bnwäsä turwasa ja sijta wakuu.
tetnt, että Hän, joka hywan tysn teisäalkanut on, sen mpos Cdristuxen pm-
Tväan päättawä «n. HERra minun lu.
malan:! wahwista nytt minua woimallas,
waeldamaan ei nijnkuin lihan orjat, jotka sie«
lunsa nulrhawat; waan nijnkuin sinun oma
lapses. Ame!

Sitte kuin sinä rukouxes pitänyt olet nijn weisa
Wirsi N:o 248.,

Kolmantena Sunnuntaina Kolminat-
suden Paiwastä.

Weisa ensin Wirsi N:o 264.
WZttä Wapahtaja HENra lEsus suur.2ZA ten jakorkiain kansia maitmasa kansia-

käymistä pitänyt on, sitä en me misiwkaikesa Hänen elämä kerrasansa löydä: en me
lue sitä misan, että Hän Herodexen kansia it»
zensä ttituxi teki, että Hän kawi PlimnMsta
Pappia oppimasa, eli maanherraa PontiusPilatusta; mutta sen me löydämme/ että
Hän halwan yxikertaistn ja mailmalda vlön«
kahotun kansan seumsaoli, nijn että Hänesätäytetyn Prophetan Esajan sanat: Ejai. 61:
1. HILRm on minun woidellnt saar-mmgan ksyhMe hywäa sanomam. Al«

haises»
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haisestaja köyhästänelhestä Hän snnnni:'
wat paimenet ilmoitit Hänen syndymän ..

Koffa Hän saarna wirkaansa astui,, walitzi
HW Apostoleixensa ei suuria jakorkeita ihmi>
siä; waan halpoja kalamiehiä. Lihansa päi«
winä Hän enimmitten aina oleffeli wiheljäis'
ten seasa, jotka kaikista paickaknnnista Hänentykönsä kuljetettin. Kossa Johannes Kastaja
kari opetuslastansa Hänen tykönsä erlnomai»sen korkiankysymyxen kansia lähetti, löysit he
Hänen suuren joukon, sokiatn, ondnwain,
spitalisten, kuuroin ja monelda muulda sai-

raudelda woittttuin keskellä, jotka kaicki H n
paransi. Sunnuntai paiwanen Evangeliumi
osoita meille myös sitä sama.

ILvangeliumi Lucan. 15:0.1,
Htijhen aikaan tulit lEsuxen tykö,

kaickiPublicanitjasyndiset. :c.
Tästä nytt tutkitteldaman pitä:

ISsuxen halpaa seuraa;
!. Ransaa,ionga kanssa Hän olesteli.
2. Millä rawalla Han heidän ikans»sans igeltsä menetti.

Hnsimmälnen Dja.
nimellä nimittä kansan, jonga

Uu 3 seu-
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seurasa lEsus oli, nimittäinPublikanit: nä.
mät tosin Romalaisten tykönä olit suuresa ar»wosa, joilda he Tullin ostaneet olit; mutta
Juvalaisten tykönä juuri ylönkahotut; he wi.
haisit heitä ja pidit heitä Christittöminä ja
kunniattomina, he asetit heidän pakanain,
portoin ja sumimvain syndisten rinnalle; he
olit weremmeiäln ja lapamatoin kaltaiset wer.
m imemäsa, täyttämättömät, elätit itzensä
muitten salwosta ja rikastuit muitten hiestä
m werestä; nmnät teit mitä heille kelpais,
eikä ensingän peljänneet Nomalaisia; he elit
nijnkuin wapaat Herrat, koffa he waan ma,
xoit Romalaisille oikein sen sowitun rahan
tullin edestä. Näitten Publikcmein jsukssa
oli nytt lEstls: Matheuren, joka istui tulli,
huoneesa, kuhni lEsns Auostolirensa; Zachen.
xen tykönä atrloitzi hän, joka oli Publikanciu
ylimmäinen. Koffaludalailet sen näit napi»
sit he; Lucan 19; 7. Mutta lEsus osotti
sen, että Hän sen arwosa piti, mitä mailma
ylönkahoi. Koffa nytt näillä Pnblikaneilla
oli aikominen elärensä JohannesKastajan neu»
won jalken: älkät enämpi waariko, kum
teille säatty on; Lncan 3:13. he kadutt en»
tina wääryyttansä, ja mitä he ennen waäry»
della ottaneet olit, tahdoit takaisin maxa; nyn
lElus ei toisin olla tainnut, Hänen tändyi
ystäwällisnnmalla tawalla heidän kalifiansa
kansia« käymistä pitä. Toinen lai kansaa, jo»

ka
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kamailman edesä oli halpa ja ylönkatzottu,
jotden seurasa lEsus oleffeli, kuhutan ftndl-
sixi; joidenga kansia ei ymmärretä kuuluisat
ja rickaat; silla heidän syudinsäei tule huu»
toon mailmasa; waickahe suuremmat syndi-
set olistt, kuin muut. Kuka uffalsi sen ai-
kaisesta ylimmäisestä Papista sanoa, että hän
oli syudinen, waicka hän oli Saduceus? et
kukan; syy sijhen oli: hän istui suuresa wiraa.sa, hänellä oli suuret hnwydet ja tawarat;
mutta syndisten kansia täsä ymmärretän ne,

julkisten ja ttettyin pahain töitten tähden
ollt wihattawat ja kartettawat. Mutta mi'
ta me Publikaneista sanoneet olemma, että
he katuwaisella sydammellä lEsuxen tykö tu«
lit, sen me myös näistä syndisistä sanoa tai-
damme; sillä muutoin Christus ei heitä was-
tan ottanut olisi; paha Hn, ei sepysy Hänen edesänsä. Psalm. 5:5-

Toinen Osa.
Oosta me edespäin tutkistelemme, kumga

nijn me kahtalaisista waariuotamme: i:
Kuinga'lEsus heitä wastcm otta ja 2: Kuin.
ga Hän syö heidän kansians. Hänensensa sanowat: Tämä: et he tahdo Händanimeldansä nimitta; nijn wihaiset ja kiucklii'
set olit he Hänelle; he tahtomat nim paljo

U«4 sanoa:
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sanoa: Tämäpyhs mies, joka muutoin wh.
too olla Messias, suuri ja pyhä opettaja, ja
muita ihmisia pyhaxi tehdä tahtoo, katzo: min»
ga kansan Seurasa Hän olesselee Publika<
nein ja syndisten seurasa. Tämä syndlsiä
wastanotta, se on: Hän oleffele yftäwälli.
sesti heidän kansiansa, nijnkuin parhaimmat
ystawät keskenänsä; kosta he Hänen tykönsä
tulewat, otta Han heitä aiwan rackaasti ja
lemyiästi wastan, nijnkuin Isa tuhlaja - poi.
kansa wastanotti, hän langeis hänen kau-
laansa ja suuta andoi Luc. 15:20.

syndisiä wastanotta. lEsns ei
toisin tehdä tainnut; silla syndisten tabden oli
Hm mmlmaan tullut poika tuli
autuaxi tekemään sitä tuin kadonnut oli.
Matth. 18: n. Syndisten seurasa tahdoi
lEsns olessella; mutta ei wanhurffasten, ui»
mittäin, senkaltaisten, jotka itze päällensä us-
kalsst, että he olit hurssat, jotka kijtit luma»
lata, ettet he olleet syndiset, Luc. 18:9. Hä«
oli Israelin parandaja, parandajan pita sai»
rasten stasa oleffeleman; 'terweet ei suuresti
Händä kosy. Waicka paimenella on yhdexän»
kymlnenda ja yhdexän lammasta, nljn bän
Krltengin sen yhden perään menee, ka-
donnut on, että hän sen löydäis. Isä, waic-
ka hänellä on monda lasta, ei hän kuitengan
yhtä ainoatakcm nijsta kadotta tahdo. laco.
billa oli wielä yxttotsta kymmenda poikaa, ja

ei
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ei tahtonut anda itziänsä lohdutetta poikansa
Josephin kaipauren ylitze. Luomis. K. 37: 35.
Meidän lEsuxemme on se hywä paimen, joka
wiriästi kadonnutta lammasta etzij. Hän on
ijankaickinen Isa. Esai. 9: 5- jonga Isälli-
nen rackaus ja lauptus pysyy ijankaicnsesti,
kninga taisi Hän heitztä ulos, tyköänsä,suure»sa siidämmm ahdisturesa tulewia lapsiansa,
ja cmdaa heidän wiheliäisydesiinsä huttua
lEsus nijnkuin yri Isa, Hän armahtaa kmc«
kia nijtä, jotka syndinsä sydämmestänsä tnn»
dewat ja surkiasti itkewat, ja wahwalla uffol»
lli pakonsa Hänen tykönsä ottawat. Hän on
se joka sanoo: eiks Mphraim ole minun ra<
kas poikani ja minun ihana lapsen: i silla
minä kpllä yfwin mustan, mitä minä
hinelle puhunut olen, sentähden minun
sydammem halkeelaupmdesta hänen koh-
taan a, että minä kaiketikin armahdan
häudä. lerem. 31: 20. (2.) Hän ftoheidän kanssansa. Se näkyv nijnruin IE«suxen wihamiehet sanoa tahdMt: Hänellä
on ahdas ruoka atrian peräap, sentähden me»
nettä Hän itzettsä uijn ystöwällisesti heidän
kanssansa. Mutta woi! kninga tämä pimi.
tetty kansa eryy, se oli Hänen ruokansa, että
Hön Jumalan tahtoo täytti: Jumalan tah,
to on, että syndinen käändä itzensäla tulee au.
tuari. Isowainen ei nijn suuresti halaja ruo.
taa, kuin lEsus Christus syndisten käändy.

Uu 5 luistä
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mistä halajaa; ei ruoka kostan isowalle nijn
hywasti maistu, kuin lEsus näitten syndisten
parannuren ylltze ihaitui: heidän kyynelens
oli Hänen ilo wijnansa, heidän käändymisen.
fä Hänen huno ruokansa: kosta he kyynelillä
tnlwit, nijn Hän ilolla nijttämääu rupeis.
Ah laupiasta Wapahtajaa! -joka näitä publi.
kaneja ja syndisia ei ylön kaho. Mikä zsyndi»
nen nytt enää pelkäispolwiansa notkista sinun
edesäs, ro la hän sen näkee, että Pudlikamt
ja syndiset atrioitzewat kansiasi ett stnä Z)lön.
katzonut Ryöwäriä, jokaristin päällä tunnus-
ti syndinsä; ett syndistä waimoo, joka makais
jnltais inuresa ja itki; ett Cananean waimoo,
zoka tiellä huusi sinun jälkees; ett Publikania
templisä; ett Petaria, kosta hän sinun kieldä»
nyt olij ett myös omia murhalniehtäs; waan
rukoilit heidän edestänsä: kuka hywansa sinun
tykös tulee, kyynelita wuotawilla silmiiiä,
ustolla sydmumesänsä ja Christuren ansion
omistamisella edeskatzottuna, hän on sinun
tykönäs terwe tuldua. Me olemma usiin sy.
dammemme sinulda sulkeneet; mutta sinun
helmas alna meille auki seisoo; me olcmma
myös nljn suuret syndiset, kuin nännit Publi»
kanit ja snndiset Evangeliumisa; me uskomme
myös saawamme, niinkuin hekin, sinun armo
pöydallas istua ia armo herckujas nautita.

Mitä Christus täsä teki, ei Hän hawen»
nM oleskella synd»stcn ja alhaisten seurasa,

kosta
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kosta he heitans paransit; sen me näemme kaic-
kein oikeitten Christittyin tckewän; he ratas»
tawat Jumalala pelkawäisiä köyhiä, ystäroäl<
liitä kansia - käymistä heidän kansiansa pitä»
wät, nijnkuin lihallisten weljeiusäja sisarten,sa kansia. Köyhä palcka pijka / joka sydälu»
mestansa pelkä ja rakastaa Jumalala, on,pue»
tettuna lEsuren wanburskaudella ja pyhyde»
sä waeldaa, on Jumalan edesä samasa arwo-sa, knin Jumalinen Keisarin Emandä: kuka
siis mahdais sitä halpana pitää. jonga Iu»
mala yrikertainenpeldomies, joka
Jumalaa paiwelee, 01l parembi kuin vlöspai-
sz-.nut Doctori, joka Jumalansa ylöukaho.
David andoi Mephldcscthin, joka oli rampa
jalwoistansa, ja kuollueua koirana pidettin,
joka patwä syödä hänen pöydäldausa; 2. Sa-
muel. Kirj. 9: 7. eugöstä sijs me, nljnkuin
lumalata rakastawaistt Cbristiwt, mahdai?t
rakastaa ja kunnioitta lumalata pclkäwaM,
waicka he alhaisesa tilasa owaii eikö meillä
kalkilla c>le yxi eikö pxi Jumala mei-
tä luonut olei Mnlach. 2: iv. engö me kaic»
ki yhdestä aineesta tehdyt ole i engö nie kaicri
ole weljet ja sisaret Christurcsa i engö me kaic-
ki ole jäsenet yhdesa ruuuusa i yri jäsen ei kat»
zo toista ylön; silmä ei ylönkaho jalkaa. waic<
ka se usiasti ropakosa seisoo. Mutta sm va.
helupi! ei kaicki jotka Christitym kuhutan.
astu Christuxen affeleisa, ja rakazta köyhää

kanjia.
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kansia. Christittnänsä. Haanian, jo.
kaeiwoinnut kahoa, sen alhaisen ja köyhän
Mardochain puoleen., on jättänyt monda ivel»
jeeijalkeensä; Nabalilla on monda kaltaistan,sa, joka siitä wawotnsta köyhästä Davidista
sanoi: 2. Sam. Kirj. 25: ic). Kuta on seDavid i ja kuka on se Isäin poika i tänä.
pänä se usein wielä todexi tulee, mitä Su»
rach.
ryytta ja oycDa sitä; mutta Wdan
typ Larsia ja kijtta. Jos köy-
hä puHuu, nijn de simorrat: kuta tama
on? Pavali tosin Timotheuxelle anda tanlän
kMms: 1. Tim. 6: 17. Räste nijta knm
rickaat täsa mailmasa orvat, ettei he yl-
peilisi; mutta kuinga aiwan harwat ne owat,
jotta tätä tottelewat i usein kuullan wielä sa.
nottawan: kaste, kaste wielä, odota, odoti
tviela» tasä waha, iiella yM)a. Esai. 28:
iv. Sen sanan jalten, .jongas «neille
Hlkßran nimeen sanot, en me tahdo
sinua fuingan tuulla; lerenl. 44:10. muO
ta woi sinuas ylönkayoja! luuletkosst-
tei sinua ylonkayota? Esai. 33:1. Nijn
wähän kmn sinä rakastat köyhää lähimmäis-
täsi nijn wähän rakastaa sinua luMala jal°
lens: kayttäkälnme sijs mettämme toimelli.
sesti; alkamme ulkonaisen muodon jalken ke-
uestäkän duomitko; wacm dnomitkamlue sen
hywyden jälken,kuin kullakin on, waicka sun

lähiM'
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Wmmäises luojaldansa on tomuun heitetty,
ja ryysyisä puetettuna käydä täyty, on kui-
tengin hänen sielunsa lEsuren kautta nijn kal>
lijstt lunastettu, kuin sinunkin stelus. Deman.
ti pysyy Deumutina, waicka se makaa ropa»
kosa eli ryysyisä käärittynä. Mäwästä useinsanoo moni: jos hänen koiransa tults tyköni,
nijn minä senkin wastan ottaisin jahänelle hv»
wää tekisin; mutta täsä meidän parhaan ys.
tawämmelEsuxen, ei koira; waan weli tulee
tykömme. Koffa köyhä Jumalinen meidän
tykömme tulee.- Matth. 25: eiköstä meidän
ystäwällifesti händä kohtan meitäunne käyt.
tämän pidäisi ja waraa myöden hänelle kaic»
ke hywää tekemän? ellei meillä mailmalda
sentähden kunniaa ole, että me köyhän kansia
oleskelemme, en me tarwitzeckan murhehtiasen ylihe; sillä mailmalda me muutoinkin
pilckaa ja ylönkatzetta kärsimme. Mailman
wiha on Jumalan ystäwys: jos wielä mail.
man wiha kauwankin wijpyis, nijn me wih»
doin kuitengin sijtä ulos autetan ja ijantaic-
kisen ilon, kunnian ja huwituxen taiwaasasaamme. Amen.

rukouxes pitänyt olet nijn weisa Wirsi

Nck
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Neljäntenä Sunnuntaina Kolminaisuu-
den Päiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o zZ.
wiela joku jäänyt Saulm

huoneesta tehdareni
<3V Jonathanin tähden hänelle i kos-
ka David mieleensä johdatti, sen rackauden ja
ystawyoen, kuin hänen ja Jonathanin wälil»
lä oli, nijn edestuo hän tämän kysymyxen,
sijnä aikoimisesa, tehdäxensä laupiutta Sau.
linsunrimman wihamiehensä jälkeenjääneille.
2. Sam. K. 9: i. Davidilla nmt oli walda
käsisä, tehdäkensa niiden kansia, jotka Saulin
huoneesta jäljillä olit, niinkuin Saul hänen
kansiansa tehnyt oli; Mutta David ei ollut kos.
too pyytäwä; waan hän tahdoi tehdä laupiu»
den Saulin huoneen kansia: David muisti ta>
sä, mitä hänen uffollinen ystäwansä Jona»
than hänelda pyytänyt 011, nimittäin: kos-
ta <)BRra härvittäa Davidin wiha-
miehet, iye tunkin maaldansa, ett sinä
ota lauviuttas pois minun huoneejiani
ijantäicriftsti; i.Sam.K. 20:15. tätä pyy»
si nytt Dcwld täyttää. Phteisesti sanotan :

kunnia tawat muutta. Davidia ei sijhen soi«
mata taita; mitä hän alhaisesa Masansa lu«
.wannut oli, fen hän nntt, sitte kuin hänKu»
mngaxi tuli, täyttä pyysi, ei.hän lupaustans

unhoh«
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nnhohtanut, nijnkuill Juoman-lastia, mitä
hän Josephille lupais; ei bän sitä odottanut,
että de tulit Mnen tykönsä rukoileman banda,
bän kysyy ihe: Olleeko joku wiela jäänyt
Saulin huoneesta i SittcNlin Jumala nytt
oli hänelle andanut onnen ja woiton/ wiha»
miestensä ylihe > ja hän rauhasa asumaän ru°
peis, nijn pyysi hän sitä Jumalalle kunniari
ja alammaisillensa menestyxexi kautsää. Hän
tahdot tehdä nijlle laupiudeu, jotka häneldä
ei olleet sitä ansainneet, hän tahdot laupiu»
den tehdä ei paljailla sanoilla; mutta myös
työllä ja totuoella. Jota lumalisempi ihmi<
nen, sitä laupiampi on hän myös: wan°
hurstas armahta Juhtaansa; (paljota
mämmin toista ihmistä) mutta Jumalat-
toman sydän on halutoin. Sanalaff. K.
12: io. David ei tahdo jumalattomam lu>
luun tuetta; sentähden ei hän kostoa; waan
lauplutta ajattelee; Christus tahtoo meitä
myös sitä samaa tekemään / ntznkuin Evan-
geliumisa nähdä tattaan.

LvanZeliumi Lucan 6: v. 36,
aikaan sanoi lEsus Hänen

opetuslapsillensa: olkat stntäh-
den laupiat/ nijnkmn teidän ;c.

TM nytt tutkisteUan:
Sim
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Sitä Msuxelda waadlttua laupmttft,
ottain waann:

2. Sen perustuxesta.

Mnsimmmmn Dsil.
ole Christityllä sijhen ehdon walda, jos
hän laupias olla tahtoo, eli ei; waan

se on Christuxen kästy; olkaat laupiat, joka
käffy ihmisen ijankaickisen autuden taipauren
baastolla päälle vandu on. Laupias on nijn
palio, kuin lämmin sndammestä, että sydän
lähimmäisen wiheljäisyden ja tuskan ylitzc
lampiä; kossa lähimmäisen hätä ja tusta
nähdän )a kuullan, annetan se sydämmelle
kända, ja walmis auttamaan ollan. Moni
kuhu sen laupiudexl, kosta köyhälle joku almu
annetan; mutta, kosta se sydämmestä tapah.
tu, on se ainoastans laupiuden hedelmä. Pha<
ristuxet annoit almua runsasti, kuitenkin ei
heisa laupiuden kipinäkän löytty; silla he teit
sen woittarensa ainoastans kunniaa mailmal»
da. Lesti andoi ainoastans kaxi ropoja; mut»
ta oli laupiampi Phariseufia; sillä bän olis
mielelläns enämman andanut, jos sijhen hä«
nellä waraa ollut olis. Laupiat tulee meidän
olla nijn wihamiebiä, kuin ystäwia kohtan,
kaiket hädäsä, olis se hengellinen eli.ruumilli<

mn>
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nen. Laupills kuin sielulle osotetan on paras:
koffa Chrlstityt näkewnt mondaiuoxewanpain
ijankaickista kadotusta, pitä he laupiudesta
lijwtettaman, senkaltaista pimitettyä sielua,
kurituren, neuwon ja manauxen kautta, hel.
wetin jalopeurankidasta pyytämään pojestem-
mata. Jos me Jumalan täffyn Kätken»Mosex. 2. Kirj. 23: 5. olemma
järjetöindä kuorman alla makawa Aasia aut.
lamaan, ja armahtamaan sitä; kuuma paljo
enämmin pitä meidän synnin rastan kuorman
alla makawMa auttamani ellei neuwot ja
mancmret auta, pitä sydän kuitengin laUpiu«
della täytetyn oleman, ei unhohtaman huoka'
ta jarukoilla, senkaltaisen wiheljäisen syndisen
ihmisen edestä: wanhurstan rukous woi
pallon, kosta se totinen on. Jacob 5:16. Jos uskon rukous autta sairasta ruumis»
ta, mirei sitä synnisä sairnsna makawaa sieluai
koffa Cvtychus langels kolmannesta ullakostaalas, ja tuettuna otettin ylös/ nijn Pavattlaffi itzensä hänen päällensä, se on: hän rukoili
hartaasti tämän kuolleen ruuiNin ylitze> että

hän tuli eläwäxi. TekoKirj. 20: 9, tö. Gytt»
nin kautta lange sielu alas hitwetin sywään
pohjaan; mutta uffowa rukous taita senkal-taisen kuolleen sielun eläwäxi tebdä> Lähim.mäistä kohtan ruumillisesa HMsä tulee meidän
myös olla lauptat; ellei hänellä olis waraa
NMa, nljtt pitä meidän oikeudestamme jotn

' Kx km
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kin helpottaman, laupiat pitä meldän oleman
myös nijtäkin kohtan, jotka meitä wihoitta»
wat jawahinaoittawat, nijnkuin Stephanus,
joka rukoili nsidcn edestä, jotka hänen kiwitit:
Hlkßra! älä lue heille tätä sxndiä<
Teko°Kir< 7: 60. Me surkuttelemme mtelipuo.
lisiä ihmisiä; jotka Jumalisille wäärin teke.
wät, owat wimmatut ja perkeleeldä lumotut,
eikö meidän senkaltaista armahta tulisi i sen
ihmisen puoleen, joka polte tqudisa makaa ja
kaickinaista turhuutta ja kelwottomuutta pu.
huu, katzomma ine kyynelillä; silla me tiedäm»
me sen, ettei hän tiedä, mitä hän puhuu. Sa«
mankaltainenAmsia-kärsiwallisyys, pita mci-
dan myös nijlle osottaman, jotka holwetln pol»
te taudisa makawat. Meidän tulee wihdoitt
myös armahta nijtä, jotka owat köyhät ja tat>

<witzewaiset. Muutamat kärstwät puutosta,se on heille nijn kelwannut; sillä he owat tul>
lannest hywydensä. Muutamat taas owat
waaditut puutosta kärsimään: niille jotka hy>
wydensa tuhlanneet owat, ellei he kadu tuh»
lamistansa ja paranna itziänsä, ei erinomaista
laupiutta osotra tarwita; mutta nijlle, jotka
waaditut owat puutosta kärsimään, pitä mei.
dän olekiau laupiat, lijoitengin jos he owat
luznatan lapset ja Meidän uffomme kansia»
weljet. Topiau neuwon jälkeu: Tob. 4:7,
8. Ginun tawarastas auta ksyhm ja
älä Wämä igiäs pois tschM, wjtt
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lumäla taas armollisesti tayöo sinunpäälles, tufts raidm, nijn auta tar-
wiyepaa.

Comen Osa.
Merustus tähän laupiuteen, jonga lnetdän

osottaman Pitä, on meidän taiwattisett
Isämme laUpius. Näin sanoo Cbnstus tästä:
nijnkuin teidän Isankin laupias on; ed

tä Jumala laupias on/ sitä ei kuran kieloa tai<
ba; silla Kätt Hn rikas laupiudesta. Ephes.
2: 4- Hän on laupwden Isä. 2. Cor. 1: z«
Hän on nijn tauplas, että Hau wölasti ran-
gaise Meitä syndeimme tähden; Nijn laupias
että Hänen sydammensä halke, koffa Hqn

kee meidän wibeliäisydemme; niju laupias
tuitt Isä rattaille lapsillensa. Hän tekee
ptuden Monelle tuhannelle/ jotka
wstawat: ei Hän kohta wihnsansa rangmsej
tvaan armött oikeuvm edestä osotta i Hän on
kärsiwäinett meidän kansiamme ja parandaa
lueidäu haawamtttet ellei Hän laupias olisi/Nijn Me jalkaa olisimme huctuneet; sentähden
ttijn David ennen tahdoi langeta HCRran ra-
sijn/ kUin ihmistettz sillä HERran armo ott
suuri. 2. Sam. 24: 14. Israelin Kuniw
goista sanotatt: t«Kuning< Kirj. 2o: zi. et«
tä hs elit laupiat Kuningät; mutta kaictein se-
asg/ ei väitän meidän täilvnlliseen Kuninqa.
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hamm? ja Isiämme ole werrattapa, sentäKVen
Hänen laupiudcnsa meille csikuwana oleman
pitä, ellei opewslapsi kaickla nijn hywin
)oittaa taida, kuin oppinsa kirjoittanut on,
kirjoitta han kuitcngin senkaltaista, kuin hän
taita, ja wäbittaisin paranda itzensä; waicka
en me kostan kaikisa kappaleisa taida olla nijn
laupiat, tuin meidän taiwallinen Isamme nijn
pitä meidän tuitengin edes muutamisa pyytä-
niän ollaHänen kaltaisensa. Jumala ei olewel»
kapää olla laupias, tuitengin tckee Hanlauviu»
Ven; mutta me olemma Jumalankäskyn jällen
tvelwolltset laupiat olla. Isä Jumala ei yhtä.
kanmaroo Masaa, että Han lauviason; mut.
ta sen laupiuden, kuin me lähimmäisellemme
teemme, tahtoo Jumalarunsasn meille maxa.

Koetelkatnytt, jos Jumala on teidän Isim»
ne jate HänenArmo-lapscnfa. Josre olette lau<
piat; jos lähimmäisenne hätä käo sydämmel.
tenne; Mjn ei kukan lasten oikeutta, Jumalan
tykönä, teildä kieloa taida. Teolettataiekilu-
malanwpset u stonkauttalLsurenChris-
tnxen päälle, za ustoraHaudenkatta työ-
tä tekee. Gal. 3: 26. ja 5: 6. Te seisotte tai»
wan jamaan waltllä, Jumalan jalähimäisen
tvälilla. Jumalantykö kokotatta te uskon käden
tcuwasen saamaan armoa armosta; lähimäisen
tykö kokotattaterackauden käden, jaanatte hänel»
le, mitä te itze saanet otetta; minpiankuin uffon
kasikokotetan, onrackaudenkäsiwalmisna; silläse
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se on mahdotoin, että sillä uffo on, joka on
armotoin / joka näkee wiholliiensa isowan ja
alastoina käywän ja ei ruoki eli waattla
da, se on armotoin; joka welkaansa kowim-
manj-lkeenwaati, ryöstää tarwllMvaOn, ot-
ta kaicki hänen omaisudensapojes, st on armo»
toin; joka lähimmäisensä wahingosta iloihe,
rukoilee, että Jumala
ajattelee kostoo, et andexi andaa tabdo, bän on
armotom; joka näkee lähimmäisensä syndiä te»
kewän, m ej manaa händä; joka lähim-mäisensä puutosta kärfiwän ia ei auta händä,
hän on armotoin. Jos jollakin olis tä-män mailman ja nakis wel--
iensäMrrvlyewan, za sulkee sydämmen-sa haneldä, kuingasta Jumalan rac-
muspysyy häneM I.IOH. 3:17. senkaltm<
set tahtomat kyllä, että Jumala heitä kohtan
laupias olis; mutta ei he lähimmäistä kohtanlaupiat olla tahdo: josta walitettawasti ha.
wattan, kuinga rackaus monen sydämmesä kyl-
lnendym)t on; si lä he taitawat katzella lahim»mäisensä suurta hätää ja köyhyyttä, ilman
dämmen likutufta laupiuteen: jos he laupiu»
den osotaisit, nijn tapahtuu se wieraasta kuc>
karosta, eli sijtä kuin he wäärydellä koonneet
owat. Usein senkaltaisten armottomain sano-wan kuullan: lähnnmäiseni ei ole mahdolli'
nm, että minä hänelle laupiuden osotaissn;
mutta ajattele, o ihminen! oletkos sinä nijn

Xx 3 mah«
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mahdollinen, että Jumala sinulle laupwden.
tekeznan pitä; sinä sanot monda kertaa: pitä,
kö minun sille laupias oleman, joka nijn usejn
minun wihoittanut on i mutta ajattele, ellet
sinä usiammin lulnalata wihoittanut ole, ja,
kuitengm ilman rangaistusta pääsnyt. Hänen
laupindensa on joka huomen uusi ollut. Walit.
Wirt. 3: 23. Andakat sizs, rackat Chrisiityt!
teitänne kehottetta laupiuteen: 1: Jumalan
käffyn tähden Eoangeliumisa: olkat lanpiat.
Tee lauptus ja oikeus ja turwa alati ft-nun lumalaas. Hosean. 12: 7, Tehkät
jokainen hywaä ja lauptutta weljellen-
sä. Zacbar. 7:9. Olkat kaicki Ni mieliset,
ynnä kärsiwaiset, pitäin wellellistä rac-
tautta kestenänne, laupiat, ystävälliset.
i.Petar. 3: 8. 2: Jumalan mieli suosion
tähden: Minulle kelpa armo ja ei uhri
Hosean. 6: 6. 3: Jumalan esikuwan tähden.
Jumala kyllä langeuusm jälken olis tainnut,
jättäihmisen kadotuxesansa petelen oriari;
ta katzo! Jumala suuresta laupiudestans
H«meitaarmoihlnsa ottmmt, jataiten
meidän wäärydemme Cbristuren werel«
lä pHispesnft. 4: Christuxen esikuwan täh.
dm; sillä « meillä ole se ylimmäinen
Vappi, joka ei taida meidän heickouttam-
me armahtaa; waan se joka kaikisa kiu-
sattu on, mjnkuin mekin, kuitenkin il-
man synnitä. Ebr. 4: 15. 5: Mowaistenomai»
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omaisuus waati sitä: on aina
laupias ia laina mielellänsä. Psalm. 37:
26. 6: Suuret jakunnialliset lupauxet wag.
tiwat myös sitä: autuaat owat laupiaat;
silla he saarrat laupiuden; Math. 5: 7.
silla nijnkuin kirous armottomain ylche langee:
he pukewat kirouxen päällensä nijnkuin paitan-
sct, Psalm. IY9: 18. nijn sitä wastan lau.
pioilla siunaus on odorettapana: autuas «nse joka löyhää holhoo, händä
autta pahana päirvänä, Psalm. 4:: 1.
Mitä me laupiudesta tehneet olcmma, sen ot.
ta Christus ylös, nijnkuin se olis Hänelle ta°
pahtunut ja taiwaallisella siunauxella sen ma»
ma tahtoo: hxwin tehdä on nijnkuin siu-
nattu yrtitarha, joka paljo hedelmatä kan>
daa ja runsaasti kustannllret ja työn maraa;
ja laupius pxspy iiankaickiftsti. Syrach.
40: 17. ah! olkat sijs laupiaat. Mutta sinä
taidat sanoa: ihminen suuttu armahtamasta;
sillä juurihuono palcka osotetun laupiuden edes»
ta usiammin saadan; ett sinä sentähden saa
lakata laupiutta tekemästä. Jos Jumala
nijn tekis meidän kanssainme, nijn en me pie»
nindäkän laupiutta nautitzisi enimmäldä osal«
da ihmisildä, ei Hän osotetun hywyydens edes«
tä pienindäkän kijtosta saa, ei Hän sen wuoxi
lackaahywyyttänsa osottamasta; sentHhoen sei-soo Mvangeliumlsa: olkat laupias niin-
kuin teidän Isankin laupias on. Sinä

Xx 4 tai-
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taidat edespäin sanoa: minä olen aina tehnyt
laupiuden; mutta ei kukan osota minulle lau>
piutta: ole karsiwäinen ia tydy siihen, että
Jumala yxin sinulle laupias on. Kyllä sekin
aika tulee, jona Jumala sinun vlitzes nutun,
den öljyn on wuodatattawa, että sinä sitä en.
nemmin muitten ylihe laupiuden öljyä olet
wuodattanut: jotka laupiutta kylwäwät, pi.
tä läupiutta nijttämän; tyhmä peldomies olisse, joka tänapänä kylwäis jakahdexan päiwan
perästä jo tchdois nijttä; kärsiwallisydellä elon
aika odotettaman pitä. Ei Jumala tahdo ke,
nellekän olla welkaa; pikaria kylmää weitä
ei jätä Hän maramata: Mi Jumala ole
rväärä, että Hän unhohtaib teidän te-
konne ja t/onnerackandesa, jonga te Ha»nen nimellensä osotitte, kosta te pyhiä
palwelttte, ja wielä valweletta Ebr. 6:
10. Ellei sinulla ole täja mailniasa laupiutta
odotettapana, nijn sinä sen oisesa mailmasarunsammasa mitasa saat nautita: HSHrakruuna sinun armoila ja laupeudella.
Psalm. 4. los Jumala nvähäxi sil-Znän rapäyxejeifittunhpljännpton, nijn
Hän tahtoo suurella taupiudella sinua
taas koota. Jos Hän wihasansa wä-
häzi silmän räpäyxexi kaswons sinuldakättelet on, nijn tahtoo Hän ijankalctl-sesaarmosa armahta simm. Esat. 54: 7, 8.
K»stas rukouxes pitänyt olet, nijn ml,a Wirsi N:o 247.

Mj-
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Wijdentenä Sunnuntaina Kolmmai-

suden Päiwästa.
Weisa ensin Wirsi N:o 86.

Raamattu usiasa paikasa puhuu
hahdesta: Job, joka eli PatriarchanJacobin aikana puhuu tästä, koska dan

Kirjaus 9: 26. sanoo: minun päiwäni
owat poismenneet, tuin zouturva haa-
si. David samalla tapaa. Psalm. 48: 8.sinä särjet hahdet meresä Itä tuulelda.
,a Svrach 33:2. UItHH-tullattu haäw

haaxi suuresa ilmasa merellä.
Raamattu puhuu myös monenlaisesta hahdes-
ta, nijnkmn sota hahdesta. 1. Maccab. 11:1.
matka hahdesta, jonqa kaltaiseen lEsus astui
ja meni yli meren. Math. 8: 23. Kauppanne,
hen hahdesta. Sananlaff. 31: 14. Kalamie.
ben hahdesta, joisakalamiehet oleftelewat, kosta
he kalasmwat. Tästä haydesm mainitan mei»
dan Evangeliumisamme.

Gvangeliumi Luca» 5: v. 6.
Ml.i<n tapahtui, kosta kansa tungi

Hänen tykönsä, tuulemaan Ju-
malan :c.

X x 5 TW
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Tästä saadan tila tutkistella:

Sitä siunattua elatupen hahtee:
1. Mistä tämä siunaus tulee i
2. Misä siunaus seisoo

Mnsimmälnett Dsa.
siunaus se tulee lEsuxelda Christurelda:

koffa lEsus ei yöllä Petarin tykönä ch
lut, mju hänen työnsä oli turda; mutta nijn
pian kuin lEsus tuli, jaPetari totteli Hänen
käffyänsä, nijn ynnä siunaus myös tuli. Jo.
sephin tähden Potiphartn huone siunattin,
nijnkuin Jumalan Hengi todistaa: Luomis.
K 39: 5 sijtä ajasta kmn hän oli hänen
pannut huoneensa ja kaiken tawaransa
päälle, siunaisHAßrasen Mgyptiläiscn
huoneen Josephin tähden, ja HLRranftnnaus oli taikisa mjsä, jotka hänellä
kotona jakedolla olit. Täsä on suurempi
tuiu Joseph, tämä on se, jonga nimesä me kai-
ken siunauren lumalalda anoa taidamme.
Nijnkauwan kuin Jumalan Arcki oli Obed
Edominhuoneesa siuuais HERm händä ja ha»
mn huonettansa; 2. Sam. K. 6: 12. nijn
kauwan kuin lEsus meidän tykönämme on,
siunaa Hän meitä. Mutta sinä taidat sanoa:
kuinga me lEsuren tykönämme pitää taidam»
mei ei näkywäisellä tawalla nijncuin Petari;

waan
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ivaan näkymättömällä: Hän on meidän tykö»
nämme jokavätwamailmcm loppun asti. Math.
28: 20. Ausa taxi eli kolme tulerpat ko-
koon Hänen nimeensä, siellä on Hänhsidan kestellänfä. Math. 18: 2o< Hänennimeensä he kokoonouwat, jotka HERran pel°wosakuhumisensa askareet toimittawat, jamu»
hasa ja yximielisydesä eläwät; siellä l",paa
Hän siunauxen. Psalm. 133: 3. Tasa lE-sus pyytämätä tuli Petarin tykö: Hän tulee
wielä nytkin, ennenkuin me Händä etzimme;
sillä Hän seisoo owen edesä. Ilmest. K. 3:
20. kuitenkin pitä meidän Hänelle awajaman,
päästämän huoneeseen, katckl lumalatoin me-
no pois paneman jarukoileman Händä, että
Hän tykömme tulla tahdois. Jos me har»
taasti ja uffosa rukoilemme, niin ei Hän luo
wu meistä; waan anda siunamensa wirrat
wuota tykömme. Isaac kylwi sillä maal-
la ja sai sinä wnonna satakertaisesti; sil«lä HLXra stunais hänen. Luomis. Kirj.
26: 12. tämä tuli stjtä, että nijn usein kuin
hän meni kedolle, rukoili hän. Luomis. Kirj.
24: 63, Mitä tämä lEsus, jolda kaicki siu-naus tulee, kässi Petarin tehdä, sen hau teki:
Han käffi Hänen laffea wähan maasta, se
tapahtui nijn; Hän kassi Hänen wieha st)wäl>
le ja heittä werckonsa apajalle, hän oli kohta
mieluinen. Jos elatus» hahdeu siunatun ole-
man pitä, nijn se maasta pitä uloslaffetta»

man
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man, en me saa, nijn hempiät olla mailman
perään, että me sentähdm taiwalliset unhoh.
taisimme. Jumalisen Perheen.lsannän kasi
tarttuu kyllä auraan, on kuitengin sydämmen.
säkausia taiwaasa; hän tietä hywin, ettei Chris»
tus sijnä Mimmesa asua tahdo, joka rakastaa
mailmaa; meidän pita laffeman ulos maasta,
Jos lEsls meidän sydammemme habtem as.
tuman pitä. Meidän pitä itzemme mailmas»
ta eroittaman, jos me tahdomme Hänen kans>
sansa yhdistettynä olla. Sinä taidat sanoa:se on kowa, kuta nijn taita luowutta sydän»
dänsä maasta; sillä se on luonnostansa mml»
maan taipunut i tosin se on kowa hyljätä kaic»
si maalliset halut; mutta waicka se ei yhtä
haawaa tapcchtu, nijn se wähittäisin tapahttm
taita, tänäpänä jotakin, huomena taas lisää,se itulee armon ja tottumisen kautta wihdoin
kewiäxi, mitä kowa oli. Kos»
ka Petarin weichet maasta oli ulos laffettu,
täisihän hyödytyxellä lEsuxen sanoja kuulla;
joka maallisesti mieldynyt on, ei hänellä ole
rackautta Jumalan sanaan, se on hänelle lml»
luus. Petarin täytyi wenheeusa wiedä fywäl«
le: jokasiunausta elatuxensa ksinosa tahtoo, hä»
nen täytt) wiedä sywölle, se on: hänen täyty
hartaasti sydämmestänst rukoilla. Harras
rukoilla wie sywälle Jumalan laupiuteen, jo»
ka pohjatöin on, silloin buokcmret sywyydesta
sywyyteen menewät, sydämmestä sydämmeen;

sa°
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sanalla sanottu: kusa monet rukouxet owat,siellä on monda siunausta: rukous on se astiajolla wesi Jumalan lähteestä ammunnetan, se
ruuhi, jota myöden Jumala siunauxensa mei-
dan tykömme johdatta. Juuren kautta puu
nesteen maasta imee; hengen kautta ihminen-
ilman tykönsä wetää, jarukouxen kautta Ju-malan siunauren: hartaimilla rukoiliollla on
suurin siunaus odotettavana. O! josta Chris»tillinen awiopari yhdesä, jokapäiwäisetrukous»
hetkensä pitää tahdoisit, ja keskenänsä, yhdestä
suusta ja sydämmesta siunausta lumalalda ru«
koilisit; nijn Jumala todellakin runsaasti hei-dän elatuxeltsa siunais. Petarin piti täsä ei
ainoastans wiemän sywalle; mutta myös heit»tämän ulos werckonsa ja wetamän. lEsusjoka kaictiwawias on, ilman wainxla hänellelvenhen täyden kaloja andaa tainnut olis; mut»
ta katzo ei Hän sitä tehnyt: joka Hänen sinaus-
tansa hänen pitä työtä tekelnön, suuauki rukoilemasa ja käsi työtä tekemösa: joka
työtä tekee ja ei rukoile, hän ylön katzoo Ju-malan; joka rukoilee ja ei työtä tee, hän km-'saa lumalata. Molemmat sisaret Maria ja
Martha pitä uhdesä oleman, yxi harras, toi.«m työtä tckewätnen: HHXran siunaustekee rickaaxi ilman wanvaat ei ilmantyön waiwaa; waan ilman ahoistawalstamurheen waiwaa, Sananlaff. Klrj. ic>: 22.

Toi-
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Toittm Oft.
Ooffa Jumalan siunauxesta puhuttaman

vita, nijn tadamme me smwa: että se on
yxi woimallinen, enändawainen, elättäwG
nen, wahwistawainen, ylös pitäwäimn ja
edesauttawainen kansia vaikutus luotUinkap'
palten tykönä, erinomattain ustowaisten
nä, jongakautta heidän waransa enänee, hei»
dan työnsä jakättensä työt edes autetan: rics
taus jarunsaus on heidän HUHtteesiwsa.
Psnlm. 112: Z< PetariN siunaus oli totinen
siunaus jawasioin toiwoai hatt sai yhdesä apa»
jasa nijn suuren kalan paljouden, että werkot
repeisit; nijn patio / että he täytit molemmat
wenheet; nijn runsaan ja ylönpaltistn siunaus
xen, että he tarwitzit apua ja wenheet rupeisit
wajomaan; tämä oli kunniallinen siunaus,
joka sen aitoin sat, että hummästys käsitti Pe-
tarin, hän näki ihmeen ylt ihmeen, suuren ta«
latt paljouden sydän psiwänä keskellä merta,
rickeimet werkot, ja kalat yhtä hywM Pysy-
wannijsä; waipuwaiset wenheet, jotta kui.
tengin ei kuckuneet. Tämänkansia osottj Chris'
Ms, että Hän on HERra kalain ylitze mere-
sä, jtj että Häneen sowitetta taittin Davidin
sanat. Psalltt. 135:6 Raicki
ra tahtOH, nijn Hän tekee taiwaasaia
jä Mgasa, meresa ja kaikesa syrvMsä.
Muinatn koM Hsn tuulen ja meren asetti,

että
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että se tuli juuri tyweneri, nijn kansa sanoi:Millinen tämä on? sillä tuulet ja meri
owat mpss Hänelle kuuliaiset. Match.
3:27» Tasa oiis' Hänestä sanoa taittu: mil»
linen tämä oni silla kalatkin meresä Händakuulemat»

Sinä taidat kysyä j mistä se tulee, ettei
Monenkan elatus ole siunattu i nijn wastatan:se tuloe sijtä, että he kalastawat yöllä, nimi-
täin: syr.nin yöllä. Moni rohkene rukoilla
synnin yöllä; mutta ei heillä rukouxen kuule»
mistä ole odotettapana, Mixi nijn? ei Jumalakilille syndisiä, nimittäin senkaltaisia, jotka
ehbollisisa synneisänsä pyrkiwät. Joka et pv»
hiä käsiä ylös nosta rufouxesa, ei hän mitän
scla; waän tyhjäxi jäämän täytyy. Usto sen
tekee/ että rukous kuullan; mutta uffo hä.
kuyttä synnin nijnkNin wesi tulen. Moni tekee
kyllä työtä synnin yönä ; Mutta ei woita Mii
tään, ei he wiherjäisellen oxalle tulla taida;
mikä on syonä i Jumala on synnin kirouxellauhwannur, ja ei sillen siunansta luwaunuu
kosta me pimeyden töitä teemme, ja en waella
nijnkuitt walkeuden lapset, kuinga me silloinjotain hywää toiwoa taidamme i Jumalatko-
mia myös löytan, jotka rickaat owat, joistasanoa taittaisijn, että perkele silloin autta omi.ansa, ja että heidän maallinen woimansa/ ei
heille ole taiwan onni; wa»m paremmin hel«wetin paula. Kesta ihmiset rikastua tahto-

. wat
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wat korqosta ja petoxesta, toisen wahingosta,
pyhä pälwan töistä, kosta he tekewät työtä,
kuin muut Kirckoon menewät ja Jumalansanaa kuulewat; nijn he yöllä työtä tekewät,
eitä san pysywäa siunausta. Kaicki ehdollisetsyMsel, kiroiliat, juomarit, ahneet, armotto»
mat ?c. owat yön työn tekiät, joille Jumala
ei siunausta luwannut ole. Jumaliselle an«
daa Jumala rickaudet, ja
Mitä hnn aikoi, nisn je ainn menesty.
Syrach. n: 15: 16. Petän kumpaneinsa
kansia teki kaicki, mitä Christus heille kastl;
jos he yhden ainoan olisit unhohtaneet, ei Ke
Mnatuxi tulleet olisi. Moni tekee yhtä eli
toista mitä Christus kastee; yhden ja toisen Käs»
lyn Jumalan Laisa ojennuxexmsa otta; mut»
ta muut Kassyt ricto, pita Kolmannen Käs»
kyn, ei tee työtä Sunnuntaisin; mutta neljän»
nen, wWnnen ja kuudennen Käffyn ncko.
Suurimman osan tykönä löyty ulkonainenkuu»
ltaisuus; mutta ei mitään sijtä sisällisestä; eli
jos he jotain senkaltaista tekisit, kuin Jumala
tahtoo, nijnsewaatientapaytu, rangaistuxen
pelwosta; mutta et rackaudesta. Moni ei wie
fywälle, et he rucoile; waan usein ajattele»
»at: e< minulla ole aikaa rukoilla; ett jos he
rukoilisitkin, nijn ei he ymmärrä mitä he ru>
koilewat, herukoilewat ilman hartautta; mut»
ta ei tämä ole r«edä sywälle Jumalanlaupiuteen. ZoM talla tawalla rukoile, äl«

Län
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kän luulkokan, että lEsus hänen tykönäni

hahdesa on, ja niin ei mahda hän ih'meteliä sen ylitze, että siunaus poisa pysyn.
Jotka Jumalattomain ja perkelellisten wäli-
tappalten kautta elatuxensa keinoja edesautta
tahtowat, ajatelkan »nitä Christus sanoo:
Match. 16: 26. Mitä autta se ihmistä,
jos hän kaiken mmlman woittais ja sie-lullensa sais Jos omatundo
seit teille sanoo, ettet tePetarinja hänen kun>
paneinsa asteleisa käyneet ole, rukoilkaat katu»
waiseila sydämmellä Jumalan tykönä st an.
dm, ja kokekat paranda mitä te crhehtyneet
oletta, ellet siunaus toiwonne jälken teitä koh.
taisi, olkat Petarin kansia kärsiwäisct, wih.
doin kulnmingin te saatte mitä Jumala teille
aikonut on. Jos Petän kärsimättömydestä
olis pois mennyt, sitte kuin hän turhaan kai.
ken yötä työtä tehnyt oli, la ei ensingän odot.
tanut ICsusta, nijn hän tätä siunausta paitzi
jäänyt olis. Muista aina Salomon sanoja:
Saarna-Kirj. 9: 11. M auta juosta, ehkä
joku nopsa olis, ei auta sotimaan, rvaic.

ka joku rväkewä olis, ei auta elatuxeen,
ehkä joku taitawazolis, ei
teen auta toimellisnus, ei myös auta
otollisuteen, että joku taitawa on, Mlzt-
ta se on kaickl ajaasa ja onneja. Imua-
lan tykönä en me mitään aikoin saada taida;
n-aan hartaalla rukouxella, joka uffowaisesta

P y sydäm.
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sydämmesta uloskön ia ustollisesti pysyy Häne-sa: en mmä päästä sinua, jotles siunaa
minua; Luomis. Kir. 32: 26. harms ja us-
kowa rukous pidattä sen kaickiwaldian luma.
lan, että Hänen siunauxensa kansia täytyy
pysna meidän tykönämme: ole sentchden lu-
malatapelkäwäinen, wiria, saastawäineu ja
tytywainen, nijn sinun elatuxes siuliatan. Jo»
ku taidais sanoa: uäista olen minä iwaarinot.
tanut; mutta minä olen yhtä tyhiä kuin en.
nenkin; mutta minun kylälliselläni on runsas
Jumalan wasmus: ajattele (i)että
tämä maallinen et ole sinun paras hywydes,
tydy Jumalan armoon, hywyyteen, lja rac-
kauteen, nijn sinulla euampi on, kuin woi-
mallisimmalla Kuningaalla; ei ihmisen elä-
mä Mä seiso, että hänellä palio kalua
on. Lucan. 12: 15. Ajattele (2) että lu>
malalla on Hänen syynsä, mixei Hän kohta
siunaustansa ilmoita. Moni, ennenkuin han
kunniaan, onneen ja rickauteen tulla taita,
pita hywin walmistettaman ja koeteldaman,
niinkuin Joseph, David ja moni muu. Ajat.
tele (3) että Jumalalla on Hänen aikansa ja
hetkensä, Han parhaitin tietä, kosta Hänen
siunaman pita; Hänen aika lastunsa, ei aina
tule yhteen meidän aika lastamme kansia; tui»
jengin on se aika aina oikia ja oikein kuluu:
Se mies «n sentahden sitlnattu, loka
luotta HlLXraan ja HLRva on hänen

tur-
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turwansa. lerem. 17: 7. Ellet sinä yldä.
kylläistä ruumillista siunausta saa lumalalda,
ei Hän kuitenkan sinua ylön anna; ivaan an.
daa sinulle ulottuwan rawinnon: minä olinnuori jarvanhennuin, jaen lkanäns nah-
nft hurstqsta h7l)ätxxi, engä hänen lei-pää kerjarvää siemendänsä hyljätxxi.
Pssm. 37: 25. Jolla Jumala on, hänelläon rlckaMta kyllä, ei häneldä mitnan puutu;
anna sijs ties HERran haldun ja turwaa'H«.nehen, kyllä Hän sinusta murheen pitä.

Kostas rukouxes pitänyt olet nijn weisa Wirsi
N:o 33.

Kuudentena Sunnuntaina Kolminai-
suden Päiwastä.

Weisa ensin Wirsi N:o 225:

OFtta lEsus on opettaja, sen Hän itze osot<
ta/ Esai. 6o: joka luku pubuu lEsures'
ta, uijnkuin sijtä, joka Seurakundansakoittoja walkcus o:l,wanhurffauden opin tähden

jota Hän ovetta. Opettajan on Häu woideltu:
minä herätän heille Prophetan heidänweljistänsä mjnkumsinä: ja minä panen
nnnnn sananiHänen suhunsa/Hanpuhuu
heille kaicria mitä minä Hänelle tästen.Mos. S.KM. 18:18. Lihansa päiwina saarnais
lEstls woimaltisesti, ja ei niinkuin Kirjan op.

Vv 2 pemet.
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neet. Hänen tändyit tunnustaasen. että Hän opetti Jumalan tien totu-
desa. Matth. 22: 16. ja nijnkuin Hänkmc-
kein Herrain HERra on, nijn on Hän myös
kaickein opettajain opettaja. Koffa Han alen-
damisensa tilasa oli, opetti Hän uskollisesti,
ellei Hän taysixi sanankuulioita saanut, buu»
fi Han: Mattb. 11:28. tullaat minun tx-tsni kaiHi, jotka työtä teette, ja oletta
rastautetuts ja minä tahdon teitä wir-
rvotta. Tästä opettajasta puhutan Sllnnuw
tai paiwaftsa pyhäsa Evangeliumisa.

Mvangeliumi Matth. i: v. 20.
/Kijhen aikaan sanoi Msus opetus-

lapsillensa: Minä sanon teille:
ellei teioan wanhurstaudenne 3^.

Tästä nytt tutkistellan.:
IMsusta wanhurstauden opettajaa;

1. Rmnga Phariseusten ulkoo-
kullatnn wanhurftauden hxlkaa.

2. Auinga meille sen taiwaa-seen johdattanen rpanhurstau-
den osotta.

Hnsimmäinett Osa.
Ollei teidän rpanhnpstandenne ole

paljo
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palid ettämdi, tuin Aivjan oppenuittm
ja phariseusten. Tämä kansa oman puhy-
dcnst ja siwcydensa kautta luuli Jumalan ede-
sä taitawansa seisoa; Mikä siihen syy oli? et
he Lakia oikein ymmärtäneet; sijtä täydellises-
tä kuuliaisudesta, kuin Jumala Laisa waati, ei
mitään tienneet, luotit ulkonaism menon pääl-
le, että he waltit julkisia wikoja, joita maal.
linmesiwaldarangaisee, ei he olleet nijnkuin
muut, ryöwärit, wäärät, huormtekiät, sen
siwusa annoit allmm, paastoisitja muisa ruu-
min harjoituxisii pidit anqaraa menoa ja ta-
paa. Kaicki mitä nämat Kirjan oppeneet ja
Phariseuxet teit, se oli kaictt ulkonainen, he
luulit Jumalan kaffyn pitäneensä, koffa ei he
Epä- lumalteukuwille polwiansa notkistaneet;,

'ei Mosesta jaProphetaita nlönkGoneet, ei Isaa
ja äitiä wasmn itziänsä asettaneet, nijnkuin M.
salom, ei ketän nijnkuin Cain; ei
tehneet huowi, nijnkuinDavid, cli snkuruttau-
desa maanneet uijuknin Loth ja luda; ei wa-
raasmneet nijnkuin Achan, ei wäann todista-
neet, nijnkuin Susannan taxi duomaria; ei
hiliwiNeet lähimmäisensä huonetta, nijnkuin
Achab ia lesabel "Nabothin wijnanMee, eli
pyytäneet lähimmäisensä emandätä, niinkuin
Herodes; waicka heidän sydammensi olit tay»
nänsä wihaa, kiuckna, kateutta ja luuita pa-
hoja haluja: sydanoa luuiala tahtoo, ci mi-
kän luiimlan velko Hänelle otollinen ole, joka

V y ei
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eisydammesä perustettuna ole: kusa ei sydän
saapuilla ole, sijnaei ole uffoa, ei Christusta.;
sillä usson kautta asuu Christus meidän sydam»
miftmme, ei Jumala sijhen tydy, waicta en
me polwiamme kuwain edesa notkista; waan
Hän kieloa myös luotuju kappaleita itzellennue
Jumalan tekemästä ja sydammesämme nijhin
uffaltamasta; ei stjna kyllä ole, etten me ketä'
kän kädellämme tapa; mutta en me
sammekän ketäkan tappaa saa; ei ainoastans
wältämän tehdä pahaa lähimmäiselleni; mut»
ta myös ei ensingän ajattelemankan tehdä pa-
haa. Tästä Phariseuret ei mitäkän tienneet;
jos he jc«tain hywää teit, ei se Jumalalle kun»
nimi tapahtunut, eikä rackaudesta Hänen ty-
könsä; waan että he ihmisiloa kunnioitetun tul»
leet olisit. Matth. 6: 2. Mitä hywää he teit,sen he omalle woimailensa luit; waan ei lu>
malan awulle: tosin he olit sijnä luulosa, että
he enammän tehdä taisit, kuin Inmala kaste,
nyt oli, he ei ainoastans luullet ansaitzewansa
taiwasta; mutta myös korkeindasiaa taiwaa»sa päälle seisoit, he lähestyit kyllä Jumala
ta suullansa ia kunnioiyit Händä huu-
lillansa; waan heidän fydämmmsä Hlit
tankana Hänestä. Esai. 29: 13. Mutt»
ten natyisa rukoilit he kauwan; mutta salaisu«
desa tussin huokauxen Jumalan tykö lähetit.
Julkisesti annoit he köyhälle runstMi; mutta

Maa
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salaa työlasti ropoin. Tainkaltaisilta Phari-
seuxilta lEsus taiwaan owen sulkee.

Toinen Osa.
5 e Hesamme eli meisa itze, en me sitä luma»
<>) lalle kelpawaa wanhurffautta etziä mah-
da; silla me olemme kaicki saastaiset, ja
tatM meidän wanhurstaudemme on
nijnkuin saastainen waate. Esai. 64: 6.
El sewielä ole syndynyt, joka sanoa taita, 'et-
tei han mitan pahaa tehnyt ole; sillä ihmisel-
lä ei ole mitään kerffattapaa'Jumalan edesä.Nlönpaltisestl täydellistä wanhurffautta waa-
ti tasa Christus; jonga wanhurffauden kansia
ei ymmärretä sitä, joka yhteisesa elämasa oso-
tettaman pita, että me knnniallisesti elämme,
emme ketäkän wiboita; annam»ne knllenkinsen kuin hänelle tulee, ja waicka me tästä wan-
hurffaudesta ahkerilnman waarin otamine, en
me kuitenkan sen kautta taiwaaseen tulla tai-
da. Parempaa wanhurffautta, nimittäin:
Christuxen wanhurffautta, pita meidän et-
zimän, jolla loppumatoin woima, ja joka
Jumalan wanhurffauden kaltainen on, ja sen-
tähden Jumalan edesä kelpa. Christus on
täydellisesti tehnyt, mitä Laki meilda waatt,
ja sen pienimpään pirtoon asti täyttänyt. Hänon ylitzen kaickia, taiwaallista Isäänsä rakas-
tanut, jamämminkuin itziansä; sijnä että Hän

NY 4 Ha-
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Hänslle kuuliainen oli ristin kuolemaan asti;
meitä ihmisia on Hän rakastanut nijnkuin itzi.ansa, tosin senkin ylitze, koska Hän ulos andoi
hengensa meidän edestämme; silla ei kenellä,
kän suurempaa rackautta ole, kuin silla, joka
panee hengensa wtkoMensa-edestä. Hän on
myös, koffa Hän lumalalda plönannettin,
werrattomalla karfiwällisydellä kuoleman kans»
st taistellut, maistanut helwetin katkeruden
ja suurimlMsa mitasa kadotettuin waiwoja
kärsinyt. Tälnan wanhurffaudenfa, on Hän
meille lahjoittanut, kosta Hän Kasteesa itzen»sa meille omaisuoeri andoi. Meidän syndim-
me tulit Hänelle luetuxi lumalalda, niinkuin
olis ne Hänen omansa olleet; sitä wastan tu«
lee Hänen wanhurskaudensa lulnalalda meil«
le luetetun, nijnkuin meidän omamme. Kaic»
ki mitä Jumala anoa, sen usto wastan otta,
nijnkuin omaisudensa; ja senkaltaistu uston
lukee Jumala, wanhurffaudexi; että se wastan
otta Christureu wanburffauden ja pitää sen
nijnkuin lumalalda itzellensa armosta lahjoi-
tetun? ja nain me ilmanansiota wanhurs-
kaxi tulemma, Hänen armostansa ustonkautta Hänen weresansä. Rom. 5: 24,
25. Jos tne uskomme, ni?n lueillä on mitä
me uffomme, nimittäw: lEsuxesa Christuresä
elänlä' ja autuus; sillä Christns on Lain
loppu, jokaitzeNeustowaiseUe wanhurs-
kaudexi. Rom. 10: 4. Joka sijs paakap.

palecn
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paleen wanhurssaxi tekemisestä oikein ymmar.
ta tahtoo, hänen pitä (i.) katzoman luma«
lan armon pnleeN/ mjnkuin sen ensimmäisen
ja parahimman syyn puoleen. (2.)oman wiehel-
jäisydemme vuoteen, niinkuin waatiwaiftnsnyn; sillä Se» näki Isä armoi täpnäns',
Auin asuu ylhäll' taiwaas, Räänsi koh-
ta kaswon Minun päin kum
olin waiwas, Iaarmahti kaikLst-ftdäm-
mest, Tahdoi mmua mxss autta hädästIa pahan perkeien tahleist. (3.) Christuxen
ansion puoleen, joka se ansaihewa syy on. (4..)
Syndein andexi stndamisenpuoleen, jokaChris-
tuxen ansion hedelmä on. (5.) Pyhän Evange-
liumin sanan jakorkeitten Sacramentein puo-
leen, jotka waikutiawaiset syyt owat, joiden
kautta tämä wanhurffaus taritaan ja lukt»
taan. (6.) Iheuffon puoleen, joka sekerjäwa
>kafi on, kuin Jumalan armon, Christuxen
ansion ja sen terweelliset hedelmät wastan otta.

Tästä ine opimlne, osittain, ettei kukan il-
man tätä totista wanhurstautta, taida tulla
taiwaan waldakundaan; osittain myös, ettei
ihmnen aututeensa mitään tchdä taida; waan
tekee ainoastans nijn paljo kuin kerjäläinen,
jolla se ustaUus ja toiwo on, että ohitze käy-
wäiset hänelle jotain audawat, kosta hän na-

ke zongun kucbaroo pitelewän ja rahaa ulos ot-
taman ; jongatahden myös kerjäläinen kokotta
kättänsä lahjaa wastan ottamaan. Jos jo-

Vv 5 tain
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tain hywää Christitysä on, nijn ei se ole HK
nestä itze; on Imnalalda hänelle lah»
joitettu. Mitä sinulla on, o ihminm!jota ett sinä saanut «le? jos sinä sijs
saanut olet, mitäs kerskat, mjnkum ett
sinä saanut olisi! i. Cor. 4: 7. Meidän tu.
lee täja myös puhua nijstä, jotka kerstawat
heilansa Christuxen wandurffaudesta, kmtew
gin kaikesa waarydesä elawat ja waeldawat:
wanhurffaudeu hedelmiä ei heiKNnäwn, eikä
kuulu; kuitengin tahtowat sitä, että heidän
wanhurstandensa paremman, kuin Kirjan
oppenitten ja Phariseusten oleman pita: by«
wä puu tutaan hcdelmistäusa, he tahtowat
hywäxi puuxi kutzutta, waicka heisä ei muuta
kuin pahat hedelmät nähdän; täsä löyläan ust>ampaasuu Christittyä, kuin sydämmestänsa
Christittyä, jotka owat hitaat ja laistat teke-
mään sitä kuin hywä on. Mutta joku taidaissanoa: uffo yristäin wanhurstaxi ja autua»
xi tekee, mihingä hywät työt sijs tarpeelliset
owat! wastaus: hywät työt ei meitä wanhurs»
taxi tee, kuitengin olemma me nijhin sidotut,
lumalalda meille osotettuin hywain töiden,
Jumalan selkiän käskyn ja meidän oman lu>
pauxemme puolesta ja woimasm; Alammai'
nen Esiwallaltansa ei kuuliaisudensa tähden
yhtään palkaa siia, kuitengin hän tottelemat-
tomudensa tähden rangaistan; en me sen kaut-
ta cmtuari tule, että me hywiä töitä teemme;

mutta
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mntta jos me jatamme ne tekemätä nijn me
kadoteta». Usso kyllä tekee meitä autuaxij;
mutta ei joku suu usso; waau sydammen uffo;
ja jos usto ou sydämmen usko, nijn hywät työt
kohta sitä seurawat, ja rackauden kautta
t?stä tekervät. Galat. 5:6- Tasa löytäan
monda Christittyä, joidenga wanhurffaus pal«
jo halwempi on, kuin Kirjan- oppenuitten ja
Pharistusten, tuingasta sijs he taiwan walda.
runoaan tulla tahtomat? Phariseuxet waldit
suuret ja julkiset synnit; mutta moni Christie,
tv etzi nijsa mielisuosiotansa, nijnkuin sika ro.
pakosa: ne edelliset ei olleet julkisesti wäärät;
mutta namat tekewät häwnttömasti wäaryttä,
kaupasa jakaikesa menosansa, sortawat toinen
toisensa. Entisin aikoin koffa Phariseuxetelit, rangaistin huoruus kiwittamistllä; mut-
ta nytt ei sitä ena syndinä pidetactan: he paas»
toisit kaxi kertaawUosa: mutta nytt juo mo»
ni itzeusa kaxi kerta patwäasa juowuxijn: he
annoit almua; mutta nytt ei anneta mitään;
sentähden saawat Phariseuxet huokiannnan
dmnion, kuin moni- nijn kutzutuista Christityis.
tä. Te jotkakerffaatte teitänne lEsuxen wan-
burffaudesta; mutta ette pidä wanhurffasta
ja pyhää elämää, aiatelkar mitä Chrisms tä»
sä sanoo: ett te tule taiwan waldakun-

' daan; se olis heille parempi, jotka ei tule tai.
waan waldakundaan, ettei he olisi syndyneet.
kan, eli että he jarjettömixi elälmixi tulleet

olisit.
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olisit. Moni sanoo: me olemma wiheljaiset
fiMset, olemma ihmiset ja ei Engelir, meisä
on liha ja weri, kuka taita nyn pybästi elää,
kuin Pappi sitä tahtoo? nämät puheet minun
mielettäni näkyy yhdenkaltmseri, kuin jos so-
tamies tahdois sanoo: mmqatähdcn minun
pitä walppaan ja wirkmsen oleman, en minä
kummmkau Sodan-päämiehen pääse, snbcn
tarwitan paljo, se on minulle raffas: sen kal-
taisesta miehestä ei mitään tule, knsa kuitenkin
jos hau walpasna ja raitisna itzensä pitänyt
olis; nijn hän wähittäism paremmari miehexi
nosta tainnut olis. Se on parempi Jumalan
nimcsa tebdä edes alku, ja Pyhän Hengen
awnn kautta saatta nijn kauwas kuin tasa
heickondesii taitan, kmn perkeleen nimesä jattä
Haicki sillansa: ellet sinä juuri taydettisexi tulla
taida, nijn kuin se tasa kuolenxnsudesa nmhdo-
toin on, nijn pita sinun kuitenkin sen perään
pyrkimän, sitä kokeman, ettäs kaicki ehdolliset
ja julkiset syunit wältmsit, ett anna synnin
hallita sinun ruumisas ja ettäs
alati wikojas wahennät; mitä sinulda sitte
puuttupi, sen Christus pcittä. Jos luulet
rastan, wälttäa syndiä, nijn ajattele kuinga
raffaxi se joutuu, jos sinun ruumin ja sielun
puolesta helwetin pijnaa kärsimän pitä?, scn-
täbdcn te, jotkakerran roauhurssaudeu kruunua
kandaa tahdotte: ättät wctäks ijestä epä-
ussoistm sillä mirä oikeuden! <m
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wäarydcn kanssa tekemista? 2. Cor. 6:
14. noudattakaat wanl?urstautta. 1. Tim.
6: 11. joka wanhurskauden kruunua tahtoo,
hau pukekan päällensä wanhurffauden sota.
aseet; 2. Cor. 6: 7. asia on nijn ymmärret-
tawa: jokakrunua tahtoo, hänen pitä edellä'
pain sen edestä sotiman. Ennenkuin Pavalisanoa taisi: Tästä edes on minulle tallel-
le pandu wahurstauden krunu, nijn piti
banen edeltäpäin sanoa taitaman: minä olen
hyrvän kllwottuxen kilrvottellut. 2. Tim.
4:8, 7. Ei Jumala kenmkän muuulnimce
elämän kirjaan sisälle wle; waan ainoastans
nijtten, jotka uliaasti kilwotellet owat. Joswielä tämän tähden ulkonainen ihminen tur»
mellaisijnkin ja mailman ystäwyys kadotettai»
sijn, mitä me sen kautta iheldämme teloitam.
me, koska meillä Jumala ystäwänä on? en
ensinkän mitakän: ft wahwa toiwo tulla tai»waan waldakundaan, tek-e kaiken maallisenkarsimisen makiaxi, nykyisen ajaan waiwat ei
taida kauwan pnsyä; sillä jos meidän elä-
mämme on lyhyt; nijn meidän kärsimisemme
ei kauwas ulottua taida. Cleopatra lasti kal-
lijn helmen mgljaan, josta han joi, laffekamlnenniös me Jumalan lupauxet ijankaickisesta elä-
mästä meidän ristimme maljaan, nijn et se
meille katkeraxi maistu, siinä on kohta sokeripohjasa; näin kuulu se: he tulewat Mirvaanwaldakttndagn. Satan saa kyllä yötä ja

pai,
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.paiwäa kandaa meidän päällemme Jumalan

edesa, koko helwetin woima saa myös asetta
ihensa meitä wastan; tosin meidän oma sydäm.
mem saa duomita meitä; ei kuitenkan mitään
haitta; sillä Chrisms on meille lumalalda
tehty wanhurstaudexi, eikä kukan taida meitä
Hänen kädestänsä pois repiä. Kuta tahtoo
Jumalan walittuin päälle kandaa? Jumala
on, joka tekee wanhurffari. Rom. .8: 33-

Kuins rukouxes pitänyt olet, nijn weisn
Wirsi N:o 222.

Seitzemantena Sunnuntaina Kolmi-
naisuden Päiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o 410.
minun ystärvani! tähkämmetästä bedolle zanchpykämmcmaan

kylisä. Nain puhuu Morsian, lu>
nuuan Seurakunda, Yljallensa, KorkiaWei-
si.m 7: 11. hän klltzuu hanm ystawaxensa; sil-
lä Hän on ihe rackaus, fe kaickein rackain ja
paras vstäwä, joka rackaudcsta meitä kohtan
r!stin päällä vuollut on, josta Pawali sanoo,
jii jokainen Christitty hänen kanssims sanoa
taita: Galat. 2: 20. (llhi on minua
rakastanut ja andoi iyensä minun edes-
täni. Tästä lähteestä ne muut ihanat nimet
uloswuotawat, että Han rackcmdesta ttchutanmei'
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meidän Kuningaxcmme. Zach. 9: 9. 'Mei'
dän HERraxcmme. Johan. 20: 13. Meidän
pääxemme. Ephes. 5: 23. Meidän paimene-
xemme.Psalm. 23: 1. Meidän lunastaja'
xemme. Jodin 19: 25. Meidän sieluimme
kihlatuxi yljäxi. Hosean 2: 20. joka meille
rackcmdesta annettu on. loh. z: 16. Mutta
mitä Morsian tahtoo Häneldäi tule minun
ystäwäni! tule rakas IlLsu! känämmetästä kedolle; jougakautta Morsian toiwoo,
että lEsns armahtais pakanoita ja heidän
wastan otais. Mutta olisko se syndi, jos me
sanoisimme, että lEsus Maan elämän on pa«
remmari arwannnt, kuin Kaupungin elämän;
mielellänsä Jumalisten tykönä maalla ollut i
ci suingan se syndi ole; sillä se on tosi,, että
Christus usein sen maalla asuwaisen Latzaru»xen tykönä oleskeli; Hän rukoili ja saarnais
maalla: annoi syndymänsä paimenille kedolla
ilmoitetta, yrtitarhasa maalla ylösnousemisen'
sä jälken ensin itzensä ilmoitti: Maalla annoi
Hän itzensä kastaa, maalla Hän myös kirkas-
tettin. Kaupungin kansa Hänen lihans päi<
winä teki Hänelle suuremmat mielivahat; hetabdoit Hänen niffaapittain wuörelda alas»
syöstä, tempelisä kiwittä Hänen, eikä ennen
lakanneet kuin he sait Hänen ristin naulitnxi;
mutta nijldä, jotka maalla asuit en me mitään
senkaltaista lue. Petari ei kaupungisa; waan
maalla, nämät sanat sanonut on: HMRra!mei-
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meidän on täsä hywä olla. josta Evan»
geliumisa edespäin kuullan.

GvanMiumi Math. 17: v. i.
/Kijhen aikaan otti ICsus Petarin

ja lohannexen hänen weljensa :c.
TMnytt tutkisteldaman pitä.

Sitä maalla huutarvaa
HERra, tasa on meidän hyrva

, olla.
losa edespandaman pita:

1. Iye paicka, josa hän näin sa-
noo ja huuta.

2. Syj? mingätähden hän sen teki.

Bnstmmmnen Osa.
Ousa oli PetariMoin, koffa hän nämät

sanoi: HLRra täsä on meidän hy-
n?ä olla i korttalla wuorella: tämä wuori
ei ollut Libanon eli Sinai; waan nijn
kuin muutamat asian haarat myöden
andawar, Thabonn wuori, joka oli kaunisa
paikasa, Galilean maakunnasa, josa oli ter»
weellinen suotuisa ja otollinen ilma; täytet»
ty wijnatarhoilla, öljypuilla ja monenlaisilla
Kedelmäta kandawilla ja wiherjäisilla puilta,
jotka alinommselda.kasttelda alati kastettin ja

wit'
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wirwoitettin: siellä löyttin myös monda iha»naa kuckaista ja hywi» hajawaa yrtiä: tämä
haju monet metzän elannet ja linnut sinne wiet«
teli, jotka jälkimmäiset suloisella weisullan-sa mieldä hywittelit: tosin koko wuori oli nijn
otollinen, että se näkyi olewan nijnkuin joku
paradisi, nijn korwisa kuin silmisakin. Mut.
ta mtngätähden tahdoi meidän Wapahtajam»
me lEsus tällä wuorella kirkastetta, ja et pa>
remmin Jerusalemin templisä suurena Juhla,
na, jona monda tuhatta ihmistä saapuilla oli 3
rakas sielu! kuka meistä rohkene Christuxelda
kysyä: mins nijn teet s se on Hänelle niju
kelwannut, se kelpais Hänelle cunoastans
me opetus lastaus kansiansa otta; mutta mi»
xei kaickia kahtatoista kymmendä? jos me tä-
hän kysymyxeen wastata tahdomme, nijn setapahtu näillä sanoilla: kuka tiesi; kuka tiesi
sentähden, että Hän näitten waiolewaisuteek
enämmin luotta taisi, kuin muitten; eli että
Petari oli se wanhln, Johannes se rackain,
ja Jacob se kijwain. Mutta tämä pysy enäm°
min arwaurena, kuin wisieytenä. Tnllaxem
eteen otettua aikomistamme likemmä, nijn
wastatan, ensimmäiseen kysymyxeen: se kel-
pais lEsurelle kansan metelistä eroitta itzensä,
koska Hän kirtastettaman piti; tietä andainsen kansia että jos me Hanesä osaa tahdomme/
nijn en me mieldämme mailman menoon ri-
pusta saa; waan paremmin yxinäisyyttä wa^

3 z liye.
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litzelnan pitä. Hän on tämän kautta sen osot.
ta tahtonut, että se hiljainen Maan elämä lu.
malisten asiain tutkistelemiseen paremmin so.
pij, kuin se lewotoin Kaupungin elämä; nijn.
kuin huoneeja, josa meteli on, ei oikein wcisa.
janaändä ja sanoja kuulla, eikä selijttä taita;
nijn Jumalan äända senkaltaisesa sydämmesä,
ei kuulla taita, joka ei vxinäisydesä ja hiljai»
sudesa olestella tahdo. Se on kyllä tosi, et-
ten me misäkän paikasa täsä elosa oikiaa lepoa
ja huwitusta lyötää taida; jos me maan elä»
mästä sanoa tahdoisim: täsä on meidän hywä
olla: nijn me petämme itzemme; silla maalla»
km lumalattomus, meteli ja waiwailolftlus
löytaän. Jos me Howi. elämästä sanoisim»
me: täsä on meidän hywä olla! siellä loyty
ylpens, salainen petos, turhaat ajaan wiet»
teet ja silmäin edesä palwelus. Jos me Kau>
puuginelandosta sanoisimme: täss on lmidän
hywä olla! siellä loyty alinomainen lewotto»
nluus, korko ja muut mielm turmelemiset ja
pahat kurit. Jos me korpeen menisimme ja
sanoa tahdoisimme: täsä on meidän hywä ol>
la! nijn sielläkin paljo kowaa löntyy: tofn js.
kapnikasalöytään, murhe, pelko, ja rvij>-
mein kllolema odotettapana. Syrach.
40: 2. kuitengin ei sitä kiel.ä taita, etta kau>
punqisa usiampi ritos ia syndi harjoitetan,
käin maalla, en m sitäsmo, että maalla asu.
wmset, nuhtettomuden tilasa elawät; mutta

nijn



Rolminaisuden päiwästH. 723
nijn kuitcngin se simoa taitan, ettei maalla
löydy nijn suurta turhuutta, koreutta, ylpeyt»
ta, juopumista cli muuta pabendawaista me«
noa, kuin kaupungcisa. Nijukauwan kuin
David olestcli maalla, oli bän siwia ja luma»
lata pelkawa mies, mies Jumalan mielen jäl-
len; mutta kosta hän kaupungljn sijrsi itzensäasumaan, tuli hän huorin tekiärl. Paicka to.
siu ei syy fijhen ole, että yri ja toinen syndi M.lä harioitetan; tuitengin se myöden annetta»
mau pitä, että yhdesa paikasa suurempi tila
löytään syndiä tehdä, kuin toisesa.

Toinen Osa.
on tämä mingätähden Petari täsil sa»

noo : meidän on täsii hxniä olla!
hän oli saanut ijankaitisen elämän esimaun.
lEsns tasä kirkastettin, tuli muutetun, ei
niju, että Hänen ruuminsa, ionga Hän neit-
zeen Marian kohdusa, Pyhän Hengen päälle
tulemisen ja warjomisen kautta pu«
ti, toiseen ruumilliseen eli Jumaliseen ms«
noon eli olendoon muutettija, nijnkuin wefl
muinain Galilean Caanaja hywari wijnaxi
muutettiin; ei suingan senkältainen muutos
Christuxen tykönä tapahtunut; waau nijnkuin
Lucas. 9: 29. sanoo: muuttui Hänen kas-wonsn, ja Hänen rvaattensa tulit wal-
tiari jg kiildawnxi, Hänen kaswonfa

3 t 2 paisti
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paisti niinkuin 2luring«, ja
tensa tulit walkiaxi nijnkum walkeus,
eli niinkuin Marcus H.: 3- sanoo:
waattensa tulitkljldäwäxi ja sangen wal»
kiaxi, nijntuin lumi, ettei vnkän waat-
ten painaja taida nijn waltiaxi painaa
maan päällä. Se ttrckaus kuin ruumilla
nyttoli, tuugi itzensä waatetten lapitze, nijn
että ne joka tahwolda kiildäwät säteet puoles»
tansa annoit. Tasä Christuxcn kirkastamise.sa kari walittua taiwan asnjanda Mosts ja
Elias bcitänsä näytit, puhuin Cbristnrcn
kansia Hänen kärsimisestänsä ja kuolemostan'sa; tämän ylitze Petari nijn ihastui ja bäm-

ja tulee niinkuin hourauxijn ja sanoo:
tasä on meidän dywa ollal Mn oli niin.
kum unda näkewainen, hänen suunsa
naurulla taMttin. Psalm. 126:2. Waic-
ka tämä tapahtui yösydännä, eikä wuorella
sowclias ollut lewolle lastea, ei rakcttua pöy.
tä, eipalweljoita, eikä kqunistettuja huonei»
ta; luuli kuitengin Petari wuorella ottaxensa
hywän olla. Se on juuri suurin taito, etziä
ja löytää hywät päiwät nijsä paikoisa, kusa
ne nähtäwästi ei saapnilla ole. Ah! mikä kal>
lis tawara, mikä suuri wijsaus se on, olla
tytywatsellä mielellä; sillä se on juurirvoit-
t<d, olla Jumalinen fa tytyä onneensa. 1.
Tim. 6: 6. Maalla asuwa, joka taiwalli.seen Isäänsä tywv/ on wakuutettu M, että

hänen
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hänen elaturensa keino on se kaickein ensim.
mainen jawanhln, se kalliin astare, se otolli-
sintyö, kuin ylösajatella taitan; silla se on
ihe lumalalda Man tuotu, maan elämä ja
pellon viljeleminen on selkiästi ihmiselle käs-
ketty; sentäbden jolla järki on, ei hän maan
elandoa ja Taloin-pojaan säätyä ylön taho;
sillä taloinpoika on meidän kaickein esijsämme,
hänestä owar kaicki Ruhtinaat, wapaat Her-
rat ja Kaupungin asuwaiset tulleet; koska
Adami kyndi ja Eva kehräis, kusa silloin olit
wapasukmset; sentähden Jumalinen maallaasmva perheen Isandä sanoa taita: täsä <dn
meidän l)7wä olla! me tahdomme tänne
ihellemme majoja tehdä ja nijsä pysyä, sijhes
kuin se hywä Jumala ineitä täaldä kutzua tah-
too.

Kalkin paikoin eUole hywä olla; kusii ei
lEsusta ole, et siellä ole hywä oldawa, ei ihetaiwasakan, jos se muutoin mahdollinen.olts,
ettei lEsns armonsa kansia olisi siellä; sentäh<
den on vN opettaista sanonut: minä tahdon
ennen lEsuren kansia olla helwetist, kuin il-
man Hända taiwaaja; sillä kosta minulla
siellä lEsus on, nijn helwetin pitä minulle
taiwas oleman, kusa sitä wastan taiwas il-
lnan lEsusta on minulle helwetti. Me mah.
damme ilmetellä sen ylitze, että lerichon asu-
waiset sanoit Elisalle: kaho!täsäKaupungis«
on hywä asua; kusa wesi kuitenkin oli paha ja

' 3z 3 maa
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maa bedelmätöin. 2. Kuning. Kin. 2 : 19.
Mutta paicsa, josa lEsnson, suuremmalla
oikeudella tijttä taitan: katzo! täsä on hywä
asua! sillä ei tasa hedelmätoinmaa, eikäpä»
ha wesi oli. D.sä on se leipä, joka taiwas-
taalas tuli. Johan. 6: 50. tasa wuota elä»
män wesi. loh. 4: io. Siellä on hywä olla,
kusa rauha ja ilo, armo, syndem andexi saa».
minen, elämä ja autuus, ja monet muut ta>
warat löytywät; me taidamme täsä sanoa:
mitä Nahum. 2:9. Niniwen tawara buo>
neesta sanoi: täsä on tawarata ilman lop-
pumata ja kaimnaisten kalleitten kappal-
ten paljous. Christityille, joitten tykönä
lEsus on, taidamma me sanoa: jos he Kau»
pungisa eli Maalla asuwat: autuat oletta
te ja hywm teille on. Waicka se totinen
asia on, että yristäin ftjtä paikasta, kusa IE»sus tykönämme on, sanoa taitan.- täsä on mei.
dän hywä olla! nijn kuitengin moni nijn ajat»
telematoin on, ettei hän enfinkän kysy lEsu-
ren perään; synneillänsä ja jumalattomalla
menottansa owat he aikaa lEsuren poiskar.
kottaneet: ei Hän tule hajxpn sieluun, ja
ei asu sijnä ruumisa, joka sxnmn ala
annettu «n. Wijsauo. K. 1: 4- Sen tykö,
jota Hända rakastaa ja pitsa Hänen sa-nansa, tahtoo Hän tulla ja ajua hänen
tykönänsä. Johan. 14: 23. Waicka maal-
la ei nijn monda syndia löydy, tuin Kaupnn»

geisa,
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geisa, nijn kuitenkin maan asuwaiset ei snn
nisiä puhtaat ole; sillä heidän Chnstillisndo
sansalöytaän suuri taitamattomus; uw:'i ei
tiedä mitä warten hän Kirckoon, Nipillc ia
HENran Ehtolliselle menee; luulemat ssjnä
kyllä olewau, kosta Ke siellä olleet owat; waw
ka ei he hanasta, katumaista ja ussowcnsta sy»
dändä ole edestuoneet. Maalla ne ilkuit wiat
myös löytaän, kuin owat kateus ja ahneus;
moni ruockoo peldons hywin, on upera affa»
reisans, saa ruusaan wuodeil tulon, nijn ettet
han itzellens eli oniaisillens kaickia tarwilje,
et kuiteiikan könballe jatarwitzewalle mitäkän
andaa tahdo. Monella on aikomus tehdä wai°
waisslle joku testamenti; mutta säästä sen sij.
hes kuin hänen kuoleman pitä; ei ft ynnnar-
tawäinen Kauppa mies ole, joka sitte wasta
Martinoille menee, kuin ne jo loppuneet owat:
ei se ole bywä sotamies, joka silloin wasta ru°
pee sotimaan, kuin jowoitto on saatu; sitte
wasta tulla andeliari, kossa meidän kuoleman
kautta tawaroistamme luopuman pitä, ci se
mihinkään kelpaa. Jos sinä kuolema Kcttel'
las jotain hywää teet, nijn ne köyhät ei sinua;
waan kuolemaa sen edestä kijttawät; sillä jos
sinä olisit kuolematon: ollut, nijn ett sinä wie-
la tawaroistas luopunut olisi. Kuinga maal»
la asuwaiset Jumalan sanan ylönkatzowat,
hänen palweliansa halpana pitäwät, Sabba.
thin tprmAewat, pahoin lapsensa yMaswat-

Z 3 4 t^
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tawat, ja nijn edespäin, sijtä toisten puhiitta'
man pitä: se nytt ainoostans sanotan, ettei
lEsus asu siellä, kusa nämat synnit hallltze.
wat; siellä ei sitä sanoa taita: tasä on mei-
dän hpwä olla! sentähden minun rackani!
jos te yylvää tahdotte, nijn wältäkät pahaa,
alkät andako teitänne woitetta pabalda; waan
woittakat paha hywällä: joka elää tahtoo
ja hM?iä päiwia nähdä, hän hillitkän
ViLlensä pahudesta huulensa rvilpia
puhumasta? hän waltäkän pahaa ja
tehkän hFN?aä,eyikän rauhaa janoudat-
takon Da, i. Perar. 3: iQ, 11. Kossa sy-
dan aina on taipunut niin walwv°
kaat sen ylitze; ristyn naulitkaat lihanne
haluwsa ja himoinsa kansia, ja rukoiltaat
«valkeuden Isää, joldakalckmamen tzpwä
andH ja Edellinen lahja tulee ylhälda,
että Hän teitä auttais, niin tndän lwwin
käy; paiyi pyhyyttä ei yxikan saa nähdä
lumalaca. Ebr. 12: 14. Ei mahda sijs
tukan ajatella sijnä kyllä olewan, että me kar«
tamme ulkonaisia suuria wikoja; waan meidän
pitä myös, puhdistaman mettämme kai-
kesta lilaan ja hengensaastaisudesta, täh-
täin pyhpxttä Jumalan pelwosa, 2. Cor.
7:1. Jos mmlma tämän tähden wihais,
ylönkatzois ja wainois meitä, kuka sentähden
itzellensä kuoleman hämmästyis kuka sen tte-
ts, koska me taiwalliselle ThaboM wuorelle

tulla
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tulla taidamme, josa me turroallisuteen tulem-
ma ja äffen oikein sanoa taidamme: täsä on
meidän hfwä olla! nijn kauwan kuin tämä
lyhyt elämä wijpy, mahdamma me karsiapilckaa. Jotka täällä meitä ylönkatzoneet owat
ja luullet olewansa meitä paremmat, heidän
pitä hämlnästymän, meidän autuuttanund,
jota ei he toiwoneet: kessenänsä puhuwat he
ja sanowat: tämä on se/ jonga me ennen
pidimme nauruna ja pilcka sanan-lastu-na. Me hullut pidmlme hänen elämän-
sä tyhmänä/ ja hänen loppunsa häpiänä.
AuinZa hän nytt «n luettu "jumalan
lasten sekan ja hänen perindättfa pahain
setäni Wisaud. Kirj. 5:3/ - Alen
me rnumillistn waiwan, köyhydeu jasairauden
tähden sanoa taida: täsä on meidän hxwäolla! olkamme kärsiwaiset, kyllä se paranee;
Ma ruumilliset tuffat, tosin itze helwetiukin
kiufauxet pitä joutuman meille hywäxi, nijn
että me Davidin kansia sanoa taidamme: Ps.
119: 71. Se on minulle ettäs
minua noyrytit; että minä sinun saaty-
jäsoppisin, ja 2. Corinth. 4: 17. Meidän
rvaiwamme, joka ajallinen jakewiä on,
saatta meille lzaltkaickijen ja määrättö-
män kunnian. Sen ijäisen elämän me-
noo, iloo jaloo, Li osa
suukan sanoo; sierätpois pudeckin puet-
tu, NijhinZ, tuin korwM on tuuln»/ (LiV

33 5 M
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silmill ole nähty näitä, Rusa kukin, ynnä
Meen, Raicki tijsten, IMust lltttä,
1101 l rvoiton wirttä tveisain.

Kosias rukouxes pitänyt olet, weisa Wrsi N:o4i i.

Kahdexantena.Sunnuntaina Kolmi-
naisuden Paiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o 299.
mitä lumalalda mailmaan luotu

HM on, owat ei ainoastans mabdollistt
He tutkistelda; luutta myös kosta ynnä

silmillä nijtä katzotan, on heillä erino.
mainen hyötytys myötänsä. Jos me esimer.
kixi katzelisimme ohdackeilla jakuckaisilla täytet.
tya peldoa, nijn me taidamme tamkaltaisten
ajatusten kansia edeswlla: nijnkuin talla pel>
lolla enambl ohdackeim, Min wiljaa lö.)täan,
niin mailmasa myös löyty usialnpl Jumala,
totu, kuin Jumalinen, nijn että walitetta.
wasti syy on Davidin kansia sanoa: Psalm.l2:
1. Auta HLRra! sillä pyhät owat wä-
hendyneet; ja ustoUiset orvat harwac
ibnlisten lasten seasa; jäällä löytän wäa°
ran opin ja ulkokulialnlden abdackeet, joilla
kyllä kaunis muoto on; waan ei muuta mitä.
kan: uikocknllatuilla on Jumalinen meno
olemanansa; mutta sen woiman pois
tieidärrät. 2. Timoth. 3: 5. Padat alas-
polkewat hywia, nljnkuin ohdackcet niM tura-

dut-
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huttawat ia kaiten nesteen maasta tykönsä wc-
täwät; mutta mailma ja ohdakeet heitetään
tuleen poldetta, jota wastan ne barwat tähkä-
päät kuolemattomuden aittaan kootan. Jos
me katzelemme kuinga puutarhan haldialeictaa
pois ne wesat, jotka puun juurella Ms kaswa.
wat, nijn me kohta tainkaltaistt ajatuxet itzel-
lemme tehdä taidamme: armollinen Jumala!
jos sinä ansion jälken oikeudelle täwistt kansiani»
me, nijn ett sinä ainoastansa poisliackatsi>wi'so.
ja; waan kokonansa puun kukistaisit ja ulosjuu»
riiaisit; kuinga aiwan mahdotoin olen minä
talle sinun suurelle armolles ja lanpludelles,
ettäs wielä kuitengin säästät minua i mixi minä
sijs kowin menetäisin itzeni lähimmäistäni was.
tan, joka ainoastans wähän minua wastan
rickonut on i että me, ei ainoastans ruumin;
mutta myös mielen silmillä byodytyren kansia
taidamme ohdaketta ja orjantappuroita kahel»
la, siitä me Sunnuntain Evangeliumista olem»
ma kuulla saapa.

Lvangeliumi, Mattl). 7: 15.
ailaan sanoi lEfus opetus-

lapsillensa: rawahtakaat tettanne
waärista Prophetaista:c.
NlösluettuEvangeliumi anda tilan tutkistella:

Ruinga Jumalanlapset hyodytyxexen'
sä ohoackeita ja Hrjantappuroira
tayella taitarvat. Joja
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losa meitä kohtaa:

1. Iye kayelemiftn laita ia meno;
2. Ruinga se hyödyttä i

iknsimmälttett Osa.
Ooffa Chrisms Evangeliumisa sanoo: ha-

keto wijnamarjoja orjantap-
puroista, taicka fikunita Hhdackeista i nijn
andaa Hän silloin tilan nijtä wijsuun tutkis.
tella. Orjantappuroita ja ohdackeita löytään
wiljalda mailmasa, nijn ettei kysyä tarwita:
mitä ne owat? orjantappurat ja ohdacket owat
jo ennen langemista otteet, ei kuiteugan vara»
disisä; waan kedolla, kuitengin ei nijn joukot'
taisin kuin langemisen jälken, jona ne synnin
tähden enändyneet owat, jonga tähden myös
Jumala Adamille sanoi: Luomis Kirj.i z: 17.

olkon maa sinun tähtes, surul-«la pitä sinun elättämän iyes hänestäkaiken elinaikas, Hrjantappurotta ja ot)-«
dackeita pitä hänen taswaman. JosAdam ja Eva Jumalan kästylle kuuliaiset ol«
leet olisit, nijn he kyllä wähan orjantappuroi»
ta ja ohdackeita nähneetj olisit, ja mielinoil'
teensä muisa otollisimmisa ja paremmisa kas'
wannoisa löynneet. Mutta että he Man käy.
törensä tähden tulit wapaudesta ja ilo majoista,
nijnkuin ikänäns fangiuteen ajetuixi; nijn he

nisuin
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msuin siasa ohdackeita, ja Wijnamarjain stasa,
orjantappuroita löysit. Jota enämmin ihmi»sen synnit lisäännyit, sitä enammin obdackeet
ja oncmtapvurat kasivoit. Jos minun maa-
ni huudais minua wastan; ja sen waot
taicki ynnä itkisit. Jos mmä olen sen he-delmän maxamata sxsnyt, jatehnyt pel-
domiesten elämän t^olaxi, nijn kastva-
kon minulle nisuista orjantappurita, ja
ohrista pahoja ruohoja. Job. 31: 38/ 39,
40. Juvalaisille ja Jerusalemin Kaupungil»
le annoi Jumala tämän rangaistuxen ilmoitta:
Minunkansani pellosa pitä orjantappu-
raa ja ohdackeet kaswanmn nijn myös
kaikisa ilo hnoneisa, siinä lloisefaAau-pnngisa. Efai. 32: 13. Tätä wasian kosta
Jumala maan siunata tahtoo; nijn lupaa Hän
warjella sitä ohdackeista ja orjantappuroista:
hongat »)itä orjantappurain siasa kaswa--
man, myrtipuu imkulaisten edestä. Esin.
55: 13. Mtä ohdaikeihin tulee, nijn owac
ne kolmenlaiset, joista nytt ei puhua tarwita.
Waicka ci makeita fikunita ohdakeista hakea tm»
ta, eikä wijnamarjoja orjantappuroista, nijn
kuitengin nijtä katzella mahdetan, ainoas-
tans se järjellä ja ymmarryrella tapahtuu;
Moin on sijta suuri hyödytys.

Toinen



Rcchdexantena Sunnuntaina734
Toinen Osa.

Oatzella orjantappuroita ja ohdackeita on
«V paljo pareinpi, tmn tahoa waimonpM.
le himoitaxensa händä jasaastaisutta harjoitta-
xensa; se edellinen tapahtu ilman synnitä;
mutta sen jälkimmäisen tutzuu Christus. Math.
5: 26. sydammen huorudexi, jota wältären»
sä, Job. 31: 1. teki lijton silmäinsä kansia.
Jos Ewa olis kahellut ohdackeita ja orjantap.
purtta, sen siasatuin hän tieltyu puun hedel»
män peraan katzsi; niin asiat meidän kansianl.
me nytt paremmat olisit, en me nytt tarwit.
zisi pistawäisten orjantappurain ja ohdackeitten
paljouden ylitze walitta. Jos Achan olis
kaandanyt silmänsä rjantappurapensaseen,
toffa hän sitä kallista Babelin hametta kaheli,
nijn ei handä kuolliaxi tiwitetty olisi. Josuan
7: 21,25. Kosta Chrtstitty tatzelee ohdacket-
ta ja orjantappuroita, pitä hänen silloin tut.
kistelenmn tninga syndi on kauhistus Jumalan
silmisä, synnin tähden kandawat nytt pellot
ohdackeita ja vahoja ruohoja, jotka muutoin
tylla hedelmälliset olisit, ja ellei ihminen syn-
dijn lmMnnut olis, nyn nämät ei esteexi etkä
wahiugori olisi olleet. Jos Christitty näkee
orjantapvuraisen aidan eli tarhan, mieleenst
iohdatta HHn kohta, kuinga nijlle, jotta lu-
malata ratastawat, laicki kappaleet yn-
nä parhaxi Rom. 8: 28.

Kat«
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Katzellesa ohdaikeita ja orjan tappuroita, tn»
lee Lhristityn mieleensä jobdatta.oikiaa taitoa
ja wijsautta, ollcsansa wääräin opettajain ja
eriseuraisten parisa, nijnkum Christus sitawaa»
ti; nämät tulewat lammasten waatteisa; mut»
m sistida pain owat raalelewaiset sudet»
Waärät opettajat werratan soweliasti ohdai.
keihin ja orjantappuroihin, 1: sentähden, et»
tä nijn kuin nämät he itzestänsä istuttamata ja
kylwämätä kaswawat, nijn juoxewat myoS
wäarät opettajat itzestansä, waicka ei he Iu»
malalda lähetetyxi tulleet ole. 2: Obdacteet
ja orjantappurat, he pistäwät ja repiwätnij»
tä jotta Heidin ryhtywat; nijn owat myös
wäärät opettajat repiwäiset sudet, mitä he
taitawat, repiwat he puoleensa. 3: Orjan»
tappurat ja ohdacket tutan hedelmistänsä;
wäärät opettajat samalla muotoa oppinsa he»
dclmistä: heidän hedelmistänsä te tun-
netta heidän, sanoo Christus. 4: Orjan»
tappurat ia ohdackeet kaswawat matalasti ja
maata myöden ja ei korkeuteen nouse; wäa»
ristä opettaista sanoo Pavali: Philip. 3: 19.että he «mallisia rakastamat. 5: Ohdac»
keet ja orjantappurat, ne hettetän tuleen pol»
detta, el ne muhalle kelpaa; wäärille opettatt»
le on odettapana helwetin tuli, joka ei koffansammu.Kusa orjantappurat joukottaisinkaswa»
wat, sijna on melkettaisijn hedelmätöin maa,
he esiäwät sen ihanan Auringon lämpymän ja

päälle
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päälle langewaisen kasteen: elämän murhe,
ricbaus ja hekuma estawät saarnatun sanan
woiman, ettei se hedelmää kanna. Jumalat»
tomain seura on wahingollinen; se on orjan<
tappuran kaltainen, joka sen kuin hywä on tw
kahutta. OlMckeet ja orzantappmat ei kas»
wa ynnansä; waan enmnttain joukottaisin,
kietowat heitänsa yhteen ja toinen toistensa st»
towat. lumalattolnat sitowat iyensärvab
heen nuoralla yhten, wäärxttä tekemään,
ja niinkuin ratasten ksxdella spndiH teke-
mään. Esai S: 18. Koffa ihminen sillä tiel«
lä, josa palio ohdaketta ja orjantappurita on,
ei taida edespäästä, nijn hänellä on tila mie»
teensä johdatta, kninga ihmiset syndeinsä kans»sa ihe owat syy siihen, että he taiwaan tiellä
eimihinkän päästä taida; tällä tiellä löytyy
kyllä esteitä; mutta Jumalattomat tekewätit»
zellensa wiela usiaunnat, ja synneillänsä
dänsa sen peräti sulkewat. Jumalan lapset
tietäwät kyllä sen, ettei he iloiten eli kewiasti
taiwaseen tulla taida; waan monen tuffan
kautta: taiwaan kärsi wä<
kiwaldaa ja wälerpat repiwat scn hetl"
lensä. Math. ii: 12. Jos Jumalan lapsi
orjantappuralda pistetän; muista han kohta,
kuinga pian sielu synnin kautta haawoitetnri
tulla taita. Jos orjantappuran pisio ylon»
katzotan ja itze oas lihasa istua annetan, nijn
sijtä waarallinen. haawa tulia taita. Jos

M-
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synnillä haawoitettu Sielu ylönkatzotan ja ei
sitä parata koeta: nijn se haawa on kuo-
leman haawa ja kipu juuri vaha. lerem.
zo: 12. Nijn usein kuin Chrimtty näkee or«
jantappuran, pitä hänen muistaman se Or»
jantappura-Kruunu, joka lEsuxen pyhin»
pääu päähän pandin ja sijnä samasa myös
mieleensä johdattamankirousta, joka orjantap»
puroilla aljettin, orjantappuralla taas lope«
tettaman piti. Koffa orjantappuran oas si»nua jalkaan pistää, nijn ajattele: jos yxi oas
nijn kipiää tekee, oi! kuinga suuren kiwun
mahdoi sijs monet orjantappurat Christuxenpäälle tuotta, koM Hän kärsimisensä aikana,
orjantappuralla kruunattiin aseta Christuxenorjan-tappura kruunu hengesa erees ja sano:
rackain lEsu.' anna minun sydammem uffsn
kautta tykönsä wetää ne weripisarat, jotka si«
nun kruunanuses alla wuodatettin, että mi«
Na nijtten kautta wahwistuisin, lshdutettaismja iloisena ijankaickiseen elämään
fin. Rackain HERra lEsu! anna minun sy.
dämmeni yhdellä nijstä orjantappurista lapit,
ze pistetyxi tulla, joilla sinun pyhä pääs on
tullut haawoitetuxi, että kaicki wahingollinen
weri, joka fyndijn ulos juoxis, ja
sinun pyhä rackaudes kuolema fijhm painet«
tcksin.

Te turbat hekumaa rakastawaiset ja ahnet
chmisct! jotka asetatte kullan turwaxenne

A aa ja
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ja sanotte puhtaalle kullalle: sinä olet
minun ustalluxeni. Jobin 31: 24. oppi-
kaat tästä, että teidän hopianne ia kuldan.
ne, ei pidä taitaman antta teitä
ran wihan päiwänä.Hesek. 7: 19. Ellet,
te paranna itztänne, nijn Jumala tarttu wi.
hansa kirweseen, janijnkuinkelwottomat, or-
jantappura-pensat teidän poicki hacka, ja hel.
wetln ijankaickisella tulella poltta. Kyllä te
kerran mitawaxi tuletta; mutta tehkönluma.
la! ettei se juutt myöhään tapahtuisi ja silloin
te huudatte: mitä autta meitä nytt mei-
dän toreudemmei mitä hyödyttä meitä
rickaus ja ylpeysi Wijsaud. K. 5: 8. sen.
täbden te rickaat! itketät ja ulwotat tei-
dän wiheljäisyttänne, jota teidän pääl-
lenne tnlewa on. Teidän rickaudenne
orvat mädänneet, teidän waatteenne
owat toidellut: Teidän knldanne ja ho-
pianne owat ruostuneet, ja mjden
ruoste pitä teille todistuxexi,
ja pitä syömän teidän lihanne nijnkuin
tuli. Jacob. 5:1, 2, z. Te walbetteliat ja
panetteliat! joidenga kielet teräwämmät or-
jantappuran oasta owat, jolla te wiatoinda
lähimmäistänne pistäneet oletta, ett itzellenne
ole omaa tundoa tehneet, bänen päällensä wal«
hetclla händä panetella: kalckem paras
teidän seasanne on mjnruln
ra za taickein toimellisin nijnkuin ohdac-

teet:
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teet: Mich. 7:4. olkat wifiit sijtä,että teidän
jumalattomat puheenne pitä tuleman

eteen, että teidän pahudenne
rangaistaisin. Wijsaud. K. 1: 9. kuulkat
mitä Jumala Davidin kautta, Pialm. 140:
12. sanos: Rieliiackarin ei pidä menesty-
Män maan päällä, ja Psalm. 50: 19,
20, 21. sinun suus sallit finä pahaa pu-
hua ja kieles saarta petosta matkan.
Smä istut ja puhut weljees wastan:
äitis poikaa sinä Mckaat. Näitäs teetja
mmä olen wait: - - - mutta minä nuh-telen sinua ja asetan näitä silmäis eteen.
Te jotkakielenne kiroilemiseen ja wannomiseenwäärin käytätte, mitä te muuta teette, kuin
wastauudesta pistelette ja haawottatte lEsu-xen. Woi! kuinga te hämmästytte, koffa te
kerran Hänen, nijnknin Duomarin, jota te pjs.
täneet oletta, Mdä saatte; te oletta setel-wotoin maa, joka oriantappurita iaobdackeita taswa ja lähin kirousta on.Ebr. 6: 8- Josta teidän sydämmenne on tay.
si, sijtä sun puuhu; mutta woi teitä! teidän
kirouxenue ohdacteet pitä ijankaickisudesa teitä
pistämän: Jumala on kökowa ne yhteen ja
niistä teitte wuoteen walmlstawa, josa sitteteidän ijankaickisudesa ei vhtäkan lepoa saaman
pidä. Te joitta kiuckuiset rijta-kielet owat,
ajatelkat sita, että nijnkuin orjantavpurilla ja
ohdackeilla ei siaa ollut maattisesa Paradistsä,

Aa a 2 nijn
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nK rfttaistcn ihmisten ei ikänäns taftvMsem
Paradisiin sisälle tuleman pidä; waan nino»
nstans rauhalliset: ulkona owat koirat,
jotkapurewat. Ilmest. K. 22: 15. Mutta te,
jotka orjantappurita katzellesa, omat rikofen»
ne ja kirouxen mieleenne johdattaneet oletta
ja wa'ldaneet taitawasti, ettei synnin orjan»
tapvnrat teitä suuresti wabingoittaneet ole; ja
koska te beickoudesta erhettyä osanneet oletta/
nijn te uffolla sen orjantappuralla kruunatun
lEsnrcn oletta wastanottaneet; pyrkikat edes.
pain ja alkät suuttuko, teidän pita sentöhden
kerta ilo ia riemu saaman. Mutta kawahm-
kat teitänne wäaristä opettaista, Jos joku
tule teidän tykönne, ja ei tuo tätä ope-
tusta kanssansa, nijn alkät hända huo-neeseen ottako, ältät myös handa ter-
tvehtäks. loh. 2.Epist. iQ.v. Waärä oppi
myrkyttä sielun; Ma ruumin inaatoapitä kar.
tettaman, hän syö ymbärildänsa: kosta meil»
lä epäluulo ruasta on, että se on myrkytetty,
nijn se syömatä Mtetän; Wäärän opin kirjoi»sa makaa usein salattu myrckn, jota ne sisällen.
st särpäwät, jotka ei wlelä ole oppineet koet»
telemaan hengejä, jos ne Humalasta
owat,> 1. loh. 4: 1. koffa he niitä lutewat.
tNakeilla pllheillansa ja liehakoiyemi-
sellans Lviettelewäc he yxikertaisten sy-
dammet. Rom. 16: 18. sentäbden on pa>
ras, jäträ senkaltaiset kirjat sillänsä/ jotka er.

hetty-



Rolminaisuden päiwästä. 741
hettywäisellä opitta owat täytetyt ja pysyä fij-
na mitä oiketlda opettailda opittu on, mjn me
ilman waaraa olemma; mutta jos joku ym-
marryxella taidais senkaltaisia wäärilda opet-
tailda kirjoitettuja kirjoja hänseuratkanPavalin neuwoa: i.Tbesi. 5: 21. Roetel-
kat kaicki japitäkät se tuin hyrvä «n. Te
mumcelliset ia kiusatut sielut! jotka ett aino-
asi nls näe obdackeita ja orjantappurita; mut-
ta myös heidän pistorensa täydellä sydämmen
kiwulla tmlnette. teista minä puhun, jotka
tunnon waiwasa olette, te tunnette Lain tut-
kaimen, oma sydämmmne sanoo teille, että
te ansainneet otetta helwetin orjantappurain
temwillä tutkaimilla ruoffitta; katzokaat nytt
orjantappmalla kruunatun lEsuxen puoleen
ja uffokat se wahwasti, että Hän pyhän pään-sa haawoitta andanut on, ettet te helwetin ta-
rewiä onantappuria tuta ja maista tarwitzis:
rangaistus Hli Kätten päällänsä, että
meillä rauha Hlw, ja Kätten haawain-sa kautta olemma me paratut. Esai. 53:
5. Te! joiden ristin orjantappuraa kanda tay,
ty, alkät ihmetelkö sitä nijnkuin teille jotakin
vutoa tapahtuis; Ei Jumala aluusm omain-sa kansia, toisin ihiänsä menettänyt ole, be
owat aina olla täytyneet nijn kuin ruusu or-
jantappuroisa.Kork. W. 2:2. ei se ijäti njn
vysy: turwa Jumalaan; sillä minä wie-
la nyttttn Händä tijtän, että Hän mi-

Aaa 3 nua
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nua autta kasrvoillansa. Psalm. 42: 6.
Se on parembi, että te nvtt köyhnden, sm.
rauden ja waiwain orjantappuroilta piste!»
län, kuin jos te nijtä ijankaickisudesa hawaita
saisitte. Christus on kärsimisen jaristin kant.
ta kunniaans sisälle mennyt, nyn vitä myös
teidän, monen waiwan kautta Jumalan
waldakundaan sisälle tuleman: Teko-Kirj.
14: 22. teidän risti pistoxenne silloin paratta»
man vitä, murhe ja huokaus pitä pake-
neman. Esat 35: ic>. silloin ptta teidän ilo
suulla weisaman ja sanoman: entiset ah-
distunet owat unhohdetut, ja owat mi-
nun silmistäni peitetyt. Esai 65: io. jos se
teille kipia on, että wäärät kielet pistäwat tei»
tä, nijnkuin walewän teräwät nuolet.
Psalm. 120: 4. jotka sywäldä sisään tunge»
wat, olkat kärsiwäiset; sillä siellä teittä rauha
oleman pitä, nijldä jotka teitä waiwanneet
owat, kaiken mailman Duomari wihansa kir»
weellä sen kirotun pensan poicki hackawa on,
ja helwetin tuleen poldetta heittäwa: Si-
nun kieles ajattelee wahinZota, ja leic-
kaa walheellansa nljnkuin teränä par-
«taweiyi. Sinä rakastat ena pahaa,
tuin hywää ja puhut rvalhetta pikem-
min , kuin oiksutta, sinä puhut mielelläs
kaickia murha sanoja, wäärällä kielel-
lä; nijn Jumala myös kukista sinun ijan-
kaiHiftsti; munnda sinun jama-

zas-
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jasta temma sinun ulos ja ulos juuritta
sinun elawltten maalda. Sela! Psalln.
52: 4,5, 6, 7. Kosta te kuolema wuotecl»
le lastette, nijn kuolema silloin otansa teille
osotta kokee, joka teräwämpi on kuin orjan»
tappura eli ohdackeet; mutta alkat peljätkö»
silla hän pistää amoastans siidäinmen; waan
ei sielua pistää taida, jonga lEsus sydämme;sa on, hän rohkiasti kuolelnaa wastan.menee
ja sanoo: Ruolema! kusa on sinun otas?
i.Connth. 15: 55. pistä tähän, ett sinä mi»
nua ensingän wahingoitta taida, eikä tjan°
kaickista elämää nunulda pois otta.
Kuins rukoures pitänyt olet nijn weisa Wirsi N:o 45.

Ihdexas SunnuntaiKolminaisuden
Päiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o 86.
OWvwäin Christittyin sopi yhteen! tulla
>MU waarän huoueen haldian kansia ja ha-

nen kaltaisens olla muutanusa asioisa,
ellei he ijankaickista menestystänsa ja autuut.
tansa teloitta tahdo. Waärän huoneen hal»
dian tykönä löyttin ei paljo, kuitengin jotakin
hywäa; silla HERm lEsus Hän tijtti sitäwäärä huoneen haldiata, että hän nijn
toimellisesti teki, ei Hän kijttänyt Hänen
wääryttänsä ja ustomattomuttansa, eikä war»
kaan suckelutta l waan hänen ymmärrystänsä

A a a 4 ja
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ja taitoonsa. Chrisiityn tulee aina ajatella
M kuin edesä seisoo eli tulewa vn, ja kysymän
huoneen haldian kansia: mitä minun pitä
tekemän, etten mmä Jumalan armoa huckaW
että minä autualliststi kuolisin, etten minä hel-
wetin fangiuteen heitetäisi i Koffa hän Raa-
mattua tutkistelee, löytä hän nemvon, kuinga
hänenWa alkaman pitä, nimittäin: käändy.
misen kautta tulla Jumalan tykö ja Hänen
kanssansa yhdistettynä olla aina kokeman.
Mutta perheen isändä ei saa olla wäärän huo»
neen haldian kaltainen Herran hywyden tuh.
lamisesa. Että hänellä on armollinen luma»
la, nijn katzoo Hän wisusti eteensä, ettei hän
Jumalan armoa huckan, ottaisi. 2. Cor. 6: 1.
ei hän hyljä Jumalan armoa. Gal. 2: 21.
että Jumala on sytyttänyt hywäm awuin
walkeuden häneseen, nijn andaa hän rval-
keudensa watista ihmisten edesä, että
he näkisit hänen hywat työnsä ja kunni-
oittaisit Isäansä,jHka ontaiwaisa. Matth.
5: 16. Että Jumala hänelle ymmärnmn
andanut on, nijnkäyttä hän sen lähimmäisel»
lensa hywäxi. Silmäinsä kansia tekee hän
lijton, ettei hän muukalaisen waimon puoleen
katzo; korwansa wkitzee hän kaikelle hawyt.
tömälle puhelle. Hän panee lukun suunsa
eteen; sydändänsii kuritta hän Jumalan sanal'
la? tekee työtä käsillänsä, että hänellä olis
tarwitzewalle jakamista; hänen jalkansa owat

NOP'
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nopsat lähimmäistä auttamaan; hywydestan-
sii jakaa hän, ei tuhlaten, että hänellä seka itze,
että myös omaisillensa aina on ulottuma tar»
wet, ci myös ninkalda, ettei kukan handa al>
neexi soimata tmdaisi: tällä tawalla on Chris»
titty eroitettu wäärasta huoneen haldiasta,
joka Herransa hnwydentuhlais; ei hän myös
siinä ole hänen kaltaisensa, ettei hän tahdo kai«
waa eli kerjätä. Tämä on nytt se asia, jota
me Evanglliun.-n johdatuxen jalken tutkistella
airoomme.

Lvangeliunn, Lucani6: i.
aikaan sanoi lEsus opetus-

lapsillensa taman wertauxen: oli
yxi rikas mies :c.

Tästä nytt tutkisteldnman pita:
Misä asiasa Jumalaa yelkärväinen

perheen-isända eroitta iyensä wää-
rasta huoneen haldiasta:

i. Lttei hän walttä txsn tekoo;
Eikä

2. Hapee sitte kerjamista.

Snsimmainen Osa.
sanoi Jumala: sinun oyas hie-

sä pita sinun svsmän leipää; sijhen
asti kuins maaxi jällens tulet; LuomisK.

Aaaz 3:
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z: 19. mutta tämä wäärä huoneen haldia sa«
noo: cnmmärvoi kaiwa; hän tahtoo sonoa:
ei minulla ole woimaa työtä tehdä, tahdoisin
mielelläni; waan woima puuttu minulda.
Kosta Jumala Adamin maata wiljelemän
kasti, silloin Hän ne kolme säätyä ihmisten se-
kan stäsi, ja itze kullenkin työnsi maärais;
sillä Adam ynnä oli Pappi, Kuningas ja
Peldomies, ellei Jumala saätyin eroituna kär-
sinyt olisi, nijn kaiketickin Hän kansallensasen ilmoittanut olis. Kaikella kolmella saa»
dylla on hänen wirkansä ja työnia; sillä Opet-
tajan ja Haldian säädyllä on astareisansa nijn
paljo toimittamista ja tekemistä, kuin Peldo»
miehelläkin auransa tykönä. lokaitzella kä-
sttyön tckiällä on hänen työ-huoneensa, nijn.
kuin peldo, jonga päälle hän työtä tekee, eise ainoastans kanvamiscxi ja kyndämiscxi kut«
zuta, kosta joku lapiota eli auraa pitelee;
waan jokaitzella on hänen omasa säädysänsa
kaiwamista. Kuningaalla neuwo - kamari,
sansa, ja Saarna miehellä kirja huonesansa
on kyllä tekemista ja kaiwamista. Jos tämä
wäärä huoneen haldia sitä ennemmin wiriästi
kaiwamtt olis: jos bän palkollisten ja heidän
työnsä perään wisummin katzonut olis, nijn
hänen Isändäns ei händä wiralda poispmr.
nut olis: jos hän oikianjlukulastu kirjan pitä.
nyt olis, nijn hän tiennyt olis, kuinga paljo
ja kuka hänen Herrallensa welkaa oli; waan

hän
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hän oli kellvotoin palwelja, joka eli joka päiwä
irstaasti ilosa, ylönsyömiftsä ja juomisesa, eiensingan ajatellut sitä, että kerta sekin aika tu«
leman piti, jona hänelle piti sanottaman; mi.
xi minä sinusta sen kuulen s tee luku hal-lituxestas: tämä luottio oli tottunut joutilasna
käymään, ei mitäkän tekemään, sentähden sa.noo hän nytt: en minä woi taiwa. lu.malata pelkäwä Cbristitty tekee mielellänsä työ»
tä; sillä hän muista aina Pavalin sanat: 2.Thch. 3: io. jos eijoku tahdo trotä teh-dä, nijn ei hänen sysmäntän pldä. lu-mala ja luondo ei laikkoja kärsiä taida, ionga<
tähden sokiat, nijnkuin nlyös ne jotka kätenstmestanneet owat, jotakuta erinomaista työtä
tehdäxensä woiman saanet owat, nijnkuin aikakirjoista nähdä taitan, sentähden mahtawat nc
häwetä, joilla terweet raajat owat, koffa heftnowat: kaiwaa eli työtä tehdä en minä
woi.

Toinen Osa.
Asaärä huoneen haldia häpeismyös kerjätä.

Lienekö hän muistanut Snrachin sanat:
Syr. 42: 29. poikani! älä pyydä kerja-
ta, parempi on kuolla, kuin kerjätä.
Kerjätä ei ole syndi; waan ainoastcms sille?joka taita ja ei tahdo työtä tehdä. Latzarus olikerjäläinen; mutta kuitengin armosa Imua.lan tykönä; parelupr on kerjätä, kuin nälkään

nään-
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naändyä. Parempi se on, että kerjäläisen pns.
si kaulasa rippuu, kuin rippua hirresä kolisikaulasa. Jos wiela Christitty häpee ihmisten
tykönä kerjätä; min ei hän kuitengan häwctä
tarwitze kerjätesänjä Jumalan tykönä. Kai-
waa ja tehdä työtä on turha, ellen me kerjää
ja rukoile, että Jumala työllemme siunaurenanoa tahdois. Sentähden rukoile ja tee työtä,
autuas on jokainen kuin HLRraa pel-
kää, se on: joka alati rukoile, hän elättä
iyensä kättensä tsljtä: autuas sinä olet
jasinulle kä.vyywästl. Psalm. 128: 1,2.
rukous työtä mämminedes autta,

siunaustekeerickaaxi ilman
waiwata. Sananlaff.Kirj. 12: 22. Mei<
dän vita sijs niin työtä tekemän, kuin ei keriä-
minen elirukoileminen taidaisi autta; jameidän
pitä mjn rukoileman, kuiu työ ei autta taidai»
si. Kosta Martha ja Maria huoneesa yhdesä
asuwat, nijn asiat hywin owat: Maria kerjää
ja ahkerasti rukoilee, Martha astaroitze ja te»
tee työtä. Joka häpee kerjätä Jumalan tykö.
nä, ei hän Jumalan Maiestetiyttä oikein tun«
ne, eikä omaa tarwettansa. Kuinga lEsus
rukouxisa langeis maahan taiwaattisen Isän.
sä edesä i ei asiat silloin hywin ole kosta palwe.
lia häpee tehdä sitä, kuin Taiwaan ja Maan
HERra ei häwennyt ole tehdä. Kaikin me
Jumalan kerjäläiset olemma, ja en tarwitze ker«
jätesä häwetä; sillä Hän itze on kästenyt mei-

ta
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ta ja luwannut anda mitä me rukoileunne.
Kaikin me Jumalan armoa tarwitzemma ja
sentähden on meillä syy kerjätä! Jumala ar«
mahda sinuas minun sxndisen päälleni!
KerMätnen osotta haawausa ihinisille, sitä pi-
kemmin kchoittaxensa heitä kansia kärsiwällisy-
teen. Jos sinä ussosa lEsuxcn haawat oso.
tat, nijn halkee Jumalan sydän, Ma Hänkaiketickin armahta sinua: kerjäläinen ei en»
nei! lacta, kuin hän jotakin saa; nijn pita myös
sinun alati rukoileman, nijns saat mitäs ru«
koilet; älä laste Handä, ennenkuin Hän siu.naa sinua.

Tästä me sen opimme, ettei yhdengän
Cbristityn pidä oleman laistan ja hituun;
waan ahkeran ja työtä tekewäisen; sillä lais-
kuus on pahain ajatusten äiti, ja tila smmjn
ftindein. Nijnkuin maa, jota ei kynnetä, kas>
watta ohdackeita ja seisowa wesi se haise ja on
matoja täynnänsä; nijn laiffasta sydämmestä
uloskäywät pahat halut ja saastaiset ajaruret:
Minä Lärvin laistan pellon ohiye, ja
kayo! sijna olitpaljaat ohdackeet kaswaeneec, ja se oli nukulaisia täynansä ia ai-
dat olit kaatunet. Sananlast. Kirj. 24: zc>,
31. Jos Dina olis kotona pysynyt ja työtä
tehnyt, nijn et hän kunniaansa kadottanut oli.
si. Jos David wirkausa askareita toimitta,
nut olis ja ei joutilaina ollut, nijn ej Bathse.ba olisi tullut häwmstyxi, eikä hänen arvio mie.

hensä
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hensäsurmatuxi. Nijnkamvan kuinSimsontekt
työtä ja sodei Philisterejä wastan, niin asiat
hywinolit; mutta kosta hän laistuttclcmaan
rupeis, noudatti han porttoja ja makais nijt»
tm kansia. Duomar. Kirj. 16: i.Mjnkauwan
kuin Salomotta oli remplin rakennuren kansia
tekemista, menetti hän itzensä hywln; mutta
kuin se oli päätetty ja han jouto aikoja sai, ru«
peis hän rakastamaan muukalaisia waimo-
ja, jotka käänsit pois hänen ftdämmen»sä. i. Kuning. K. 11: i, 3. Hywilla Chris,
titylllä aina on halu työn teendon: kaicki mi»
tä tulee heidän eteensä tehtäwäxi, sen
tekervät he wHlmansa jälkeen; Saarna
K. 9: 10. he niinkuin hapewät, kossa he rual°
le menewat, ellei he sinä päiwanä chölläusa
jotakin ansainneet ole; he tietäwat Jumalansen nijn säätäneen, että ihmisen päiwättä työ-
tä tekemän pitä ja yöllä lepamän. Että Adam
nuhteettoinudeu tilasa ollesansa, työllänsä lei'
wän itzellensä toimittaman piti, joka hänelle
ei rastas ollut, nijn otti Jumala ihmisen
ja pani Ikdenisä paradlsijn rviljelemäan
za rrarjelemaan sitä. Luomis. Kir. 2: 15.
miM me mahdamme paherua työn teendö,
waicka se jotain rastaaxi nakyis: Jacob wai-
waloisesa työsimsä oli ahkera. Luomis. K. 31:
40. Moses istui aamusta ehtoseen asti oikeut»
ta kansalle tekemään. Mos. 2. Kirj. 18: 13»
Pavali Apostolin wirasa, oli työsä ja tustasa,

paljosa



Rolminaisuden päiwästä. 751
paljosa walwomisesa; 2.Cor. 11: 27. mutta
Christittyin seaja senkaltaisia löytää::, jotka
mielellänsä joutilasna käydä tahtomat, jakos»
ka he hywydensä tuhlanneet owat, parelMlUn
tahtowat kerjätä, kuin työtä tehdä; senkaltai.sia löytäan myös, jotka kyllä tnötä tekewat;
mutta rarsimättömydesä, et wdy siihen kuinheidän työstänsä tulis; he kuullan walittawan:
ettei he mitään ansaita taida, he tekewät kyllä
työtä yötä ja päiwaä, ei kuitengan heillä muu»
ta ole; waan kuiwaa leipää. Moni katzooenämmin muitten päälle, kuin itzensä: mitä
muilla on, sitä he saada pyytämät. Moni toi-
wotta itzellensä toista elatuxen keinoa; silläheidän amtuxensa jälkeen, muitten työ enäm»
män tuotta sisälle, ja kewiämpi on, kuin hei.dän. Mutta jokaitzen pitä kaiwaman ja työtH
tekemän,, ei rahaa kootaxensa ja hekumasa ku.
luttaxensa; waan ruumin rawinnoxi, kostahän työllänsä ansaitze, että hänellä on leipää
syötärenss, olki lyhdet maataxensa ja waattet

ruumin werhoxi, nijn ei hänellä ole walitta»
mistä. Mutta tähän aikaan ei ihmiset sichen
tydy; waan perkele on monda ylpeyteen waat>
teisa ja hekumasa wietellyt; he tahtowat peh-
meitä waatteita kandaa, syödä ja juoda hy.
waä,. täyttää makoansa ulkomaan rualla ja
juomalla. Kosta Rechabtterlt Isaldänsä kielt«
tin wijna juomasta, nijn tt)dyit he hänen käs.
kyynsä; mutta mjllä tyhmittä, jotka joka pai-

wa
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wä herkullisesti eläwät, ei enampätä ole, kuin
näilläkau. Mutta ah! jos st sijtteen paljaat»'
dansi! seisahdais, eikä he tämän ajallisen heku»
mau jälkeen saisi ijankaickista puutosta kärsiä
sijna siasa kuin edellisillä nlda kyllä on. Jos
Adam nytt elais, nijn hän jälken tulewaisiaN'sa ilman epailemäta nain Minun
lapseni! katzokat minun paälleln ja noudatta»
kat minun affeleitani: mina wiljelin maata,
asuin halwasa majasa,waatetin itzeni tarpeen
jälkeen, ja murhehdin Syndeini tähden, sodin
hekumaa wastan, ja wuoteen ihelleni maahan
walmistin, lewätäreni siellä kerta kaikista töis.
tani; seuratkat minua tasa astasa, karttakat
ylpeyttä, hän wahlngoihe teitä: lapset teke.
wät toisin, lapset owat wijsammat, kuin Isä;
Mä kaicki pitä nytt ylönpaltiststi oleman. Woi
läpiää! woi surkeutta! woi syndistä elämää!
entähden rackat Christitvt! katzokat wisusti

eteenne, että te kutzumisesaune ja tilasanne hy«
wän oman tunnon pidaisitte. Wältäkät lais»
kuutta ja hekumallista elämää, ja älkät sitä
hywää, kuin Jumala teille audanut on, tuh»
latko. Te wauhemmat! totuttakat lapsenne
työhön, Syrachin neuwon jälkeen: Snracb.
zo: 13. opeta lastas ja älä anna hänen
joutilaina käydä, erres tulisi häpman
hänen tähtensä. Isaac ei ennen poikaansa
Mnata tahtonut, kuin hän ensin piti mehän
otuxen tuoman: jos työ raffaaxi näkyy, nijn

ajatel-
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ajatelkaat mikä wahingo lmffudesta on; ajatel»
kaat sijnä siwusa, ettei yxikän ihminen maan
paatta työtoinnä olla saa, jos hän-muutoin
Jumalan säändoä seurata ja totella tahtoo.Mutta pitakät aina, seka ennen työtä, thetyön alla ja jälken, Jumala silmätnne edesa,
,rukoilkat alati lumalata, että Hän työtänne
siunata tahdois, että Hänen pyhä nimenst sen
kautta kunnioitetaisin, teidän ja lähimmäisen-ne menestys edesautetaijm, rukoile aina: IH<su armias! anna aina, Tysm kaicr ftnus aljetta; Menestys kans laupiast lai-
na, Suioisest suopäätettä.
tykönän, Suo ain sinus pysynen. luma.lisen perheen-Isännän kansia, koska hän nain
tekee, työlästi se nijn kauwas mennä taita, et>
ta hän wäärän huoneen haldian kansia kysyä
tarwitzis: mitä minä teen z waan että hän
Jumalan säändoä seuraa, työllänsä Mta A
zeusä, tytyy siihen, kuin Jumala hänelle an-
da, nijn hänellä on lewollinen elämä. Waic-

ka sinun peldos ei nijn hedelmällinen ole, kliw
lähimmäiset, elä häneldä kadehdi Jumalan
siunausta; waan ole hywisä mielin, tydy sij«
yen kuins lumalalda saat ruan M wattet, se
muu pikimäldänsä jouduis sinulle hekumart,
jota Jumalan lapsi ei itzellensä toiwotta mah»
da: sinun ei olezturha <>!LRrasa;
1. Cor. 15:58. waan jota rastampi se sinulleon, sitä ltäydeWmmin Jumala sen sinulle ma»

Bbb xa,



xa, kumpikin saapalckanfa työnsä jälken.
i. Cor. 3:8. Sinun pitä ei ainoastans elä-
mäs ehtona, niinkuin wijnamäen töy. miehetsaaman palckas; Mattb. 20: 8. mutta tasa
mailmasakin jo saat syödä.töittes hedelmää.
Sijs lue, weisa, tiellä Räy.
wirkas tee wiriäst, lupauxens us-
ko rmelä; )a turwa Häneen kijndiäst,
Se ompi aina autuas, long' uskalluson lumalas.

Kuins rukouxes pitänyt olet, nijn weisa
Wirsi N:o 33-

Kymmenes Sunnuntai Kolminasuden
Pmwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o 294.
lnailma oikeudella mahdctan kut>

M kyynelden laxoxi; sillä täällä mo-
(K< net syyt owat kyynelitä wuodatta.

Kyyneleet ne owat monenlaiset, nijnkuin: 1:
Mustan ia hädän kyynelet, ioita Hagar
wuodatti korwesa, kosta hän poikansa Ismae-
lin luuli janoon kuolewau; Luomis. <Kirj. 21:
16. senkaltaiset olit myös Davidin kyyneleet,
niinkuinhan watitta: Psalm 42: 4. minun
kyynelem owat minun ruokani, päirval-
la ja yöllä; Israelin lasten lyyneleet, joista
Asaph Psalm. 80: 6. puhuu samankaltaiset:
Öinä ruokit heitä kyynelinen leiwälla,

754 3ymmen.es Sunnuntai



Rolminaisnden päiwästä. 755

ja juntat heitä suurella mitalla täynttäns
kyynelitä. 2: Hartauden kyyneleet: se he»
delmatöin Hanna rukoili HMRraa ja itki
hartaasti. 1. Sam. 1: io. Z:xen kyyneleet: vecari mem ulos ja itki
katkerasti. Mach. 26: 75- Svndinen rvai-
mo, kyyneleillänsä tajieli )Efuxen ja-
laat. Luc. 7: 38. 4: Rackauden kyyneleet:
Joseph halais weljeensä Benjaminia kaulasta
ja itki, han andoi suuta kaikille welijllensa ja
itki heidän ylitzensä. Luomis. K. 45: 14, 15.
5: 110 kyyneleet: koffa Joseph sai nähdäIsänsä, halais han händä kaulasta ja
ltki hetten aitaa hänen kaulasansa. Luom.
Kir. 46: 29. 6: Surkuttelemisen ja tar-
siwallisyden kyyneleet, joihin Pcwcm neu.
woo: Rom. 12: 15. itketät itkewäistenkanfa. Senkaltaisia kyyneleitä wuodatit Jo.
bin ystäwät: kosta he nostit taampaa sil-mänsä, ei he handa tundeneet jakorgo-
tit äänensä ja itkit. Job. 2: 12. Me fti»
sahdammc nytt tähän ja lEsuxen tyynelten
puoleen itzemme käännämme, Msta Sunnun-
tain pyhasa Evangeliumisa puhutan.

Mvangeliumi Lucan 19: v. 41.
aikaan, kuin lEsus.läheWmä tuli 3c.

Bbb 2 Tästä
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TM nytt tutkisttllan:

IMsuxen wuodatettnja
rnsalemin yliye.

Jotta olit.
i. Ranffa-kärsiwällsydm kyyneleet.
2.U)arc>itus kyyneleet.

Knsimmämen Osa.
sen Wapahtajasta lEsuresta ia«noa taidamme: ei meillä ole se ylim-

mäinen Pappi, jota ei taida meidän hei.
touttamme armahta; waan se joka kai-
kisa kiusattu on, nijn tuin mekin, kuiten-
glm ilman synnitä. Ebr. 4:15. lEsus taic-
titietäwäisydensä walosa, näki kuinga tämän
Kaupungin kansia käymän piti, nimittäin:
että ludalaisten wiholliset piti kaupungin pij.
rittämän, joka kulmalda ahdistaman händZ,
eikä kiwee kiwen päälle jättämän. lEsusnäki ludalaisten sokeuden ja paatumiseu, et.
ta heidän perikatonsa lähestyisä piti surutto.mammaxi tuleman. Koska surma jo ewen
edesä oli, ei tahtoneet he kuulla mftä, jotka
heitä neuwoit ja waroitit. Kossa Ylimmäi-nen Pappi Ananias neuwoi heitä rauhaan
Romalatsten kansia, sytytit he tulen hänen
huoneeseensa: Jumala annoi peljattäwät mer-
kit edellä täyda; mutta et he nijta totellet.

Koffa
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Koffa Romalaiset Chrismxen ennustuxen jäl«
teen jo heidän pijrittäneet, ja nijn sulkeneet
olit, ettei he ulos eli sisälle tulla tainneet, ei»
kä heillä joku awun toiwokan olla tainnut, ei
he sittekän wielä myöndyä tahtoneet, eikä so°
wmdoon itziänsä andaa; sillä he pidit sen mah-
dottomana, että pyhä Kaupungi, joja HER«ran templi olt, Pakanoilda woitetta taittin.
longatähden yri heidän Sangairestansa ft'nonut oli: jos Romalaisilla olis sijwet nijn»
kuin kotkilla, ei he kuitenkml heidän kaupungin»sa muurin ylitze lendä taidaisi. Tämän heidän
puolettoman huttndensa tiesi lEsus edelläpäin)
ia sentähden, koska Hän näki
itki händä, ja sen kansia»kärsiwällisydesta
teki. Koffa Romalaisten Sodan. Päämies
näki, kuinga monda tuhatta kiwllutta ruumis,
ta, yli muurin kaupungin ympäri kaiwcttuun
hautaan heitettin, on han itkenyt ja sanonut:
en minä sitä tehnyt ole. lEsus tahtoo täsä
myös sanoa: kyyneleilläni minä sen tunnustan,
ettei minulla ole iloa. teidän tadoturestanne,
ihe te syöxette teitänne sijhen; onnettomuden.
ne ja perikatonne tähden syyttäkät oinaa uppi-
niffaisuttanne; Jumala ei mää taida säästäteitä; waan Hänen täyty mieckaan tarttua ja
teitä turmella, itze ett te sitä toisin tahdo; tei>
dän katumattomudenne, waati Hänen wan-
hurffauttansa sijhen, että Hänen loppu kans-sanne tekemän pitä; ja tämä asia kyyneleet

Vbb 3 minun
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minun silmistäni puserta. Nämat olit rackau»
den kyyneleet, jotka todistit, kuinga suuresti
lEsus Juvalaisia rakasti. Kosta lEsus mm.
nain Lazaruxen haudalla itki, sanoit ludalai.
set: kayo! kuinga Hän rakasti händä. Jo»
han. ii: 36. se olis myös tasa sanoa taittu:
katzo! kuinga Han rakasti kansaa: ei Han sitä
tahtonut, että Hänen wihollisensa huckuueet
olisit: se nawyi nijnkuin, Christus enämmin
heitä, kuin itziänsä rakastanut olis; he toiwoit
Hänen tadotustans; mutta Hän ehei heidän
elämätänsä; Hän surkutteli heidän wiheM
syyttänsä, ja kansia -kärsiwällisydestä itkee ;

Hän, joka sekä heidän, että koko mailmanedes»
ta muutamain päiwäin perästä piti Werensä
muodattaman, nytt heidän edestänsä kyynelein
tä wnodatta. Pelkämätä meni lEsus kärsi,
maan, eikä tahtonut sitä, että waimot, jotka
seuraisit Händä, itkeneet olisit; mutta koffa
Hän ludan kansan onnettomuutta ajatteli,
nijn sydän Hänesä halkeis, eikä?yynelitänsa
pidatta tainnut.

Toinm Osa.
tahtoo waroitta heitä.

«v ludalaiset iloihewat ja owat suurutto.
mat, se tekee Hänen murheelliseri, sentähden
Hän nytt erinomaisella tawalla waarin otta.
waisexi heitä tahtoo. Hän tahtoo nijn palio

janoa:
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sanoa: Stnä Jerusalem! minä itken sinun
edesäs seisoman onnettomudesylitze, ah! pai»
na se sydämmees, rupe surkeudes vlltze itke»
mään; ellet sinä sitä tee, nijn se aika tulewa
on, jona sinun walittaman ja itkemän pitä;
mutta el kukan kansia'kärsiwallisyteen kehoite'
tmi tule Sinä olet minun hyljännyt,sanooHBRra: jaolet minusta luopunut;
sentähden olen minä ojendanut käteni
sinua rvastan, hukuttaxem sinua; minä
suutun jo armahtamasta. lerem. 15:6.
Nijn pitkämielinen on Jumala/ ei Hän tydv
yhteen waroiturcen; waan Hän waroitta
«sein; nijnkuin Hän ensimlnaistä mailma wa.
roitti i2o. ajastaikaa, ja Noan kautta neu°
moi parannnreen. Sodoman asumaissa lu<
mala usein Lothin kautta waroitti,
doin sen palkarensa sai, että he wairvaisithända jokapäirvä, heidänrväärllla töil-
länsä. 2. Petar. 2: 8. Tämä waroltus, jon-
ga lEsus heille andoi, ei ollut ensimmäinen;
maan Esajasja Daniel aikaa ennen olit heitä
waroittaneet; Johannes Kastaja samalla ta-
paa, sanoden: Matth. 3: 10. jo myös on
kirwes pandupmden juurelle; sentähdenjokainen pun, joka ei tee hyrvää hedel-mää , hakatan pois ja tuleen heicetan.'
Christus itze waroMi heitä wertauxesa Wij
namäestä. Matth. 21: 4;. häistä, joita Ku.
ningas teki pojallensa. Matth. 22:3, 4. ;c.

B bb- 4 ja
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ja ilman wertausta Sunnuntai päiwäisesä py.
häsä Evangeliumisa, josa Hän sanoo: ja
maahan taftittawat sinun ia sinun lao»ses, jotka sinusa orvat. Mutta se kaickein
vainawin waroitus oli se, että Hän kyyneleil'
länsa waroitti: tämän kautta ilmoitta Hän
nytt heille, että se ylönpaltisesti awattu ar>
mon owt, nytt pian suljettaman piti; heidän
ilonsa suruun, heidän naurunsa itkuun, hei'
dän wijnansa weteen muutettaman piti. Ahia
rewäis uuden hameensa kahteen toista kymme»
men kappaleeseen, jaanuoi niistä kymmenen
kappaletta lerobeamille: Ulita se merkitzi i
sitä että luulala rewäisewa oli kymmenen su<
kukundaa Salomon kädestä ja hänelle andawa
ne kymmenen: i. Kuning. Kirj. ii: 30, 31.
Chvistus itkee Jerusalemin ylihe, mitä se mer,
kihe ei muuta; waan että ne kuin nytt nau<
voit, piti muutamain wuotten takaa itkemän;
mutta ei kMxi Wiheljäisyyttänsa itkiä taita<
ulan.

Vapahtajan lEsuren kyyneleet, ne ei ai-
noastans wisseyta meitä fijtä , että Hänellä
on kansa-karsiwällinen sydän ihmisiä kohtan,
jaheitä mielellänsä autta tahtoo z mutta myZs
että Hän on totinen ihminen. Nijnkuin ko-
ko lEsuren elämä kerrasa en me misan sitä lue,
että lEsus jostus nauranut on; nijn ei ole
myös Christitylle irstalnen nauru sowelias:
Näin ftnoo lEsus ftnfaltaisesta naurusta:

Luc.
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Luc. 6:25. woi teitä! jotkanytt naurat-
te; sillä teidän pitä murhehrunan ja it-
kemän. Mailman lapset ei fijta mitalin pi-
da, kosta heitä itkemään nenwotan. lEsusHän itki muitten syndeim ylitze; mutta mon.
da Christityistä el siihen saatetta taita, että
he omain syndetnsä ylitze itkisit, heidän sil.
mäns owat nijn kuiwat kuin Gibsonin nahka,
ja Gilboan wuori, jonga päälle ei kastet, eikä
sadet langennut. Sen siasa kuin heillä mm»
he jakatumus syndeinsä ylitze oleman pidäis,
kuluttawat he aikansa ilosa ja lciktsä; he rie»
muihewat trumpuilla ja kandeleilla ja iloit.
M-.it huiluilla; he wanhenewat hywisä pät«
wisä. Job. 21: 22. eläwat nijn kuin surut,
tomat ja kuolewat nljnkuin lulnalattomat.
Apostolin Jacobin neuwo: Jacob. 9. tei-
dän naurunne käändyksn itkuxi, ei heille
sowi; waau he muuttawat itkun ltauruxi ja
lloiyervatvahHista töistänsä. Sanan. last.
2:14. hesuoftuwat wääryteen. 2. Thess.
2: 12. Täsä asiasa owat he pahemmat ka.
dotettuja helwetisä; ei heillä enää yhtäkän iloa
ole heidän synneisänsa; Mutta mailman lap.
set iloitzewat sen yli, kosta he syndejänsä muis.
tulella ja ilo suulla nijsta puhua taitawat, el»
lem me tähän aikaan omain syndeimme ylitze
Mä tahdo, paljota wahemmin me muitten
syndein nlihs itkemme; waan pikemmin nau-
ramme ja Nlla tawalla toisten synnistä ihem.

Bbb 5 me
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me osallisexi teemme. Mutta woi teitä! jot.
ka uytt suruttomudesanne nauratte, teidän
vitä kerta itkemän za se alka tulee, että Ju-mala naura heidän wahlngotansa, ja
pilcka heitä, kosta heidän päällensä serulee, jota he pelkärvat. Sananlaff Kirj.
i: 26. Te zotkaleremian kansia toiwotte, että
pääsänne oliskpllä wettä jasilmänne olig
kyynelten tädde. lercm. 9: 1. saldikat mi°
nnn kehoitta lettä ussailwain kyynelten wuo»
dattamiseen. lEsus on ollut esikuwana, että
me Hänen affcleitansa noudattaisimme; itke-
tät tämän mailman pabuden ia suruttomu.
denylihe; silla sen kautta te, Jumalan wi'
han, maasta jn waldakunnasta poiskändä tai.
datte; silla kosta Jumala kätensä ojendannt
on hukuttamaan kansaa ja maakuudaa, uijn
yxi itkewä lapsi Hänen kätensä takaisin wctaä,
ettei Hän julman wihansa jälkeentehdä taida.
Katuwaiset kyyneleet kehoittawat Jumalansydämlnen ja Hänen kätenja sitowat. Jos te
ainoastans itkette sen ylihe, että te maallisia
kadotatte, uijn teidän kyynelenne owat tnrbat;
mutta kyyneleet synnin ylihe wuodatetut,
owat siunatut kyyneleet. Mjnkuin suolainen
Wesi kuoletta madot, nijn tulee myös syn.
uin mato katnmurella suolatuilla kyyneleillä
kuoletetun, ettei se omaa tundoa enää kalwaa
taida; senkaltaiset katumus kyyneleet todista»
wat.muös meidän uudesta syndymisestämme,

ja
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ja Jumalalle otolliset owat; sillä ilo pitä
oleman taiwasa yhdestä sMdisesta, joka
hanenS paranda. Luc. 15:7. senkaltaiset kyy»
neleet owat pyhäin Engelein wijna. Jumalakaiketickin wuodatetut kyyneleet korkiari ar«
waa; sillä Hän panee ne leiliinsä: Psalm.
56: 9. Uffowaisten kuuminta kyyneleitä ja
rukouria mahdamma me peljätä; sillä lesken
kyyneleet tosin wuotawat alas sasupäi-
hin; mutta ne huntawat ylöspäin, sitäwastan kuin heltä wuodattanut on. Sy-
rach 35: 18, 19.

Joku taidais sanoa: se on surkia elämä,
syödä kyynelten leipää, kuluttaa aikaansa it«
tulla ja kastella lepostansa kyyneleillä i was»
taus: se on parempi, että meillä täsä elämä,
sä helwetti on, kuin tulewaisesa, ehkä kuinga
kauwan se täällä wijpyis, ei kuitengan täysixi
itketty ole. Kyyneleet taitan ustowaisten asti-
xi ja kaunistuxexi kutzua, ne sammuttawat
usein tulen, ettei se wahingoitta taida: kuka.
ties! sinun kyynelees mondaonnettolnudentul.
da sammuttaneet owat, josa sinä omaisteskansia huckua tainnut olisit; sinun kyyneles
owat sen ruman tuliset nuolet sammuttaneet,
nijnkuin wesi tulen sammutta; ett finä lu>malas pelkoa niin kauwas saattanut olisi, el»
lei sinun katumus kyynelees fieluas hedelmät,
lisert tehnyt olisi, nijnkuin sadet maan hedel-
mällisext tekee. Jos meidän poskemme usein

kyyne»
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kyyneleillä kaftetan, nijn meidän sydämmem-
me hywiä elämän hedelmiä kanda.' Itkewä
silmä on se West kannu, jolla meidän armolah.
jamme kastellan; Me kuulemma Jumalanmeistä luopuneen, koffa en me iloa jydämme.
samme tunne; luutta tosiankin, koffa me sekä
oman, että myös kansia'Christitymme synnin
wiheljäisyden ylihe itkemme, Jumala silloin
meitä likempänaon, kuin silloin koska me nau»
ramme ja iloiset olemma. Meidän kyynelein,
me pita myös pian lopetettaman, meidän
kyvuelcm owat wähän aikaa, pahan ilman
perästä anda Jumala Auringon paistaa, mur.
hecu ja surun perästä täyttä Jumala meitä
runsaalla ilolla: Jumala onkuiwawa kaio
ki kyyneleet »neidän silmistämme. Ilmest.
Kirj. 7: 17. Bdtona on itku; mutta aa-
mulla ilo. Psalm. 30:6. Kyyneleet wisseyt.
tawät sinua sijtä, että sinä Christuxen oma
olet, ja Hänen Seurakunnasansa; ah! kuiN'
ga usein heidän aikansa kyyneleillä kulutta täy°
tynyt on. Sijtä suloisesta lEsuresta ei mi»
sään sitä lueta, että Hän nauranut on; wcmn
usein st luetan, että Hän itkenyt on, vybät
owat Hänen askeleitansa seuranneet. Job. 76:
16. watitta: Minun kastooni ou?at so-
waistnt itkusta jasilmälautani päällä on
kuoleman warjo. David. Psalm. 102: io.sanoo: minä syön tuhka nijnkuin leipää
jg sekoitan minun juomani itkulla. Kyy-

neleet
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«eleet lohdutuxensydämmelletnottawat: au-
mat orvat puhtaat sydä'mmestä; siltä hesaawat nähdä Jumalan. Matth. 5: 8.
sinä näet Jumalan, kostas Hänen lohduturen.sa hawaihet: Maistakat ja tayokat tmn-
ga suloinen HlMra «n. Psalm. 34: 9.Sakiasa wedejä et Auringon muotoa nähdä
taita: Jos Jumalan lohdulliset armo - kaswotsinulle näkymän pitä, nijn pitä finun sydäm.mes edeltäpäin kaikesta mailman faastaisudes.
ta puhdistetun oleman. Kosta Hagar joudut
korpeen ja näki lapsensa janosta näandymäl-
läns olewan, lasti hän lapsen maahan, meniert-
nänsäjaitki äänensä; silloin osotti Jumala hä«
nelle hatwon, josta hän lapsellensa juoda annoi.
Etkös, rakas Christitty! usein joudusenkallai.seen ristin korpeen, josa ett sinä lohdutuxe:: vi-
saratakan finun wäsyneelle stelulles saa; sie.lu parka tustasta wiwettu: Mitäs silloin teett
sinä rupeet surkiasti itkemään. Silloin lu-mala sanastansa lohdutus lähteen, omasasy.
dämmesäs awaa, sinulle ilahuttawaisten Raa-
matun paickain kautta ja lohdullisten ajatus-
ten, jotka Hän sinulle sisään anoa. Hän kyl-
lä toisinans lohdutuxensa kansia kätke ihensä;
mutta kyynelten kautta, saatetan Hän itzensäosottaman. David tiesi sen, seutabdm sanoohän: Psalm. 39: 13. HLRra! ala waike-
ne minun kyynelteni tähden. Kossas kuu>
let jongun ihmisen surktasti nijn ett

sinä
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sinö taida olla alallansa; waan riennät hl,
nen tykönsä, kysyt mikä händä waiwaa ja loh.
dutat händä, usein hänen kyynelensä nijn
sydämmelles astumat, että'sinä itket itkewm.
ien kansia: jos äiti kipiän lapsensa kuule sm.'
kiasti itkewän, ellei hän muuta lapselle tehdä
taida, nijn hän ystäwallisesti ihandelee händä;
Jumalalla on oikia äitin sydän ja meitä nijn»
tuin äiti lohdutta. Kuinga ystäwallisesti pu.
huttelee lEsus, sitä itkewää Nain lesteei älä
itkee: ei Han woi sitä nähdä, että me mur.
hesta itkemme; waan Hänen täyty ynnä itke,
nijnkum Hän Marian kansia Lazaruren hau-
dalla itki ia nijnkuin Joseph weljeinsä kansia
itki. Mutta joku taidais sanoa: minun luon»
doni on senkaltainen, etten minä itkia taida,
pikemmin wesikalliosta taitaan puseretta kuin
kyyneleet minun silmistäni z wastaus: ellet
sinä omain eli muitten syndein ylihe itkiä tai.
da, nijn pitä sinun kuitenkin nijttenyliize mur-
heellisen oleman. Mielen murhe on myös hy>
wä: moni on murheisansa; waicka ei hän it»
ke: Jumala ei nijn suuresti katzo itkewän sil-
män puoleen, kuin murheellisen sydämmen;
kuitengin nijn heidän kyyneltensä lähteet, jot»
ka itkee taitawat, ei tukittaman pidä. In.
mala sanoi Hiskialla: Esai. z 8:5- mmä olen
nähnyt sinun kyynelces. Davidin kyyne-
leet olit Jumalalle tutut: Psalm. 6:9. HlLr»ra kuule minun itkuni. Koffa kyyneleet pit-

kin
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kin katuwaisen syndisen sasupäitä wuotawat,
mjn senkaltaiset taswot, Engeleildä katzelda
owat julkiset. Me lopetamme nytt tämän pu>
been sillä uffalluxella, että nekuin kyynelil-
lä kylrväwät, ne kerran ilolla nijttä saa-
wat. Psalm. 126: 5.

Pidä rukoures ja sitte weisa Wirsi N:o 182.

Yxitoista Kymmenes Sunnuntai Kol-
minaisuden Paiwasta.
Weisa ensin Wirsi N:o 264.

Nathan Davidin oman tunnon
JM) lijkuttanut oli, ja David tunsi syndin»

sä, mjn hän lyhykäisesti, kuitengin
otollisesti rukoili: Minä olen syndiä teh-
tFt wastan, sanoo hän: 2. Sam.
Kirj. 12: iz. sai myös kohta syndinsä andexi.
Phariseuxet, ei sitä minään pitäneet, kuin
lyhykäinen ja hvwä eli otollinen oli; sillä he
muodoxi pidit pitkät rukouret. Mach.
23: 14. Christus Hän tahtoo sitä, että
Cbnstityt lyhykäisesti, kuitengin oikein ja hy.
win rukoileman pitä kosta te rukoilette,
mjn ältnt olko paljo puhuwaiset nijnkmn
pakanat; sillä he luulekat heitäns
palion puheensa ztähden kuultaman.
Matth.6: 7. alkat olko heidän kaltaisen-sa; nijnneuwoomyösSyrach:?: 15 kos-

kas



hitoista Rymmenes Aunnumai768
kas rukoilet, mjn älä paljo puhu. Pub'
likcmin rnkouxesta mahdetan se janotta, että

se oli lyhykäinen ja hywä; kuinga lyhykäinen
tämä rukous oli, se julkisesti nabdän: Juma-
la armahda lninun syndisen päälleni!
että se myös hywa ja otouinen oli, sen Cbris-
tus itze tvdistnrellansa ilmei tuotta: tämä
meni kotiansa hurstampaua, kuin se toi-
nen, nljnkuin Sunnuntai Päiwäisestchpvhäs»
tä Evangeliumista kuulla saadan.

Evangeliumi Lucan 18: v. 9,
aikaan sanoi ICsus muuta-

mille/ jotkaitzepaallens uffalsit^c.
Tästä nytt tutkisteldmnan pitä:

Sitä ihanaa Publikanin käändymys
xen rukousta,

Kuinga se on
1. Lyhykäinen, ja
2. Hxwä ja otollinen/

Lnsimmäinen Vsa.
lyhykäinen rukous kuulu näin:

Jumala armahda minun syndisen
päälleni! han teki rukourensa lyhykäijesti
seurawaisten syitten tähdw: 1. osottarensa
ttmdewansa oman mahdottomudensa. sentah.

den
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denhän myös taampana seisoi etkä, tahtonut
nostaa filmiänstan tatwaseen päin niinkuin stf
joka ei mahdollinen ollut sitä kaictein pnhindH
lähestymään, eli taiwaseenkatzomaan, sentäh.
den katzoo hän alas maata päin ja sanoo Eftan
kansia: 9: 6. Mimm Jumalani! miNil
häpeen ja en kehta, minun silmiäni nos-
ma sinun tytss minun lumalani! sill<§
meidän syndimme owat enandyneet mei-
dän päämme yliye ja meidän pahat te-
lemme owat kaswaneet hamaan taiwa-seen asti. Koffa Publtkani omaa saastaa
suttansa tutkistelee, ja sen suuren Jumalan
Majestetiyttä ia kunniaa, nijn hänen kielensä
on ntjnkuin halwattu eli sidottu; Jumalan
wihan terawän Miekan näkee hän kaulansa
päällä olewan, hän pelkää, jos hän monilla
sanoilla syudejänsä estelemään rupeis, nijn tä'
mä miecka kohta hänen kaulansa poicki lele.
kais, seutähden rukoilee hän lyhykäisesti: Iu
mala armahda minun ftndisen päällem!
2. swkole hän lyhykäisesti sydämmensä
ren ahdistuxen tähden; hän Jumalan jul-
man wihan, näki helwetin awawan kitansa,
hän huokaili nytt ntjnkuin David muinain:
Psalm. 18:5. Ruoleman siteet «wat mi-
nun käärineet ympäri ja Helialin ojat
peljätic minun. 3. Nijn muitten esimerkit
h nun lyhykäisesti rukoilemaan saattaneet owak
näin lyhykäisesti rukoili Cananean waimo IE-

Ccc susta:
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susta: HlLßra auta minua! Matth. 15:
25. nijn lyhykäisesti rukoili myös se sotia Bar-
timeus? Davidin poika armahda minua!
Lucan. 18: 39- samalla tawalla ne komme-
nen spttaltsta miestä: sMsu ratas Mesta
tt l armahda meidän päällemme! Luc.
1?: 13. Näin lyhyt oli myös opetuslasten
rukons hahdesa: HLRra auta meitä! me
hukumme. Matty. 8: 25. 4- Rukoili Pu.
blikani lyhykäisesti tutkistellen Jumalan hy.
wuyttä: kowa ja tyly Duomari ei harwain
ja lyhykäisten sanain kautta ihiansa pehmitet»
ta anna; mutta sen mielinen ei meidän tai»
wallinen Isämme ole, sentähden on sljnä kyl.
la, että sinä lyhykäisesti puhut Hänen kanstan-sa, ja harwain sanain kausia ilmoitat Hänel.
le mitäs tahdot ja pyydät; sillä Hän edellä
päin tietä, mitäs anoa tahdot, tosin jo ennen
kulus rukoilet, niinkuin ttr oitettu on: ennen-
kuin he huutawat, tahdon minä wasta-
ta: ja että Hän hywä ja laupias on, nijn
Hän mielellänsä mitäs anot, sinulle anoa tat>
too. Jos jokutäsi: sanois: Publikanin täy»
dyi lyhyikäiststi rukoilla esillä hänen oli kijrut
Tullijn, ajaanlyhyikäisyys waadei händä sij.
hm, nijn wastaa tähän Cbristus Evangeliu>
misa: tämä meni kotiansa ei enä Tullijn,
ia jos se wielä niinkin olttz, että hän yhtä hy.
win tulli palweltana, nijnkuin ennenkin py.
synnt olis, nijn hän kuitenkin amuaxi tulla

taisi,
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taisi, jos hän ainoasmns Johannes Kastajan
waroituresta waarin otti: nikat enämpi
waattko tuin teille säätty on. Luc. 3:13.

Toinen Osa.
3//sitä ihmiset hywäna pitämät ja hywart

smwwat, ei se aina hywa ole; sillä
duomioisansa owat he usein tyhmät/ owat
usein sokiat ja asiasta duomitzewat nijnknin so.
kia jongun muodosta; Mutta mitä Jumalahywäxl kntzuu ja tunnustaa, se kaiketlckin hy.
wa on; sillä Hän on se wijsain, joka ei kostan
erhehtnnyt ole. Hän tunnustaa Publikanin
katumus rukouxen hywäxi; sillä Hän kohtasen päälle päästä hänen synnystänsä; hywä on
tämä rukous, että hän sen kansia täändä itzen»iä Hänen tykönsä, joka se suurin hywyys on,sen trkö, jokasanonut on: auxes huuda mi-
nua hädäsäs. Psalm. 52: 15. Synnin hätä
on suurin yatä, sijtä ei kukan autta taida;
waan ainoa Jumala: tuta woi sonnit an-
da andexi paiyi ainoata lumalara? ky»
syit solvellasti muinain Pha:iseuret. Marc.
2: 7. Mbllkani täsä syndinsa hädäsä tiefi,
että se parampi oli uskaldaapäälle, kuin luotta ihmisijn. Pialm. 118:
8. hän tiesi, että Jumala ok se, joka
synnit anda andexi, ja menee ohiye peri-
misensä jäänyttenrikoxia; ei Hän pidä

Ccc 2 wihaa
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wlbaa ijäti, ja kaicki meidän syndimme
meren heittä. Mich.7: 18,19.
Hywä oli se, että Publikani kuhui ihensa syn-
diseri ja kandaa ihe väallens; sillä jos me
tunnustamme meidän syndimme, mjn Ju-
mala on uskollinen ja hurstas; jotameil'
te synnit andexi anoa. 1. )oh. 1:9. Smm
ja tunnustus aina on Jumalalle
otollinen ollut. Mingätähoen ryöwäri ris.
tin päällä sai namat lebdulliset sanat kuulla:
tanäpän pitä sinun oleman minun kans-
<ani paradisisä, ci valialdansa lentähden,
etw dan rukoili: <>MRra! muista minua,
tostas tulet waldawndaas; mutta myös,
etra hän teki totisen synnin tunnusturen, nail'
lä sanoilla: me olemma oikein chnä; sillä
me saamme töidemme ansion jälken;muts
ta ei tämä mitään pahaa tehnyt. Luc. 23:
41. joku tmdais sanoa: mitä tunnustus se oli:
hän tunnusti ainoastans yhteisesti, että hän
oli simdinen, sen kaicki, tosin ne pyhimmät-
kin tehdä täntywäti wastaus: ei se ole tarpeel-
linen, että ihminen kaicki ja ihe kunkin synnin
erittäisin, kaickein hänen asiansa haaraln kans»sa ihmisien tunnustaa ja omaa tundoan»
sa sillä rasstta; waan tunnusta ne Jumalan
edesä, joka muutoinkin ne ylön hywin tietä,
waicka ett sinä nijtä Hänen edeftwsä tlmnus.
taisi; sentähoen tunnustane Jumalan edesä
ja Hänen palweljansa, kosta oma tundo täsä

elämäsä
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elämäsä sinua waiwaa, nijn sinulla lepo tu-
lewaisesa oleman pitä; hywä oli Publikanin
rukous; fillari hän muuta ehinyt kuin armoo:
Jumala armahda minun syndisen väal-
lem! Jumalalla on taxi iftuinda,yxi ou
nuo-istuin, joka helwetillä on puetettu; toi»
nen on Armo istuin, joka ihanalla taiwalla on
puetettu. Duomio - istuimen edcja alammai-
nen oikeus istutan» luutta Armo.istuimen ede»sa vli oikeus: Publikani tasa lyclM asiansa
ala oikeudesta ylioikeuteen, Duomio-Istui»mesta Armoistuimeen. Hywä on Puolita-
nin rukous; sillä sijtä me wijsi erinnomaista
taitawaa asiaa ja tapaa opimme. Ensimäinenon se: hän yhdistää Jumalan ja syndisen; A
nä, o ihminen! eroitat itzes Jumalasta sylv
nin kautta, ja taas kaanoymisen kautta astut
Hauen tykönsä jällens; taidatkos olkia ja tul»
da yhteen panna, ettei oljet ylös pala? eikö
Jumala wihasansa ole kuluttawa tuli; mutta
langenneet syndiset owat oljetiusto nämat vh.distäa, hän tietä, ettei Jumala kuscm unelut»
semmin ole, kuin wiheljäisen syndisen tykönä,
»ijnkuin hywä lääkäri ei kusan mieluisemminole, kuin heikon sairan tykönä. Toinen on se.'
hän yhdistä synnin ja armon, jotka toinen tois.
tansa wastan, niinkuin wesi ja tuli owat;kuin.
ga syndi ja armo yhteen soptwat? syndiä ei
suingan armo seuraa; waan wiha ja armot-
tomuus: mutta taho! uffo perustaa itzensä

Ccc 3 Imua.
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Jumalan lupauxijn sanasa, josa katuwaisille
syndlsille armo lnwattu on. Ezech. 33: Math.
11: hän sowitta ne itzehensä ja sanoo: se ar>
lno kuin kaikille katuwarsille syndlsille luwat.
tuon, eiminultakan waiwaiselda syndiseldä
ole kielty. Kolmas on se: hän tekee armon
wälitrajart Jumalan ja ihe wälillänsä, Ju-mala armahda minun syndism
Jumala selso siellä, syudinen taalla, la armo
keskellä. Jumala on valjastanut miectansa,
syndinen seisoo awoi selijn edesa; mutta armo
syleile lumalata ja pidättä miekan. luma.
la wihastuu, syndinen itkee, armo asetta wi.
han ja lohdutta sundistä. Alä koffan anna
työs seisoa Jumalan jaitze wälilläs; sillä töit-
tes kautta ansaitzet sinä kuoleman. Ihesäs ett
sinä sitä löydä, kuin sowitta taidals, sentäh.
den älä luota the päälles; waan pidä sinuas
kijndiästt Jumalan laupiuteen. Neljäs on se.:
hän ehi Jumalan armovristäin Wapahtajasa
Chrlsturesa, joka armo - istuimeri pandu on us.
kon kautta Hänen Weresansä, josa Jumala
nytt synnit anoa andexi: ei yritän pyhä taida
sinulle armoo ansaita; lEsuxeja vxinäns le»
pää Jumalan armo. Kossa sinä Imnalal»
les Cyristuren haawat osotat, nijn Hänen sv'
dämmensä halkee, Hänen täytyy sinua armah-
taa? sentähden rtpu kimhiästilEsnxesas. Jos
finusa on syndi, nijn Häuesä on wanhllrffaus:smusa kirous; Hänesä siunaus: finusa kuole»

«pa



ma ja kadotus; Hänesä elämä ja autuus,
enämmän Hän maxaa tait^, kuin sinä welkaa
olet; yri Hänen weripisaranja on woimallt.
nen sinun )a koko mailman synnit poispyhki'
mään. Wijdes ja paras on se: että, hän tun.
nustuxen ja synnin päästön yhteen huokaureen
slsälle sulkee. Tunnustus on tämä: minä j>n>
öinen. Svnin päästö tämä Jumala ar-

Jos me kaictt tunnustamme, uijn
taicki andett annetan. Kossa minä sanon:
minä olen syndinen ihmis raucka, mitä Juiua'
la silloin minun kansiani tehdä tahtoo i hylja-
tä ei Hän taida minua, Hänen laupiudensa
ei salli sitä, ja paljota wähemmin Hänen wa-
lansa, jongaHän wannonut on: Ezech. 33:
11. Nljn totta kuin minä elän, ei minul-
le kelpa jumalattomankuolema; mutta
että Jumalatoin tiestänsä /aelais: Jumalan täytyy minua wajiata: nn<
nä armahdan sinua raucka syndinen!

Tästä me opimme, kuinaa myös me Pub-Manin kansia lyhykäisesti rukoilla taidamme;
kuitenain ei sen puolesta, että me sitä pikemin
taidaiftmme affareihimme ja työhömme ruwe»
ta; waan sen puolesta, etten me lihan heic-
louden ja perkelen wiectanden tähden, welwol>
lisella hartaudella, pitkiä rukouria pitää tai-
da; pitkä rukous ilman hartautta ei kelpa Ju-
malalle: kossa me lähestymme Jumalaa huu»
Ullamme; mutta sydän on Hänestä kaukana,

Ccc 4 uijn
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nijn en me hänelle ensingän sen kansia palwe.
lnsta tee. Math. 15: 8 Harwat sanat ja hy.
wH aitominen on parempi, kuin monet sanat
ilman oikiaa mietoa ja aitomista; sentähden
on paras rukourija olla lyhyt, ettei ajatuxet
tväsyisi ia hajoifi. Meidän pita totuttaman
itzemme ialaisijn ja lyhykäisiin huokaus ruton»
xijn, joidenga kautta me lumalisuden harjoi-
tuxisa Jumalan armoa ja apua ihellemme '.n-
koilemma; nijn teki Nehemias; kosta hän sei»
soiKunilMN edesa ja puhui hänen kansiansa,sanoo hän itzestansä: niin minä rukoilin Mi-
rvaan lumalata. Nehem. 2: 4. ei nijn,
että hän Kuningan edesä langeis polwillensa,
eli ääneensä rukoili; waan salaisesti huokais,
puhuisansa Kuningan kansia, että Jumalahä-
nm sydämmensii raändänyt ja hänen aitomi-
seheensa meiluiseri tehnyt olis. Asia ei nijn
ymmärrettämän pidä, että kaicki pitkät rukow
xet, nijnkuin aamu ja ehto»rukouxet, ruoka»
lugut ja muut kaunijt Lutherurelda ja muilda
pyhildä Jumalan miehildä meille kokoon pan.
dut, hyljättamän pidäis; waan koffa me lä>
himmäisemme seurasa olemma ja pikaisudesa
erhehtyä ja syndiä tehdä osaisimme, nijn sil.
loin pitä meidän salaisesti syndejämme andeexi
rukoileman ja hnolaman; efimertirt: jos joku
sanain iwäandeseeil eli rijtan lähimmäisensä
kansia osais, nijn pita hänen salaa huokaman:
HERra lEsu l anna minulle hiljainen jakär»

siwäi-
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siwäinen mieli ja sydän; eli myös: sinä pit-
kämielinen jarakastettawa Jumala! auta mi»
nua nytt lähimmäiseni wikaa karsimaan, ja
händä hiljaisudesawoittamaan; nijn teki Da»
vid, kosta Simei bändä kiroili sanoden: anna
hänen kirota; sillä HBRra on hänelle
sanonilt. 2. Sam. 16: io. hän tahtoo sa»sanoa: tämän taicti olen minä synneilläni lsa»
innut; mutta HERra! anna minulle karsi-
wällisyys ja älä armoas minusta poiskäännä:
ilman epäilemäta on myös Joseph rukoillut
ja huokannut lumalalda armoa ja apua woit«
taxensa sitä kowaa kiusausta, kosta j hänen
Isändänsä emandä häM haureuteen ivietel-
la koki.

Että Publikani täsä yhteisesti tunnustaa
syndinsä, nijn me sijtä myös sen opimme, et.
tä Ripille lnennesa se mahdotoin on, eikä
myös tarpeellinen ole kaictia syndejäns luetel»
la; sillä erhetxxet kuka i anna
minulle andeexi salaiset nkoxet! mahdam»
ma me Davidin kansia aina rukoilla. Psalm.
19: 13. sentahden yhteinen synnin tunnustus»
ulottuwalnen olla taita. Mutta jos joku olis
suuria syndejä tehnyt, jotka erinomaisen tun-
non ahdistuxen matkaan saattawat, nijn on
tarpeellinen, ne Rippi»lsällensä ilmoitta ja
tunnustaa, että häneldä parempi neuwo ja loh.
dutus saada taittaisin: woi! kuinga syndisen
sydän st ihastuu, kosta hän totisesti syndinsä

Ccc) tunnus-
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tunnustanut ja sen päälle synnin päästön sa«.
i'.ut on. Jos lohdutus sydämmeen tuleman
pitä, nijn stMdi tunnustettaman pitä, haawa
ei tule yaraturi, kuin se werestä ja mär»
ka paista puhdistettu on, salainen synoi tunno»sa on nijntuin mato omenasa, joka kalwaa ja
ei lepoa jätä; sentahden ellet sinä hawennyt ole
tehdä syndiä, nijn älä häpee tunnustaa sitä,
että sinun lewotoin tundosrauhoitettaisin ja si»
nä Jumalan armon jg syndein andeexi saami-sen waituuden saisit: Alä tätä tunnustustas sij-
des wijwytä, ettäs sairaxt tulet; waan tee je
kohta, tee se tänapänä , älä nijn tee, kuin
Jumalattomat jotka ajattelemat ja sanowat:
waicka minä syndiä teen, ei se mitään hait-
taa; koffa minä ainoastans Publikanin kans-
sa rukoilen: lunlala armahda minun syn
dlsen päälleni! nijn mmun syndtni anderi
annetut owat: muista se aina, ettti kuolema
hetki ole sinun tiedosas ja wallasas, tukatiesi!
ett sinä saa silloin enää aikaa huokaustakan
lumalml tykö lahettä. Jos finä tämän Pub-
manin rukouxen chelles hywari käyttä tahdot,
«ijn älä itze esteenä itzelles ole; jos muutoin sen
saada tahdot, kuins etzit, nimittäin: luma<san armon. Alä epälle, joka epäilee, alkan
luulkotan jotain HERralda saawansa. Jae.
i: 7. Hyljä syndt; sillä syndiä harioitettatsa
ei Jumalan armoa saada taita, sitä kuin pn»
hä on, ei heitetä koirille, sydän pitä CKristw

xen
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M Werellä puhdistettu oleman, jos Publi.
kanin kansia arlno ja synnit andeexi saataman
pita. Ala anna perkelen ihias ylipuhua, nij.
hin ajatuxijn, että sinun syndis nijn ftmret
owat, ettei Jumala taida sinulle armollinen
olla, sano silloin perkeleelle: sinä walhettelet
Satana! silla Jumalan armo ja laupius on
suurempi, kuin kaickein ihmisten synnit ja wi.
heljäisyys on: Ne suurimatkin syndiset owat
armon löytäneet, kosta he heitänsä totudesa
owat kääntäneet. Pavali hän sanoo itzestan.
sH: 1. Tim. 1: 15, 16. syndisten seasa
olen minä suurin; mutta minulle «n
laupius tapahtunut; ja muille lobduturexisanoo hän edespäin: että Christus
minusa ensin ofHtais kaiken pitkamieli-
sxden, mjlle esikuwaxl, jotka Hänenpäällensä ustHmanpitäijankaickiseen elä»
maan. Ah! mjkä onnellisuus se on, saadaJumalan armoo, mengät pois te mailman
lapset! ja mielittäkaät teitänne siilä, että te
woimallisten tykönä armosa otetta; minä ty.
dyn mielelläni minun Jumalani armoon, kos>
ka se lllinulla on, nijn on minulla kaicti, kuin
ijalMictisudesa minun ilahutta taita; minä
olen silloin rikas töyhydesänt, lewollinm tyai>
notsa, ja terwe sairaudesa: Aljtän sentähden

ll«N' sinua, Lohdutures edestä,
Laultm hywäst mielestä,Mfill syndi wai.

rva
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wa minua, Rijtä sielun! Jumalat,
Raict' on asiat.

Pidä rukouxes ja weisa Wirsi N:o 258.

Kaxitoista Kymmenes SunnuntaiKo>
minaisuden Paiwastä.
Weisa ensin Wirsi 261.

olenoppinut, joijamitta olen,
MM« nuhin tytymään, minä taidan

nöyrä olla ja taidan myös kor.
tia olla, minä olen aina ja kaitisa harjoi»
tettu, taidanrarvittu olla ja isora,vyöryä
la köyhtyä: minä woin taickt jenkautra,
jokaminun wäkewäxi tekee, Chrijtuxen:
owat Pavalin sanat Philip. 4: 11, 12,13.
loisa lanoisa senahdän, tuingaPavali seka on>nesa, että onnettamudesi; aina Jumalaan ja
Hänen säändöönsä tytynyt on, ja tunnusta-
nut, että HLXra alati taick hywästi te-
kee. Tätä tietoa Pavalt ei suingan oppinut
Gamalielin jalkain juuresa, liha ja weri ei sitähänelle ilmoittanut; waan Pyhä Hengi oli
hänen oppimestarinsa. Kuinga Pavali tätä
tietoansa harjoittanut on, osotta hän itze näisä
sanoim: Minä olen oppinut tytymään,
minä taidan nöyrä olla ja taidan wyss
torkia olla. Jumala oli tämän Apostolin
nijn muuttuwaiseen tilaan pannut, pta et

josta-



jostakusta muusta lukea taita; kuittngin el se
ollut hänelle wasmhakoinen eli kangia, hänen
rohkeudensa ja uliaisudensa ylitze mahdamma
me todellakin ihmetellä; lläin vuhuu hän tilas-
tansa: 2. Cor. 4: 8. Meillä on jokapaikasa
ahdistus; mutta en me sitä sure; meillä on
pacto; mutta en me epäile: että Jumala
kaicki hänen kansians.hywin tehnyt oli, sen
osottawatseurawaisethänm sanansa: 2. Cor,
6: iO. Nijnkuin murheelliset ja, kuiten-
gm aina iloiset: mjnkum toyhat; mut-
ta kuitengm monda rickaxi tekewaiset;
nijnkuin ne, joilla ei mitään ole za joiden
kuitenkin kaicki omat owat. Uskonsa puo.
lesta oli hän mjnkum Cedripuu ja seisoi järkäl>
tämätä; mutta ulkonaisen tilansa puolesta oli
hän nijnkuin ruoko, joka Jumalan säännön
tuulelda bäalytettin, jos hänen sydälnmenD
joskus wirwotcttin, sanoi bän: minä taidan
rawlttu olla: taicZi Jumala hywin teh-
nyt on: jos murheen myrsky händä kohtais,
tiesi hän nöyrydesä itzensä oikein menettä ja
sanoa: Minä taidan isota, hywm on Ju-
mala senki tehnyt. Oikiat Christityt owat
aina wakuutetut, että jos kuinga hywänsä
asiat heidän kansiansa mailmasa käwis, ne
tuitengin aina parahaaxi heille käändymän pi-
ta; he rukoilewat myös joka päiwä, että
malan ja ei heidän tahtonsa tapahtua mah°
dais; mka/ ettätaicki mitä
Jumala tekee, se on aina hywä. Lvan-

781RolmtnaisuHen päitväst^.
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HvanZelluml Markuxen. 7: v. 31.

/Vijhen aikaan, kosta lEsus laxi Ty-
rin ja Sidonin maan aarista, tu-

li Hän:c.
Tästä nytt tutkistellan:

Sitä nijtt onnesa / kuin onnettomude-sa aina tytxwälstä ia Jumalalle kun-
niaa andawaa Chrtstlfty<?;

Kuinga hau tytywäinen on ja tunnian Iu«
malalle andaa:

1. Onnesa.
2. Onnettomudesa.

Mnsimmälnen Osa.
peräti puuttua anna; sillä mies Evan»

geliumisa, jokakuurot ja myctä oli, ei täsa wi-
dcljäisesa Masansa kuolemaan asti pysynyt;
ivaan se hetki tuli myös, jona hänen kor-wansa aukenlt, ja hänen kielensä sidet
pääsi wallallensa ja puhui seltiäsii, ja
dän kansan kansia ynnä äänensä korgotta taisi,
ja sanoa: hyvästi hän kaictl teki. Jacob,
koffa hän aiattelt onneeusiz, ei suingnn un<
hohtanut sanoa: kaicki on Jumala hywas-
ti tehnyt, eli nijnkuin hänen omat sanansa
kuulumat: Luomis. Kirj. 32: l<s. minä olen

mah-
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mahdotoin kaickeen siihen armoon jataic«
leensiihen totuteen, zonga sinä teit pal-
rvelialles. David koska hänen wibeljaiwde«
sansä huokata taydyi: Psalm. 13:1,6.Ruin<
ga kauwans peräti tahdotminun unhohtai nijn hän silloin jo sanoo:
hywasti HERra kaicki tekee; silla kohta näit-
ten sanain jälkeen sanoo hän: mmä turwaan
sinun armoos: minun sydämmen rie-
muiyee, ettäs nijn mielelläs autat: mi-
nä weisan HlLßralie, että Hän minul-
le nijn hyrvästi tekee. Kosta David taas
wiwotettawasa tilasa oli, niin kuului hänen
suustansa, kuinaa HHRra hänelle h.ywin
tehnyt oli: Minäkijtän HlLßraa aina,
Hänen kijtorensa on alati minun suufani.
HILXra lunastaa palrveliains sielut;
jakaicki, jotkaHäneen tonvowat, eipidä
huckuman. Jumalan lapset owat mail.
man lapsia ymmartawäisemmat; silla kosta
Jumalan lapset joutuwat onnen tilaan, nijn

be silloin sanowat: sen on Jumala tehnyt;
mutta mailman lapset onnensa omalle ahkeru.
dellensa, m toimellisudellM'sa lukewat, nijnkuin Nebucadnezar sanoi:
Dan. 4: 27. Lito tämä ole se suuri Ba-
bel, jongaminärakendanutolen,Runin<
gallisexi huonexi minun suuren woimani
lautta, minun kunniani ylistyxexii mut«
ta toisin sanoo David: 2. Sam.Kirj. 7: !8.

Ruka
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Ruka olen minä HMRm! HMRra! ja
mikä on minun huoneeni, ettäs minun
tähän asti saattanut oleti Christjtcy tu>
ten tunnustaa sen, että kaicki tulee luma-
lalda, onni ja onnettomuus, elämä ja
kuolema, ksxhyys ja rickaus. Syrach.
n: 14. Mutta Jumalattomat luulewat, et.
ta kaiclii onnen huomasta tulewat: Me olem-
ma taparurmasti ja menem-
me pois, mintuin en me ikänäns Met-
kan olisi. Wijsauden Kir. 2: 2. Jos Iu«
mala lapsillensa andaa rickautta, nijn hekoh.
ta sanowat: dywästi tehnyt on;
ei he käytä sitä herkullisen elämäxi, eli että he
pukisit ttzensä purpuraan jakalliseen lijna wat.
teseen; taicka, että he sanoisit kullalle: sinä
olet minun turwani, ei nijn; waanheautta»
wat tarwitzepaa lähimmäistänsä, erinomat»
tain lestiä ja orwolapsia holhowat. Jos lu>
mala heille runsaasti andanut on, tietawät he
welwollisudensa olewnn runsaasti jakaakaicti»
naisijnlumalisijntarpeisijn: he tietawät, et>
tei Zumala heitä sitä warten rickaxi tebnyt ole,
että he rickaudensa ihellensä ja omaisillensa pi>
dätsit; waan että he Jumalan huoneen bal<
diatl owat.ja sentähden wisuunsen perään kat-
koman pltä, ettei Hänen perheensä hätää tär»
seisi. Jos Jumala Christityn terweydesä ylös
pitää, sanoo hän: taicki Kän harvasti ted-
Mt on, hän tietää, että Jumala terweydcn

hänelle
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hänelle andanut on; M warten, että hän la»
bimmäistänsa palwelis jakutzutnisensa Imua»
lalle kunniaxi toimitais, ja ei terweitä raajo.
jcmsa pcrkclelle ja mmlmalle palweluxexi an«
naisi; hän sanoo: Jumala.' sinä olet andmnt
minulle terweet siimat, anna myös minulle
armo tehdäxeni lijtto minun sllmäini
lanfa, etten minä kayois neiyeen päälle.
Job. 31:1. Jumala! sinä olet anoanut minul-
le hvwan kuulon, anna myös armo, että mi'
nun korwant köyhäin huutoon ja koffa sinunsanas saarnatan, aukiseisoisit; Jumala! sinä
olet minulle terweet ja wäkewät kädet anoa» -

nut, anna minulle se armo, että minä tai»
daisin nijllä t- hdä sitä kuin hywä on, kokotta
ne tarwltzewalle awuxi; en ole minä raajana
ko eli rampa; anna minulle minun Jumalani!
armo waeldaxeni hywää tietä, sinun Pyhä
Henges johdattakon minua tasaista tietä, et.
ten minä kompastuisi. Jos Jumala hänelle
hywan puolisan, hywät lapset ia hywät pal.
kolliset andanut on, nijn sanoo hsn aina: katc«
ti Hän hywästi teki.

Tolnm Oft.
HAielä nijn kuullan myös Christittyin on<

nettomudesansa sitä sama sanowan.
les tämä kuuroi ja myctä Evangeliumisa, eli
hänen omaisensa, hänen wiheljäiW tilasa op

Bdd lesansa



lesansa sen tehnyt on, ei wisieydellä sanoa tai-
ta; mutta että Jumala heidän parastansa sen
kautta etzinyt on, se on wissi. Ei he suuresti
lEsuxen perään kysyneet olisi, ellei onnetto»
n>,ius heitä koodannut olisi: Ei se ole rastas
hywinä päiwinä sanoa: hywästi humala
taicki teki; mutta tustan aikana, kosta lu-
mala hirmuisen näkyy mmtttuneri taita näin
sanoa; se on oikeitten Christittyin taito. Anc«
kurisa makawa haaxi, mahta tuulelda ja aal.
loilda niin häälytettä kuin se taita, on hän kui«
tenkin turwasa; Christitty hän heittä toiwonsa
anckmm taiwaseen; sentähden ei hän huckua
kostan taida, hän on keffella tustaa hywisä
mielin ja sanoo: hywäfii hän kaicki teki.
elinimknin David: Psalm. 39: 10. Mmä
rvaitenen ja m awaa suutani, si-nä sen teet. Christitty kanda ristiä, ei nijn.
winSimon Kyrentstä, jotawaadittaman piti;
waan hän otta mielellänsä ja ilolla sen was»
tan, hän pitä Jumalan wijsasna HERrana,
joka kaicki ihmiselle hywäri asetta; sentähden
jos Jumala häneldä ajalliset tawarat pois ot>
ta, että hallen Tobian kansia sanoa täytyy:
Tob. 4:23. Me olemma tHsin köyhät, ntjn
ei hän kärssmätöin ole, ei epäile, eikä teloita it«
ziänsä; waan sanoo: hyrvästi hän kaicki
teki. Hän muistaa sen, että Wapahta-
ja Msus eli nljnkuin köyhä ja kuoli nijnkuin
köyhä; josta hän sen päättä, että köyhyys suu-n

786 Raxitoists Rymmenes Sunnuntai
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ri tawara olla mahta, kosta se Christuxenkintykönä löyttin. Rickaatowat suuresa waara«sa; sillä ryöwärit ja warkaat seisowat heidänhengensä perään; mutta köyhä on turwattuna;
lijoitengin nijn köyhyys wijmeisen kuolema het«ken huokiaxi jakewiäxi tekee; jota wastan ric.
taan on luopua mammonastansa; kostaJumala meildä ajalliset tawarat pois otta,
andaa Hän meille taiwalliset siaan; sillä köy-
hällä ei ole nijn monoa tilaa syndiä tehdä, kuinrickaalla; sentähden hän köyhydesänsä sanoa
taita: hywästi on Jumala taicki tchnyt<
Jos Jumala kallijn ajaan maakundaan lähet.tä, nijn sanoo lumalata-pelkäwä: taicki««
Jumala hywin tehnyt. Hän tietä kostaylönpaltlsuns on maasa, nijn Jumalan pelko
ja muut awut usiasti nijnkuin handaturi.tule.wat; mutta kosta ne seitzemän kuiwaa ja lat.
haa nautaa nielewät ne? seitzemän lihawaa»silloin taiwaalliselda losephilda asten leipää
anotan, että kansa eläis ja el kuolisi; silloin setietän, että ihminen työllänsä ja wireydellän.
sä, ilman Jumalan siunausta el jywän suon.
da maasta tuotta taida; hätä enuättä monoa
syndiä jaruumillinen nälkä herättä usein hen-
gellisen sielun näljän Jumalan sanan perään.
Christitty sairaudesansa sanoo myös: hywäs.
ti Jumalakaicki teki: että sairaus tulee lu.
malalda, on selkiä; ilman Jumalan tahtoo ei
warpunenkan putoo maan päälle; Matth.Ddd 2 i«;
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iQ: 29. mjn ei Christitty myös ilman Hänen
tietoansa ja tahtoansa sairaari tulla taida:
ruumlUisella'sairaudella on sechyödytys myö-
tänsä, että ihminen heickoudcnsa oikein tunde.
maan oppija ja sisällisen ihmisen puolesta wö
kewämutäxi tulla pyytä. Kuka mahdais to.
tella sitä, jos ulkonaillen ihminen taydin kaut-
ta rumari tulis, jos hän wiela hunnisi sM
Wllisella ihmisellä ei kuitengan sijta wahingo.
ta ole: sairaus edes autta awut, nijnkuin kär.
siwallisyden, hiljaisuden, nöyryden jakuuliai.
Inden.zc. tauti wuoteella rukous sydälnmestä
ja hartaudella toimitetan; sairaus mielen
ntnallisista eroitta ja taiwallisijn ohjaa: Ah!
kuinga hywä ston, koffa kuolenm ei kohta tem<
maa meitä pojes ; waan edellä päin taudin
kautta waroitta meitä. Meidän heickourem»
me muistutta meille, että meillä tämän elä-
män jälken on ijankaickmen odotettapana. Jos
Jumala kuoleman kautta mckaat lapset pojes
otta. niin hurstaat wanhemmat sanowat:
kaicki Jumala hyvästi tehnyt «n; wan°
hsmmat he silloin lnieleensa että
lapset heille hetkcxi aikaa lainatut owat, ei he
nijtä ole kadottaneet; waan edellänsä lähctta»
neet: heidän on parempi taiwasa, kummaan
päällä Jos me taidaisimme, tllUl.
la lastemme taiwaasta puhnwan, nijn he sa>
noisit meille: älkat meitä itketö, me olemma
autuat ja lEsuM helmasa lepäämme, Rau»

han»
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han» päämies meitä syyleile, ja suunsa anda»
misella meitä hywittelee: älkät meitä murbeb'
tiko; waan mmhehtikat itziänne, jotka wielä
syndisejä mailmasa elätte: me olemina ilo sa-
lisa; luutta te oletta murheen laxosa: me oleiN-
ma lewosa ja muhasa; mutta te rauhattomu»
desa. Sanatta sanottu: Christittn kaikssa on»
nettomudesanja aina sanoo: Juma-
la kaickl on. Senkaltainen Cbrtstitty
on klasijn, joka öljyllä jawedelln on täytetty ,

werrattapa, josse kuinZa puudistettaisijn, "ijn
öljy aina kumminkin paallimpänä on; Hän on
linonun werrattapa, joka häkisä istuu, ja että
hän nijn tottunut on, ei lennä hän sieldä ulos,
jos owikin awataisijn; aiwan nijn jos Chris.
titty yhden eli toisen wälikappaleen kautta,
murheensa sijteistä itzensä kirwotta taidms, ei
han kuitengan tee sitä, Kjvitenkin, jos wali.
kappaleet senkaltaiset owat, että nijtten kaut-
ta olnatundo baawoitetan; u?aan tahtoo pa-
lio paremmin kärsiä waiwaa, kuinajaal-
lista tarwetta synmsä nautitaz. hän lu-
kee suuremmaxi rickaudexi Chrijtuxen
pilkan, kuiniLgxptm tawarat. Ehr. ii:
25,26. -

Mutta löytynekö senkaltaisia Christityitä
meidän seasammei pamtkon Jumala! toM
kaicti toiwon ja tahdon jälken tapahtuwat, ei»
kä joku onnettomuus lähesty meitä, silloin to-
sin sanotan: hywästi Jumala kaWi teki;

Bdd 3 mutta
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mutta harwat nijn sanowat, kossa Jumala
lurittelee: kossa kuritus edellä käy, nijn In-
mala ei hywäa saanakan saa; silloin kowan
ajaan ja huonon rawinnon ja muun ahtauden
ylitze walitetaan; Jumala ei silloin kenellekän
mielixi tehdä taida; sydän se täytetään kärsi»
mättömydellaja salaisella wihalla; silloin tau»
komata nuristan ja näpistän. Mutta mitä
Cbristityt sen kautta woittawat, ettei he Iw
malan tahdolle tydy? ei muuta, kuinwiholt'
tawat Jumalan, elämänsä rassammaxi ja
karwaammari tekewät: kärsimättömydensä
kautta ei he taida saatta lumalata tilaansa
muuttamaan. Mutta oikiat Christityt tietä»
wät sen, että taiwallinen Isa ristin kautta
heidän parastansa ehij ja kaicki hywin tekee;
Hez muistawat Pavalin Sanat: Ebr. 12:6,
7, 8. jota HSRra rakastaa, sitä Hänmyss rangaisee; mutta Maista votkaa
Hän viexaa, kuin Hän korjaa. Jos te
turituxen kärsitte, nijn Jumala tariye
teille iyensä, niinkuin lapsillensa; sillä
tnka on se poika, jota ei Isä kurita l mut-
ta jos te oletta ilman kuritusta, josta
taick orvat osalliset ollet, nijn te oletra
äpärät ja ette lapset. Sinä taidat, ystä»
wani! sanoa: ei se ole mahdollinen, että jo-
ku ristisa ja tussasa sanoa taita: hywästi Ju-mala kaicki teki. Niin minä selkiästi sinul-
le sanoa taidan sen: ei sinulla Dle oikiaa eli ett.

' singan
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siuqänuffoa, kulausko sydämmesä on, siellä
on lepo ja No lumalasa, ei Maallinen toiwvt.
tu tila; waan usto on se, joka Chrlstityn mie-
len hywittä taita. Uffo sielulle sen osotta,
että mitta kiusauxet ja tuffat hywänsä ihmistä
kobtawat, ne tulewat rackan Isan kädestä; ta>
ma malja tosin lihalle ja werelle on katkera;
mutta ustowa Jumalan lapsi sanoo lEsuxen»sa kansia: Johan. 18: il. Mko mmun pi-
dä juomatt sitä talckia, kuin Isä minul-
le andoi. Se tapahtu rackaudesta sielua koh.
tan: Jumala kuritta minua samalla rackau»
della, jolla Hau minun kruunakin; Mutta
ellet sinä mielisty juomaan tätä maljaa, nijn
kaho etees wisusti, sinun sydämmes rippn wie.
lä paljo mailmasa. Rachel kowin ripusti ft>
dämmensa lapsihinsa, sentähdenMydyi hänen
kuolla. Sulkekamme siis lEsus meidän sy.
dämmihimme; silla Laini owat ustorvalsel-le mahdolliset. Marc. 9: 23. nim se meille
mahdollisext tulee suurimmasakin tuffasa, olla
hywällä ja tytywallä mielellä ja kaikisa mei.
dän tuffisamme sanoa: hprvästt hän kaicki
teki. Jumala on meitä wabwlstawa ja so°
weliaxi tekewä, ristiämme suosiolla kanda»
Maan; Jumala on kohtuullisen onnen meille
andawa, etten me rukousta jaraändymistä
hohtaisi: sowelian jakohtullisen ristin päällem-
me on Jumala myös panewa, etten me H5«
nestä luopuisi, hywä Isä ei pane lapsensa sl.

Ddd4 kan
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kän kossan nijn suurta tackaa, että lapsi sen
aNa waipuu; Jumala ei myös sitä lastensa
kansia tee: Jumala panee kuorman mei-
dän päällemme; mutta Hän myös aut-
ta meitä. Meillä on Jumala, Juma-
la, joka autta jaHLRra, HLR>ra, jo-
ka kuolemasta pelastaa. Psnlm. 68: 20,
21. Sitte kuin me taalla wahan aika kärsi,
neet olemme, nijn me ijankaickiseen kunniaan
tulemma. 1. Petar. 5: 10. Risti on st astut'
tawa, jota myöden me ylös astua taidamme.
Koffa Augustinus ajatteli sitä ijankaictista kun«
niaa, nijn ei hän ainoastans unhohtanut koko.nansa s.tä surkeutta, josa hän oleffeli; mutta
myös joka pätwä pijnattawaxi itzensä tarjois,
ja jos Jumalan tahto nijn olis, helwetinkin
pijnan hetkexi aikaa nlosseisoaxensa, ainoas-
tans hän sitte taiwaan ilosta osalliftxi tulis;
mutta Jumala ei salli sitä me'dän kanssamme
nijn kauwas tulla; waan meidän waiwamme
on kewiä; me taidamme sen aina ihastutti!'
waistn ijankalckisuden muistolla itzellemme ma-
kiaxi tehdä, olla hywisa miolin ja sanoa: ha-
rvasti Jumala kaicki tehnyt on. Anna
sijs taicki tapahtua.niinkuin Jumala tahtoo ja
tydy sijhen: RyNä sinun tustas
taita, Iloxi Mens laitta.

Rukoile ensin ja sitte weisa Wirsi. N:o 245:

Kolmas-
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Kolmastoista Kymmenes Sunnuntai
Kolminaisuden Pmwästa.

Weisa snsin Wirsi N:o 411.
on tarpeellinen: näin sanoi IEsus Marthalle LaMuren sisarelle,

kosta Martha ei sitä kärsiä woinut, et.
ta Maria istui lEsurenjalkaln juureen jakuul»
deli Hänen puhettansa, ja silla wälillä astar»
ten murheen Marthalle jätti. Nain kuulu»
wat hänen sanansa: Lue. ic>: 40. <)HR.ra!
etkös tottele, että minun sisareni jätti
minun 7xm astaroinemaan! sano sijs
hänelle, että hän mmuaamtals; tähän
nijn wasta nytt lEsus: Martha! Mar-
tha ! paljo sinä suret ja pxrjit; waan
yxi on tarpeellinen: Maria on hywanosan rvalinnut, joka ei häneldä pidä

pois otettaman. Koffa lEfus tasa sanoo:
yxi on tarpeellinen, nijn Hän sen kantta
tarkoitta, sitä ainoa murhetta, kuin meillä
ijankaickisesta autudcsta oleman vita, nimittäin:
meidän pita nieidän sielumme Jumalan sanal-
la rawita pyytämän, st sama hywin kätkemän,
nijn en me kuolemaa maista ijankaickisesti. Tä-
mä on wahwa totuus; sillä Christus sorvitta
molempain sisarten ahkeruden toisensa rinnal-
le ja tahtoo nijn palio sanoa: Martlm ei ole
laitettapa sen puolesta, että hän työtä tekee ja
on ahkera huoneesansa; mutta. Maria parem.

3>dd 5 mm
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mm minulle kelpaa, että hän huoneen astareetjättä silloin, koska hänellä tila on Christillisy-
desansä neuwoturi tuUa. Kosta Christus sa-noo: vpi on tarpeellinen, nijn sanat ei ole
nijn ymmärrettäwät, että meidän ei muuta
tekemän pidä, kuin lukeman ja kuuleman In»
malan sanaa; waan Chrtstus puhun täsä wer.
tauxen tawalla, ettei mikän asia!nijn tarpeet,
linen ole kuin tämä yri, että me istumme Ha»nen jalkainsa juurenkuulemaan Hänen sanaan»sa; sillä rukoilla jakuulla Jumalan Sanaa,
on aina tarpeellisempi, kuin maalliset affareet.Tämän järjestyren meille myös Christus edes.
panee: Matth. 6: 33. eyikäät ensin Ju-
malanwaldakundaa. Sentähden nimwan.
hat sanoneet owat: rukoile ja tee työtä: sa>
na rukoilla seisoo edejä päin niinkuin se yxt
tarpeellinen; murhe ijankaickisudesta pitä suu»
rln oleman ja kaicketn edellä käymän. Meillä
täällä ei ole yysywää kaupungita; waan tule»
maista etziä täytyn, mitä minun pitä teke-
män/ että minä ljankaickisen elämän pe-
risin i tämä kysvmys, jonga Lain oppinut py.
häsil Sunnuntain Evangeliumlsa Christuxeu
eteen panee, andaa meille tilan lawtampaan
tuttistelemureem

Bvan-
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Lvangeliumi Lucan. io: 2;.

aikaan sanoi lEsus
>-> lapsillensa: autuat owat ne sil-
mät, jotka nakewat, joita :c.

Tutkistelemus pitä nytt oleman
Sijtä yhdestä tarpeellisesta,

losa otettaman pitä:
1. Misä se seifto
2. Misä se eyittämätt pita.

Mnsimmainen Osa.
3) zxi tarpeellinen on wastanscmomattomastise, että meidän ijankaickisesta elämästä ia
autudesta murhetta kandaman pitä; sillä sij.
hen me luodut, lunastetut ja pyhitetyt olem«
ma. Sainan syyn Mhden on Christus mail»
maan tullut, nijnkuin Hän itze sen osotta.
loh. z: 16. Mn on lumala mailmaa
rakastanut, että Hän andoi Hänen ai-noan Poikansa, että jokainen,kuin us-
koo Hänen päällensä, ei pidä hnckuman;
mutta ljankaickisen elämän saaman. Et>
ta ljankaickinen elämä on, elämä tämän a«
jallisen kuoleman jälken, se wahwistetan ei ai»
noastans, edestuoduista sanoista; mutka mvös
meidän Evanqeliumistamme, ellei ijankaickis-

elämää olisi; nijn Christus Lain oppenut»
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ta wastannut olis: M soptmatoinda murhetta
pidä, älä senkaltaisella murheella wcmva itziäs:tämän elämän jälken owat kaicki loppuneet:
näineilEsns wastaa; waan wastauxesansa
ssottasen, että ijankaickinen elämä on. Jos
me edemma Raamattuun menemme, niju tä-
hän todisturia kyllä löytää». Daniel. 12:2.sanoo: Monda jotka maan tomusa ma-
kawat, heräjärvät, muutamat ljankaic-
kiseen elämään, za mlmtamat pjlckaan
in hapiään; ja Pavatt: Rom. 6: ijau-
micLinen elämä on Jumalan lahja,suxesa Christuxesa meidän
me; ja 1. Petar. 1: 4. sanotan: että ,e on
katonmtoin ja saastuttamatoin ja turme-
lenmtHln permdö, jota taiwahaasa nijtä
warten tähdelle pandu on, jotta Juma»
lan rväellä uston kautta autuuteen kät-
ketään. Mntta mikä ijankaickinen elämä on,
sitä en me sanoa taida; sillä ei silmä ole
nahm/t, eikä torrva ole kuullut, ja ei
ihmisen ole astunut, )oita
humala on nijlle Valmistanut,, zotka

rakastawat. 1. Cor. 2: 9. Sen
me sauoa taidamme: että ijankaic»
kisesa elälnäsii ei löydy kuolemaa, ei murbet.
ta, ei heickoutta, ei nälkää, janoo,hellettä, eli
muuta senkaltaista, kuin heicksudesta ja puu»
toxesta alkunsa saa; sillä autuus ulossulkee kai.
ken sen kuin pahaxi kutzutan; se kutzutan ela°

mäxi



maxi, josailo ilman puutosta, terweys ilman
sainmtta löytään, josa ei mitäkän puutu;Psalm. 34: 10. waan Jumala taicki kai-
kisa olerva on. Mitä sinä täällä maanpäal-
lä hengcsä etzinyt, korkiaxi arwannut, rakas»
tanut ja toiwonut olet, se sinulle nytt on itzeJumala, Hanesä sinä nytt sen buwituxen löy.
dät, jota ett sinä kielellas sanoa, etkä järjel.
läs ajatella ja käsittä taida. Se elämä on
ijankalctinen, kuolematon! ja loppumatoin elä-
mä. Ihmisen ajcmn juorullatasä elämäsä on,
hänen mittansa, lyhempi eli pidemvi. Kossa ftlopulle joutu, nijn hän kuolee, hänen ajalli»
ncn elämänja loppuu; mutta se ijankaickinen
elämä ei ole katowainen; waan alati pysy.
wälnen: ja ni/n me HlLß>ran kanssa aina
olemma. 1. Thch. 4: 17. Tästä yankaictl'
scsta elämMpttä meidän murhetta kandainan
ja tämä on se yri tarpeellinen. Rickautta ja
tawaroita en me murhchtia tarwitze; se olis
sopimatoin kysymys, kysyä mitäminnn pi-
tä tekemän että, minä rickaxi tulisin i lu°mala anda kuitenkin ulottuu-anen tarpeensa.
lumalck andaa sen ystawlllensä heidän
maatesanfa. P?cum. 127: 2. M ihmifenelämä jhna seiso, että hänellä palio jfa-
lua on. 12:15. Kelwotoin kysymys on
kysyä, mitä minun pitä tekemän, että minäsuureen kunniani! tulisin; mihinkä kelpa se kun»
nia, joka waiwan alati myötänsä tuopU mut-

ta

797Rslmmaisudm PHiwästH.
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ta kysy ainoastans sen xhden perään, kuinga
sinun täällä ajasa itzes täyttämän pitä, että
sinä siellä Jumalan tykönä ijankaictisesti elai»
sit. Lain oppinut olis kyllä tatanut jättä ta.
,nän kysymyxen tällä erällä; sillä edeltäpäin
Christus selklästi sanonut oli, mitä meidän teh.
dätule, josme ijankaickista elämää saada toi»
womme, nimittäin: että meidän uffon silmil.
lä Hänen puoleensa katzoman pitä: antnat
orvat ne siimat, jotka nakerrat, joita te
näette, sanoo Hän Evanaeliumisa. Mutta
Lain oppinut ei tytynyt tähän Christuxen puhe»
seen; waan nousi ylös, ia kiusaten Christusta
sanoi: Mestari! mitä minun vitä tete>
män, että minä ijankalckisen elämänpä
risin? hän tahtoo nijn paljo sanoa: ystäwani!
jos sinä tahdot olla Mestari, nijn opeta kerta»
kin kansalle, mitä töitä heidän tekemän pitä,
jos he taiwaaseen tulla mleliwat; mutta yri
opettaista kysyy: kuinga st sopia taita i tehdätyötä japeriä; sillä perindö ei se töistä kos»
kan tulee; waicka ihminen pahain töittnna
kautta kadotta perindönsa, nijn ei kuitenkan
hywäin töitten kautta perindö oikeutta ansaita
taita; waan se lahjoitetan wapaasta ehdosta:
ijankaickista elämää ei ansaita; waan se on Iu«
malan lahja, joka armosta annetan.

Toi-



Rolminaisuden päiwästä. 799
Tomen Osa.

sWisä tätä yhtä tarpeellista etzittamän pitä!
Law oppinut tiesi kyllä ijankaikisen elä.

mänolewan; sillä hän kysyi sitä; mutta M
en me sanoa taida, jos hän tahdoi oppia muo>
toa kuinga hän ijankaickiseen elämään tullut
olis; silla hän nousi ei oppimaan jotakin;wacm
Christusta kiusamaan: hän
täsä harjoitti, solwaistaxensa Christusta; kuin-
aa hauen antuaxi tuleman ja taiwaseen sisälle
käymän piti, luuli hän paremmin ymmärtä»
wansä, kuin lEsus Nazarethistä; tämä Lain-
oppinut ei mahda meitä wietellä; me tarwit-zemmc ilman wilppiä kysyä lEsuxelda, misä
tämä yxi tarpeellinen etzittamän pitä? silla
Hänen taiwaallinen isänsä itze on käskenyt mei-
tä , Händä kuulemaan. Matth. 17: 5.Hän on Mestari, jokapuhuu wanhurftaut'
ta. Esai. 63: 1. Hän on ymmärtäwäinen
opettaja, josa taicki wijsauden ja taidon
tawarat kätketyt owat. Coloss 2:3. Hänon yxi wakamen opettaja, joka sen hywän kai»
kille suo, kuin omalleckin sielMensa; Hän il»
moitta kaiken Jumalan neuwon / Hänen op-
pinsa ei ole exyttäwäinen, joka wahingolliselle
tielle johdatta;waan walijstawainen kuin Au»
ringo, jokapäiwän yöstä eroitta, että me pai-
wallä waeldaa taidamme ja en itziämme louc»
taa. loh. 11:9. Hän on flluttumatoin ovet-

taja,
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taia, jokakaikella hiljaisudella ia kärsswällisy-
dellä opetta, sen kuin rastas on Hän moni.
naisten wertailsten kautta sclkiäxi tekee, kerhotustln asian, että me sitä paremmin mMm.
siiume. Han opetta wielä tänapäiwänä; sil»
la se kuin Jumalan sanan palwelioita luulee,se tuulee Händä, Luc. ic>: 16. Ickapy-
dää Ramauua lukee, hau kuule myös Händä;
sillä Raamattu on st, joka Hänestä todis-
ma. Johan. 5: 39. Meidän järkemme ei
taida osotta meille tietä ijankaictiseen elämään;
sillä luonnollinen ihminen ei ymmärrä
nijtä, kuin JumalanHengen owat; sil»lä ne owat hänelle bulluus, ja ei taida
sitä käsittä. 1. Cor. 2: 14. Kaicki stnkal-
täiset e^ywät, jotka ilmoitusten, näkyin ja
uneu kantta mie.liwät ctzia sitä ybtä tarpeellis»
ta; silla meillä on n»ahrva propdetalli-
nen sana, za te teettä hywin, että te sii-tä waarin , nijnkum kyntilästä,
joka pimeisa walhstaa, 2. Petar. 1: 19.
Seuwhden on paras, että me menemme IE»suxeu tykö wilpittömalla sydammellä ja toist'
samielesa, kuin Lain'oppinut, jokaEhristus'
ta kiusata tahdoi ja kysyi: mitä minun pitä te»
keman, että minä ijankaickisen elämän peri.
sini

Jos nytt nijn asiatowat, että Christittyin
alati sitä yhtä tarpeellista ajatteleman pitä ja
bebdän sumin murheensa fijtä oleman, kuinga
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be autuaxl tulla taidaifit; mistä tulee fijs se,
että enin osa elää nijnkuin et ijankaickisuutta
olisikan odottettapana i Tosin ne jotka owat
ttetämattömydesä, jotka mailma ja sen tur.hutta rakastawat, ehiwät rahaa, kunniaa ja
hekumata, nijnkuin enin osa tekee, he ei en.singän mitan ijankaickisudesta tottele. Kostavxi osa Christityitä huoneisansa rukouxellsapitä, kuule mielellänsä Sunnuntaisin saar.naa;käyusiastißiptlläjaHEßranEbtollisel.
la; niin moni sijtH paattäts ja luulis heidänsen kansan olewan, joka yhdestä tarpeelli-sesta murhetta kanda; Mutta woi: moneldatinse tapahtu warjon tawoin, ettei heitä juma»
lattomana jaChrtstittömänä pidetäifi jaSeu.rakunnasta ulos suljetatsi. Moni pitää Chris-tillisyden siwu-työnä; mutta etziä maallisia,se heidän mielestänsä on yxi tarpeellimn ja
päätyö. Moni menee rukourijn ilman wal»
mlstusta,nöyryttämätä sen Jumalallisen Ma«
jestetiydenedesä. Moni rukoilee tyhmästi ja
maallisilda ajatuxilda sekoitettuna. Monion iloinenkosta rukous on päätetty, nijnkuin
olis hän rastaan kuorman alda pääsnyt, hejuorewat kohta suurella halulla hekumaan ja
maallisiin toimituxijnsa. Joshe saarnaa jalu.malan sanaa kuuleman tulewat,nijn heenäm.man waarin Pavtn pllheljaisudesta ja käy.
ronstä, kuin itze asiasta ottawat. Jos heHENran Ebtolltselle menewät, nijn nähdän,

E e e kuin»
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wtnga wäbä hartautta heillä on: ja näin he
maallisista mmemman murheen kandawat,
tuin ijankaictisista. Ei mikän asia ole, josta
ihmiset wäbemman huolda pitäwät, kuin se

tarpeellinen. Nickautta, kunniaa, woi.
maa, yekumata ja muita maallisita kappa»
leitaehitän sunreinmalla ahkerudella, työllä
ja walwalla; mutta mitä ijankaittisijn tulee,
silloin ollan wäasyneet ja uneliat. Etkö mon.
daKauppamiestä, Käsityön tekiaä ja Maan
miestä löydy, jotka ei puolinkan nijn paljo ra»
sitä itziänsa ijankaickifen elämän tähden, kuin
kauppansa, käsityönsä ja veldonsa ruockomi.sen tähden? Eikö myös senkaltaisia Chrlstitvi.
tä löydy, jotka ijankaittiscn elämän peräti pois
kieldäwäti tosin juuri monda. Jota likem»
nlä Wijmeinen päiwä lähesty, sitä enämmäxt
Jumalattomain ja epäuskoisten luku lisäändv,

enämmin myös uffo katoo: kosfa ihmi-sen poika on tulena, Han ustoa
maan päällä! Lnc. 18: 8. Waicka monisen tunnustaa, että tankaictinen elämä on odo-
tettapana; on kuitenkin se surkia asia, että he
murheen pidonijankaittisesta elämästä hamaan
wanhuteensa ja kuolema hetkeen asti sääs«
tön ät; jona kuolema usein wastoin toiwoa
kaata heitä. Sananlastusa sanotan: tuin
loppu hyrvä on, nijn kaicki dywin owat.
Mutta tuinga liywä loppu pahaa elämää seu«
rata taita i sijnä wijmeisesä meidän elämäm.

me



Rolminaisuden päiwästä. 803
me silmän räpäyresä rippu se pitkä ja loppu-
matoin ijankaictisuus, mjukuin se pikaisude.sa ja kewtasti tapahtua taita, että yxi kallis
klasi ricri lyodän, jota ei kukan sitte parandaa
taida; nijn kewiä on myös se että ihminen
kuolee, joka ei sitten enää tähän elämää.i pa.
laita taida; waan jos lian pahoin kuollut on/
nijn hän myös pahoin ijantaickisudesa vysyy
ja makaa. Woi wiheljäisiä sieluja! jotka täl»
lä tawalla kuolemat. Seutähden rackat
Christityt! älkät nijn suurta huolda pitäkö täs-
ta maallisesta menosta; waan paljota suu»
remman huolen sieluinneautudesta: jättäkaät
mailman Lapsille heidän maalliset huwituxen.sa; tyhmyyttänsä heidän kuitengin ijankuicki'
sudesa katuman pitä. Mitä hyödyttää se mi.
nua, jos minä nijn rikas olisin kuin Cresus,
nijn woimallinen, kuin Alexander, nijn hywin
puhelias kuin Cicero, nijn oppinut, kuin Pla«
to ja nijn wijsas kuin Solon, ja yhtä hywin
«vahingon Sielulleni saisin i mitä kaicki tamä,
synnin hädäsä, taudin hödäja, sielun hädäjV,
kuoleman hädäsä, helwetin hädäsä ja wijmei.
senduomion hädäsä minua auttais i el ensin,
gän mitään. Seutähden älkät yhtäkän pät»
wää, et belkeekän ohihenne mennä saldiko,
ellet te kysy ja huolda pidä siitä nhdesiä tarpeet,
lisesta: mitä minun pitä tekemän, että
minä ijnnkalcklstn elämän satsini ja niln»
kuin me äkitzeldä tästä mailmasta taidamme

Eee 2 tutta
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tulla polstemmatmi, nijn rukoilkamme lu>
malalda pysywäishyttä hywydesä: Rijnnitä
minun ftdämmmi sijhen yhteen, että
minä sinun nimees pelkälsin. Psalm. 86:
ii. ja taas: Psalm. 27: 4. Ahta minä
HLRralda anon, sitä minä pyydän, asu-
axeni HLRran huoneesa kairen elin ai-
tani; että minä näkisin HBRran/au-mjn Jumalan palweluxen, ja Hänentempliäns eyisin. Ia nijnkuin mmlma kokee
perkeleelle monda sielua toimitta, jasydam.
mesta murheen pidon siitä yhdestä tarpeelliseS.
ta vojesajaa, nijn olkamme taitawat, ettet
meitä petctäifi: emkämme nijtä tuin yh-
hällä «wat ja ei nijtä kuin maan päällä
Hwat. Jos mmlma tarsaastt päällemme
katzo,sen puolesta, etten me hända seuraa, mitä
me fitä paherua mahdamme i ei hän kuiteN'
gan karsaalla katzannollansa meitä wahiu»
goitta taida; sitä wastan nijn lEsusystäwäl.
lisemmin puoleinme kahowa on. Mmlma
oli Hanelleckin karmias, ja wainois Händä,
mitä me fijs parembata pyydämme i jos koko
meidän elämämme täsä mailmasa on surkta,
me olemma köyhät, sairaat, meillä on vri
huoneen risti toisen jälkeen; .olkamme hywäsä
turwasa ja mielesä, ijankaictisesa elämasä se
parataan, josa ei kuolemata pidä sillen
oleman, eikä itkua, «ikä parkua, eikä
tivua vidä sillen oleman; sillä ne entiset

pois<
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poismenit> Ilmest. Kirj. 21:4.IojaIG-sus meill andaa tahtoo , Ratk kunnia
kruunun Ia riemu humun, Ia lopetta
meildä kaiken surun ja murheen.

Pidä rukouxes ja weisa fitte Wirsi N:o 274.

RelMoistakymmenes Sunnuntai
Kolminaisuden Päiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o zc>o.
jonga Kuningas Hissiassairau.

desansa Jumalalle teki, oli jotakin eri'
«omainen, nimittäin: kartan taickia>

stla tuin hänen omantundoansahaawottta tain.
nut olisjasenjättensttte kijttäja ylistää luma-
lata. Esm. 58.' 15. Mitä edelliseen tulee, sanos
hän: minä tahdon kaickena elin aikanani
tämän minunsi. lnni murheentähden kar-
tella. Histias tunnusn sen toden olewqn,
mitä David. Pjalm. 39: 12. sanoo: kosiasjongun rangaiset synnin tähden, nijn
hänen tannistuxensa kulutetan, nijnkuin
koilda. Hänen sydämmensa muistutit hä-
nelle sen, että hän tämän ja paljota suurem-
mat waiwat synneillänsä ansainnut oli ;waic.
ta ei hän tiennyt joita kuita suuria ja ehdol«
lista syndeiä tehneensä, täydyt hänen kniten-
gin watitta: Nom. 7:18. Minä tiedän,
«Mi minusa/ se on: minun lihasam, mi-

Eee 3 taan
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tään hnvää asu. Ilman epäilemätä, nijn
satana äänelle myös muistutti, hänen nuoru»
deusa syndejä ja niitä hänelle soimais sanoden:
katzo! nytt sinun syndis kobtawat sinua, on»
nettonuus langee sinun paalles, sinun wali.
tures jakuikutuxes selkiästi sen ilmoitta, ettet
sinä lumalalda Isällisesti kuriteta; waan hän
rangaisee sinua niinkuin suurta sondista- Kusa
nytt on sinun lumalas pelko, sinun nffallu-
xes, toiwos ja wakuudes i muista nytt kusa
zoku wiatoin on huckunut z eli kusa hurstaat
owat jossus häwitetyti 10H.4: 6,7. Hiffias
täsä nytt lupaa kartella; hän tahtoo nijn pa-
tion sanoa: jos minä tätä ennen lihalda ja we
relda itzeni wieteldä andanut olen, nimettä
satana sitä nytt minulle soimata taita, ei se
tästälähin enää tapahtuman pidä, minä tah«
don Jumalan awnlla nytt elää taitawasti.
Ei enää tehdä entisettä tawalla, on paras ka-
tul-ius; kusa murhe synnin ylihe edellä käy, ja
syndein sowittaja lEsus uffolla wastan ote«
tau, siellä ihminen myös karttelee entisiä te»
kojansa. Mnrbestansa synnin ylihe, puhu
Hiffias ihe Minä tuikut m niinkuin kurki
ja paästyinen ja walteroinin niznkuin
mectmen; että hän myös Mcsiian ufolla
wastan ottanut oli, ei sitä epäillä mahdeta.
Sitälik/i lupaa hän myös kijttä lumalata
auttaiamnsa: auta minua sanoo
hän; mm me weisaamme minun welsuni,

nijn
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Nlfn kaurvan kuin me elämme, HlLX-
ran huoneesa. Hän tadtoo nytt kijttH Ju-
malan nimee weisulla ja funrestl ylistää
Händä khtoxella, jota Arem-min kelpawa oli, kuin härkä/ tmckanlut-
li, joilla orvat sarwet ja sorkat. Psalm.
69: 31, 32. Näistä kappaleista Samari°
tam Evauqeliumisa hywän waarin ottanut
on, hän lähestyt lEsusta ei ainoastans ruu»
nnlla; mutta myös sielulla, nijn että bän
Hänen Jumalan Pojan tunnusti, päätti
tykönänsä rippuarensa Hänesä, Händä pal«
wellaxensa jakijttärensä.lokainen oikia Chris-
titty, koffa luluala hänen ruumin eli sielun
sairaudesta paranda, pitä samalla tawatta.
palajaman ja Jumalaa kiittämän; joka se asia
on, josta me nytt Sunnuntai paiwäsen Evan»
geliumin tilan andamisesta puhua aiwomme.

Svangeliumi Lucan. 17: v. 11.
tapahtui/ kuin Hän meni leru-

<x) salemita paiN/ että Hän matkusti
kestelda:c.

Tästä nytt tutkisteldaman pitä:
(hristillisen perheen Isännän Juma-

lalle otollisesta täytöxestä laomaistensa woitetun terweyden jäl-
tm;

Eee 4 Ku
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Kuinga hän

1. Palaja takaisin.
2. lumalatansa kifttä.

Msimmäinen Osa.
puhuu awoastans yhdestä'mie-

hestä, joka palais takaisin, yhdexänme-
nit tietänsä myöden, ja ei tahtoneet heitans
sijhen lannista: nain pian ne lukea taitan,
jotka oikiaa ztieta waeldawat. Spitalisista
Mi awoastans käändä takaisin ja tulee lEsu.
xm tykö. Käändyminen on paras kiitos: wir.
rat tulewat merestä ja juoxewat sinne jällens;

. lahjat Mmalalda ja Jumalan tykö jällens.
Se kaändä takaisin, joka ei pysy lahjoisin
waan lahjain andajasa; sen tekee kijtos, eihän
Jumalan lahjoja itzellensä pidä, ei ehi omaa
kunniaa ja hyödytystä nijsä; waan kandaa ne
takaisin kotia jakaiken mielisuosionsa ja kun.
niansa hänesä etzi, kuin ne andanutkin on, on
mieluinen ja tytywäinen, jos hän ne takaisin
otta tahdois, ja yhtä hywin hända rakastaa
jakiittä tahtoo. Chnstitty käändä ihensa ta»
laisin, mjn pian tuin hän sairaan tulee, Sy.
rachinneuwon jälkeen: Svr. 38: 9. Poika-
m! toskas sairas olet, nijn ala kano
sitäylon; mutta rukoile HlLßraa, nyn
Han tekee sinun terweexi. Tästä puhuu
myös Jacob 5: 14. Jos joku sairasta tei-

.
dan
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dän seasanne,hän kuyukan tykönsä Seu-
rakunnan papit, ja ne rukoilLan hänen
edestänsä. Uskon rukous paranda sai-raan, ja «Mda hänen, ia jos
hän onftnbiä tehnpt, nijn.ne hänelle an-
dexi annetan. Terweinä päiwinä on Chris-
titt!),kukatiesi! luopunut Jumalasta, nytt tauti
hänen Jumalan tykö takaisin ajaa, että hän
käända itzensä. Christitty ei käytä itziänsä
takaperoisesti, ei ensin etzl ihmisten apua, eikä
maallisia varandaita ja parannuxia; waan
andaaJumalalle kunnian, ja ensin etzij Hä-nen apuansa; jos tauti menee oditze, nijn pa-
lajaa Christitty, ei entiseen hekumaansa; waan
lEsuxen tykö: mailmaa ja sen haluia wihaa»
hän; senkaltaista palajamista ja käändymistä
tahtoo se taiwattinen ylkää sanoden: Kork.
Weis. 6: 13. sialafa, palaja Sulamitht
ja lerem. 3: 14. Raändäkät teitänne te
wastahakoiset lapset! v. 22. palaitkat te
wastahakoiset tapset! nijn minä paran-
nan teitä teidän tottelemattomudestan-ne. ManaHen silmät fangiudesa ollesansa,
awattin, että hän hawaitzi kuinga hän sitä en»
nemmm Waarallisia teitä waeldanut oli;
taudisa ollesa j sokeus katoo , nijn että
Christitty saadun terweyden jälkeen, ei enää
sielullensa wahinqsllisia teitä waelda tahdo,
bän käandä takaisin; mutta ei seisahda, se on:
ei mene wanhaln syndeinsä tykö; waan rupee.

Eee 5 yhdestä
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yl'destä hywästä awusta toiseen kulkemaan:
hän juoxee nijn, että han käsitais. i.Cor.
9: 24. Christittyin tykönä, iotka heilansa
käändäwät, tapahtu muutos, nijnkuin tuhlaja
pojaan tykönä, kossa hänhawaitzi, ettei hä«
nen viipymisensä wieralla maalla handa hyö.
dyttänyt; waan nälkä ahdisti hsndä, nijn sa-
noi hän: minä nousen jakäyn minun Isä-
ni tyks. Luc. 15: 18. ei hän ainoastans luo-
punut siitäpaikasta, josahän sikam kansia täytti
wahansa rawalla; mutta myös nytt tahdot
totella Isäänsä, jota ei hän ennen tehnrt.
Kuka tiesi! Christitty sitä ennemmin rakasti
turhuutta, vri ja tomen wahingollinen seura
gli hänelle otollinen; mutta nytt hyljää hänsen hywällä mielellä; hänen sndammensä ei
enää ole turhain haluin; waaulEsuxen asun
majana.

Toinen Osa.
Avangelista ei mainitze, millä sanoitta tälnä

terweri tehtn Samaritani ktjtti Juma-
lala, kuitengin hänen käytöxistänsä ja menois.
tansa vldäkyllaisesti päättä taitaan, että ha.
nellä suuri halu ollut on. kijttä Jumalala.
Christitty, joka terwevteen auteturi tullut ou,
tietä welwollisudensa olewan, kijttä Jumala-
la .se on korkeimman käffy: auxes huuda
minua hadasäs; min minä tahdon autta
hnua ja sinun pita kunnioittamHt minua.
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Psalm.lO: 15. Nijn neuwoo mnös Pava.
li Epbej. 5: 2c>. Rijttäin aina lumalata
ja Isää jokaiyen edestä, meidän
ran IMuren Christuxen nimieen. ja 1.
Tlicsi. 5: 18. Mttakät kaickein edestä;
sillä se on Jumalan tahto teistä, Chris-
tuxesa ILsuxesa. Senkaltainen kiitos te!,
paa Jumalalle, kossa se ustosa tapahtu, sen-
tähden sanoo taas Pavali: Ebr. 13: 15.
Nijn udratkamme sijsama Jumalallekijros uhri Hänen kauttawa, ie on: mj-
den huulden hedelmä, jotka Hänen ni-
mensä tunnustarvat: Jumala» tijeos on
dengellmen uhri: nytt, että Jumala on
Hengi; Johan. 4: 24. nijn Hänelle myös.
hengellinen uhri paremmin kelpaa, kuin kaicti
ruumilliset uhrit,jotka ilman Hengee ja uffoa
Hänelle tuotin. Ilman epmlemätä täurä
terwexi tehty spitalinen kijtti lEsuren hywyt.
tä, joka wastoin hänen ansiotansa teki hänen
terweerl; Chriftityn pitä samalla tapaa Da.
vidin kansia lumalata Hänen hywyydensa
edestä kijttämäu: Psalm. 104: 33. minä
weisaan HLXralle minun elinaikanani
ja tljtän minun Jumalatani, nijn kan--
rvan kuin minä elän; ullä Hänen laupiu-
dens ljankaickisesti. ios: 1.
ja 'Osalm. ic)z: 8, ic>, iz. Laupias ja ar-
mollinen on HMRra, kärsiwäinen ja ai-
wan hywä, ei Hän meidän syndeimme

perästä
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perästä tcen«ille, eikäkoska meille pahain
tekoimmejalken; niintulnlsä armahta
lapsiansa, nijn HiEßra armadra pelkä"

Hän on myös Jumalaa Hänen
kaickiwaloiasudensa edestä kijttanyt: minä
weisaan smun wäkervyttäs ja n?arhain
terskaan sinun laupiuttas. Psalm. 59:17.
Saadusta awusta taisi hän päättä, että Iw
mala taas hänen kansians oli sowitettu ja sen-
tähden taisi hän sanoa: Esat. 12:1. Minä
tijtän sinua HILXra, ettäs rvihainen
olet ollut minun päällelti; mutta sinun
wihas on palainnut, ja sinä lohdutat
minua. Kosta Christittn omaistensa kansia

.terweyteen on autettu, nijn ei hän unhobta
kijttä Jumalan woimaa, ei hän ole tyhmäin
tapainen, jotka terweydensä vnstain läkityxil»
le lukewat; waan sanoo: Jumala sen ja sen
wälikappaleen kautta minun paransi; Hän.
da tulee minun kijttä sen edestä, että Hän siu»naurensa nijlle läkityxille, joita mtnä nautti,
nut olen, andanut on, hän tekee wielä tämän,
kin päätoxen: Jumala ei enää minulle wihai.
uen ole; waan Hän sopij jo minun kansiani;
k/llä HHRra minua kuritta; waan ei
Hän minua kuolemalle anna, minä tij-
tän sinua, ettäs minunrukouxeni tuulit ja
autit minua. Sinä olet minun Juma-
lani, ja minä kijtän minun Ju-
malani! sinua minä ylistän. Rijttakät
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HERraa sillä Hän on hyrvä jaHänenlaupiudmsa pysty ljankalcklsesti; Psalm.
118: 18, 21, 28, 29.Tästä nytt opitaan, kuinga sairaudet ih.

misille hnwari joutumat. Svitalinen ei suin»
gan Christuxen tykö tullut olisi, työlästi myös
oppinut, kuinga hän lumalata kijttämän
piti/ ellei tauti händä opettanut ja sijhen ti-
lanandanut olisi: moni pysyis hullulla tiel-
länsä ei ensingän ajattelisi käändymistänsa,
ellei tauti ja ruumin waiwat handa sijhen
»vaatineet olisi: terweyden pälwinä usein se
kallis rukous unhohtetan; muttn koffa lu.
mala taudilla meitä etzij, nijnmeeiainoastans
itze opi rukoilemaan; mutta myös muitten
esirukouria toiwomme. Mutta jos jotakin
hywäa lnuitten esirukouxista meille olelnan
Vita, nijn on tarpeellinen, että me edettäväin
käännämme ihemme ja totisen parannuxen
tautka sowitamme meitäuune Jumalan kans«sa; muutoin Seurakunnan esirukous ei ketään
hyödytä; paiht sitä, nijn ei Jumala Kmle
meidankän omia rukouxiamme; silba ei Ju-mala tuule syndisiä. loh. 9: 31. se on:
senkaltaisia, jotka el heitänsa Jumalan puo-
leen käändaneet ole. O! kuinga usein se ta-
pahtuu, että ne suuret ja wolmalliset taudin
kautta saatetan käändymiseen, ja nöyryttä-
mään itziänst, ei he enää entistä korkeuttansa
ajattele; waan Davidin kaM sanowat: Ps.
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116: 16. minä olen sinun
palwelias: sinun pljtas pHika. Mittta
sen pahempi! n sitä MlkMa sanoa taita, että
taudit heille parabari täändywät; waan se
kuullan usein, että sairas tuli jumalattoman,
kosta hän parani: Moni sairasna ollesansa te»
tee suuret lupamet; mutta terweexi tulduan.
sa, ei ensingän sitä muista eli ajattele. Kuin.
ga moni luvaa parannuxen sinrasna olle.
jansa; mutta unhohta lupaurensa terweri
tulduansa. Moni kuoleman ja kadonnen pcl.
wosta katuu syndejänsä, towoo, ettei ue en.
sinkän olisi tehdyt, itkee snrkiasti nijtten ylitze,
ja sitte kuin he terweyteensä tulleet owat, nijn
he jonkul! aikaa wälttäwät syndiä; luutta
wihdoin entisijn syndeinsä mencnät. Mitä
hyödyttä heitä? että he kerta puhdistetun tul.
leet owat, kosta be kuitenkin sikain tawalla
taas ropakosa rypöäwät: joswanhnrskas
täändä igcns wanhurstaudestansa ia te-
kee pahaa ja elää taiten sen kanhistuxen
lälren kuin lumalatoin tekee, pidäifro
hänen saaman elääi ia tosin kaickea hä-
nen wanhnrstauttanja, kuin hän tehnyt
on, ei pidä mmstettaman. Ezech. 18: 24-
Mitä uutta se senkaltaisia, että Jumala lacka
heitä kurittamatta, kosta ei he kuitenkan kuri.
turenjalken paranna ihiänsäi he sälyttawät
selkäänsä raffaalnman kuorman ja duomion
ihcllensä huikiammaxi tekewät< Kosta lero.

beam
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beam, ojensi kätensä sitämiestä wastan, joka le'
beamin Altarta wastan ennusti Bethelisä, ja
käsi kuiwettui, ja et tainnut wetaä sitä jal«
leens puoleensa,ja Prorheta rukoili hänen edes.
tansä, ja Kuningan käsi taiwui jalleens bä-
nen puoleensa ja tuli niinkuin se oli ennenkin
ollut: mutta kosta «nämät tapahtuneet
olit, eilerobeam iyiän-
sä pahalda tieldansä pois. 1. Runing.Ktrj.
13 : zz. Kaiketittin hänen rangaistuxensa
on suuremman joutuwa, kuin nijtten, jotka et
kostan jota kuta waiwaa mailmasa kärsineet
ole, ja sijnä varannuxen luwanneet; mutta
ei lupaustansa pitäneet: ottakat sijs, minun
ractaani! jokainen tauti lumalalda wastan,
nijnkuiu muistutus ja waatiminen totiseen
käandymiseen; kosta tauti ei ole juuri waa»
rallinen, älkät silloin ajatelko: kyllä wielä
käändymiseen aikaa on, sitteckin kuin tauti
waarallisemmari tulee; ajattlkat sitä, että
moni äkiheldä kuolemalda pois temmatan:
nämät huutawat jälken jääneille ja sanowat:
ottakat meistä efimercti ja käandäkät teitänne.
Se on tuttu Raamatusta, ettäKuningas A»
mon oli 24. ajastakanen ja tustin hallitzi kari
ajastaikaa; jos jokukysyätahdois'mireilumala
bändä wanhuteen kärsinyt, nijnkuin hänen
Isäänsä Manasicsta, jona hän parannuxen
tehdä tainnut olisi wastaus: se ontapahtu.
nut, että hänellä tain kaltaiset ajatuxet olit:

miuun
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minun Isäni nuorndesansa teki paljon pa«!
haa ja wanhuudesansa wasta paransi ihensä,
sentähden minäkln nuoruoesani teen mitä mi.
nulle kelpaa, ja sttte kuolema wuoteellawasta
käännän itzeni. Tainkaltaisten syitten tähden
st wanhurffas Jumala > ei odottanut hänen
parannustansa; lijoitenkin koska hän Isänsä
wahinaosta ei ottanut esimerckiä ja paranda»
nutitziänsä; sentähden minun rackaaui! kosta
Jumala teille armon anoa, taitarenne käändä
itziänne, nijn käyttäkät se armo teille hywärt
ja täydellä todella alkakaat tämä asia; lakat,
kaat pahasta ja ruwetkaat kohta tekemään sitä
kuin hvwää on: jos tauti woitetan, nijn äl.
kät unhohtako kilttä Jumalaa, jos me wel.
kapäat olemma kiittämään Jumalaa, koffa
hän meitä lyöjä haawoitta, nijnpaljo enäm»
min, silloin koffa Hän meitä parandaa ja ila»
hutta. Sano aina taiwallisellelsälles: mi.
nun sydämmeni pitä ylistaznan sinua! ktjtet-
tyolkonHLßra joka päiwä: Jumala
paneekuorman meidalipäällemme; mut»
ta myös autta meltck. Sela! meil-
lä Hn Jumala, Jumala joka autta ja
HSRra, joka kuolemasta wa-
pahtaa.
mäni pitä ylistämäl, sinua ja kijtos uhrina ole-
man; ilman waaryytta ja pahuutta, puh«
taudesa ja totudesa, kaikesa sydammen vn
ttrtaisudesa ja ilman wijwytystä. Mutta

mitä
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mitä bywää meillä siitä on, että me näin Iu«
malan tykö mettämme käännämme ja Händch
ylistämme? tosin se hywä, että Jumala taas
käändä ihensä meidän puoleemme. Koffa Iu»
mala käändä itzensa meistä pojes, nijn ahdistus
ja pelko täyttä meitä, me tunnemme jo täällä
maan päällä helwetin waiwain esimaun; ei
mikään asia surkuteldawamvija waiwaawalw
pi olta taida, kuin se, koffa Jumala käändä
kaswousa meistä pojes; eikä mikään asia ihas»
tuttawaisempt, kuin.se, kosta Jumala levyi.
sillä silmillä meidän puoleemme kahoo. Wih.
doin nijn meillä se hyödytys on, että jos me
pyhällä suulla ja sydämmellä täällä ujafa kij<
tämme Jumalaa, nijn me kerran kaickein En>
aelein ja uloswalittuin kansia siellä ijankaicki'
sudesa saamme HändäMtä. Amen!

Pidä ja weisa sille Wirsi N:o goz.

Wijdestoistä Kymmenes Sunnuntm
Kolminaisuden Palmasta.

Weisa ensin WKsi N.o 236.
fijs eläimildä ja he opettamat

DM sinua ja tairvan llnnuilda ja he
sanowat sinulle; owat Jobm sanat

Kirjan 12:7. joisa hän tyhmän sekaisia ihmi.
siä pubuttele; hänkäffee heitä menemään jär<
jettömäin elämden tykö ja heistä oppimaan,

F sf että



ziB NNjdestsista Rymmenes Sunnuntai
ettäyxi on Jumala, joka wapaasti hallitze kaic.
kia, kuin maan päällä owat, paitzi jonga tie.
toa ei mitään tapatu. Job hän tahtoo tusil
nijn palio sanoa: jokainen lindu, joka eläin
nijnkuin ikanans huuta meidän tykömme: yrl
on Jumala, joka meidän luonut on, meitä
ylös pitää ja hallihee, jonga woima kaickein
ylitze ulottupi, Hänen kätensä owat meidän
tehneet, ja kaickein meidän hengemme on
nen kädesänsä. KoffaWapahtajalEsus Chris»
tusSumumtai Päiwäisesä pyhäsä Evangeliu»
misa sanoo: kahokaat taiwaan linduja, nijn
ei Hän suingan silloin sitä tahdo, että me lin.
duen tykö menisimme etzimään heilda tietoa
meitä kohtawaisesta onnesta eli onnettomudes»
ta; waan että me heistä oppisimme, kuinga
aiwan hywin se tehty on, koffa me sen puolet,
toman elatuxen murheen hyljäämmejataiwal.
lisen Isämlne edeskatzomiseen uskallamme,
nijnkinn sijta edespäin Evangeliumisa saadankuulla.

Lvangeliuml Matcheuxen 6: v. 24,
aikaan sanoi lEsus opetus-

>>> lapsillensa: ei kengän woi palwella
lahtaa Herraa )c.

Kästä nytt tutkisteldnman pitä:
Jumalan lapsia, jotka iy« linnuilda.km opm ottawat. 1. Iye



i. Iye Kndujtl, ioildg he «pln fttta-
wat.

2. Ige asiaa, Mga he Hppiwat.

Onsimmämen Osa.
metahdoisimme sanoa, että ICsus

<V sä ilman eroitusta ylipään kaikista linnuis»
ta puhuu, kosta Hän sanoo: kayokaat tai-rvaan linduja, nijn en me exyisi; nijn suu.
rt paljous linduja on mailmasa, että Luthemsoli sijna luulosa, että Franckrijkiu Kuningas
kaikella rickaudellansa ja sisälle tulollansa ei
tainnut maxaa mitä warpuiset, jotka mail»masa löytan, yxin kuluttawat. Christus tasaei puhu alju linnuista kuin huoneisa owat, jot-
ta laulullansa ruaan itzellensä ansaitzewat,
waicka ihminen myös nijldakin jotakin oppia
taita; sillä he owat iloiset ja Hätisiinsä ympäri
hyppelewät, waicka ei he muuta saa, kuin senmitä heille annetaan, jakosta se on syöty, nijn
ei he murhehdi, mistä toistasert taas saatamanpitä: ei Hän myös puhu kusiaisista jotka su«wella runsaan tawaran talwexi itzellensä ko°
kowat; waan meyän linnuista, jotka paljaan
taiwaan alla ympäri lmdäwät; jotka lähin th.mistä Jumalan kallijmmat luondokappaleet
owat: kaarneista sanoo David: Psalm. 147:
9. tVeisatkaat meidän HMRrallemme,zow elmnden andaa heidän ruokansa ia

F ff 2 lar-
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aarneen pojille, jotka <>ändä auxensa
huutarvat. Tosin Kutti linnut taiwalltsen
Iftn elikot owat, Hän heitä ylöspitää ja ruoc.
kij, ei he kylwä, eikä nijtä ja taiwalli-
nen Isa ruockij heidän; tosin kylmän tal.
wett aikanakin, kosta kaicki kylmettyneet ja.lu-
lmlla peitetyt owat, luwat ja aitat sulzettu-
na, nijn Jumala heidän elättä. Näitä lin.
duja pitä meidän Christuren kästyn jälken kad
zoman, ei ainoastans nijnkuin lapset, joiden
silmäin himo on katzella linduia ja leikitä hei.
dan kansiansa; ei myös nijnkuin ne, jotka ul>
komaan liuduja, jotka suloisesti laulamat, it-
Mensa ostawat, häckijn sulkewat ja heidän
laulustansa heitänsil mielittävät; waan Chris-
tillisillä uffowaisilla ja walaistuilla silmillä
pitä meidän heitä.tatzoman.

Tomen Osa.
mingätähden meidän heitä'katzoman

pitä? lEsus wastaa tähän itze: ei hetylwä, eikä mitä, ei myöskokoa rijheen
ja teidän taiwallinen Isänne ruocklj hei-dän , ettekö te ole paljo enämpi, kuin he!
te järjelliset ja ustowaistt Christitytj Chris-
tus johdatta tasä opetuslapsiansa linduin tykö,
ei heidän ahkeruttansa tutkistelemaan, eikä si.
tä oppimaan, että nijnkuin he owat luodut
lendoon/ niMM ihminen luotu työhön, ei tut'

kimaan
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kimaan heidän pelkoansa; silla he 'owat pelku»
rit, eikä ketään lijaxi usto, ei heidän kauneut»

katzomaan; silla se kaictiwaldias luoja
monellenkin senkaltaisen koreuden andanuton,
että ihminen sitä katzellesa et täysixi ihmetellä
taida. lEsus johdatta opetuslapsens linduin
tykö, ei kuulemaan heidän suloista lauluansa;
waan oppimaan elaturen mur»
hetta wältämään, ja taiwallisen Isänsä pääl»
le uffaldamaan: linnuilla ei ole murhettaheidän
rawinnostansa; waan kosta he aamulla tawal»
lansa luojaansa kijttaneet owat, lendäwat he
oralda ja ei tiedä kuhunga päin, kuitengtn senjywän silonen edesänsä walmistettuna löytä»
wat, jolla he rawitan. Lutherus wainaa
puhuu tästä asiasta näin: koffa linnut vaäm«
me ylitze leudäwät, nijn meillä on syy nostaa
lackiamme heidän edesänsä ja sanoa: minu»
täytyy, rakas Herra opettaja: se tunnustaa,
etten minä nijn taitawa ole, kuin sinä; sinä
lepäät pesäsäs yli yön murhetoinnä, aamulla
taas iloisna ja Kywällä mielellä nouset, istut
oxalla, weisant ja kijtät Jumalala, sittes et.
zit rawindotas ja löydät sen. Woi! mitä mi«
nä wanha pila oppinut olen, mixen minä
myös sitä tee, kusa kuitenkin minlllla suurem»vi syy sitä tehdäreni on. Jos tämä lindu mur-
heensa uäm jätta taitaa, ja täsä asiasa nijn»
kuin eläwä pyhä itzenja inenettä, jollakuiten»
kin ei ole peldoa, eikä rihtä, aittaa eli kellä»

F ff 3 ria,
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ria, hänwjsertää, kijttä lumalata, on M-
nen; silla yrt on loka hänestä murbeen pitää,
nilnittäin: taiwallinen Isa; mixen me sitäsamaa tee? meillä kumminkin se edustus on,
että me työtä tehdä ja maata wiljella taidmn.
me, koota hedelmätä, sen tarpeen aikaan asti
tallelle panna, ja en me kuitenkan sitä häpiäl.
lista murhetta jättä taida. Joka Christitty
on, hän paremmin asiansa perään ajatelkoon,
ja älkän ahneudelda itziansä woitta andako;
tvaan oppikaan Jumalanpäälle uffaldamaau,
joka aina meistä murheen pitää, ettei meilda
mitään puutu. Tällä tawalla muinain yri
mies ahkeroitzi sijtä, että hän tämän taidon ka.
sittänytolis; sillä koffa hän kuuli linnun, jo>
ta hänen makaus huoneseensa tullut oli, lau-
lawan, sanoi hän: hywä lindu! kuinga wir«
kuisestt finä siellä istllt ja laulat, ja ett tiedä ku»sas olet, eli kustas rawinnon saaman pitä; ah!
kuinga minä mahdan häwetä, joka selkiästi
näen, kuinga runsaan rawinnon Jumala mi.
uulle andaa; kuinga turwallisesti ja soweliastiminä asun, ja kuitenkin sm siwusa en ole iloi>
nen ja tytywäinen; waan eväilen Jumalasta,
erl kijtä Händä sen hywyden edestä, kuin Hänminulle andcmut on. Jos minulla asuin ma»
lastani ja elaturestanl nijn wähä tietoa olis,
kuin tällä linnulla, woi kuinga murheellinenminä silloin olisin? sinä hywä lindu.» ett suin.
gan Mnen huomasta eli tapaturmasta tänne

tullut
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tullut ole, mitämax! Jumala sinun minun ty.
töni lähettänyt on, ei nijn suuresti laulullas
mieltäni bywittämään; waan paremmin mi.
mm evaustoni tähden häwaisemaän. Minusa
järki ja usto ei nijn paljo waikuttancet ole,
kuin paljas luonnon waatiminen sinusa tehnyt
on.

Se olis juuri toiwotettapa asia, että jo.
kainen meistä sen taidon linnuilda oppinut olis,
nimittäin: kaiken pakanallisen elatus murheen
hyljämäan,Apostolin neuwon jälken: 1.Petar.
5: 7. Raick teidän murheenne pangat
Hänen päällensä; sillä Hän pitä mur-
heen teistä; mutta ftn payempt! että mo-
nestaChrisiitysta sanotan: 2. Tim. 3:7. Ai«
na oppirvaiset ja ei kostan totuden tun-
don tulewaiset. Enimmältä osalla ei ole
nijn paljo järtee, kuin tuhlaja pojaatta, joka
Isansa palkollisista päätören teki ja sanoi: jos
Isäni anda leipää palkollisillensa, nijn ei hän
minuldakan sitä kiellä, joka hänen luonnolli,
nen poikansa olen; tämä päätoxen tapa olis
meidän aikaa oppia pitänyt: jos Jumala lin-
nut ruockij, tosin nekin jotka kelwottomat ja
wahingolliset owat, nijn ei Hän meitä lapsian»
sa huckua janälkään näändyä salli. Rukoilla,
wiriästi työtä tehdä ja wisuun perään ajatella,
kuinga asia oikein aljettmnan pitä, ei ole kielty;
waan ainoastans se ahdistawa epäilewä mur»
he, kosta merukouxisamme ja työsämme aum

F ff 4 M<
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senkaltaiset ajaturet pidämme: mitä meidän
pirä syömän i mitä meidänpitä juomani
millä me meitämme werhoitammett Ei
Christus sitä tahdo, että meillä tainkaltainen
murhe olis; sillä se on pakanallinen jawadin,
gollinen: nijnkuin toucka wahingoitzee ruaan,
madot lihan ja sawu silmät; nijn se rasittawa
mmbe sekä ruumin, että sielun wahingoitzee,
sentähben nijn Pavali sanansa tuulioille toi.
wotta, että he ilman murhetta dlisit. i.
Cor. 7:32. Pakanallinen murhe eroitta sv»
dämmen pojes sijtä kuin, parempi on; sillä eni»
mitten se tapahtu, koffa me murhehdimme si>tH, kuinga meidän elämän pitä, nijn me un»
hobtamme, kuinga me autuallisesti wolla tai>
daisimme. Moni luule koffa hän hywän wa.
ran itzellensä koonnut on, nijn ei hän yhtään
murhetta enää pitää tabdo: mutta hän pete.
tän; siilä kossa hänen stMmmensä rippuu
mailmgsa, nijn hänen murheensa rickauden
lisaändymisen siwusa enänee, hän rupee mur-
hehtin.aan, kuinga hän tawaransa tallella
pitää twdais, ettei sitä häneldä warastetaisi;
waan että hänen perillisensä sen saada taidais,
ja he sen oikein käyttäisit. Jos me ainoastans
sitä ajattelisimme, että rickaudet ja maalliset
ta varat mämmin autuuteen owat wahinqol,
llset, kuin hyödylliset; nijn me kaiketickin kaiken
murheen sydämmestämme pojes luowutaisim.
me, en me myös rickauden tähden Atjn suuresti

suri.



surisi; jos me ajattelisimme, että Jumala tah.
tonsa iälkeen andaa ystänullenja rickaudet
heldän maatesansa. Psalm. 127: 2. Iu«
mala andaa heille kaickia mitä he sielun jaruu-
min puolesta tarwihewat, tosin ihe senkin,
kuin kohtulliseri ja soweliaxt hywittämisexi tu»
lee; Te jotka sydammenne täytätte rasittawai«
sella surutta ja pakanallisella murheella, teet-
te syndiä JumalanIsällistä uffollisuutta was.
tan, te toette yhtä suuren synnin, kosta ett te
ustositä, että Jumala teistä murheen pitää,
kuin, jos te kohdastansa sanoisitte: el luma»
lata oleckan. Te joilla et ole linduin; waan
wiholaisten luondc»/ jotka sitä suretta, kuinaa
te tawaroihinne aina lisätä taidatsitte, ja si'l«
dä wahingolliselda ahneudelda sisälle otetut
oletta, joilda se tarwitzepa ei mitään saa, teil»
le sopij aiwcm hywin se, että te sikoin werrcl»
tan, joista ei kellenkäan hywää ole, nijnkaw
wan kMn be eläwät; mutta kuolemansa jal»
keen äffen Pöystin jälkeensä jättäwat, te mah"
datte lepyisesti eli nuriasti katzella, minä sanon
yhtä bywin totuden, tämä wertaus teistä ja
tästä saastaisesta eläimestä on aiwan sowelias.
Tosin te oletta metzä koirain tapaiset, jotka
mehän eläimiä, muille hywäri käfittclewät;
kunlkat mitä Jumala heistä sanoo: Saarna-
Kirj. 2: 26. Svndiselle anda <>ätt ko-
rvan onnen koota ja hakia, ja se kuiten-
kin annetan hänelle, joka on Jumalalle

F ff 5 «tol-
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otollinen. Moni cchnet, ett<z hän murheet,
la haali, sanoo edeswastauxexensa, fita teke>
wänsä lastensa tähden, että heillä olis jotakin
perittawäa. Mutta elkö se usein tapahtu,
että se wanhimunlda koottu tawara lapsilda
poisotetan, nijn että he wahan ja ei ensiMn
M wanhempains kuoleman jälteen nautita
saa. Peräänajateldawasti Lutherus puhuu
sanooden: me tahdomme wisiisti tietä, kuin»
ga Jumala meistä nijn murhetta kandaman pi.
tä, että meillä huoneet jywiä, ja arkut ra»
hoja täynnä olis, ja tahdomme Jumalan huo»
neisiimme jaarckuimme kijni sitoa; mutta Hän
tahtoo wapaana ja irrallisna sekä ajaan, per.
sonan että paikan puolesta olla. Andakaat
Hänen sijtämurhetta pitää, kuinga Hän mei>
ta edeswieman ja elättämän pitä, Hän on
meille jywiä jarahaa andawa, ajan ja mitan
kyllä osawa, ja meitä ilman pakanallista mur«
hettamme ylöspitäwä: tehkämme sijs nijnkuin
linnut; älkamme leipäämme surulla syökö, ja
juomamme wiheljäisydesä juoko; waan kaickisuru heittakämme taiwallisen Isämme päälle;
sillä autuas on se joka sen oppinut on; mutta
joka ei sitä tiedä, hän tulee hyljätyn. Autuas
olet sinä jos sinä alati mielees johdatat wan«
han Tobian sanoja pojaallensa: Tib. 4: 23.
Älä! murhehdi poikani! me olemma to-
sin köyhät; mutta me saamme paljo l)7<
waH, jos me Jumalala pelkäämme,

«>äl«
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tvältamme ftndiä ja teemme hpwää.
Mdatamme Jumalan halduun wirkamme
murhet, elatuxemme murhet, uffomme mur-
he, synnin murhe, ja kuoleman murhe, silloin
meteemme mitäPavali meilda anoo: HSR-ra <dn läsnä, Mät mistän murhevtlko.
Phil. 4:5, 6. paätörext taidan minä teitä
wisseyttä, että se kuin Jumalaan uffaldaa ja
on oppinut murheensa Hänen päällensä heit»
tämäan, se Häneldä lohdutetan. Hän andaa
omat lapsensa heidän surusansa hawaikl sen,
ettei Hän heitä Isällisen murhen pitsmisensii
ja peräänkatzomisensa alda hyljännyt ole, että
Hän tustasa heidän tykönänsä on, ja siitä tem«
maa heidän ulos. Näin osotti Hän sille itke«
wälle ja lähes waipuneelle Hagartlle wesi läh.
teen, josta hän poikinensa juoda ja itzensä wir«
woitta sai. Nain kauooi Hän murheen Jo»
sephista, että hän Potipharin ja Fangi.war.
tian armon löysi. Koska lesti Zarpatisa, kos<
ka hän oli kaiken waransa kuluttanut, luullet,
tei enää mitään jäliillä vllut; waan kosta hän
poikansa kausia wielä kerran syönyt olts, niju
piti hänen kuoleman, katzos! silloin nijn lähet.
ti Jumala Prophetan Elian hänen tykönft,
joka senkaltaisen siunauren myötänsä toi, et»
ta!kaikilla kolmella hänen wähästä jauho ja
öljy warastansa oli puoli neljättä ajastat,
ka cheidan rawindonsa. Köyhä Prophe-
tan leisti sai Prophetan Elisan kautta nijn

paljo



paljo öljyä, ettet hän ainoastans marcmnut
welkaansa; mutta myös fijta kuin jätille jäi,
taisi elättä itzens ja poikansa. 2. Kuning. Kirj.
4: Muista näitä ja muita esimerckejäsina mur.
heellmen fielu! ja sano: tuinga suuri on
sinun hywpdes, jongas panit taitelle
mjlle, jotka sinua pelkäwät. Palm. 31:
2Q. tämä Jumalan hywyys on meidän sil'
misamlne kauwan aikaa salattuna; mutta ai»
kanansa se kunniallisesti itzens ilmoitta, nijn
että me omaa murhettamme häpeemme. Kuin»
ga monda rastasta kiwee, lEsus minun eli.
«aikanani sydämmestani pols wierittänyt on,
ilman eMemäta on Hän, rakas Christitty!
sen sinulle myös tehnyt, ajattele wähä takai,
sin, misä on nytt se suru, se murhe, kuin si«
nulla edesmennenä wuonna oli? misä on nytt
se tuffa ja hätä, eikö ne ole jokadonneet ja hy>
win woitetutt tähän asti on HiDßra aut-
tanut meitä. 1. Sam. Kirj. 7:12. Hän
tästarinlähin sitä sama tekewä on; Hän tahtoo,
Hän taita ja Hänen f'ita auttaman meitä, ei
Hän meitä hyljäa, eikä ylönanna. Hän on
ennen meistä murheen pitänyt, Hän tänäkin
päiwänä pitää. Hän tästäkin lähin pitäwä on;
sentähden sano paätömi: Mielen! mix suret
mailman pääll i Ruin on kuitenkin ka»
towa tääll, lulnalaan sinuas turwa,

tietää jatahtoo sinua autta,
hädäs Poikans kautta.
Pidä rukouxes ja weisa Mrsi N:o 270. Py»
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Pyhän Michaelin Päiwanä.

Weisa ensin Wirsi N:a 192.
me wietämme pyhäin Enge»

siA«) lein lublaa, ci niinkuin Paawikun.N< nasa, että me heitä palwelisimme ja
aurlhuudaisimme; sillä siihen Jumalan sana»sa ei meillä yhtän käffyä ole. Me kunnioi»
tamme heitä rackaudella; mutta ei palwelu.
xella eli auxi huutamisella. Ia nimkum ne
kohdastansa Jumalan käffyä wastan tekemät,
jotka pyhiä palwelewat, joko ne owat eläwät .

eli kuolleet; sillä nain kuuluwat sanat:
raa sinun lumalatas pitä sinun kumar-
taman/ ja Handä ainoata palweleman;
Matth. 4: io. niin ei myös ne oikein tee, jot»
ka Engeleitä palwelewat; Engelit itze owat
senkaltaisen palwelluren hyljänneet: koska Jo.
Haimes langeis maahan rukoilemaan Engeli»
tä hänen jalkains eteen, sanoi Enqeluhäuelle:
Rayo! ettes sitä tee; sillä minä olen si-
nun kanssa-palwelias, kumarra jarukoi-
le lumalata. Ilmest. Kirj. 22: 9. Me
tahdomme sentähden tänapanä meidän Sen»
rakunnisamme pyhäin Engelein Juhlaa nijn
wiettä ettet Jumala »vihoitettaisi: tuingasen tapahtuman pitä, sen olemma me kuullasaapa Juhla pälwän pyhästä Evangelin»
mlsta.

Bvan-
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Svangeliumi, Mattheuxen. 18: v. i.

hetkellä tulit opetuslapset IE-
" suxen tykö/ sanoden: kuka on suu-
rin taiwaan:c.

Tämä andaa meille tilan tutkistella:
Michaelin pHiwän oikiaa wiettämistä;

Kuinga meidän silloin pitä oppiman tietä»
maan:

i. Mitkä pphätLngelitOwat.
2. Ruingl, meidän heidän suhteenisa elämämme Hjendamanpitä»

Lnsimmämett Osa.
pyhistä Engeleistä nijn Christus selkiästi

meidän Evangeliumisamme puhuu, ja.
noden: heidän, nimittäin lasten, Sngelins
sä taiwaisa nakewät aina minun Isanirastvon, toka on taiwaisa: jotta
ole nijn vmmärrettawat, nijnkuin meillä kjot«
ka wanhat olemma ei ensinkän ympärillämme
ja tykönämme pyhiä Engeletta olisikan; fillä
he owat lähetetyt nijlte,
jotta autuuden perinmn vita; Ebr. i: !14.
waan hekuhutan lastenEngeleixi, että he erin-
omaisella tawallacheitä kaitzewat. Cbristityn
pitä tänäpanä Engelein nimestz?/ olennosta,

ym«
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MmarryxestH, woimasta, lugusta,jär-
zestyxesta, jawiraasta chens ueuwotta an>
oaman. Mitä hetdan nimeensä tulee, niin
ei se heillä heidän luonnostansa; waan wi»
raasta ja totmituxistansa on: he owat sanansaattajat; he kutzutan Cherubim ja Sera<
phnn; Jumalan lapfixi; Job. 1: 6. ja war.
tioixi; olendonsa puolesta owat he henget;
sillä ei hetlla lihaa, eikä werta ole. Waicka
Mostscimainitzemingä päiwän päällä he luo.
dutowat ei hekuitenkan mnen taiwasta jamuita
luotuja kappaleita luodut ole; sillä ennen mail-
man alkua ei yhtään luondokappalta ollut ole;
waan että he kuuden luomisen päiwän Ml»
ta lumalalda luotin, se wahwiftetan: Luo.
mis. Knj. 2:1. ja nijn taiwas ja maa paä-
tetrm ja taicki heidän jouckonsa. Nytt
ei taida kukan sitä sanoa, ettei Engelit ole tai.
wan joukosta. Että he taitawemmat ja ym»
märtäwaisemmät ymmärtäwäistndä ihmistäMailmasa owat, sitä ei kukan, jolla järki on,
kieloa taida; kuitenkin tämä taito heillä on
luonnosta/koettelemisesta ja ilmoiturista: luon.
nolltsen taitonsa owat he lumalalda, koffa
he luotin, saanet, jokapaljota kallimpi on, kuin
kaickein ihmisten langemisen jälken: senjälken
on heillä suuri taito ja tieto, koettelemisestatullut; he ottawat wisun nmarin Jumalantöistä, sentähden on selkiä, että he nytt ne
asiat tiMrvät/ joita he alunsta ei tienneetkän

Ei
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Ei he silloin täydellistä muotaa tiennet, kuin.
ga ihminen lunastettaman piti; sillä tömi oli
salaisuns Jumalasi mallman alusta kätketty;
mutta sitte Engeleille ilmoitettu, se on julki-
sesti lsuuri jumalisuden salaisuus, että
Jumala on ilmoitettu lihasa, wanhurs-
tautettu Hengesä, nähty Mngeleildä.
i. Ttm. 3: 16. Wihdoin nijn Jumala heille
myös nijtä asioita ilmoittanut on, joita ei he
ennen tiennet: Mitä he Propbetaille ilmoit.
tanet owat, sen Jumala edellä päin heille sano»
uut on; mutta nijn löytäan myös niitä asioi,
ta, joista ei heillä tietoa ole, niinkuin wij«
meinen duomio, koffa sen tuleman pita: sij<
tä zpäiwäsiä ja hetkestä ei tiedä kengän,
ei taiwan ILngelitkän. Matth. 24: 36. El
he tiedä ibmisen ajatuna; filla yxin Jumala
kaickein ftdämmet tietä. Teko>Kirj. 1:24.
heidän woimansa ja rväkensä puolesta
kuhuu JumalanHengi heitä wäkerväxi san-
garixi. Psalm. ic>^: 20. he kuhutan wal-
laxi ja herrauderi. Colosi. 1: 16. heidän
woimansa siinä tulee julki, että he koko sota.
joukot maahan lyöneet owat. 2.Kuning.Klrj.
19: 2. Sam. 24: heidän lugustansa ei löydy
mitään mainittuna; mutta että heitä monoa
on, se taitan paatta lEmxen sanoista: Matth.
26: 53. luulettos, etten minä woisi wie-
lä ruVMa minunIsämi, lähettämään
minulle enammän,tmn kapitoista kM-men-
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menda legiota LnZeleitä 3 Daniel näki
näösä kuiuga pyhät Engelit palwelit Juma-
lala, joista hän Dan. 7: io. nain sanoo: tu-
hannen kertaa tuhannen palrvelit Hän-dä ja sata kertaa tuhannen tuhatta sei-sHit.Hänenedesättsa. Kirj.
5:11. sanoo: hän näki jakuuli monen
Mngelm äänen m heidän lukunsa «li
monda kertaa whannen tuhatta. Mitä
tulee heidän järjestyxeenja, uijn me sen tun.
nustamme, että heidän wälillänsä järjestys
on; sillä Raamattu puhuu Thronistaraudesta, wallasta ja hallituxesta; Coiosi.
1: 16. jaylimmäsistä Snge-
leistä. 1. Thesi.4: 16. Mutta misä tämä
eroitus sesoo, sitä ei yritän ihminen sanoa tai.
da Engelein nnrta ja palrrelus on kol-
minainen, nimittäin: katzannosa Jumalan
puoleen, Hänen Seurakundansa ja Hänen«vihollistensa puohen. Se ensimmäinen sei.soo kahdesa kappaleesa, osittain Jumalan kjj.
toxesa: Esajas kuuli knnga Sercwhim huustt
toinen toisensa tukö ja sanoit: pyhä, pyhä,
pyhä HLRra Zebaoth. Efai. 6:3. Tai-
wcm sotawäen jouckokijtitlimlalaaja sanoit:kunnia olkon Jumalan korkeudesa! Luc.
2: 14. Osittain seisoo heidän nmkansa Mä,
että he seisomat Jumalan kaswoin edesä. wal«
misna toimittamaan Hänen käffvjänsa, sen'
tähden vukoilemma me: tapahtukon fimm tah-
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tos mj n maasa, kuin taiwasa. Se. toinen
heidän wnkans toimitus on suojella ja war»
jella uffowaifia: Hän on andanut kastxn
Bngeleillensä sinusta, että he kattewät
sinua kaikisa teisas, että he tandawat si-
nua käsisa, ettesjalkaas tiween louckait
si. Psalm.9l: 11,12. läcodmcni tietäw
sä myöden ja Jumalan LnZelit tulit
dändä wastan. Luomis. Kirj. 32: 1. En>
geli pelasti Petarin tornista. Teko -Kirj. 12:
7. Lazaruren sielu wietin Engeleildä Abra>
haiuin helmaan. Luc. 6: 22. Kolmas wtj.
raan toimitus on se, etta belmnalan duomiot,
sekä Jumalan, että meidän Wihollisiamme
wastan päätöxeensä edesanttawat.

Toinen Osa.
Auinga meidän sijs Engelein suchteen«3> mamme ojendaman pitäi Wastaus tä'
hän on meille Evangeliumija: waldä pahen,
«usta; silla sen kautta pyhät Engelit karkotti
tan.. Että lueidan pahendawaistt jäsenemme
kokonansa kuolettaman ja vois heittämän vita,
sitä waati Christus: jos sinun kätes, taicka
jalkas pahenda sinun, mjn leicka se pois
ja heitä pois tytoäs; namär ci doks»
taswin jälteen ole ymmärrettawat, en me
ruumillisesti sa kuoletta jastnitamme; silla se 0.
lis wndettä käskyä wastvin, jota kieldä seka

lllui<
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muita, että itziämme tappamasta: silmäin, kät»
ten ja jalkain kansia ei ym.märreta itze jäsenitä;
waau ne hatut, jotka nätja jäsenisahavjoitetan,
nijn että, leikata pois kättä ja jalkaa ja puh'
kaista silmää, merkitze täsä sitä kuin ParaltRom. 6: 22. sanoo: Mät salkko jlmnin
wallita teidän kuolerpaifesa ruumisan-pe, tttjncttä te händä kuulisitte hauen
himoisansa: crtä me ristiin naulitzemma li-
hamme, himoin ta haluin tan/a. Gal.
5: 24. että n?e kuoletamme jasenennne,
lotkainaanpäällä owat: huoruus, fas-taisuus, häpiallinen himo, rietta ha-laus ja ahneus. Colost. 3: 5. esimerkixt:
sinulla on tila, tandät myös halun ja himon,
mennä kapackaan ja buora-huoneseen, katzsakaunita waimoja ja silmäs silla mielitM, ja
lahimmäiseldäs hänen rabansa pois otta; mut.
ta silloin teet sinä nijnkuin ei sinulla läsenitä
oliffan, nimkuins olisit sokia, onduwa ja m»
jaricko, estät ja poisotat mieleldas ja jasenildas

kaikm ftn, kuin sinun bimoas enända taidais;
silloin sinä silmäs puhkaisnut, kätcs ja jalkas
poisleikaunutolet. Joka näin teke, hän cIM
pyhille Engeleille mielixi. Jos sinä tietä tab<
dot, kuinga sinun Engeleitakohtan itzes kayrA
mänpitä, nijn wasmtan: karta sMdm; sil»
lä synnin harjottuxeu kautta dc kanoitetatU e«
u jos me simdiä tehneet olemma, nijn ojctkam
ft, tehkämme parannus ja lakaitkamme siitti;

Gg g 2 . sillä
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sillä Engelcilla on ilo senkaltaisesta sylldisestä.
Luc. 15: 7. Pyhät Engelit owat palwelewai'
set henget, seyntähden on oikein, että Christi.
tyt palwelewat, ei mailmaa, satanaa, omaa»
lihaansa ja wertansa; waan HERraa, joka
heidän lunasti. Pyhät Engelit näkewät aina
Isan kaswot taiwaisa; Christityt pitgwät aina
Jumalan kaswoinsaedesä; Psalm. 16:8. Jo.
l,on myös Tobias neuwoi poikaansa, sanoden:
Raickena simln elinaikattas pidä Juma-
la silmäis edesa jasadammefts.Tob. 4:6.Pyhät Engelit kijttawät lumalata ja Hänenistuimensa edesä huutawat: pyhä!
pyhä HSXra Febaoth! E,ai. 6:3. Chris,
ttttyin pitä myös korgottaman äänensä Iu»
malan kijtoxeen jakunniaan. Pyhät Engelit,
owat puhtat, nöyrät, raittijt ja wackaat hen»
get: jos Christityt heitä tykönänsä ja ympä»
rillansa oleman tahtowatja heidän ystäwyttän»
sä uaittlta, nijn heidän samoista awuista myös
pitä ahkeroitzeman itziänsä. Mlsa ei oleluma.
lan armoa,, ei siellä mhöspyhain Eng lein suc.
jellusta ja läsuä olemista ole: joka pybäin En«
gelein suojeluxesta itziänsä lnielitta tahtoo,
tän ehdollisten sondein kautta Jumalan armoo
tyköänsä pois syöffö. Engelit owatJumalan
rackat lapset; Job. 2: 1. Chrlstittyin pitä
elämän lapsillisesa kuuliaisudesa. Pyhät En»
aelit owat walkeuden Engelit, jos me heitä ty«
lömme tahdomme, nijn pitä meidän mjnckuin

wal»
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walkeudeu lapset hyljämän pimeiden työt.
No m. 13: 12. Pyhät Engelit rakastamat
Jumalan sanaa, owat mielellänsä nijsä pai»
koija, joisa Jumalan sanaa opetetan ja saar-
natan; samalla muotoa pitä meilläkin sydäM'
Mettinen rackaus Jumalan sanan tykö oleman.
Pyhäin Engelein wirka waati sitä, että hei-
dän sotiman pitä perkelettä wastan. Ilmest.
Kirj. 12:3. Jos me tahdomme pitää heitä
tykönämme, nijn tulee myös meidän rukourel»
la ja Jumalan sota-aseilla perkelettä wastan
seisoa. Ephes. 6:11. Ia ei synnin kautta
händä tykömme wetaä; jos me täydestä sydäm»
mesta nffoisimme pyhäin Engelein läsnä ole.
misen ja ajattelisimme, että he uäkewät mitä
salaisesa louckaasa tapahtu, nijn moni sondi,
joka salaisudesa tapahtu, tekemata jäis: silloin

ei kukan enä sanoisi: ei minua yritän silmänäe. Job. 24:15. Tästä lne päättä taidam»
me, että Jumala ihmiftn koMaxi arwaa ja
rakastaa händä, kosta Hän taiwaan Ruhti-
nat ihmiselle palwelurert, wartiaxi ja
xexi anda. Koffa Kuningas kamari palwe»
liansa yhtä alammaistansa palwelemacul, suo-
jelemaan, ja warjelemaan anda, nijn sijtä st
päättä taitan, että hän erinomaisesa armoja
Kuningan tykönä seisoo; ja että Jumala an»
da meille pyhät Engelinsa meidän palweluxe-
xemme ja suojeluxeremme, nijn meillä sijtä on
suuri syy sanoa ja ihmetellä: ah HERra.' nn-
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ka on ihminen, eli ihmisen lapsi/ ettäs händä
nijn holhot ja kaihet, ja vidat hänestä seukal»täisen murheeni ihminen on tomu ja tuhka,
yhtä hywin Jumala Engelinsä, jotka Hänenpalweliansa owat ihmistä palwelemaan läbet.
ta. Joku täidais kysyä, nuhinga pyhäin En°
«lelein warjelus kelpai Kosta se joka Israe-lia warjelee, ei torku elr maka. Psalm.
121: 24. Wastaus: Kuningas tosin wijsau.
deltansawaldakundansa linnat jakauplmgit hal.
litzee, kuitengin nijn hän urhollisia sotamiehiä
mjhin asetta, wihamiehen päälle karkanria
wastau seisomaan: se on kyllä tosi, että lu<
mala ilman wälikappalita taidais suojella mei«
ts; kuitenkin ylöspttarensä meidän luondoni'
me heikoutta, tekee Han sev walikappalten
kautta. Jos stnä rakasChristitty! täydellists'
ti sen tiedät, että pyhiä Engeleitä on ja että
meidän, heidän tähtensä ja heille iloxi, vhtä
pyhää ja nuhtetoinda elämää pitämän pitä;
nijn älä kostan anna perkelen, mailman, ja
oman lihas ja weres wietella sinua svndijn.
Jos se myös olis tapahtunut, että sinä pyhät
Engelit tyköös pots tarkoittanut olisit, nijn tee
oikia katumus; sillä sen kautta saatat sinä hei»
dän taas tykös palajamaan; katuwaisten kyy»
neleet owat Engelitten ilo-wiina. Jos me
toistamiseen Engelit tykömme saanet olemma,
nijn owat he meille hywat ystäwät, nijn asiat
hywin kansiamme owat. Jumala on sil-loin
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loitt meidän wäkewydemme kallio, mei-
dän turrpamme «n lumalasa. Psalm.
62: 8- Helwctin metzämies wainotkon mei-
tä nijnkuin hän taita, pyhät Engelit kuitenkin
pidattawat hänen, ettet hän meitä lähes pääse,
Monda kertaa me ihmettelemme sen ylitze, että
me yhden ja toisen waaran olemma woitta.
neet, ja en ensinran ajattele sitä, että Juma-
la Engelinsä meidän tykömme lähettänyt on,
jotka meitä ulos antit. Lutherus hän sanoo:
elje! Jumala pyhäin Engeletnsa kautta jmua
suojelisi, nijn ei perkele hetkexikän aikaa,mul-
le, waimolles ja lapsilles rauhaa jättäisi:
kaicki menisit ylös alaisin; sillä hän pahexuu
ja kadehtij sitä, että sinulla terwet raajat o»
wat, jos yän taldais jawots, nijn ci hän si»
nulle juhta eli wohta hengijn jättäisi; mutta ed
tei st tapahtu, on mercki sijhen, etra Juma»la pyhät Engelit säätänyt on, sinua tätä jul>
maa wihollisia wgstan suojelemaan jawarjele.
maan. Chrlstttty sauomattomasa waawsa
isnm, niinkuin Daniel jalopKurain luolasa,juijn<
kuin Sadrach, Mesach ja Abednego tulisesa
pähisä; sillä perkele aina käy ympärjnsä
niinkuin kiljuna jalopeura ja egi kenen
h<ln nielis. 1. Pet. 5: 8. Kuinga usein hän
meitä wayingoitzis, ellei pyhät Engelit mcitä
warjeUfi i Kuka Perheen. Isändä taidais ol'
la wapaa walkianwaarasta, myrkystä ja rutos-
ta? Kuka lapsi äkillisestä kompasiuxOa ja
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louckauxesta? Kuka matkamies murhaiwa ia
muuldaounettomudeldai jos hän ilman En»
gelein suojellusta clis; asian päätoxcfta useinse hawaitan, että Engelit puolcttoman palwe.
luxen meille osottaneet owat. Jos Jumala
päiwäri jättäistätä mailmaa EngeleinsMaut.
tahallihemata, nijn perkele juuri äckiä sodal.
la, näljällä ja rutolla, koko mailman huku»
tms: enköstä me sijs mahda ihastua pyhäinEn.
aelein suojelluresmz sillä he kehoittawat meidän
hengemme rukourijn, nijnkmn Elian, ja huo»
kauxemme Jumalan eteen kandawat, nijw
kuin Raphael ToVialle sanoi: minä kannoin
sinunrukHUfes eteen. Tobian.
12: 12. He palwelewat meitä elämäsä, lu»
tewat meidän kyynelemme, kuiwawat mei.
dän silmämme, ja koffa me murheesa olem°
ma lohduttamat meitä. Monoa lohdutta»
waista ajatusta, jotka muutoin takaisin jäänet
olis, pyhät Engelit sydämmisamme herättä'
wät. Kosta lEsus kuoleman kansia yrtitar-
hasa kampaili, tuli Engeli taiwaasm ja roh«
ivaisi Hända: kuolema hetkellä palwelewat he
meitä, wiewät meidän sielumme Abrahamin
helmaan. Koffa meidän Ruumimme hauda<sa makaa, warjelewat he meidän luumme,
ettei yritän huku. Tämä meitä rohwaiste
perkelettä wastan. Jos pyhät Engelit meidän
kansiamme ja puolestamme owat, nijn kaicti
perkeelset kauwan kyllä meitä wastan saawac

ol°
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olla: nijtä on usiambi, jotka meidän kansiaM'
ule owat, kuin nijtä jotka meitä wastan owat.
Engelit owat meitä suojele»
maan, kuin perkeleet meitä wahingoilMiaan?
kuitmkin en ineEngelMin uffalla; waan heidän
ja meidän woimalla be mei-
dän puolestamme sotiwat.- kijtos olkon luma.
lan joka heidän palweluxensa kautta meille
woiton anda!

Tee rukouxes ia weisa Wirsi N:o 194.

Kuudestoista Kymmenes Sunnuntai
Kolminaisnden Paiwästa.

Weisa ensin Wirsi N:o 378:
mvos hpwät tyss kuolluitten

päälle. Syrach. 7: 36. nämät sa-TN) nat sanonut on; joisasanoisa hän opec»
ta, kuiiM meidän kuolleita kohtan itzemme
käyttämän pitä, ninnttäin: puettaman heitä,
kunuialla heitä hautaman, mitä hewijmeisillän»
sä sanoneet jä säätäneet owat, täyttä pyytä»
män; että sanat näin ymmärettäwät
setittä hänitze: Syr. 38:16. poikani! tojht
jiow kuolee, ttijn itke hättdä ja wallta
Nljnkuin se,/oka suuren surun on saanut
jakääri hänenruuminsa kohtullisesti ja
anna hänen kunniallisesti tulla hautaan.
Sc on kyllä huono hywa työ kuin edesmenneil»
le osotetan, kosta heitä walittmn ja itketän;

GggS M
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sillä he owat silloin jo satamasiuM ja ilman
tvaaraa; kuitengin se löytän, että hurffatlu-
maian lapset kuolleitansa itkeneet owat: Ab-
raham tuli murhehrimaan Saraa ja
itkemään handa. LWms. K. 2z: 2. Jo-
seph langeis Isänsä kaswoille ja itki ha<
nen K. 50: 1. IsraelinlapsetutuMosestazOpaiwää. Mos. 5. K.
Z4: 8> Se juurtunut luonnollinen rackaus,
;olla Vanhemmat ia Lapser, mies ja waimo,
ia hywat ysmwat kestenänsä owat sidotut, ei
toisin myöden anna; kuoleman kautta, joka rae-
kauden siteen katkaisee, sydän tulee lijcmeturi
ja baawoitetuxi, nijn että sijta sisällisesta muur-
hecsta, silmäin, kyynelten kautta, julMsti
todistaman pita. Kuolema on se peili, josa
Jumalan wtba katzella taitan, nijntuiu Mo-ses Psiilm. 7. sen osotta: sen tekee si-nun rpihas; että me nijn t)ukumme: ku»
ka taidais nauraa, koffa hywa yftawa kuolee?
ilman sitä nijn rackaus ei kuolemasakan sseisah.
ta 1. Cor. 13: tultenkin nijn on se suurin hy.
wa tnö, kuin kuolleelle osotetta taitan, että
me kunniallisesti hänen hautaamme. Gse
kuollutta wahingoitze, jos hän makaa maan al«
!a, eli wedesa eli muualla; hänen tilansa ijan»
katkisefa elämäsa, et sm kautta muutu eli hal«
pene; mutta että muut Jumalan lapset mml»
Van aluusta, soweliasti kuolleen waateisijn sää.
rineet owat, ja kunniallisesti haudanneet, nijn

on
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yn kohtuus, että me heitä seuraamme: hywä
työ kuolleelle osotctan myös sijna, ctchme saa»
tamme ruumin sijhen paickaan, josa se ylös.
nousemisen päiwaän asti lermnan pitää. Tästä
inmemn tila Suunuhtoi päiwälsesa Evauge»
tiuulisa lawiampaan tutkistclelunreen.

Hvangeliumi, Lucan 7:11.
/Qtijhen aitaan, meni lEsus kaupun-

gijn, joka Nain kutzutan, ja Hä-nen kanstans:c.
Tama anda tilan tutkistella:

Jumalan lasien hywää työtä, kuollmt-ren päälle osotcttua;
losa meitä kohtaa,

i. Iye kuHlleetl,
tertaman pitä.

2 Iye hywä luin heille Hfttets
taman pitä.

Bnsimmämm Osa.
Ouollut, joka nytt Nain kaupungista ulos

kannetkin haudatta/ oli nuorukainen äi«
tinsä ainoa poika, ilman epäilematarakas poi.
ka, joka ei äitiänsä ennen murheellisext tehnyt,
kuin nytt kosta hän kuoli, joka myös kylälliset

ke-
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kehoitti joukottain kokoon tulemaan ja hänellewijmeistä kunnia palwellusta osottamaan. Joshän tawatoin Absolon ollut olis, työlasti he
handa seuranneet olisit: paljo kaupungin kansas-
ta käwi hänen kansians. haudalle; nuorukai»sen siwia elämä saatti emmmän osan handän»
sä seuramaan; silla pahan elkiset ei sitä an°
saihe. Jumalattomia Jumala on uhwannut,
ettei heidän kunnialla hautaan tuleman pidä,
niinkuin erinomattain lerobeamin huoneen,
joka Israelin saatti syndta tekemään: jokale-
eobeamista kuolee kaupungifa, se pitä
koirilda syotamän; mutta joka kuolee
kedolla sepitä taiwaan linnuilda sxötä-män; stllii on sen puhunut, i.
Kuninq. K. 14:11. nijn uhkaa myös luma°
la lesebeliä, ettei händä kunnialla haudatta»
man pitänyt: Roiratpita
lin lesrelitt muurin tykönä, jokaAhabis.
ta kuolee kaupungisa, se pitä koirilda
syöeämän, ja jos joku kuoleekedolla, se
pitä tairvan linnuilda syotämän; i. Ku»
mng. Kirj. 21: 23, 24. Joka myös tapah-
tui. 2. Kuning. Kirj. 9: 36. Nijn uhkais
mnös Jumala, Jumalattomia juvalaisia Ie»
remian kautta: heidän pitä kuoleman sai-
raudejansa ja ei heitä pidä itkettämän e-
li haudattaman; waan heidän pitä ke-
dolle loaxi tuleman. lerem. 16: 4. Kuin«
ga heidän hautamisensa kansia tchtamän pi.

tä,
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tä, jotka eliwieraasm ustosta, eli Jumalat,
tomasti eläneet owat, sijtä Kircko > Laki ja ase»
tuxct pubmvat 28. Lugusa ja l 1.12 §. §. täl»
latawalla: Ne jotkarvieraasta opista
rvatja waldakunnasa kuolewat, saa-
rvat Rircko tarhan ja haudan nautita;
mutta ei weisya, eikä ruumin saarnaa.
Nijtten dautamisen kanssa/ jotka Juma-
lattomasti eläneet orvar ja juMsisa
neisä kuolewat, ei Aspin riendämän pi-
dä; rvaan maallisesa oikeildesa edes an«
daman, fietia tutkittarmzl ja duomitta«
n?axi, kuimla hautammen toimittetta-
manpitä. Jotka iZensä tappawat, nijs'
tä myös maalliseja oikendesa tutkitan ja
duomitan: ja näin ei jumalattomalle; waan
Jumalisille HCRrasa nuckuneille, Jumalan
lapset heidän hywan työnsä osottawat: tätä
hywäa työtä osottawat Jumalan lapset ei ai.uoasmns sukulaisillensa ja ystäwillensä; muttq
myös muukalaisille, jotka Christillisesti jaJu-
malisesti eläneet owat. He kuuldelewat ruu-
min saarnoja, waarinottamisella, jotka ei mah«
da olla walheen saarnat, pisa ne edesmen»
neet Jumaliset soweliastt kijtttän / että jälkeen
jääneet seuraisit heidän estmercMnsä.

Toinen Vsa.
3»» akanoista luetan, kuinga he ihensa kamalasta

käyttäneet owat, kolka he tätä heidän hy.
wää
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wäa työtänsä kuolleillensa osotta tahtoneet o.
wat. Masiagetalaiset owat kuristaneet ne
wanhat ja snttylös syöneet, edes andain, että
se parempi on, että ihmiset thmisMä si)ödän,
tuin madoilda. Tibareniläistt hirtit kuolleen,
sa; Kasvilaiftt bcitlt kuolleensa metzan veroin
eteen. Bactrialatsct kuolleensa koirilda syötit.
NcrsiMisct kätkit ne buoneisijnsa. Romalai.
set tulesi', ylös poldit; n. mutta tämän klwlleen
nuorukaisen ruumin kansia ei niin tchtamän
pitänyt; waau hänen äitinsä tahdoi nytt sen
sywan työn banelle osotta, kuin Jumalan lap°
fi luollcillcnsa osottomaan tottunut oli, nimit-
tain: hän piti maahan haudattaman. Itzeku»
km kappale etzij alkuansa: muldapita jallens
Maadan tuleman, nijnkuin se ollut on,
ja hevgi pitä jällens tuleman Jumalan
tykö, joka sen andanut on; Saarna-Ktr.
12:7. Maa on meidän äitimme, maa on
meidän hautamme, kuitengin on se yhtakaicki,
mihlngä jää, jokapaikasa on maa
dän äitimme ja taiwas meidän isäimme maa;
joka paikasa on Jumala, jokakätkee wanhnrs-
kasten luut, ettei yritän nijstä murreta Psalm.
34:21. Jos tämä nuorukaisen äiti on woi-
dellut kuollutta poikaansa, nijnkuin Jacobin,
Josephin ja lEsuren ruumin kansia tedtin, N'
tä en me sanoa tiedä; tosi on se, että Juva-
uusct ja Egnptilmjet sijhen paljo kulutit, sm
kautta bywää työtänsä kuolleillensa osottafen-s«.
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fa. Jos tällä äitillä oli oma hauta, mjnkuin
Abrahamitta, johon hän potkansa haudata at.
koi, etsitä sanoa taita; sijnäon kyllä, ettei
hän mitään laimin lyönyt; waan otti wlsun
waarin kaikista, kuin oikian Hitin tehdä tuli.
Kanft joka joukottaisin seuraisi, osotta myös
hywan työnsä, nijn hywin sille edesmenneelle
wainajalle, kuin suruun jääneellelcffelle, äitis.
te: ja näin Chrisntyt kuolleensa Chrisiillistllä
sawalla hautawat, että Christus heisä kunnioi.
tetaisin, ja muut heitän kuolemansa jälkeen
heidän kauttansa Chriswxen tykö saatettaisin.
He pesewät heitä sen nUistoxi, että he kastccsa
owat syuneistänja puhdistetun tulleet; he puet»

. tawat heitä waltMjn waatttisijn, tietä andain
l sen kansia, että he wclattecnsa karihan wercsä
wilNttaneet ia walkiaxi tehneet ja ct<
tn he nytt karihan istuimen edesä walkei;a waat<
teisa puetettuna seisoa saawat; joku seppeli ett
kruunu pannan heidän päähänsä, sen puolesta,
että he jo kilwoltuxensa kilwoitellect owat ia
nmt saawat kunnian kruunun HERran kädeo»
tä; he kätkewät jaftllkewat ruumin
toin, jotka heidän lepokammionsa owat, jostt
he kaikista töistäntz lepäwät. Jumala on sul<la heitä läsnä, kätkee hetdän luunsa, ettei yxi«
kän nijstä murreta; silloin kelloilla myös soite»
tan, Mlustuwrexi jälkeen iääneille, ettäbei.
dän kuolewaismittansa ajatteleman pidäis, ja
«tlä hcidän runminsa Jumalan basunan äanl»

la
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la heratettäman pitä ja kuolleista nouseman,
jostaPcwali sanoo: ine HMRra astuu alas
tairvaasta suurella huudolla ja yZimmäi.sen MnZeZin äänellä ja Jumalan basu-nalla ja kuolleet Christuxejä ensin ylös-
nousemat; i. Thesj. 4: 16. heille osotetan
kunnia, weisulla Jumalalle kijtorexi ja mur»
heellMe lohdutuxcxi ja wisieyttämistxisijta, et-
tä heidän edesmenneensä josiellä owat, josa he
ijankaickista halleluja weisawat. Heistä pu-
hutau hywin, sen kautta kehoittain muita hy«
wään ja Christilliseen elämään: sen jälkeen he
wihdoinKirckoon eliKircko-tarhaan haudatan:
joka sijtä tulee, että muinaisiin nikoin Kirkotse on:
totuoen tunnnstajain hautain siwnun, kosta
walnot seisahdit; sillä jokainen Chnstitty tah.
doi mielellänsä lewäta heidän tykönänsä, todis.
tuxexi sijhen, että hän samasa uffosa, jonga
he werellänsä wahwistaneet owat, kuolla ai.
koi. Aika kirjat osottawat sen, että ne kään»
dyneet Pakanat martyrein hautain päällä
heitänsä kastaa andaneet owat, todisturexi hei-
dänylös uousemisestans kuolluista. Kaickea tä-
tä tulee nytt teidän, rackat Christityt! mieleen-
ne painaa ja waartn otta: erinomattain seu«
ratkat mielellänne kuolleita hautaan; sillä sen
kautta te teidän oman kuolemanne mieleenne
johdattataidatte; nijnkuin hän on kuollut, nijn
pitä myös teidän kuoleman. Tämä turkiste»

lemus
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IMUs ja muisto taita estää teitä ylpeydestä ja
koreildesta, mailman rackaudesta, ahneudesta ja
wärydestä, ja monesta muusta synnistä. Mikä
enammin taita fytyttä meihin halua, eritä täs»
ta mailmasta i kuin se, loffa me seuraamme
kuolleita hautaan, iosa me usein saamme kuul.
la weisattawan: Immamlel, tuin mun w«
nastan On, ijaisest kuolion waiwast,
Hau sielun on nytt omistan, Pannut sentallell taiwaas, Siell on ilo, jota sanoo,
JOi taito, eik toimi taida, )ohon pää-
sin pirun käsist Ia osaisin oman laidan:
ei suurempaa halua kuolemaan meillä olla tai.
da, engä kyyneleitä hartaimmin ja useimmin
wuodacca, kuin silloin, koffa me soweliaalla
peräänajatuxella tuotteita hautaan saatamme.Vxi Jumalinen sielu sanoi muinain, ettei ha»nellä ollut syytä kuoleman ylitze walitta, muun
tähden; waan ainoastans sentnhden, että hänkaasi ne, jotka wietä enämmänaicaa elää tah-
doit ja meui nijtten ohttze, jotta mielellänsäkuolla tahdoit. Pxi toinen Jumalinen on jano»
nut: minä kaikesta sydämmeOni suon kansia.
Christitylleni kaickia sitä, kuin Jumalakin hä-nelle suo; mutta että muutamat kuoleman
kautta ennen tulewat taiwaan elämään, tuin
minä, ia minun, tähän pahaan mailman jal»
teensä jattäwat, si astuu kowin sydämmelleni, ja
tahdoisin mielelläni kilwoitella heidän' kanlan.että minä tääldä ennen pääsisin. Mitä

H h h Chris-
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Christus Lucan 6: 38. sanoo: Juuri sillä
mitalla, jolla tee mittatte, pitä teille jäl-
lens mitattaman, se tasa taytetyxi tulee. Jo»
ka kuolleelle hywan työn osotta, se pitä myös
hänellekuolemansa jälkeen osotettaman, ei ku-
kan meistä löydy, joka ei toiwo kunniallista
hautamista; silla ihmisen ja järjettömän luon.
ds kappalten wälittä vita eroltus oleman. Kon»
nat ja warkaat maatkan kauwan kyllä paljaan
talwaan alla; sillä he saawat töidensä ansion
jälkeen. Sillä wälilläkuin me kuolemamme
hetkee ja ruumimme hautamista odottamme;
buokatkamme päatöxexi: Jo szjs jouduIIL'su rakas! Tule minun sydämmeen, Bt<
tä minun murheen lackais, Lohdutuxes
ann mielehen, Sinä tiedät parhain sen,
tNitä minä tarrviyen, Tykonäs mull'
lepo laina, Anna ftndtn andex aina.»

Pidä rukvMs ja weisa Wirsi N,o 384.

Seitzemastoista Kymmenes Sunnun-
taiKolmmmsuden Paiwästa.

Weisa enfm Wirsi N:o 23;.

uista Sabbathin päiwää, ettässen pyhitäisit: nam kuulu luma'
lan «xi wakainen My/ joja Hän

kaicm ihmisiä kastee Sabbathin Miwää pphit<
tämään Mos. 2 Kirj. 20: 8. st Jumala tasa

nijn«
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nijnkuin muisa kästyisä sano: sinun pitä;
waanHan sanoo: muista: joka sana Raama<
tusa mwallinen on, ltjoitenkin nijsa asioisa, joi'
ta en me ensinkän unhohtaa saa; waan alati
M mielesa pitämän; nijnkuin Salomo Saar-
na Kirj. 12: 1. sanoo: ajattele eli muistasinun iuojaas nuorudesas. Se hywä lU'
mala ylöu hywin tietä sen, että ihmiset owat
unhohtawaiftt ja lugun pitämättömät, useinSabbathin pyhittämisen Mhohtawat; sentäh»
dmtahwoHän talla sanalla awata heidän kor-
wansajalijkutta heidänsydämmensä. Tämän
käffyn kertoi Hän usiat kerrat: Mos. 2 Kirj.
31: 12, 14,16. teidän pitä kaiketi pitä»
män minun Sabbathinl. Ruust päi-
wääpitatyötä tehtämän; mutta
mande päirvänä on Sabhathin lepopa
hä Päiwa joka pyhitettäman
pitä rutzutan Sabbatixi, suomen kielellä lepo-
Mvari, jona wiikon töistä lewättäman pitä:
Ruusi Paiwää pita sinun työtä tekemän
ja taicri astarees toimittaman. Mut-
ta seiyemändenH päirvänä on HARmnsinun Gabbathi, silloin ei si-
nun pldä yhtään työtä tekemään. Mof.
2 Kirj. 20: 9, in. Persona / joka tätä M
wä pyhittämän pitä, on joka chminen ilman
eroitusm. Sinun sanoo Jumala; kenen
Hän sen sanan kansia sinun ymmärrä, sen se-
littä Hän itze: eikä sinun, eikä swW poikas,

Hh h H eitä
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eikä sinun tyttäres, eikä palwelias, eitä
sinun piMs, eitä sinun juhtas, eitä si<
nunmuukalaises, jota sinun portisas on
Mos. 2 Kirj. 2Q: 10. Tämä käsky jopij kai<
kitte ihmisille, misä städysä bywänsä he eläwät,
kckcki owatwelkapäät pyhittämään Sabbathia;
waicka sen pahempi! monikin ei tahdo tähän
koffyyn sidottuna olla, pysyy se kuitenkin yh.
teisenä kaffyna: Sinun pita pyhittämän lepo
päiwä. Tapa kuinga tämä paiwä pyhitettä.
mänpita, osotetan meille Sunnuntain E?
vangelmmisa.

/Lvangeliumi Lucan 14: v. 1.
/Kijhen aikaan tapahdut, että IGv> sus tuli yhden Phariseusten Paa<
miehen huoneseen:c.

Tästä tahdomma me tutkistella:
Sabbathin eli Sunnuntai päinxltt

oikiaa pyhittämistä;
losa waarijn otetan:

1. Iye Sabbathi eli Sunnuntai, jos
ta pyhittettämän siitä.

2. Ruinga se pyhitettaman pitäi
Ensimmäinen Osa.

Oostck Christus kysyy: sopiko
na parandaai nijnymmartaHänSab<



Rolminaisuden päiwästä.

bathin kansia ei muuta päiwaa, kuin sen seitze-mannen päiwän wijkosa, joka on Lauwantai;
sillä sinä pänrana'päätti Jumala luomisen
työn. Jumala siunKis seiyemämlenpai-
wän ja p-Mm sen; että Hän lepäis ha-nesä raMsta teoistansa, jotka lunmlaloi ja teki: Luomis. Kirj. 2: z. ja juuri sijtä
tutzutan se myös lepo-päiwäxi. Taina päiwä
eroitetan muista päiwistä, siinä että se tutzu-
tan: 1. Muisto paiwäxi, jona ihmisen'pitä
Luomisen työ luieleensä johdattaman ja kait-
kein kappalten alkua muistutteleman; 2 Py-
hä paiwäxi, jona me kokoon tulemme Juma-
lan pybyteen, tatzelemaan sitä pyhää HER-xan Jumalan palwettusta: 3. Sieluin menes-
tyxexi maärätyri päiwääxi, että hänellä ruu-
min lewon siwusa olis tila ja aika hengellisisä
töisä ihiänsa harjoitta: 4. Muistutus paiwäxi,
joka Israelin lapsille muistuttaman piti heidän
ihmellistn pelastuxensa Egyptin orjudesta.Mos.
5 Kirj. 5: 15. niinkuin myös muistuttaman
heille, kuinga he ijankaickisesa elamäsä yhden
Sabbathin toisen jälken wiettä saaman pita.
Esai.66» Että Patriarchat wanhasa
Testamcntisa ennen ja jälken weden paisumis-
ta, lulnalan säännön jälkeen seitzemännen
päiwäniwiettäneet owat, sijtä nsiasa paika-
sa pyhäsä Raamatusa puhutan: nijnkuin Luo-
mis. K. 8: Mos. 2 Kirj. 16: ja Mos. 4 Kirj.
15: Sittekutn Israelin lapset luwattuunmaa-

Hh h 3 ha«
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han tulleet olit, taisit hekyllä muutta luhla»päi<
wät; waan ei seitzemättä paiwää. Uudesa
Testamentisa on muutos tapahtunut: Sab»
bathi on nytt ensimmäiseen päiwään wijkosa,
joka on Sunnuntai, sijrty. Että Apostoleil'
la wapaus ollut on muutta tätä aikaa, muit.
ten syitten seasa nähdan se Christuxeu omasta
neuwosta jaesimerkistä: esimerkilläni Christussen selkiästi osottanut on, että Mosexen Sab-
bathi itapainsa ja säätyinsä kansia, eienäämei»
tä Testamentisä sido. Wanhasa Tes»
tamentisä ei uskallettu Sabbathina waelda.
Mos. 2Kirj. 16: 30. ei tulda sydyttä. Mos.
2 Kirj. 35:3. ei kuormaa kanda. lerem. 17:
21. ei kauppa, kalua kaupungin sisälle tuoda;
Nebem. ic>: 31. muwa Uudesa Testamentisa
on Christus Apostoleinsa kansia usein Sabba»
thina matkustanut, jakassi että se mies joka
jo kcmwcm sairastanut oli; mutta Christuxelda
parattin, piti ottaman wuoteensa ja käymän,
ja se päiwa oli Sabbathi. loh. 5:8,9. Hän
wastaa opetus lastensa puolesta, jotkaSabba»
thina noukit tähkä päitä ja söit. Math. 12: 3.
ja sen teki ja edes wastais Christus sen puoles»
ta, että Hän. joka ihmisen poika on, Htt
myös Sabbathin H^Xra, se on: et.
tä Hänellä nijnkuin Jumalan Pojaalla ja
Lain andajalla, oli walda tämän tapain Lain
ylitze Sabbathista; ja että Hän jo, niinkuin
wwattu Messias tullut oli, nijn Hänen ilmes-

tymi-
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tymisens kautta lihaan, kaicki Wanhan Tes«
tamcntin esikuwat seisahtaman piti. Kuiten»
kin se jälille jäapi, että me sunnuntai päiwan
Jumalalle palwelnxexi käytämme, bDljäämme
maalliset affareet, menemme HERran huo«neseen Jumalan sanaa kuuleman, ja mitä
muuta Sabbathitte pyhittämiseni sopi, nämät
kaicki jäawät entisellensä. Kunniallisen nimen
on meidän Sabbathimme saanut: se kutzman
Sunnuntaixi eli päirväxi ll-
mest. K. i: 10. nimittäin: sen puolesta,
että Jumala itze Apostoleinpa kautta sijhen suos»
tunut on, että tämä päiwä Juvalaisten Sab-
bathin siasa pitä pidettämän. Christus on
myös tämän päiwän päällä ylösmosnut ja
Lunastuxen työn perästä lewännyt, nijnkum
Hänen taiwallinen Isänsä Luomisen työn
tästä seitzemändenä päiwanä lewäis.

Tomett Osa.
Aähan kysymyreen: sopiko SabbathittK

paranda, Christuxen wiholliset ei wasta»
ta tainneet, jos he tähän suostuneet olisit, uijn
heidän luulonsa jälkeen, Sabbathi olis turmel-
du; jos he taas kieldäneet olisit, nijn heidän
armcttomudenja sairasta wastan tullut
olis. Christittyin tulee tietä mitä Sabbathi'na luwalliuen eli luwatoin on, ja kuinga st
sitein pyhitettamän pitä; se on luwallmm ja

H h h 4 pitä
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pitä myös tapahtuman, että Christitty entten
kaickia ahkerimmalla tawalla sielunsa pybittä.
misesta murhetta kanda. Christitty tosin jo.
ta päiwä sitä tekemän welkapäa on; joka päi>
wa ja hetki tulee hänen sielunsa menestystä et.
M, ehiä Jumalan waldakundaa ja nijtä kuin
ylhäällä owat; mutta erinoluattam Sunnun»
taina. Wesitautinen tuli terweexi, koffa Hänandoi itzensä johdatetta lEsuxen tykö; Chris,
tityt sielunsa puolesta parattm, kostaihe
ran pelwosa, HERran huoneseen kokoondu»
tvat: sitä Jumala selkiästi waati: nämät o-
wat HHRran Juhlat, jotka heidän pi-
tä kuyuman kotouxexi: ne owat
minun Juhlani. Mos. 3 Kirj. 23: 2. ettei
tämä Uudesa Testamentisä ole tullut unhohte»
tuxi, näbdän Pavalin sanoista: Ebr. iQ: 24/
25. ottakamme waari toinen toiseltam-me, että me ahkeroiyemma meitamme
rackaudesta ja hywista töistä, ei
dain xhdeistä Oeurakunda: Cbristus on
luwannut senkaltaisisa kokouxisa ja Seuratun,
nasa armonsa kansia läsnä olla. Math. 18:20.
nimittäin silloin, koffa heidän Seurakunna-
sänsa kaickisoweliasti ja sädvllisesti tapahtuwat
1. Cor. 14: 4<D. Cbristityt kokowat heitansä

kuulemaan Jumalan sanaa, nijnkuin ne, jod
kaAntiochiasaolit, teit. Teko-Kirj. 13: 27.
Sunnuntai pyhitetän myös, koffa se Kirkosa
kuultu sana kotia tuldaisa yxi wakaisudella ker<

roitan
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roitanja ihminen kokee sen jalken ojenda itzensä,
lukee pyhää Raamattua ja muita hengellisia
Kirjoja., jantjn koko päiwan pykisa toinntuxi'sa ja ajawxisa kulutta. Sunnuntai pyhite<
tan myös, koffa me -HERranEhtolliselle me«
nemme, itzemme oikein sijhen walmistamme,
sijna tilasa lEsuxen Christuxen kärsilnista ja
kuolemaa tutkistelemme ja Handa sndämmes'tämme senledestä kijtämme Ntjnkuin opetus
lapset tulit Saabathina kokoon murtamaanleipää, se on: HERranEhtottismpikaman. Te.
myös rackauden työt, koffa sairaita opitan,lol>
dullisesti heidän kansians puhutan, köyhiä hsl«hotan ja Jumalan palweluxen woimasa-pitä'
misexi jstaln lahjoltetan, josta asiasta Pavalipuhuu 1.
bathina f ottakan jokainen teistä txlon-sa jorakin ja kooekan waransa jälkeen.
Samalla tapaa, kosta me lapsiamme ja per«
dettainme neuwomme Jumalan sanasa ja ko-
ko Sunnuntai paiwanä walmistammemeitäm<me sijhen, kuinga me koko wijkon Christillistäja Jumalista elämää Pidäisimme, sen päälle,
että sen jälkeen jänecu wijkon kansia wanhaA.
dami pois rijsutaissn ja wastaalkuijen wijkon
kansia uusi Ihminen päälle puetaisijn. Ta»
Man siwusa pitä myös hyljättämän kaicki ne
affareet, kuin me arctiona toimittamaan tot-
tuneet olemma, koffa kutzumisen töitä ja e-

H h h 5 latu<
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latuxen keinoja edes autetan ja tehdän, nijn.
kuin maan wiljeleminen, kaupanteko, senkal-
taiset matkustamiset, jotka Jumalan palwel-
luxen estäwat ja nijn edes päin. Silloin pitH
myös waltettämän snndiset työt, mjnkuin Wo.
ruus, Warkaus, rijta, juopumus ja muut
senkaltaiset, jotka kyllä muinakin aikoina syn-
diset owat; mutta pyhänä aikana kahdenkertai-
stxi synnixi joutuwat; tätä wastan niin owat
sallittuna kaickiluonottsset työt, nijnkuin lyö-
dä, juoda, pukea ylönsä,mockia karjaja nijn e-
despäin, nijnkuin myös kaicki hätä työt salli-
tut owat, esimerkiri: ylös otta aasi kaiwosm,
tuli valoo sammutta ja nijn edespäin.

Tekis Jumala! ettäkaicki ne, jotkaChris-
tityixi kutzman useimmin itzeldänsä kysyisit:
Sopiko Sabbathina sitä ell ttttatehdäi
nijn saarnamiehillä ei olisi syytä nijn palio wa-
titta , pyhä päiwän turmelemisen ylitze. Woi!
kuinga monda Christittyä löytän, jotka ei
Sunnuntai lewosta mitään tiedä; waan tyo
heidän tykönänsä kulkee silloin nijn hywin kuin
arkio päiwinäkin: waicka moni lepää elatus
keinon töystä, on hän kuitenkin juuri wickelä
synnin töisä, nijn että Sunnuntai ei ole joku
mun kuin synnin pätwä; eikö moni esty Kirc-
koon menemasM edestus monda sopimatoinda
syytä esteerensai he pitäwät sen tarpeellisen
pana tehdä maallisia töitä, kuin mennä HER-
Ml huoneeseen. Koffa Ahas hallitzt, oli sur«

kia
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kia menoluudan maasa; silla hän sulki HER-
ran huoneen owet ja hyljäis peräti Jumalan
palweluxen. 2 Aika-Kirj. 28: 24. Moni lu.
malatoin Christitty etsijtä huolis; jos taittein
Kirckoin owet hänen tykönänsä suljetaisin: e»
nm osa palwele itziansä Sunnuntaina senkat»
täisellä leikillä, ja pilan teolla,kuin ei sowi, tur»

challa huwittelemisella, hyppämiselläeli muul»
la ruumin harjoituxella. Moni Sunnuntai»
na palwelee Monansa perkelettä, ylönsyömi»
sellä ja huorudella, Warkaudella
ja muilla synneillä; nijn että se sanoa taitan,
ettei yxikän päiwä nijn turmella, eikä yhtenä»
kän paiwänä monikan enämmin perkelettä pal-
wele kuin Sunnuntaina. Woi syndiset tei»
tänne: kulnga te teidän welwollisudenne ja
Christillisen nimenne unhohdatte. SeumkuN'
nan alunsa pidettin se totisena Christillisyden
tundomerckinä, kosta se joka Sunnuntaina
kohtats jongnn: kysymyxeen, jos hänSunnun»
kaita pyhittänyt oli i wastais ja sanoi: minä
olen Cyristitw, minun welwollisuuteni waati
sitä, että minä Sunnuntain pyhitän. Mut»
ta löytvnekö nytt tähän aikaan senkaltainen kij»
waus z eikö moni nytt ryöwää lumalalda sitä
kuin Jumalan tulee i rohkene jakaatämän pai»
wän Jumalan ja mailman, tosin the perkelen»
kinwälillä. Moni wiettä Sunnuntain, et
Jumalan kaffyn; waan oman hywä,n tahton»sa jälkeen, eimmstain HERmn sanaa: Esai>

58:
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58: 13. sillä ttijns Handä ylistät, kosta
ett sinä tee sinun teitas, että nijstä löy-
tä/ jotta sinulle kelpawat, eli mitä sinä
tmhut. En mee sijs mahda ihmetellä sen y-
litze, että Jumalan ranaaistus tulee meidän
päällemme, jotka Sabdathin turmelemme:
Joka Sabbatdm rickoo, hänen pitä to-
tisesti kuoleman. Mos. 2 Kirj. 31: 14.
tNutta jollet te minua kuule, nijnettä te
pyditätte Sabhathin päiwanja ette yh-
tän taHaa kanna Jerusalemin porteie'
ta Sabbathin päiwäna; mjn minä sy-
tytän tulen sen porteihin, joka lerusa-
lemin huoneet kuluttaman pitä, jota ei
pidä sammutettaman. lerem. 17: 27-
Sentädden minun racraani! te, jotka ette ole
andaneet Jumalattoman joukon teitänne ww
tellä Sabbathin turmelemiseen; waan Juma-
lan tahtoo totelleet otetta, kehkäätnijn edcskin-
pain, ettette sitä katua tarwitze: ajatclkat
Wisusti si)dämmesänne sitä, kuinga aiwan koh-
tuullmen se on, että te Sunnuntain Jumalat'
le jätätte, ei sitä työn kautta turmele. Hän
anda meille kuusi päiwaä työtä tebdäxemme,
ja amoastans yhden päiwän itzellensö pidätta:
ajatelkat kuinga tarpeellinen ston, että me
silloin pojespanemme kaicki maalliset astareet,
kuulemme ja luemme Jumalan sanaa. Uffo.
kat myös, että se on hyödyllinen; sillä sen
kautta me Jumalan siunauxeu saamme: pj-

tädäe
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täkät minun Sabbathini, min mim; an-
nan teille sateen ajallansa ja maa anda
kajwonsa ja andarvat hedel-mänsä: Mos. 3 Kuj. 26: 2, 4. amuas
on se lhminen, joka sen tekee ja se ihmi-sen lapsi, joka sen käsittä, että hän pi-
däis Oabbachin, eikä sitä tcke-
si. Esai. 56:2. Mihingä paickaan ikä-
näns min säädän minun nimeni muis-
ton, sinne minä tulen sinun tykös ja siu-naan sinua. Mos. 2 Kirj. 20: 24. Me luem'
ma, 2 Sam. 11:8. kosta Urin, oli ollut
Davidin tykönä Jerusalemisi! ja lähtenyt Ku<
ntngaan huonesta, seurais hända kohta

herkut: tähän oli si,hen aikaan
erinomaiset syyt; mutta se on myös tosi, että
ntjn usein kuin oikiat Chrisiityt, Jumalalle
otollisella, totisella, taiwallisesti mieldyneellä
sydammellä, Jumalan palweluxen tekewät,
hartaasti rukouxesa Jumalan puhuwat,
nönrydesäl ja waarin ottamisella kuulewat mi'
tä Jumalapalweliansakautta puhuu, nijn Ju-
malan lahjat lähteisiinsä HERran huoneesta
heitä seumwat, se on: hän siunatun ja on on«
nellinen kaikesa työsänsä ja edes ottamisesansa:
han on nijnkuin istutetm puu weftojam
txtsnä, joka hedelmäns anda ajallansa,
ja hänen lehtens ei rvarise ja kaicki me-
nesty mitä hän tekee. Psalm. 1:3. Se
pysyy totena mitä Salomo sanoo: Sancmlaff.

3'33-
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3: 33- vanhurskaan maja siunatan.Tä<
tä päiwää ptta meidän rakastaman ja wrkiana
pitämän; silla Jumala itze sen säätänyt on;
mutta ne muut owat ihmisiloa asetetut: tä<
mau päiwän päälle Manna kahdenkertaisesti
langee; taiwaan portit seifowat nytt mämmin
auki kuin muuttaisin; Jumala kullaisesn sa«
teesa astuu nytt alas: Sunnuntaina wanhurs<
kauden Auringo meidän sieluimme ylitze koit»
ta ja wihdoin pitä meidän myös ijankaickista
Sabbathtataiwaasawiettä saaman, jona me
kaikista meidän töistämme lepäämme.

Pidä rukouxes ja Weisa Wirsi N:o 68,

Kahdexastoista Kymmenes Sunnuntai
Kolminaisuden Päiwästä.

Weisa ensin Wirsi N:o 247,

MMiwan hywin teki Nicodemus sijna, ettH
O M bän meni sen parhaimman Oppi-mes.

tarin HERran lEsuxen tykö oppijn;
siua Hänelda oppi hän stn, kuinga hän autu-
axi tulenian piti ja Jumalan waldakundaan
sisälle käymän. Nicodemus tosin el silloin ol<
lut joku opetus lapsi; waan Rabbi eli Mesta<
n Israelisa; jokasitä ennemmin opetti muita;
kuitenkin koska hän kerran lEsuxen / ja mitä
muut Hänen sarnoistans sanoit, kuullut oli,
ehei hän oppijn Hänen tykönsä tullarensa; mut-
ta hän tuli Mlä. loh. 3: 2. hän pelkäis

muit«
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muitten Wirka-kumpaneinsaja Phariseustm
tähden tullaxensa päiwällä, ettei he karsaasti
hänen puoleensa katzoneet olisi sen syyn tähden,että hän jokaheidän parwestansa oli, nytt iben«
sä lEsuxen oppijn annoi. Mutta Nicodemus
walitzi täsä itzellensä sen kaickein
opettajan; Hänen josa kaicki wtjsauden ja
taidon tawarat kätketyt orvat. Colosj. 2:
3. hän kutzuu lEsuxen Mestarixi; silla HänMestarin taisi, nijn että seka
hän, että hänen Wirka-weljensa omisa tunnot-
sansaolit makuutetut sijtä, että lEsus oli)»°
malasta opettaiaxi tullut. Häneldä nytt
Nicodemus oppt mitä antuteen waadittin,
hän oppi Häneldä rackauden, että ha»
nen Jumalaa rakastaman piti ylitzen kaickia
ja mämmin kuin itziansä: että hän rackauden
hywin oppinut oli/ sen osotti hän julkisesti fij-
nä suuresaNeuwosa, koffa hän estää pyysi, et-
tei lEsuxen wiattomalla Mwalla kuoleman
pttännt: duomiyeko meidän LakimmejHN-
gun ihmisen, ennenkuin kuullan eli tietä
saadatt/ mitä hän teki. 10H.7: 51. Kos»
ka lEsus ristin päällä kuoli, osotti hän rac-
kaudensa Händä kohtcln siinä, että hän ynnH
Josephin kansia Artmachiasta, otit lEsuxen
ruumin jakäreit sen lijnaiseen waatteseen by«
win hajullisten yrtein kansia, niinkuin Juvalais-
ten tapa on haudata. Joy. lp: 42. TM
tarpeellista oppia rakkaudesta et muhalda pa-

renp
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remmin oppia taita, kuin sen Mestarin tykönä
jolla oppinut kieli oli, jota likemmm me Han«
da lähestymme, sitä enammin me ymmarräm»
me. Johannes jolla se armo oli, maataChris»
tuxen rinnoilla, Lähetys kirjossansa erinomat»
tain rackauden oppia ylistää; Kirko«aika kircat
mainitzewat hänestä, kosta hän wanhaxi tuldu»
ansaKirckoonkannettamanpiti, eihän muuta
saarnannut; waan mckaudesta: lapsukaist-
m! rakastakaat toinen tolstanne. i. loh.
4: 7. jakosta bäneldä kysyttin: mixi hän tä>
tä nijn usein kertoi ja et muuta edestuonut i
wastais hän: kosta tämä tapahtuu, nijn sijna
on kyllä Christilliseen elämään. Aikaamme
tänä pänä emme paremmin wietä, kuin kosta
me tätä tarpeellista asiaa Evangeliumista li-
kemmä tlMstelemme.

Mvangeliumi, Matheuxen 22: v. 34.
siihen aikaan, koffa Phariseuxet senvH kuulit, että lEsus oli Sadu-
enusten suun tt.
HERran pelwosa pitä nytttutkisteldaman:

Oppia rackaudesta.
1. Jumalaaratastettaman

pttäi
2. Ruinga lähimmäistä pakastetta-

man pitai
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Ensimmäinen Osa.
pitä rakastaman HERra si-lumalatas, kaikesta sydäm-

mest>;s; joka tätä oppia tahtoo, hänelläta tieto lulnalasta oleman. Tämä ttcto saa.dcm molemmisa lumalalda raketuisa oppi»
huoeisa, kuin owat luondo ja armo, edellift.sa eli Luonnon oppibuonesa jakoulusa opitaanne ensimmäiset Pokstawit lulnalan tunnos-
ta, suuresaKirjasa, josa kirjan lehtenä owattaiwas ja maa, elt myös taiwas, ilmamaa jawesi: jokaitzesa tämän Kirjan lchoe»sa löytää ihminen kaickinaista, kuin hänen luzmalan tundoon johdatta; sillä nijn monoa
tähtee kuin taiwaasa on, nijn monenlMt lin»
nut kuin ilmasa owat, nijn monet elänät ja
yrtit maan päällä, nijn monet kalat meresikaicki owat todistama, että Luoja kcncttwal.dias,hywa ja!wijsasHENra on. Kaicki kuc-laiset kedolla huutawat meille ja sanomat: enme ihestämme tulleet ole, yxi on Jumala, jo.
ta meidän luonut on. Ia sm puolesta krsnätaitan Jobin kansia: 12: 9. kuka st M, jota
ei kalHia näitä tiedä i että HMRranlasi on ne tehnyt; mutta että me luennon
sDpPi'huoneesa sen walitettawan sonnin lan-
gemiftn jälkeen, nytt ei enää täydelliseen tun-
doon ja tietoon lumnlan olemisesta >a tatchos»
ta tulla taida; sentahden täytyy meidän etzia

Ii; Ar<
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Armon Opvi-huonettc»; iosa opetuslapset ul.
konaisesti Jumalan sanan kautta; mutta si'
sällnesti Pyhän Hengen kautta opetetan; sil-
lä Pyhä Hengi aina sanan kansia on yhdistec.
tynä, ja stn kautta waikutta: täsa oppthuo.
neesa oplmma me sen, että Jumala on se suu.
rin hywyns, ettei kengän ole yywa; waan-
fxi Jumala. Matty. ,9: 17. että Ju-
mala on rackaus. 1. loh. 4: 8. että Hän
on meidän Jumalamme ja hywintekiämme.
Engöstä me sijs tämän kautta tehoiteta Hänen
rackauteensat mutta kuka Inmatata rakasta,
man pitäi Christus ihe wasta sijhen: sinutt
ptm rakastaman; finä mahdat olla kuka hy.
wänsä. Meidän täytyy tasä tunnustaa ja sa»
noa: mikä minä olen sinun suhtees, sinä suu»
ri Jumala! ettäs minulda rakastetta tahdotiMitä sinun minun rackaudestani hywää oni
minun wihani bi taida wahingoitta sinua;
taiwaan sotajoucko kunnioitta ja rackastaa si.
uua; mitäs minun rackauttani kaipaat i mi'
nä olen tomu ja katowainen mato, ja sinä kui.
tenkin ppyvät sitä, että minä sinun ystäwäs
olisin. Jos me tahdomme tietä mikä on ra-
kastaa? nijn lvastatan: st on yhdistyä
lau kansia, ja yhdexi Hengexi Hänen kansians
tulla; aina ajatnxisansa pysyä I' malasa,pi<
tää Händä aina mielesansä, chiä sit.i että me
Jumalalle kelpaisimme, että me hywain awuin
ja tapain harjottamisella sydämmemme lu.

ma.
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matalle majaxi watmistaisimme, alati lu.
walan kansia rnkouxisa puhuisimme, ja Iu»
matan sanasiinsa kansiamme puhuwan lnle»
tellänja kuutisimlne i rakastaa lumalftM,se on e sydämmestansä ftäwöttä ja halaita tai»
wallisia kappaletta, Hänen tähteensa waltä
synviä; koko ihmisen meno ptta täydesä liekisä
palaman ja ytöskorkeuteen Jumalan tykönouseman, silmät rackauden kyyneleitä wuo»
dattaman, kädet Händä syleilemään hajotetta»
man. Jumalan tähden »vihastuman, tötwo»
man, häpMan, murhehtiman ja itoitzemamrakastaa se on: Jumalan tähdenjättä kaickt muut astareet, täyttä Hänen mh-toansa, totella Händä kaiklsa» kietdäihensHja olla kärsiwäinen. Muodon kuinga luma.
lam rakaststtaman pitä, osotm lmilte Oppi.
mestari lEsus itzh kosta Hä ftnoo: kaikestasittljtt sybämmestäs ja Mtkösta stttun siestustas. Jumala tahtoo rakastetta kaikestavmwärryrestä, kaikesta syhämmestä ja tahdos»
M, kaikesta sielusta ja woimasta suurimmasamltasa jamahdolllsuden j.llken; tämä rackans
pitä oleman vpiwakainen, nljn että sydän <asuu, sayat ja työt yhteen fopiwat; sillä MS-
rxitt oaätss «m, mckaus puhtasta sydänpmesta /a hxwästa omastakunnostaja wil-
pitämästä Nftosta. t. Tlmoth. 1: 5 F Iu»
mala tahdo jaettua; waan koko sydändä; rae»
kauden pitä oleman yriwakaisen, puhtaan

lU2 W
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ja ilman wääriä päatarkotuxia. Meidän pitä
rakastaman Jumalaa, enämmin seurähdcn,
etra Jumala on, kuin sentähden, että Hän
meille hywaä tekee. Oikia rackaus ei katzo
palkan puoleen; ei tarwita äitiä palkata las«
tansa rakastamaan; rackaus Jumalan tykö,
pitä oleman palawa: maallisia tule? meidän
rakastaa, nijnkuin en me ensinkan nijtä ra»
kastaisi; mutta rackaus lumalata kohtan, pi>
ta ilme liekisa palaman; rackaus pitä oleman
waikuttawainen, nijn että pää kaickia, kuin
lumalullekunniaxi joutuu, tutkij, jalaat owat
walmijt Jumalan kästvin polguilla waelda.
maan. Jumalaa rakastama stelu on sokiansilmä ja «ndnwan jalka. Job. 29: 15.
rackaus on pnsuwainen nijn, ettei rvedengän
paljous taida rackutta sammutta, ei sen
makian hekuillan, eikä katreran wainon wefi.
KorkianWeisunZ: 7- Tästä Mysta sanoo
nytt Cbristus, että se on ensimmäinen jasuu-
rin kästy; Hän sanoo jen PhariscurMe ja
Kirjan oppeneille ojennurexi, jotka tämän käs»
kyn wähimpmlä ja halwimpana pidit-.

Toinen Osa.
soisesta kaffysta jattä lEsus tämän neu«

won: 3omm on tämän kaltainen: si-nun pitä rakastaman lähimmäistäs nijn-
kuin itze sinllas. Jota meidänrakastaman pitä

nijn-
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Niinkuin itzlämme, on meidän lähimmäisem»
me, ei ainoastans se, jokaKylakunnaia kanfiam»
me asuu, eli meidän heimolaisemme, maan
miehemme, ja uffon on, ett se joka
meitä racwuoella ja hywilla töillä kohdannut
on; silla näin sanoo Chrisws: Mach. 5: 46.
jos te rakastatte mjtä , jotka teitäkin
rakastan?at, mitä teidän sijta palckaa
on i eikö Publikamt nljll myös tee, ja jos
te ainoastans weljcinne kansia sorveliatoletta,mitätesen tänfa erinomaista teet.
re, eiks siubllkamr myös nijn teet waause on lähimmäinen, jolla mcwan luondomme
on, Adamin weresta tullut, tarwihe meidän
lauplutlamme ja apuamme; koffa Christussanoo: sinun pitä rakastaman lähimmäts-
tas Nljntuln Hye sinuas; nijn tahtoo Hän
nijn paljo sanoa: rakasta jokaista ihmistä,
hän olkon wihamies eli ystäwa,hywä eli paha,
kiitollinen eli ktjttamätöin; silla tapaa kuin
sinä tahdot, että sinua rakastettaman pitä.
Mutta mitä on rakastaa lähimmäistä s st on:
vitä händä Jumalan luondo kappaleena, lE>suren kallijsti ostettuna omaisutena, ja jos hän
uffowainen on, pitä hänen Pnhän Hengen
tempelinä/ osotta hänelle kaiken kunnian, suo-
da hänelle kaickea hywää, armahta händä
hänen wiheljäisydesänsa, ja pytä autta händä
sljtä ulos. Jumala tahtoo tasa sitä, että mei.
dän pitä täsä ihe oleman se mitta ja määrä,

lii 3 jon
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jonga jälkeen rackaus lähimmäistä kohtqn mi»
kattaman pttä nijn että me lähi,nmäistämlue
min rakastamme ei mjnlmn ban rakasta mei,
tä; wgan niinkuin metabdomme häneldä ra«
kastetun tulla, jos me bänen stasausa olisiM'
me- Mitä en me tahdo hänen meille tekewän,
älkämme sttä hänelle tehkö; ja mitä me soi-
simme lähimmäisen meille osortawan, sen vi,
tä mvös meidän hänelle osottamcm ; wanha
Tobias sulkee tämän lyhykäisesti ybteen: Tob.
4! 16, jotes tahdo keneldMn ssnulles
tchtaa, kayo! ettes sttä myös toiselle tee.
Jos sinä tahdot laupiutta, niin osota sinä
mnös lauplus lähimmäiselles; jos tabdot kij,
tosta, nljn kiitä sinä muita; jos tahdot rakas,
tetta, nijn rakasta sinä myös: näisä tfthdesa
käffvsä Laki ja Prophetat rippuwat: Mitä
Moses ia Prophetat kirjoittaneet owat, ne
näisä kabdeia käffysä suljettuna owat; sillä
rackaus on Lawtäyttänr?s.Nom. 13: io.

Mitä nytt lEsus tasa opetta, sen pitä
kaickein jotka Hänen ovetuslap,
sens olla tahtomat, käsittämän ja harjoitta,
man; sillä ei Hän palmita sanan kuutioita
tabho; waan myös tekiöitä. los me Upos,
tolttten Ol)Pt'huoneeseen menemme, nijn me
kobta kuulemma, että he opin mckaudesta,
juuri wiriästi edes panneet owat, Pavalt.
i-Cor. 14: 1. sanoo; noudattakaa/ rae-
kantta.!, Cor. 16! 14. Raickj teidän me^

non-
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ftHttye tapahtukon rackaudesa. Evhös. 4:
2. kärsität toinen toistanne rackaudela.
Petari. 1. Pctar. 4:8 tekee sitä samaa: /Atnen kaickia pjtakät kestenänne palarpg'
rackaus. Te rgckahlmmat! sanoo lohau°ues: 1. Epist. 4: 7. ratastatannne toinen
toistamme. On siis se suuresti iluneteldäwa,
että nijn monda halutoinda ihmistä löytään.
Että me känmmeKirkosa, nautitzemmeHEß»
rcm Ehtollisen, pidämme siwiää elämää,
olemma itzeremme en lainaa, engä ota lai»
nari: tämä on monenkin Cbristillisy»s tähän
aikaan, paratkon Jumala! Sillä ihmisen lapsi
sanot: minä palwelen Jumalaa, seonhywä;
luutta osota se. ettäs niin teet, sillä sanot: valwe«
lia rakastaa Isändäänsä; minä rakastan Zuma'laa, se on bywä; mutta osota mnös se, ettäs nijn
teet. Joka rakasta Jumalaa hän pitää Hä-nen sanansa: kuinaa kuulu Jumalan sanat
Sinun pitä varastaman lähinnnäjstäs
Mjnrnjn iye sinuas. Sinun lähimmäifts
isoo, ett sinä ruoki hända: hän jgnoo, ett st'
nö juota, etkä auta händä: ongotämä vitäH
Jumalan sanaa? kuinaa Jumalan rackaus si-nnsa pnsny i jos jollakin olis taman mail-
man hyrppyttä za näkis wel/eMtarwlt-zewan ja sulkee sydämmmsa
Pumgasta lunzalanrackans ppfty hane-sä? 1. Joh 3: 17. joka Ittmalata räkäs-
tähän rakastaa myös Jumalan lapsiaj elkö

lii 4 he
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he Kustessa ole lEsusta päällensä pukeneet z
eikö sinun tawaras ole hänen Isänsä tawarat
ja andimet? eikö hänellä nijhin ole nizn suuri
oikeus, kuin sinullakin? mitäs fijtä luulet i jos
taxi weljestä olis yhden Isän perilliset jayri
heistä tahdois perindo kaluista suuresti elää,
koreesti waatettaitzensä, suurta kauppaa ja me»
noo pitää, toinen taas waipuis, kawisalas'
toilMs kärsis bätaä, olisto se oikein eli wää.
rin? ;oka rakastaa, hän andaa myös, jos fi.
na lumalata rakastat, misä owat sinun lah-
jas ja andimes? sinä sanot: ei Jumala minua
kaipaa/ Hänellä on kyllä; se on tosi, sen sinä
sanot oikein, ei Jumala itze tähtensä ja puo.
lesta sinua kaipaa,' kuitenkin kaipaa Hän fi«
nua köyhisa lapsisansa, jotka Hän jokapäiwä
silmais eteen tulla anda. Mitäs heille an»
nat. ?en sinä Jumalalle annat, mitäs heildä kiet.
lähsen sinä lumalaldakiellät; sinäsuljet owas
Hänen edestänsä/ kossa Hän sinun murujas ko.
lomaan tulee, jayhtä hywm tahdot sinä tai»
waan owen kautta sisälle, käydä? ei nijn, muis.
ta se, ettäköyhä Lazarus on sinun tielläs,ettet si»
nataida sisälle tulla. Mitä Hosea4:i. muinain
walittuei otelaupiutta maasi,; se täuäpanä
todexi tulee, alinomaiset torat, pahendawai»
nen panetus ja haluttomuus hätäändyneitä
kohtan, sen yloäkyllä oftttawat: turha on se,
että senkaltaiset Davidin kansia sanowat: mi-
tta rakastan sydämmestäm sinua HHX-ra



Nolminaisuden päiwäsiä. 873
ra minun tvoimani! Psalm. 18: i. Mä
Njta, ettei he ratasta lähimmäistänsä, on sel-
kiä, ettei mMn Jumalan rackaus heidän sy'
dämmisansä löydy. Jos joku sanoo: minä
rakastan lumalata ja rvihaa rveljeensä,se on walyettelja; sillä joka ei rakasta
weljeensa, jonga hän näkee, kuinga hän
taita lumalata rakastaa jota ei han naei
i. Joh. 4: 20. woi ftnuas raueta ihminen!
joka ett Jumalaarakasta : jos jollakulla olis
senkaltainen ystäwö, joka jokapäiwä kaikista
hänen tarpeistansa murhetta kannais, eikö se
olisi peräti tulosti, ellei han händäkunnioit»
taisi jarakastaisi. Jumala on sinulle ussolli.
nen ystäwä, Hän anda sinulle kaicki mitä si«
uä ruumin rawtnnoxi tarwitzet, ja ett sinä
Händä rakastaa tahdo. Sinä mahdat häm-
mästyä Vavalin sanoja: i.Cor. 16: 22. Jo-ta ei HLXraa Christusta m-
tajia, se olton anathema, maranathaf
ston: kuolemaan pahasti kirottu. Jos stnck
haluttomudesas pysyt, nijn sinä täydellisesti
tulet kiroturi, ja sinun täytyy wijmeis päi°
wäna kuulla: mene pois sinä kirottu; sen»
tähden te, jotka tähän asti ette racrautta Ju-
malala ja lähimmäistä kohtan osottaneet ole,
katukat sitä syndia ja andakat sydälnmenue
rackauteen sytytetyn tulla, kaykäät joka aika
lEsuxen tykönä opisa, mitämax! teidän ba«
luttomudenne tatoo, ja sydänrackauteen syw«

lii 5 te-
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tetän? joka paiwä lukekat Jumalan sanaa,
kuullat sitä Kalulla, niin kiwisen sydämmen
Jumala teilda pois otta, ja sen siaan rackaan
sydämmen teille anda. Lapsi luonnostansa
on welkavaa Isäänsä rakastamaan; Jumalaon kaickem Hikiä Isä, kuin taiwahift jamaasa lapsixi kuyutan. Ephes 3: 15. ien'
tähden ptta meidän Händärakastaman. Aja»
telkat aina sitä, että ilman rackautta on koko
teidän Jumalanne palwellus turha. Jos te
Kirckoon, Ripille, ja HERran Ehtolliselle
menette, paljan tawan tähden, ettei teitä pa»
kanana ptdetW, nijn ett te enämbätä tee kuin
Phariseuret, jotka annoit almua; »uutta ei
ractaudesta ja lähimmäistä kohtan;
waan että he ibmlsildä kijtetäisin. Jumala
ei meildä mitään sopimatoinda ia rasittamaa
waadi: jos Imnala kaickia meidän tawaroj-
tamms meildä waadeis, mm enmeHäneldä
sitä kielda taidaist; waan Hän anoo ainoas,
tans jotakin, ei koko leipää; waan yhden osan
leiwastä: tmts lsowalle leipää Esai. 58:
7. Jos Jumala puolisotamme ja lapsiamme
meildä anois, nijn en ,ne Hönelda njjta kieldä
taidaisi; mutta et Hän auo muuta, kuin et,
ta me heidän kansians rakastaisimme Händä;
kaitaanko jofuwelkakewiämmmmarettakum
tämai tämän welaan maron kantta en me
köyhw; rackaus ei ole joku kuorma. MM.
KmMe et se ole rastas M hön ylkäänsz

ra.
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rakastaa; rackaus Christillisydemme ja Ju-
malamme valwellnren meille kewiäri tekee.
Jacob palwelj Kahelin tähden seiye-

ajastaikaa, la ne olit hänen silmi-sänsi? nijnkuin muutamatpäiwät, rakasi
tgisa hqndä Luomis. Kirj. 29: 20. et rac,
kaus wml). Joka Jumalaa rakastaa, ei se wäm
Händä palwelemastss. Moni Jumalan lapsi
taita watitta jasanoa: minä mielellänirakas»
taisin lumalata; mutta sen pahembi! mimm
sydämmenl on sen tapainen, ettei se syty rac.
kauteen, Se tulee myös minulle tvöläri,
rakastaa sitä nijnkuin itzjani, joka minun nijn
suuresti wihoittanut on: rakas Cbristitty! ota
tämä neuwo hywöxi: luowuta sinuas mail,
masta/ tutki wiriästi Jumalan sanaa ja taiwal-
lisen Isäs hywiä tekoja, rukoile lackamata;
muista ijankaickssutta, ristijn naulltze paha
halntoin sydämmes, mjn se toisen muodonsaapa on. Rackaus se nouse nijnkuin wesi
ylemmä ja ylemmä, ei se yhtenä paiwänä
tapcchtuz waan sijhen tarwitan koko elin aika.Muusa niin Apostoleitten rackaus oli juuri
heicko, toisinans he ylönannoitChristmensa;
mutta Cbristuxen kuoleman jälkeen ia koskaPyhä Hengi heidän Mensa wuodcttettin, josq
ei he enää mailmaa rakastaneet, eikä nijtä
kuin mailmasa owat, tulit he wakewämmäxi,
eikä enstnqän julkista tunnustustansa EhristU'
Nsta tehdä peljänneet. Petarin rackaus alusa

ott
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oli niin heicko ja woimatoin, että hän
Cbristuren; mutta koffa Chrtstus hänen rac-
kauttansa koetteli, knsyin bänelda: Simon
lonan poika! rakastaLos minuai nljn
taisi Petari wastata: HLRra sinä tiedät
kaicki, sinä tiedät, että rakastan
sinua. Job. 21: 17. tekis Jumala! että me
myös sitä samaa sanoa taidatsimme.
katkamme nytt vaatöxexi: Nmmärrys
meille laina, Aackans sydammyn pama,
Lihan heickHus pois estä/ Raikest pahu-
dest meit päästä.

Pidä rukouxes.ja sitte weisa Wirsi N:o 252.

Ihdepästoista Kymmenes Sunnuntai
Kolmmaifuden Paiwastä.

Weisa ensin Wirsi N:o 13;.

paikasa pybäsa Naamcttusa puhu»
M.Wv tan Jumalan Kauvunglsta. nijnkuin:

Psalm. 46:5. kuitenkin on Jumalan
ihana wirtoinens: josa kor-

keimman pyh>it asumiset owat: jaPsalm:
48: 1. Suuri on HLRra ja sangen kij-
tettäpä lneldän Jumalamme Raupun-
Sisä, Hänen pyhällä nuorellansa: ja
Gsalm. 87: 3. Rorkiat ja kunnialliset a«
siat sinusa saarnatan, sinä JumalanRau--
pungi, sela l Sen sanan kansia Kanpungi

M
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täsä tosin se kuuluisa Kaupungi Jerusalem I°däisella maalla, ymmärretä», johon luma>
la Nimensä muiston asettanut oli; kutteukm
nijn sanan kansia: Kaupungi, myös luma.lan Seuraknnda ynunärrettä taitan; joka
Zionisss jäljellä on, ja se joka Jerusale-
misi, jäänyton, pitä pyyaxi kuymmman
Esai. 4:3. tasa nijn Propheta puhuu Chris»
turen Seurakunnan jäsenistä. Sunnuntai
päiwäisesä Evangeliumisa puhutan Christn.
xcn Kaupungista: tuli omaan Aau-
pungifnsa; ei nijn ymmärtain, nijnkuin 0°
lis joku wiU Kaupunqi ollut,
jota Hau nijnkuin maallinen HERra hal«
litzt, tämä ei kostan Hänen mieleensä seisah.
tanut; sillä Hänen waldakundansa ci ollut
tästä mailmasta; mutta Kapernanmi kutzut'
ttn Hänen Kauvungixensa, sen puolesta., et.
tä Hänellä siellä 01l porwari eli asundo oikeus
ja sitte kuin lohannexen kaula oli poicti lei-
kattu,enimitten asui fiellä.Math.4: l 3 Piti siellä
monda kunniallista saarnaa,ja teki monda suur-
ta ihmet työtä, paitzi sitä, nijn lEsurellatasa
kaupungisti oli monda hywää ystäwöä: niinkuin
Sadan-päämlees,lairus, Kuiugaan mies ja
monda muuta,jotkaHändärakastit,ja tulduansa
heidän trkönsä ilolla Hänen wastanotit. Suuri
knimia on se kaupungille, koska se nimensä saa
snurelda RuhtinaldajaKumngaatda ja heidän
nimensä jälkeen nimitttan; mutta suurelnbi
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kunnia on se, Christuren Kaupungiri kutzutw.
Mutta eikostä joka paicka mmlmasa ChriM
xen kaupungiri kutzua taittaisi i koffa Chris-
tus nijnkuw olkia asujan, siellä asua sallitan,
ja Hänen ystäwyttänsä elMn ia tallella pl.
tää koetan? kaikctickin. Tämä Evangetium
auda tilan tästä asiasta lawiammalda tuttis-
tellaxelnme.

MvanMmmi Mach. 9: v. i.
/Kijhen aikaan astui lEsus hyhtesn/

meni jällens ylitzen ja mli omaan
kaupungijnsa:c.

Tystä nytt tutkittama^pitä:
.

Ruinga vxi kaupungi eti kW, kai-
taan tutzutta Christufcn Rauvuw
Slxi i

Nimittäin silloin:
1. Rosta me annamme Chrlstuxen asua

tpkönänlme.
2. pyydämme Hänenalati olla.

Mfimmäinett Osa.
hristus tosin miehudensa puolesta on joka

paikasa; sillä koffa Hän istu Jumalanvikiälla kadellä/jalumalan oikia käsi vn io.
k^
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tapaikasa, nijn seura siitä, että Hän jokapai.
kasa läsnä on; kuitengln taidamma me sanoa,
ettet Hän nijtten tykönä asu, jotka Hänen v»
tön kahowat, että sydandänsa Hänelle asuin»
siuxi andcmeet ole. Jumalattomain tytöttä
on myös Jumala; mutta ei armonsa pnoles»

waau olemisensa, waicka Christus näky.
wäisen läsnä olemisensa ja kansia käymisensä
puolesta mailmasta luopunut on, asuu Hän
kuitenkin näkymättömällä tapaa lupcmrensa
jälkeen lumalata pelkäwWja: me tulem-
ma honen tykönsä ja asumma hänen ty-
könänsä. Joy. 14: 23. Ah! armollista
Jumalala! joka ihmisten tykönä asua tahtoo.
Kusa Mia haju on, siellä ei kukan mielellänsäasua tahdo; suunsa kaupungeisa synnin haisit
otta yli käden.: meidän haarvamme haise-wat ja mätanewät meidän hulludemme
tähden; kuitenkin ei lEsus meistä pois py.
fo; waan elämän hajun elänMi myötäns wo.
pi< Et tukan mielelläns sijnä paictakunnasaasu, kusa sula köyhyys on; me olemma nija
köyhät, ettet meillä mitään ote, se kuin meil-
lä on. se on meillä, niinkuin et se Meillä olis.
kan. Kuka asuu siellä mielellänsä kusa jota
almomainen on? mutta meidän pitä aina 0.
leman sodasa: kusa kuolema kiukutze, sieldäth»
lniset pojes packoonduwat; Christus tahtoo
ntjtten tykönä asua, joillakuolewaiset runmit
owat ja joka päiws kuelewat. Puhdas Her.

tN



ra rakastaa puhdasta MMa; kuja löyty se
paicka inaailmasa josa astlwaisten ei walitta
täydn: me olemmakaicki saastaiset la kaic-
ki meidän rvanhllrstaudemme on mm-
kuin saastainen waatet. Ia lEsus ei tui.
tengan lnciftä erinänsä pysy. Se on täydet.
liseAlEsuren Kaupungi, kusa Hänen sanan,sa sclkiasti ja saarnatan ja oikia oppia
edes tuodan; on Ziomn walin-
nut: ja tahto sitä asuinsiaxensa: tämä
on minun leponl ljankaicDlsestt: tasä mi>
nä tahdon asua; sillä se minulle kelpaa.
Psalm. 132: 13,14. Kapernaumisa Chris»
turenoppi wastanotettin, Sadan-päämiehen
tvkönä löyu lEsns senkaltaisen uskon, ettei
Hän senkaltaista lönnnyt Israelisa. Math. 8:
io. waicka et kaicki tämän kaupungin asu.
waiset lEsnftamailman wapahtajari tunnus,
ta z tahtoneet; oli Hänellä kuitenkin halu,
muutamain harwain tähden olcffella siellä:
kusa taxi, taicka kolme tulervat kokoon
minun nimeeni, sijnä nnnä olen heidän
kesrellensä. Math. 18: 20. Kosta yhdesä
kyläsa muutamat oiktat Christityt asuwat,
joiden ilo on lEsuresa ja Hänen sanasansa,
jotka owat uffosa, sijnä kaswawat ja lisäändy»
wät, nijn se on lEsuxen kaupungi; waicta
siellä myös muutama Jumalaloin löyttäism.
Minä sanon: heillä pitä oikia oppi ja autua»
xi tttewä usto oleman / ICsns pttä oikein

tntta-

880 Khdexäscoistakymlnenes Sunnuntai
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tuttaman, Hänesten uffallettaman ja Hänen
askeleitansa noudatettaman; silloin äsken me
sljtä wakuutetut olla taidamme, että lEfusasuu meidän tykönämme; mutta onnetoin on
se kansa, kusa lEsusei asu, siellä maan asu.
waiset pimeydesä waeldawat nijnkuin sokiat,
ja istuwat kuollon warjosa. Math. 4: 16. se
maakunnan onnellistxi tekee, koffa Jumalansana siellä selkiäfti ja uhtaasti opetetan ja saar-
natan, jaasuwaiset nijnkuin Jumalan lapset
sen jalken elämät. Chrlstuxella on siellä sil»
loin Hänen työhuoneensa, siellä Hän istuu
japuhdistaa Levin pojaat, etra he tuo-

ruokauhriarvanhurffau-
desa. Malach. 3: 3.

Toinen Osa.
LH hristuxella oli yftawiä Kapemaumisa,

jotka ennen kaickia pyhää elämää piti pi»
syndia ja wikoja waltämän; muu-

toinolis Christus ystäwydensa ylös sanonut:
los te minuarakastatte, niinpltakät mi-
nun täskxm.loh. 14: 15. se kyläkutzutan
Christuxen taupungiri, kusa asuwaiset eläwät
Christtllisesti. Jerusalem ei kärsinyt Chrisw.
fen oppia; waan synnin harjoitus ilman ran-
gaistusta oli siellä wallan saanut, sentähden ei
se Christurcn taupungiri kuhua taittu; sillä
heidän pahudensa eroitti hsidan jaChris»

K k k turen
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, turen toisen toisestansa. Esai. 59:2. Nijn<
kuinsawu tarkoitta kimalaiset, ia Mä hain
tyhkniset, että heidän täyty paeta; aiwan nijn
Imnalattomalla elämällä karkoitetan lEsus,
Hänen täyty armonsa kansia sijta paicrakun.
nasta paeta. Christuxen ystawäri me tulem.
me,, jos me lnowumme synnistä; Jumalaloin
meno ei kelpa Christurelle; Hä'l on pyhä ja
wiatoin: ei kukan tainnut nuhoelwHändä syn.
nin tähden; kusa julkiset synnit hallttzewat,
ja ei rangaista, stellä Hänen ystäwndensa ka«
dotetan, ei siellä ole Hänenkaupungmsa. Se
on kyllä tosi, että kaiclein ihmisten tykönä
synnin haju löyty, kuitengin pitä eroitus teh°
tämän ehdollisten syndein wälillä ja nijtten,
kuin Christityt wastoin tahtoansa heickoudcsta
tekewat. Joka lEsuxen ystawä on, hänen

kausia walitta: Nom. 7:18.minä tiedän, ettei minusa, se on: minun
lihasani, mitään hxwaä asu: kuitenkin
sotiwat he sitä wastan, ja joka paiwä wihel.
jäisydens ylihe walittawat. Christuren kau»
punqisa löytään myös snndisiä; kuitcnkln sie-
luinsa paimenilda ihensä nuhdelda aina saldi.
wat; tosin ellei he itziänsä paranda tahdo,
maalliseldakin Esiwallalda ranqaistan, joka
ei mieHaahuckan kanna; sillä hän on
kostaja sille rangatsiuxexl, foka pahaa te-
kee. Nom: 13:4. Jos joku julkinen syndi»
nen ja laitettapa persona kaupungisa löyttäi»

sin,
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fin, nijn sen puolesta ei kohta fitH kaupungia
ja paictaa perkeleen kaupunqixi sanoa taita.
Kahdentoista kymmenen Thristuxen Apostolein
seasa löyttin yxt waraas ludas. Ctirtstuxen
ystäwat, ioitten tykönä Chnstus asuu, ei ai.
noastanswälda pahaa; mutta myöstekewät
hywaä, päiwa paiwaldä tijwammax Chris,
tillisydesänsa tulewat: he owat dedelmää
kandawaiset oxat wilnapuusa ILsuxesaChrisiuxesa, jotta paljo hedelmatä tan-
dawat. loh. 15: 5» he enämmin ja enam»
min tulewat yldakyllaisexi kaickinaisesa tunde.
misesa ja ymmärryreja, täytetyt wanhurffau»
den hcdelmillä, jotka lEsuxen Chrtsturen kaut.
ta heisä tapahtumat, Jumalan kijtorexija
kunniaxi. Phil. 1:9, n. Nijnkuin hnwil«
lä ystawilla on yxi mieli; nijn Jumalisilla
Chrtstttyllla on Christuxen miell. l. Cor. 2:
16. Tamcl kaicki löytään myös niitten wkö.nä, jotka maan kylisä asnwat; silla he kuule»
wat lnyös Jumalan sanaa, käywät HER»
ran Ehtollisella, nijn hywin kuin kaupungin
asutvaisetkin; sentähden nijn Christus yhtH
hywin heidänkin tykönanS asua taitaa: he tai.
tawat lEsuxen ystäwydesä pysys, nijn hywin
kuin Jumaliset kaupungin asuwaiset. lo<me sanoisimme, että maalla on wähembi ti-
la lEsuxen ystäwytta ja rackautta kadotta,
kuin taupungisa; nijn en me erhehdyisi; sillä
jota suurembi kaupungj, fitH.sumemmat syn»

K k k 2 «it
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nit siellä harjoitetan: suuret kaupungit, suu.
ret synnit, nijnkmn suurisa wesisa juuria ka-
loja löytän.

Me opimme tästä nytt sen, etten me en.
singän sitä pahexua tarwihe, että me halwasa
pmkasa asunune; sillä kosta meillä ou usso ja
hywa omatundo, nijn on lEsus mvös ystä.
lva tykönämme, me olemma silloin onnellisin
kansa maan päällä; silla ne jotka kuulmsisa
kaupungeisa asuwat, ei ole Jumalan tykönä
parommasa arwosa,kuin yxikertaisetkcm lnaal-
la asmvaiset; sillä ei "jlumala kayo ihmi-sen muotoa; rvaan raitisa kansoisa, joka
<>ända pelbä jatekee wanhurstauna, seon Jumalalle otollinen. Teko-Kirj. io:?4,
3 5., Jumala ei knno Ruhtinain muotoa,
eitä pidä eroitusta rickaan ja ksxhännMllä; silla he owat taicki Hänen kä-
sialansa. Job. 34: 19. Mutta moni Chris',
titty paheru sitä, että hänen halwasa pMasaasuman pitä, ja sentähdenChristuxen taupltn.
gista luopuwat japerkeleen kaupungin walit.
zewat, se on: ei he ensinkän huoli eikä tottele
Mä, jos he ottiasta opista ja uffosta luopuisit
ja wäärau opin itzellensa wallhisit, luulden
yhden opin nijn hywän olewan,kuin toisenkin;
ei tutki Naamatuita, eikä koettele kuka se oikia
oppi liene; waan sen opin parhana vitawät,
joka lihalle suurimman wapauden jättää, joka
MaMnan edesä kuuluisin on; joka järjen pää.

tösten
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tosien kansia yhteen sopi, ja sentMen ei ihel-lensä yhtään omaa tundoa tee, Evangeliumin
totuutta hyljätesänsä ainoastans he sen kautta
suurembaan kunniaan, rickauteen ja tawa.
raan tulla taitamat, ia hekuman ja lihallisethuwituxet löytää. lEsuxen oppi totisesta pa-
rannnnsta, Mosta, uudistuxesta, mailman
ylönkatzesta, Christuren seuramisesta, ja Hä>
nen rististänsä lc. on senkaltaisille hulluus ja
pahennus. Mutta moi! kuinga tyhmät m
owat, jotka Christuxen Kaupungin hyfjawal,
ja maallisen onnensa tähden perkeleen kaupun»
gin walihewat; senkaltaiset tosin muutamain
wuotten sisällä, jos heidän aikansa uhnwas ulottu, toisinansa suuret ja kaunistetut
asuinsiat sisälle ottawat; mutta sen syyn täl>
den, suuren parkunan kansia, wihdoin helwe.
tin asuin majoin waipua täytymät. Täsa
en saa minä unhohtaa nijtä, jotka kyllä asu-
wat Christuxen kaupunqisa, se on: jotka knl.
lä tunnustamat itzensä sijhen Christilliseen op,
pijn; mutta ei lEsusta ystäwäxens ehineetole. nämät owat ne, jotka ei ahteroitze py»
hästä elämä kerrasta, ei ota Christuxen sään-nöstä Maaria; waan tekemät sitä wastoin,luu-
lewat Kirkon Mnmisensa, Nippinsä ja HER-
ran Ehtolliseu paljaldansa tekewän heidän au»
tuaxi. Mutta woi! senkaltaisille ei parem-
min käy kuin pettäjälle ludaalle, joka kyllä
lEsuxen tykönä oleskeli; mutta ei tahtonut

K k k 3 Iff-
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lEsusta ystswärensä. Mitä hyödyttä se, ettH
jokupuhtaasta Evangeliumin walkeudesta iht.
önskerstaa, ja että hän on Christitty, koffa
hän kuitenkin Evangeliumin opin jälken ei
Christllliststi elä i ellei senkaltainen käännä
ihiänsä/ nijn saa hän kerran kuulla nämät
sanat: en minä sinua ikanäns tundenut.
Matth. 7:23. Mutta te rackahimmat! jot-
ka «letta pyhäin tplanmiehet ja Juma-lan perhe. Ephes. 2: 19. eläkööt tästälähin
nijn, että lEsus teidän tykönänne asua ja tei-
dän ystäwänänne pysyä taidais. Tämä ta.
pabtu, koffa te täydellä todella Hänen käffy«-
sä ja sanansa jälken elää koette jakaicki maal»
liset himot hyljäätte. Päätöxexi lohduttakaat
teitänne sillä: waicka teidän hengelliset ia maal-
liset wihollisenne kmkmhewat teitä waftan,
nijn ei he kuitenkan mitäkän teitä wastan ai.
koin saada woi; sillä lEsus edes wastaa tei»
tä, olkat aina bywäsil turwasa, jos Jumala«n teidän edestänne, kuka woi teitä was-
tan olla? Nom. 8: 31. en me peltä jos
«vielä mailma huckuis ja wuoret kesselle
merta wajHisit, waickawiela meri pau-
hais ja lainehdis; nijn että sijta
nasta mäet kukistuistt: sela! kuitenkin on
luwalan kaupungi ihana wirtoinens;
jojg korkeimman pyhät asumiset owat,
Jumala on hänen kesteAänsä, fentahden
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se kyllä pysyy: Jumala autta handä wa»
rahin. Psalm. 46:3, 4,5, 6.

Pidä rukouxes ja weisa Wirsiß:o 53.

KGi Kymmenes Sunnuntai Kolmi-
naisuden Paiwästa.

Weisa ensin Wirsi No 134.
häät owat tulleet, säle»

ZW ILmändä walnustl iyensä. Au-
tuat owat ne, jotkaowat kariyan

häihin Lhtolliseile kuyutut: sanat löytään
Ilmest. Kirj. 19: 7, 9- näisä sanoisa puhu»
tan uffowaistsn sieluin sisälle wiemisestä ijan«
kaickiseen tatwalliseen ilohoon ja kunniaan.
Sillä kihlamista, joka Kasteesa tapahtunut
on, seuraa sielun kotia wieminen autualltsen
kuoleman kautta, ja wijmeijna päiwanä sie«
lun ja ruumin kansia täydellisesti paätetän.
Naikin taiwallisijn häihin, onjMmända it-
zenfa walmlstanut: et omin wäin; waan
kaicki mitä tähän wallnistuxeen tarwittin hä«
nelle ylhääldä annettw; nijnkuin Johannessen osotta: ja hänen annetkinhänensä pu-
kea puhtaalla ja kijldäwällakatijlla lii-
nalla, joka kallis lijna on pvhäin wan-
hurstaus: tämä on se wanhurffaus, josa py.
hät Jumalan kaswoin edeft kijldäwat, joka ei
omasa anstofa ja hywisti toisa seiso; waan lE.

Kk k 4 fuM
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ftlxen täydelliset ja pyhimmäsä kunliaisudesa;
sillä yhden knuliaisuden tähden, tulee
monda rpanhurstaaxi. Rom. 5:19. Viat-
toman karihan lEsuxen Christuxen weri on
Paradtsin awam; Hän tuli nijukuin karitza
talntetuxi teurastetta ja werellansä itzellcnsä
Morsiammen ansainnut on, Teko-Kirj. 20:
28. jongatäbden myös m jotka näihin häihin
kutzutut owat, kuhutan oikeudella autuaxi; seon: heillä on kaicki mitä he tarwitzewat, ja he
pyytä taitawat, nijnkuln lEsus walituism
lampaistansa sanoo: loh. 10: io. minä tu-
lin , että heillä pitä elämä oleman ja

oleman, nijn ettei heildä mitään
puutn; waan nyt me tahdomms puhua nijsta
häistä, joista Sunnuntai päiwäinen Evange»
liuln ttlan anda tutkistettaxemme.

HvattZeliuml Matheuxen. 22: v. 1.
/Kijhen aikaan sanoi lEsus ludalai-Me tämän wertaupen: taiwan
waldakunda on Kuningaan u.

Tästä pitä nytt tutkisteldaman
IMsuxen häitä armonsa waldaknn-nasa

losa tutkitan:
1. Renen kanssa Hän häitä pitää?
2. Iye häitten menoa.

Mnsim-
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Mnsimmainen Osa.
päiwäiscsa pyhasa Evangeliu»

misa ei luainita mitään Morsiammesta;
waan ainoastans Pljastä jaHänen Isästänsä;
kuitenkin kusa häitä pidetan, siellä kaiketickin
Morsian myös oleman M. Alorsiamen kans«sa tasa ynunärretän Jumalan Seurakunda,
loka ludalaisista ja pakanoista on koottu/ jon-
ga Jumala muodottomana ja rumana löysi;
mutta werellansa sen puhtari pesi, ja saattisen kunniallistxi, jolla ei saastaisutta ei-
tä ryppyä ole, eli jotakutamuuta senkal-
taista; waan että hän pyhä ja laittama-
toin olis. Ephes. 5: 27. josta awiolijtosta
puhutan Hosean 2: 19, 20. minä kihlaan
sinun lyettem ijankaickisestj ja minä kih-
lan sinun itzelleni watthurffaudefa, duo
miosa, armosa ja laupmdesa; mma tih.

tosin sinun iyelleni uskoja ja sinun
pita tundeman. Kosta me hen«gesa Morsiamen puoleen katzomme, nijn mei«
dän ihmetellä täytyn sen ylitze, että Jumalan
Poika tähän Morsiammeen suostunut on. Kos»
ka Morsian kunnialljncn, ihana, rikas ja si»wiä on, nijn sekohtullmen ja oikein on, että
händä rakastetan; Mutta näinät omalsudet ei
ensingan sen Jumalan Pojaalda walitun Mor-
siamen tykönä löydy; silla hän on köyhä, ei
hänellä mitään Mautta ole; ei hänellä ole;

K k k 5 ihanat»
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ihanaisuutta; waan hän on ruma, uffotoin, jo.
ka Yljästäusä on pois luopunut; ei hänellä ole
erinomaista kunniaa; waan on tyhmä, wi>
hattapa, joka ei rakasta sitä kuin hywä on,
eikä hänellä rackauden Hengee ole. Christusolis kyllä taiwasa kunniallisen ja ihanan Mor»
siamen löytä tainnut; mutta ei Hau tahtonut:Hänen haluns oli olla ihmisten lastenseasa. Morsian oli suuresa welasa, han oli
weleaa kymmenen tuhatta leiwWtä, ja ei
ollut waraa maxaa; Match. 18: 24. mutta
Christus tahtoo maxaa hänen edestänsä, Mor-
sian oli orjudesa ja fangitwna pimenden wal«
lalda. Christus tahtoo händä päästä hel-
wetin wallasta ja wapahtaa tuolemas-
ta. Hos. 13: 14. Hän makais weresänsä
Hesek. 16:6. Mutta Christus tahtoo puh<
distaa hänen. Eph. 5: 26. Hän on alas.
toin. Ilmest. Kirjan. 3 : 17. liLsus hä-nen Mänsä rverhoitta hänen. Es. 6<i:
io. Hän on ymmärtämätöin, ei ymmär-
rä ttijtä kuin Jumalan Hengen owat.
1. Cor. 2: 14. Mutta lEius tahtoo wa-
laista hänen silmät. Epbes.
1:18. Hän on sairas. Esat. 1:5. lEsus
paranda hänen, Matth. 9: 35. Hän on
synneisä kuollut. Ephes. 2; 1. RlkälMfustahto hänen tehdä eläwäxi:c. Tainkal.
täisen sydämmellisen halun vuoleen kuin Nljäl.
la on, nijn Hänen Isänsä suostuu tähän Awio.

lijtton
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lijtton ja saneo: Psalm. 2.8. Minä annan
pakanat sinun perinnöxes ja mailmanää-
ret omaxes.

Toinen Osa.
häitä ja wthkiämistä kchlaminen ta.

pahtu, josa Ylkä ja Morsian awio«ustol.
lisudensa ja rackaudensa käden lyömisettä kes»
tenänsä wlsseyttäwät: tämä tapahtu täydet»
lisestiKasteesa, josa Christuren Morsian tule»
waisen perinnön pantixi ja wisseydert saa Py.
hän Hengen. Hää. päiwänä tapahtu wihkiä»
minen, jonaKirctoon mennään ja awio lijtto
HENran nimess wahwista annetaan; näist
häO samalla tawalla tapahtu; kossa wierat
toosa owat, menee Ylkä Morsiammensa kans.sa Kirckoon. Hää saarna pidetan näistä sa.
««oista: Lvangelium «n lumalan woima
inekullentin ustorvalselle autudexi. Rom.
1: 16. saarnan jälkeen Mä ja Morsian yh«
teen wihitan ja nijn kijndiästi yhdistetän, ettei
tuolemakan beita eroitta taida: ei/bdentänpidärerväiseman morsianda Kätten kä-
destänsä. loh. 10: 28. waan lusa Hatton, siellä pitä myös Morsiammen ole-
man. loh. 17: 24. Hän anoa kallijn wihki»sormuxen, josa wijsi kallista kiwee löytään:
Hos. 2: 19, 20. vfi on wanhurskauden
Demanti. jonga Hän meille omistaa ja uu.

den
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den syndymifen kautta meihin toimitta: toi.
nen on Oaphir, joka on duonne», kosta
Hän wiholltsiamme wastan meitä suojelee ja
edeswastaa: kolmas on SmaraZd, joka onse määrätöin armo, jonga Hän, alati meille
osoita: Neljäs on Rubini, nimittäin:
nen rusunpunainen rperensä, joka kaicki
haawat paranda, jongatähden nle saamme
laupiuden: Wijdes on Omx, joka on usto,
joka kaicki koosa pitä ja arwion kaikille anda.
WilMmisen jälkeen on ateria hää'wierallle
walmistettu, jotka syöwat, juowat, rawitan
ja owat iloiset, he juowat punaista wijnaa,
joka tiuctuu sijtä totisesta wijna puusta lEsu-
xesta Christmesta: näisa häisä ei mitään puu.
tu, nijukuin Galilean Caamsa; silläon meidän vaimenemme, ei meildä mi-
tään puutu. Psalm. 23: i. Opettajat ja
faarnamiehet owat ne, jotka näisa häisä pal-
welewat, wieraita ystäwällisesti puhuttelewat
ja sanowat: juokaat, minun ys-
tärräni, ja andakaat iyellenne telrvata.
Täsa on myös saapuitta taiwalliset weisajat
ja Candelein soittajat, jotka weisawat: pyhä!
pN)ä! pphä HMRra Jumala Febaoth!
kaicki maa on räynäns kunmatan-sa. Esai 6: 3. Paätettyin häitten jälkeen
mies ja waimo yhdeja asuwat: täsä asuu lE'sus, uffon kautta meidän sydämmisämme: mies
ja waimo owat yxi lihaa; Christus ja uffowasielu
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sielu yxi Hengi; sielu sanoo: Hänen tahtonsaon minun tahtoni, minun tahtoni on HänentMonsa; Molcmbain tahto on yxi tahto.
Mifbella ja watmolla owat kaicki kappaleet
yhteiset; Chrismrella ja uffowaisella sielulla
samalla tapaa. Christus Hän jakaauffowai'selle sielulle, kaickia knin hänelle tarpeellinen
ja hyödyllinen on ja täyttä hänen kaikella Ju-
malan taydeilisydella, jom wastan lEftls kai'
ken sen kuin sielua kohtaa, itzellensa tapahtunc-
xi ylösotta. Joka Morsiamelle hywäa tekee,se on Pljalle tehty: joka Morsiammelle pahaa
tekee, se on myös Yljälle tapahtunut: sen kuin
te otetta tehneet yhdelle näistä wähim-
mistä mmun wclWäni, sen te teitte mi-
nulle. Match. 25: 40. Awiopari kuoleman
kautta eroitetta taitan; mutta Christus ja us-
kowa sielu ei sillen, nijnkauwan kulu ban uffo.sa pysyy: minä olen wahwa sijtä, ettei
tuoleina, eikä elämä, eikä Bngelit, eikä
esiwallnt, eikä taita meitä
eroitta Jumalan raolaudesta, ioka on

Christuxesa meidänsamme. Rom. 8: 38, 39- Iheawio lht.
to kuulu nain: Minä lEsus Christus luma-
lau ainoa Poika, elämän Pääruhtinas ja kun-
nian HERm, teen tämän kalitta tiettäwäxikaikille luoduille kappaleille, jotka taiwasa,
maanpäällä ja maan alla owat, että minä
neuwon vireestä, minun Isäni suosiolla, ja

Pyhän



Pybän Henqen toimituxesta, itzelleni kihlan»
nut ja awiolijttoon tämän katuwaisen ia usto»
waisen ihmisen kansia anommt olen, sillä ta»
paa, että minä kansia »syndyneestä hywydestä,
armosta, laupiudesta ja sydämmellisestä rac«
kaudesta händäkohtan, lupaan ja sidon itzeni
sijhen, että ininä tahdon pitä hänen omanani,
ainoana ja parasna tawaranani, sydämmeni
ja silmäini himona ja rakasna morttamenani,
rackaudetta, armolla ja laupiudella asua hä>
nen tykönänsä; kaikista hänen hengellisistä ja
mumillMa tarpeistansa murhetta pitää, kai.
kesä ristisa ja kiusauresa händä lohdutta ja aut-
ta, täydellä woimalla händä näkywäisiä ja
näkymättömiä wihamichiä wastan edeswasta»
ta, en kostan händä hyljätä; waan waldakun»
dani perilliftxi hänen tehdä; nijnkuin minä
myös tämän woimasta tunnustan hänen sixi,
ja annan hänelle kaiken »uinun hywvdeni, lah«
joitankaiken ansaitun wanhnrffauteni, pyhyy»
teni ja autuuteni, uijn että lM kaiken tämän
ja itze minunkin, nijnkuin oinan tawaransasaa wastan otta ja nautita, jonga hän myös
sowelialla arwon osottainisella ja nöyrällä kij.
toxella wastanottanut on, eikä hän taida tay.
sixi tätä suurta minun armoani ja rackauttani
ihmetellä. Tätä wastan nijn minun Morsia.
meni minulle lahjoitta, ustowaiftn ja katumu»
xella syndein ylitze täytetyn sydammen, pyhän
aikomisel» rakastaxensa minua, pitääxensä mi«

nua

894 Raxi kymmenes Sunnuntai
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nua lunastajanansa ja ylkänansä, ja ntjn pal»
jo, kuin mahdoljmen on, minun Hengeni
awulla, lapsilliftsa kuuliaisudesa elaxensa,
lmnun tahtom jälkeen, ottaxensa risiini paal»
lens ja seurata minua, ja myötä ja wastoin
kaymisesä, kuolemaan asti olla minulle uffol»
linen; johon minä mielisnin ja tydyn, jonga
päälle minä huomm lahjaxi ja wissevdexi mi'
nun rackaudestani, hänelle Pyhän Hengen lah»
jolttanut olen, ja sen päälle uskon käden lyö»
mistn hanelda saanut olen, sunremmaxi wis.
ftydext olen minä tämän lijton itze kokoon pan»
nut ja werelläni sen kirjoittanut ja alakmoit.
tanut, ja minun armo waldakundani, tahdel»
la suurella sinetillä, nimittäin: Kasteen ja
HLRran Ehtollisen Sacralnentillä wahwis»
tanut, jokatapahtui taiwallisesii lerusalemlsa.
O rackautta ilman määrää! O rackautta yti
kaiken rackauden! JosRuhtinas rakastais Ta.
loin »pojan pissa ja ottais sen awioxensa, nijn
kansa sitä suuresti ihmettelis; mutta täsa HER-
ra katckein Herrain ylitze, se suurin Jumala
tekee häitä Pojaallensa ja ihmiselle, Me ma-
dolle ja tönkölle. Job. 25:6. Totisesti et
suurembaa rackautta löydy, kuin sielun yljalla
lEsurella Christuxella on. Kuinga ruma
Morsian tuonestansa on, sen olemma me jo
kuulleet; mutta kuinga ihana Ma on, siitä
Morsian weisa:Kortta Weis. 5: ic>, 11. Mi»
«Utt Tstäwäni HN lpaltta ja punainen:

kaunis-
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kaunistettu monen tuhannen seasa, hä-
nen päänsä on paraZ ja WZlijn kulda,
hänen hiuxens owar kaharat.ja mustat
mjnkuin karne, hänen silmäns orvat
niinkuin mettisen silmät - - hänen suun-sa on suloinen ja hän iye totonans iha-
nainen: senkaltainen on minun ystäväni.,
lokutaidais kysyä: taitako jokainen kerskata
ihiänsä, sijtä, että lEsus hänen sielunsa yl«
känä on? taita kaiketickin; mutta ainoastansse, jokaKasteensa lijtofa seisoo, tundee lEsu«
xen oikein, ussaldaa Hänen sydäm»
mestänsäja ylitzen kaickia kokee Händarakastaa,
ja sentabden myös wältä kaickta syndejä; joka
myös kansia Christittynsa korkiaxi arwaa, sen
puolesta, että hän on samasta kunniasta tullut
osaltlsexi ja hänellä on täysi halu tullaxensa
ijankaickiseen aututeen, huoka sijs Pavalin
kausia: Pbil. minä halazan täaldä
eritä fa olla Chmstux enkanssa. Tasä ky.
sytän edespäin: ongo sijs Chrinuxetta monda
senkaltaista Christittyäi ei suingan: moni ei
Handätnnneckaan; sentahden ei he Hända ra«
kastaa taida. Christus on monelle salattu ta«
wara; mikä huwitus ja ilo ssjtä taita olla i
moni löytän, jolla ei ole oikiaa tiewo Chris'
tuxen personasta, wiraasta ja hywistä töistä.
Sentähden, rackaat Christityt! koeteZkaat tei-
tänne, jos te Mfuxcn oikein tunnette, jos te
Heugesä maistaneet oletta, kmnZa suloinen
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on; jos teittä pams huwituxenne ja

ilonne Hanesä ollut on, mailman ja sen tur.
huden ylonkatzoneet otetta, että te Aslaphin
kansia sanoa taidatte: Psalm.
sinä ainoastanZ minulta olisit, nijn en
minä Mlwaasta eli maasta enstngän sittetottelisi; silloin te taidatte sijta wtssit olla,
että Hän teitäkohtaan Hanensä, nijnkuinM
kä Morsiandansa kohtan, Mttäwäon; mut°
ta joste löydätte, että teittä suurembi ilomail»masa, kuin lEsuxesa on, että te harwoltt
Händä muistatte, mjn te sijtä ihe päättä ta!>
datte, että te tähän asti oletta olleet ChrM
tyt ilman Christusta. Käändäkäät teitänne
ja katukaat entistä hulluuttanne, ja täydellä
todella etzMät lEsusta, pyytäkäät ennen Pie»
kia lEsuxen kausia yhdistetyxi tulla. Kätke,
kät Händä ei ainoasmns Raamawsa; mutta
myös sydämmihinne, älLät ensingän omijn
lahjoihinne, awuihinne ja töihinne luottako
ei ne kuitengan muu ole, kuin saastainen waa-
te, joka pöisheitettämän pitH. Ahkeroitkat
teitänne hywistä töistä; mutta ätkät sen wuoxt
nijhin uffaldako. Noahn kyhkyinen to-
sin sijwillänsa, ei kuitengan uffaldanm stjpijN'
sa; waanArckijn: kosta Christttyt kuuliaMt
Christuxen kästptn polguilla waeldawat, Mjn
ei he kuitengan kuuliaisuteensa uskalla; Man
Christuxeen, jolda kuuliaisuden woima tulee,
ja sen otsllisexi tekee. Sanalla sanettu: jos

Lll te
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te tahdotte osaa ja yhteyttä Christuxcsa, nijn
pysykäät uston kautta Christuxesa jl»! totisesa
Jumalan pelwosa, ylön andakaat itzenne Chris-
tmelle, ottakaat Christus wastaan vhdellä ka<
della, ja toisella kädellä andakaat iyenne Hä.
nen halduunsa. Koffa Hän teille sanoo: mi»
nä annan teille minun ruumini ja wereni,
nijn wastackaat Händä: me palwelemme sinua
kaikesta sielusta. Rackaat ystäwäni! ylön an.
vakaat kaicki, ainoastans te ftatte osan täsii
ihanasa Yljasa. Soikoon Pavalin sanat ai<
na teidän korwiianne: i.Cor. 16: 22. I«w
ei HLRraa )ILsusta Christusta ratasi
ta, Hän olkon kirottu. Jos sinä wihdoinsen tietä tahdot, mitä hynM sinulla sijta on,
ettti sinä olet lEsuxen Morsian, ja yhdistetty
Hänen kansiansa, nijn muista sitä, että mjn»
tmnawiowaimo nautitze miehensä kunniaa,
hänen waloldansa walaistaan, ja hänen kans.sansa elää, kaiken tawaran yhteisesa hallituxe.sa; nijn sinulla Pljäldäs se etu on, ettäs todet-
la sanoa taidat: minä olen Jumalan lapsi ja
taiwaan kunnian perillinen. Jos sinulle ko>
win käy mailmasa, nijn muista, ettei Wa«
pahtajalleffan paremmin käynyt. Ymmär.
täwäinen rakas Morsian Myy sijhen, kosta
Ylkä hänen tykönäns on, waM hänen täydyis
ylkänst kausia, näljäsä ja janojakarkeita pol.
wja waelda. Jos Morsian tulis kärsimättä,
mäxi, ja nurisis M, että M hänen senkal-

tai'
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täiselle polkulle wienyt on, eli kokonansa juo»
xis pois hänestä, mitä senkaltaisesta sanotatlEsns meidän plkämlne usein Morsian,
dansa ristin jatuffan kautta koettelee, kuinaa
uskollinen Hän Hänelle olis, ja koffa Han
löyta Morsiammensa Uffollisexi ja pysywaise»
xi, niin Hän sitä enämmin rakastaa händä,
ja anda pahan ilman perästä Auringon Mis.
taa/ surun ja murheen perästä täyttä hänen
ilotta. Morsian sentahden täällä aina toiwo»sa weisaa ja simoo: Mja! jos aika se au-
tuas pian jouduis, Kuin ILsus meit
omians pois noudais, Ia kaiken
wan, luur armost aiwan, IMkaicki-sexi iloxi Taiwan jall munttais.

Pidä rukouxes ja welsa sitte Wirsi Nn 252.

Yxikolmatta Kymmenes Sunnuntai
Kolminaisuden Päiwasta.

Wusa ensin Wirsi N:o 305.
KuningasAhasia, teki aiwan pa<

hasti muinain, koffa hän sairaudensa
alla, lähetti sanoman, ei Israelin

turwan ja hädäsä auttajan tyts, nijn»
tuin tatwaan Jumala kutzutaan. lerem. 14:
8. waan Baal Sebubin tykö ja annoi hänel<
dä kysyä: jos hänen sijtä sairaudesta parane-
mau Mli 2. Kuning. Kirj. 1:2. Ahnsta
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langeis häkin läpiye makaus huoncesamsa Gamarjasa ja sairasti. Oluena ei puus.
ta kauwas puwo: hänen wanhembansa Achab
ja Isebel olit Epä-jumalalinen kansa, jotka
perkeleen kansia yhtä pidit; poika noudatti hei»
dänasseleitansa. Wäära oppi pikemmin ka»
sittä taitan kuin oikia, pysyy myös enämmän
aikaa 'sydämmesä. Koffa nytt Ahasia wää>
rään oppijn lapsudesta itzensa andanut oli, nijn
ei hän myös enää Elian / kuin muunkan Pro<
phetaan, sijtä itziänsä pojes wetaä andanut.
Ahasia seuraa Isäänsä, sekä hallituxesa, että
myös synnisa; mutta Jumala noudatti händä,
kahdenkertaisella duomiolla, osittain Moabi>
laisten poks luopumisella, osittain myös sai<
raudella: hän langeis häkin läpiye; astui'
nulla eli pohjalla oli joku wanha eli hajallinen
hatti, että Masia kävdesänsa sen päällä, sairunnomansa; sama käsi, joka sitä nuolda oh-
jais, jolla Achab knoletettm, on myös tämän
häkin murtanut. Sen wanhurffaan luma.
lan hallusa on monda rangaistusten ja wai»
wain wathetusta ehdollisille syndisille; he mah«
tawat olla kotona, eli kedolla kaikisa löytä hei<
dän Jumala. Kuinga surutotnna käwelee tä'
sä Ahasia makaus huoneesansa; mutta sijnä

langee hän häkin lapiye ja tulee sairaa»
xi; Mutta kenen tykö lahettä hän sairaudesawsa sanomani Baal Sebubintykö, eihän.
Jumalan kaictiwaldiaan käden puoleen taho,

eikä
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etkä Hänen wcmhurffaudensa puoleen, joka
tämän onnettomuden hänen tykönsä lähetti;
waan yxi Epä > lulnala on nytt bänen tnr-wansa: Mutta Kuningaan mies Kapernau.
misa teki paljota paremmin; sillä koffa hänen
poikansa sairasti, eyei hän sitä parasta hädasa
auttajaa ; Wapahtajaa HERraa lEsusta
Ehristusta: hänen affeleitans noudatta jokaic
nen Jumalan lapsi; joka myös se asia on, jos»
ta Evangeliumin johdatuxen jälkeen meidän
tutkistelemuxen oleman pitä.

Mvangelmmi lohannexett 4: v.46.
/Qtijhen aikaan oli siellä yxi Kunin-

gaan mies, jonga polta sairastiKapernaumisa. :c.
Nytt pitä tutkisteldalnan:

AmnZa Jumalan lapset sairaudesan-sa jitä parasta autta/ataeyiwät;
losa otetan waari:

1. Iye auttajasta, jota he eylwät.
2. RuinZa he auttajaa eyirvät«

OttstwMKmett Gsa.
on se, jota Kuningaan mies ctzei,

koffa hänen poikansa sairasti; Hän on
myös se sama, jota Jumalan lapset, setä

Lll 3 olM'
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omasa, että myös omaistensa hädäsä ehi.
wät, jä mixemme mabdalsi Hända etziäi Hänon kaffenyt meitä sitä tekemään: Aures
da minua hädäsäs, nijn mma tahdonauna sinua. Pialm. 52: 15. Anokaat
minteule annetaan: eyikäät, nijn te loy«
datte kolkuttakaar, mjn teille
sMth. 7:7. Syystä me Handä Mä mch'
damme; sillä Hän on se joka hsdäsa autta. Äi-
ti monoa kertaa auttais lastansa; mutta ei woi.
Jos Kuningaan mies oljs tainnut autta poi»
kaansa, nijn hän sen tehnyt olis, eikä lEsusta
etzlä tarwlnnut olisi. lEsnren awusta en me
ensinqän epäillä tarwitze; sillä Hän on kaicki»
waldias. Hänestä me sanoa taidamme, ei ole
kengään, jokanijn tehdä taita kuin sinä:Psalm. 86: 8. tähän turwaa Jeremias
kourejansa, sanoden: lerem. 32: 18, 19.
Ah HERra! HHRra'. sinä suuri ja n?a-
tewa humala, HHR>ra Zehaoth on si-
nun nimes, Suuri neuwoisa ja wake-
wä töisa. Koska Häneldä lihansa paiwinä
apua pyyttin, ei tarwinnut Hän wastata,
niinkuin mmnain Kuningas Istaelisa: 2. Ku-
nwg. Kirj. 6: 27- Jollei auta
sinua, kusta minä sinua autan; waan se
kuului kohta: minä tahdon, ole puhdas;
Mach. 8:3. sillä Hänelle on annettu kaic-
ki woima taiwaaft ja maan päällä.
Match, 28: 18. senMdm mitä Han myös

autta,
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«utta, kaickia nijtä, jotka apua Häneldä etzi<
wät. hänelle ei «le mitään mahdHtoin»
da. Luc, 1: 37. mixem me tabdois Häneldäapua etziä? el Hän ole kowa, eikä armotoin;
wagn, mjktutn Isä armahta lapsiansa,
nijn armahta pelkäwätjtän-sa. Psalm. ioz: 13. Hänen spdämmen-
sä halkee laupiudesta meitä kohtaan, et-
tä Him kaiketikin armahta meitä. le-rem. )'i: 20. Se wähä rackaus kuin meidän
sydammisämme on, tekee sen, että me wal-
mijt olemma tekemään sitä kuin lueildä ano.
tan; eiköstä paljota enämmin se suuri ja sa»
nomatoin rackaus, kuin Christuxella meitä
kohtan on, niin paljo altoin saisi, että Hänwalmis on tekemään, mitä me ntkouresaHä.neldä pyvdanune i kaiketickin. Hanmitä Handä pelkäwäiset halazawat; sil-
la Hau rakastaa heitä. Psalm. 145:19. lE-sus ei koskan ole ilman ractautta ja laupiutta;
nijnkuin paistetta Auringosta, kuumutta tules-
ta ja suloista hajua kuckaisista, ei eroitetta tai-
ta ; nijn ei myös rackautta lEsnxesta' taita
eroitetta; senrähden en me tarwitze peljätä Hä-mldä apua etzeijänune, kosta me sitä tarwit-
zemme.

Toinen Osa.
Haickein ensin jja ennenkuin ihmisildä joku

apu ehttan/ pM lEsusta etzittamän;
Lll4 silla
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sillä ilman Jumalan apua, ei ihmisten apu
mihlngän kelpaa; se tekee waärin, joka!ensm
ihmisten apua etzij. Että Kuningaan mies it,
ze tasa etzi lEsusta, senkautta osotta hän nöy»
ryydensä: jos me jotain perään ajattelemme <
mjn ms sanoa taidamme, että huoneensa risti
hänen nöyrvttt; Hanioka nijn Kunniallinen
HERra oli, meni nytt jalkaisin: Nöyrildä JS
fts tahtookin tulla etzityxi: Jumala seisooylpeitä wassan; mutta nöyrille andaHänarmon: kusa el nöyryyttä ole, ei siellä ole
Christillisyttä. lEsus on -nöyrä sydämmes.
tä; sentähden Christitty ej ylpeillä mahda: pi-
täkäät teitänne kizndlästi nsxrpteen: noy«
ryttäkät sijs teitänne Jumalan wäke-
n?än käden ala, että Hän teitä Haal-lansa korotais: i. Perar. 5: 5,6. nöyrä
sielu on Jumalan asuinsia ja lEsuxen maja.
Kuningaan mies ei rohkene kästee; waan han
kerjää; Christityt tekewät samatta tapaa:
HLAm kosta tusta tulee, nijn sinua et-
sitän: kostas heitä kuntat, nijtt he par-
kuwat surkiasti. Esai. 26: 16. HätarU'
koilemaan saatta: limsicmesä tulen kipinät
nijnkuin kuollena salasa makawat; jos tulen
uloslähtemän pitä, nijn kaiketickin terärellä
stihen lyötämän pitä; aiwan nijn monet huo°
kauxet ihmisen sydämmesä kuollena makawat;
mutta tuffa ne ulos pakoitta. Jos Moses
jauwallansa wedenkalliosta waadei, nijn tai-

taa
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taa myös Jumalaristin saumalla buokauxiasydäinmestä jakyynelettä silmistä uloswaatia.
Koffa aallot hahtee kowin ahdistawat, silloin
aika on rukoilla: auta meitä/ ms
hukumme. Kuningaan mies, koffa txm
lEsnstaetzij, tuo myötänsä uffowan sydälN'
men; sillä hän oli wahwa sijtä, että lEsus
hänen sairasta poikaansa auttawa oli. Joka
lEsusta etzia tahtoo, hänellä pitä oleman us.
to; sillä ilman uskoa on mahdotoin
wata Jumalalle: Ebr. 11: 6. se on kyllä
tosi, että aluusa oli hänellä heicko uffo; silla
hän uffoi, että jos lEsus ainoastans tuli alas
hänen huoneeseensa, mjn hänen poikansa piti
paraneman, heicko uffo pidättä myös Christu»
xen; mutta ei kijndiasti. Jumalan lapsi, joka
tautinsa hädäsä lEsusta etzij, täsa asiasa tekee
toisin kuin Kuningaan mies; ei se lEsurello
paickaa määrää, kusa ja millä tapaa Hän
auttaman pita; waan sanoo spitaltsen miehen
kansia: HBRra! jos sinä tahdot, nijn
siltä wott minun puhdistaa. Match. 8:2.
Hengellisisä asioisa on Jumala wälikappaleet
jäätänyt, joidengakautta Hän waikutta tah.
too: ja ne lupaurijnsa sistlle sulkenut, nijhin
lne uffalda taidalnme, ja ilman ehdota apua
anoa; mutta ruumillisisa, en me saa walita
lnitä me itze tahdomme; waan asian Jumalanhalduun andaman. Kuningaan mies rukoili,
että lEsuxen piti tuleman alas, Caanasta

Llls Kape?»
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Kapernaumijn: Christitvt rukoilewat myös
lEsusta tulemaan alas; mutta mingätähden?
silla Christuxen tie ei ole ylöspäin nijtten tykö,
jotka korkeita asioita tawoittawat; waan alas»
päin nijtten tygö, jotkaheitäns nöyrryttäwät.
Kosta nytt Jumalan lapsi sairaudesansa IE«suxen tykönä etzij apua, nijn tapahtuu se sen»
rawalla tawalla: Armollinen/Jumala! mi.
na tunnustan ja walttan sinun edesäs, että si.
na minun syndeini tähden tällä sairaudella etzir
mimla, kutzuaxes minua parannureen, HER'
ra! sinä duomitzet minua oikeudella ja mritat
Minua, etten minä sen Jumalattoman mml'
man kansia kadoteturt tulisi; tämän sairauden
kautta muistutat sinä minulle minunn kuole-
naisuuttani. Kosta nytt se sinun tabtos on,
että minun sairasna oleman pitä, nijn anna
minun tälle sinun tahdolles olla tntywäiucn.
Sinä HERra! tiedät sen, että minä sinun
käsialas olen, että sinä minun maan tomusta
tehnyt olet; sentähdcu säästä minua HERra!älä wihasas käsialaas hyljää ja murenna. Josse sinulle kelpaa, nijn osota minulle nijnkum
Histialle laupius, auta minua taas jalwolle-
ni ja paranna minua; sillä minä olen heicko:
5)! sinä taiwallinen parandaja! holhoo mi'
uua, liewitä minun kipuni, ja haawais kaut-
ta paranna minua, anna sinun tijras kärsi,
mises fa fuolenlas olla minun parannuxeni.

, Me
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Me opimme tästä, että risti kyttä on ras.

kas; mutta kuitenkin hyödyllinen. Ab! kuin»
ga hywin oli se Kunlngaan miehelle, että In.mala ristillä ehei händä; sillä sen kantta osottihänelle Jumala suuren rackanden ja hänewan»tuultansa edes autti. Jos Hän peljätti hän»dä, nijn Hän myös hänen synnin unesta he.
rätti. Kuningaan mies asui Kapernaumisa,
josa lEsus usein saarnaisi mutta kuka tiesi,
joshän kuuldeli joskus halulla lEsuxen faar.
naa? mutta nytt kosta hän bädäsa on, kysyy
hän, jos ei lEsus tahdoin tulla alas. Idmi-set ei hartaimmin käy Kirkosa Jumalan sanaakuulemasa, kuin silloin kosta Jumala ristin
kellolla heitä sinne soittelee; sillä rangaistus
Hpetta ottamaan sanoista waarjn. Esai.
28: 19. Peura on cowin pelkuri, kosta hänihmisen näkee, lähtee hän hijhtämäan; muttapyytäisä, kosta koirat händä ajäwat takaa,
nijn hän turwaa ihmisijn: Ibmiset tekewät sa<malla tapaa; hywina paiwinä kosta ei rististämitään tietä, nijn ei Jumalala suuresti muis.tetackan ; mutta Ekosta risti heitä kowin wai.
wamaan rupee, nijn he mailmau ylönanda»
wat ja etziwät lulualata. Ei taiwasta ahks'rämmin muullaism katzella, kllin silloin, kos«
ka sakiasti pilweilemään ja uckoinen kowin käy,
mäan rupee; aiwan niin lEsusta' hädän aika»
na hartailNlnin etzitaän. Kosta Jumala wan«hembain sydämmita rundelee, ja sairaudella

ehij
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etzii lapsia, silloin he edesmenneitä ajattele,
wat ja syndinsä mieleensä johdattawat, joilla
he tämän huoneen ristin hywin owat ansain,
ncet, ja mitämar! sairauden lastensa nistaan
wetäneet. Se tapahtuu usein, että Isatsyowat happamia rvijnamarloja, joista
lasten hambaat huolettuwac. Hesek. 18:
2. josta ryllä esimercteja löytaan. Canaan
tuli Isänsä synnin tähden kirotuxi. Luomis
Kirj. 9: 26. Achanin lapset täydyt kuolla ,

että heidän Isänsä saaliista jotain salannut oli.
Jos. 7: 24, 25. Davidin äpärä täydyt kuol.
la. 2. Sam. 12: 18, Tainkaltaisesa lllasa
wcmhimmat rupewat perään ajattelemaan:
jos nämät tapahtumat tuoresa puusa,
mitä siue tapal?tu kutwasa. Luc. 23: zi.
KoFauytt taiwallisella Isalla, ristin kansia
aina on terwellinen tarkoitus, nijn ne juuri
kowln erywät, jotka sen ylitze walittawat, ja
kaikella tawalla sijtä päästä pyytäwät, sai.
raudesiinsa turwawat sopimattomiin apunne,
hijn, welhotn ja taikureihin ja luwattomijn
wälikappaleihin; senkaltaiset rickowat Kasteen»sa lijton: Kasteesa Christityt luwanneet owat
luopua pois perkeleestä, kaikista hänen menois»
tania ja teoistansa: ja kuka nijn tyhmä olis,
että hän uffois wihollisensa ja apua hänen ty.
sönänsä etzeis, eikö perkele kaickein Uimisten wi»
hoslinen - Moni sanoo: me
tMmua kuitenkin autetuxi, kosta senkaltats»

ten
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ten neuwo otetcm; mutta sllrkia on se apu,
ruumis se autetan; waan sielu kadotetan. Tä«
sä tilajaon perkele nijnkuin yxt tulittaja, jo»
ka kyllä yhdestä paikasta sammutta tulen; mut.
ta salaisesti waarallisembaan paickaan tulen
sytyttä jakaickivtt'polttaa, eikö se olis parem»
bi muutamia päiwlä, kuukausia eli wuosia,
jos se Jumalalle mjn kelpais, täällä ajasa kär-
siä kipna, kuin sitte helwetisäijankaicktsesti wai.
waturi tulla? ajatelkaat tätä minun ystäwä»
ni! ja älkät tautinne hädäft toista auttajata it-
zetten walitko, kuin lEsuxen, joka kaickiwal«
dias on jaautta taita, joka laupias on ja tah<
too autta, joka uskollinen ja totinen on ja'pitä
auttaman; sillä sanasansa Hän sen lmvannut
on: etzikäät Händä totisesa nöyrydesä., ustal-
dakaat Hänen päällensä, älkät epäilkö Hänen
awustansa, armostansa ja rackandesMM; al-
kät Hänelle määrätkö kosta, kuinga eli tuusa
Hänen auttamanMa; waanjättakäät se kaic.
kl Hänen halduunsa ja hywään tahtoonsa, sa-
noden aina Seurakunnan kansia: Mitäs Ju-mal ! tahdot tapahw tott', Gmun mh-
tos on ypwa lian, HeM armos apus
osotat koht, Ruin ustojas pysywät lu-
jan. Ellei Hän kohta ensimmaisesa silmänräpäyresa auta, mjn olkat alati rukouxisa.
Rom. 12:12. kyllä apu wihdoin tulee. Pun
ei yhdellä lyömisellä kaadu; mutta jossitä ulcik
hakatan, mjn se wilMn kaatu; lEsus ei

aina
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aina kohta auttanut, koffa Händä rukoiltiin;
waau usiat kerrat toisinans rukoiltamatt piti:
spitaiinen mies, koskahan ensinnnäiftu kerran
rukoili, tuliautetuxi; mutta Cananeanwai'
mo jaKuninqaan mies sait jotakin odotta ja
useimmin rukoilla, kuitcnkl' ei he awuttomaxt
jääneet. Jos Hän meitä jättää sillansa, nijn
wika kaiketickin on lueisa, ja ei suingan Ha-nesa, lueildä vuuttu silloin oikia parannus,
totinen nöyryys, uiko ja rackaus, eli Hän tie-
tä sen, että tuffa meille hyödyllisempi on,
kuin apu. Koettelemisesta se tietän, että kait»
ki on katkeraa sikuna puusa, sen kuori, itze puu,
nestet ja juliri; kuitenkin tämä katkera vuu
kandaa makian hedelmän; sen lne myös ristis»
tä ja sairaudesta sanoa taidamme: usein kuul>
lan sairaan walittawan, että ruoka ja juoma
karwaalle maistuwat; karwaalle, ettei heillä
Jobin kansia ols yö lepoo; karwalle että hei-
dän tipua kärsimän vita; karwaalle ettei hän
elatuxensa keinoja tallitta eli toimitta taida;kar-
waalle , että heidän nijnkauwan wuodetta piA
luän pitä, jäsenkautta woimans kadottawat:
tultenkin täsä karwaasalumalan lapset nijn suu»
ren makeuden löytäwät, että sanoa taitaan;
Christittyin olewan onnellisimmat ristisä ja
sairaudesä, kuin terweinä aikoina; sillä nijl-
le jotka Jumalala rakastawat, taicki
tappaleet Mm parhaaxi
Rom. 3: 28. Me tiedämme ettei meillä wa«

hiMl-
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hingollisembata wihollista ole, kuin oma liha
ja tveri, jonga Pavali kutzuu kuoleman ruil'
mixi; Rom. 7: 24. sentähden on se juuri ow
nellinen, jonga widamiesta Jumala näin nm»
noo; sillä jotaenämmin tämä ulkonainen
ihminen turmellaan, sitä enammin se
sisällinen ihminen päiwä päiwäldä uu-
distetaan. 2. Cor. 4: 16. Wiydointnlee se ol-
kia apu, koffa me kuolemma, nijn pysywäi»
nen terweys sitä noudattaa. Jumala on ar«
mollinen kauppamies, joka meille elämän kuo.
leman edestä, wanhurffauden synnin edestä ja
ijankaickisen terweyden ajallisen sairauden edes»
tä myypi.

Pidä rukouxes ja weisa Wirsi N:o 263.

Toinenkylmatta Kymmenes Sunnun-
tai Kolmmmsuden Pmwastä.

Weisa ensin Wirsi N:o 285.
löytään, että Jumala usiasatilasa anoo japyytä meidän Isydändäm-

me, jos me rutoitta tahdomme, mmsen sydammen hartaudella tapahtuman pita,
ellei se tapahdu, nijn wihasm Jumala ja uhka:
sentähden, etm tämäkansa lähesty minua
suullans ja tnnniome minua huulillan-sa; mutta heidän, jfdämmensä on kau«
tana minusta - - mjn minä mxss teen

tälle
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talle kansalle ihmellisesti. hirmuisesti fakamalasti. Esin 29: 13, 14. tata wastansanoo Hau: lerem. 29: 13, 14. josteet«
zitte minua kaikesta sxdämmestänne, nijn
minä tahdon anda iyeni löftä teildä.
Jos joku wala tehtämän pita, min tapatukon
se sydmmuesta; he wannoit
korkialla äänellä, ilo huudolla -ja ko-
to luda iloiyi sijtä malasta; sillä he olit

kaikesta sydämmesiänsa. 2.
Aika-Kirj. 15: 14,15. totuuspita sydam-
mesta puhuttaman. Psalm. 1-;: 2. Jos
HERralle weisattaman pita, tapahtukon se
sydammestä. Davidikijtetän, että hän wei'
sais kaikesta sydammestä jarakasti sitä,
xoka hänen tehnpt oli. Syr. 47: 70. Pa»
väli Coloss. 3: 16. neuwoo kaima sijhen, kos.
ka bän sanoo: opettakaat ja neuwotaat tel-
tan keskenänne, Psalmeilla ja kijtos n>ir<
sillä ja hengellisillä lauluilla f weisatenarmonkautta HiOßralle teidän
misänne. Jos uffo olkia oleman pita, nijn
olkon sydammestä iuurtununna; joslsina kai-
kesta sydammestä ustot,nijn tapahtukon,
sanoi sihllippus Hamari-palwelialle,
joka wastais ja sanoi: minä ustonlM-suxen Christuxen Jumalan pojaxi. Teko-
Kirj. 8: 37 Jos sinä suullas tunnustat
HlLßran jaustotsydämmesas,
että Jumala on Hmen kuolluista herät-

tänyt,
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nijn sinä tulet autuaxi. Rom. io:

9. jos wiraan askareita ja toimituna tehta»
man pitä, nijn se sydälumestä tapahtukon,
Pavalin neuwon jälken. Coloss. 22, 23.palwelmt oltaat kuuliaiset kaikisa teidän
ruumilllMe Isännillenne, el silmäin ede-
sä palwellen, nijnkum ne, jotka ihmis-
ten mieldä noutawat; rvaan spdämmen
yxikertaisudesa ja Jumalan pelwosa: jataickl mlta tee teette setedkär sydammes-tänne nljnkuin HERralle ja ei ihmisille.
jos lähimmäisen kansia sowittaman pitä, nijn
tapahtukon se myös sydämmesta. Cbristus
lEsus Sunnuntai Paiwätsesä Evangelmmi»
ja sanoo julkisesti, että se joka ei sydämmestä

cmderi anna, hänellä Jumalan tykönä ei andestandamusm ole odotettapana.

Lvangeliumi Mattheuxen 18: v. 23,
/Kijben aikaan sanoi lEsus opetus-

lapsillensa tämän wertauxen: :r.
Tästä nytt tutkittaman pitä:

Ruinga Jumalan lapset lähimmäi-
sensä rikoxet ftdämmestänsä
pi andarvat.

losa waari otetaan:

Mmm l. Itze
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i. Iye andexi andainisen menosta ja
laidasta.

2. Sen hxsdytyrestä.

Mnslmmälnen Oja.
me tämän andexi antamisen menoo

ja laitaa tutkistella tahdomme, niin seu»
rawaiset asian haarat owatwaarin otettavina:
(i.) tuta se on joka sydammestä andexi
anda i wastaus: mi Jumalan lapsi, joka
taiwallisen Isansa affeleita noudatta; sillä
perkeleen lasten sydämmet owat aina wytetyt
wihalla, wainolla, kateudella ia helwctin tiu»
kun tulella. Walcka Innialan lapsi sumesa
kunniasa istuis, ei hän sen puolesta halwcm-
milda itziansa takaisin wedä, ei ajatuxisans
sano: jotka wertaiset owat ne keskenänsä an-
vexi andakon, toisin on laita minun kansiani,
mitä minä nijnalas itziani annan, ei hän näin
ajattele eikä sano; waan hän tietä sen, että
Jumala tasa asiasa ei katzo kenellgän muotoa:
za että kajcki Christityt owat weljet ja sisiiret
Christuxesa, kaikilla on aina Jumala Isänä:
kaicki owat Jumalan palweliat ja sentähden
kestenän/ä kansia palweliat, waicka yhdellä
korkiambi wirka olis) kuin toisella. Joseph oli
Macm-haldianaEgyptisä, kuitenkin weljillensä
andoi andeexi; sillä koffa he langelsit maahan
hänen ttemsä/ ylösojenda Joseph heitä näillä

sanoilla:
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sanoilla: ätkät peljärks; sillä minä olen
Jumalan käden alla. Luomis. Kirj. 50:
19. hän tahtoo nijn pallo sanoa: minä pel-

kään Jumalaa niinkuin Esimiestänt, minä olen
ihminen ja en Jumala, mixi minä syvämme»
sani nijn paisuisin, ettzn minä mielelläni ande.
xi annaisi. Moses seisoi Kuningaan wirkaa,
kuitenkin andoi hän sisarellensa Miriamille an»
dexi, kosta han Mosesta wastan napisi ja Aa.
ron hänen edestänsä rukoili, että han spitalis.
tansa puhdistctuxi tullut olis. Mos. 4. Kirs.
12: 13. Kuka lumalata korkiamdi on i kui-
tenkin Hän ineille ihmis raukoille andcxi an-
da: kuka lEsusta Jumalan poikaa kuunialli.
sembi on i kuitenkin andoi han wihollisillensaandcxi ja rukoili nijtten edestä, jotta Hänenristinnaulitzit. Luc. 23: 24. (2.) Tutkistel-
la!,: kenelle Jumalan lapsi anda andexiiEvandelista sanoo: tukin wchellenne, meidän
lvihamieliemme olkon kuka hywänsä, nijn hän
kuitenkin hengellisen heimolaisuden puolesta im
meidän weljem, että hän myös ustoo Christu«xen päälle eli tunnustaa itzens Christuxeen, el-
lei hän armon waldakunnasa ole hänen weljen.
sä, on hän kuitenkin hänen weljensä luonnon
waldakunnasa, ja ihminen, jonqa Jumala
luonut on ja ylöspitää. (3.) Mitä hänen
fijs pitä andexi andamani heidän ritoxian.sa, miträ rikoret hywansä; se wanha Adami
ei täst kuhunkan pakenemaan pääse; motti sa.Mmm 2 noo:
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noo: mun lähimmäiseni on minun nijn kowin
wihoittanut, en '.ninä sitä ikänäns unhohta
taida; senkaltaisille wastaa lEsns EvanaeliU'
misa: nijn minun taiwallinen Isänitekee teille. Joka näistä kowista sanoista et
heräjä, hän ei suingcm makaa; waan armot-
tomudesa kokonansa kuollut on. Kuinga aiwan
kowin Josephin weljet händä wastan tehneet
olit, he myit hänen orjaxi wieraalle maalle,
josa hän kolme ajastaikaa Fangiudesil isiua täy.
dyi; kuitenkin hän heidän pahan tekonsa heille
andexi andoi. Kuinga kowin Stephanusta
wastan tehtijn? hänen Jumalattomat niha.
miehensä ja wainojansa kiwitit hänen; kuiten»
kin andoi hän heille andexi ja rukoili heidän
edestänsä, kosta hän hengensa ylön andoi. Kuin»
aa kowin Ehristus wihollisildansa waiwattijnZ
he Nttlllitzit Hänen ristiin, syljcffelit Händä;
yhtä hywin rukoili Hm heidän edestänsä: Isäanna heille andeexi. Luc. 23:34. sinä mah»
dat kninga snurexi hywansä lahimmäises wiat
tehdä, et sinä kuitenkan sitä sanoa taida, että
sillä häneldä olet ristinnaulittu eli kiwitetty,
mixes sijs sinä lmnelle andexi andatahdot (4)
Kuinga Jumalan lapsi andexi anda? sv-
dämmestansä, ei amoastans suulla sano: mi>
nä annan andexi; mutta myös stidämmcsänsä
unhohta sen; se suuri Jumala Hän tekee myös
sillä tapaa, Hän anda andexi ia unhohta mi»
ta Händä wastan rikottu on, nain sanoo Hän:lerem.
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lerem. 31: 34. minä tahdon heidän pa-
hat sekonsa anda andexi ja en ikänäns
enää muistaa heidän syndejänsä, Hän
anda nijn andexi, että Hän ei amoastans sääs-tä rangaistuxesta, jonga me siinneillä ansain»
neetolemma; mutta myös nijlle, jotka Hä>
nen kansians owat sopineet, osotta monet hy.
wät työt: hänenrikoxensa on annettu an-
dexi, että hän on saanut kaxikertaisesti
HBRran kädestä taickein täh-
den. Esai. 40: 2. OikianCyristityn audexi
andaminen ei ole toisin, hän ei paljaldanja ja.
tä kostoa pojes; waan kostaa pahan hywälla,
niinkuin esimercki sijhen lojephisa on, hän et
ainoastans andanut weljillensä andexi; waansen siwusa teki heille alati hywin. Minä,sanoo Joseph: rawiyen teitä ja teidän lap»
senne: ja hän rohwaiji heitä ja puheli
yjtäwälllsestt heidän kanssansa. Luomis
Kirj. 50: 2t«

Toiven Osa.
hyödytyxen, kuin Jumalan lapsilla on

>»< fijtä, että he sydämmestänsä wihollisil'
lensa andcxi andawat, osotta lEsus sanoden:
nijn minun taiwallinen Isäni tekee
teille: joka sydämmestänsä anda Myollisellen-
sä andexi, hänellä on sitä samaa lumalalda
odotettavana, ei nijn ynnnärtäin, kuin ansait>

Mmm z zlsiM'
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zisimma me lumalalda syndein andexi saami.sen; eli että Jumala stindein andcxi andamist.sa feurais sopiwalsia ihmistä, ja niinkuin ikä.
nans oppishelldä se,:; ei ole Hän myös sitä tä.
sä tietää andaa tahtonut, kuin olis se luma.
lallinen ja inhimillinen andexi andaminen juu,
ri yhdenkaltainen; waan että yxi andexi anda»
minen seuraa toista, ja että me lähimmäisen
andexi andmnisesta taidannne päättä ja ilolla
hawaita, että meillä autuaxi tckewainen usso
«n, jokarackauden kautta työtä tekee, eikä sil»
len katumattomuden, sopimattomuden ia kos'
ton pynnön kansia seisoa taida. Jumala koh«
tudetta sitä waati, että yri toiselle auda an«
dexi; sillä jos .tzän syndisette puolettoman riko.
xen andexi anda; eikösta sijs yxt weli toiselle
halwan ja ajallisen rikoxen andexi anda mah»
daisi? koffa ihminen hawaihe ja sydämmesansä
tietä mitä Jumala hänelle lahjoittanut on,
nijn hän on mieluinen lähimmäisellensä myö.
den andamaan, mitä hän rickonnt on, et hän
ajatteleckan kuinga paljo hän bändä wastan ric«
konut on; waan hän ajattelee: jos Jomala
nijn momt ja suuret synnit minulle andexi am
danut on, ja minulle hywin tehnyt; mitä se
on kuin lähimmäinen minuawastan, tehnyt on?se ei ole mitän: täsa yxi ei ole toiseen werrat-
tapa; fillä syndi lumalata wastan tehty on
sunrembi, kuin jos koko mailma yhtä wmistä
wastan ricksnut olis: syndi se vita punnitta.

man
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man ja mitattaman, ei aina ulkonaisen suu.
rudensa jalken; waan sen personan jälken jokasen kautta on tullut wihoitetuxi. Jumala
Hän on loppumattomasti suurembi kalckia ih-
misiä; kuitenkin tahtoo Hän ihmisille heidän
syndinsä andcxi anda; eikö se ole puolettomas-
ti kortta ja kunntoitettawa? koko mailmasaei
mikäu asia Mellakan sijhen werratta taita.
Se pidetän onucllisna, joka on rikas; uuttiv>se wastaonnclltsembi Jumalansakans-sa on sowitettu ja saanut syndinsä anoen: ta-
ina jalkimmäisembi johdatta taiwaseen; mut-
m edellisten siwusa helwettijn alasmennä tai
tan: hopia ja kulda ei taidalauttaHEß-ran wihan paiwänä. Rickaudet mielittä'
wät ihluista ainoastans nijn kauwan, kuin hau
täsä mailmasa elää, ei aina nijnkän kauwall;
sillä raskasa taudisa ja kowasa kiusauxesa ole»
tvaa ihmistä ei rickaus mielittä taida; luutta
Jumalan armoa, joka syndein andexi andam:-sesa seisoo, taita ihminen iiankaictiftsti
ta, tämän päälle Eliphas katzoo, koffa ha l,
lobm 22: 21. sanoo: mjn sowi nptt Kä-
tten tanffans, ja ole rauhallinen; sijcäs
saat palio hyrvää, se on: sinä saat paljos-
ta hywästa mielittä itziäs, sekä ruumin, että
sielun puolesta, täällä ajaasa ja siellä ijankaic-
kisudesa.

Nytt olis toiwotettapa, että kaicki ih,ni'ct
tätä ajattelisit, että he aina pysyisit Jumala',

M m m 4 lap'
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lapsina; mutta sen pahembi! enimmän osan
kansia on nijn kauwas joutunnt: he tahtomat
paremmin olla perkeleen lapsina, kuin IsanJumalan taiwaisa. Katzo ainoastans jotain
ymbärilles Christittyin seasa mailmasa, nijns
kohta hawaitzet, että he enämin wihawatkuin
rakastawat, enämmin sadattelemat kuin siuna«
wat, mämmin pahaa tekemät, kuiu hywää,
pyytäwät enämmin kostoo luinalalda, kuin
widollistensa edestä rukoilemat: silloin ei se jo.
ka toisen wihojttanut on, eikä se joka wihoite-
tuxi tullut on,ensinkän sowindota ajattele. Rij.
taicken awio pari tahtoo paremmin satanan ni>
mesä eritä toisistansa, kuin Jumalan nimesä
anda toisellensa andexi jarackaudesa ja yximie-
lisydesä yhdest elää. Weljexet, heimo- ja suku»
laiset jonkun perinnön tähden joutuivat nytt
rijtan ja wihaan, yxi kaikella kurilla etzi tois-
ta wahingoitta. Mitkä riidat kuullan usein
kylällisten ja wirka weljein matilla, ilman ha»wptä ntjn he eläwätkuin julkiset wiholliset: nä>
mat todellakin omatperkeleen lapset, jotkaKas.
teensä lijton omat rictoneet. Wiha ja kateus
omat perkelen kuwa, perkelettä ei paremmin
matara taita, kuin silloin kosta wiha jakateus
maalatan, sanoi Lutherus mulnain. Te jot»
ka sopimattomudesa elätte, ettekö hämmästy
tätä, että te kutzutan perkeleen lapsixii ah! seolis teille parembi ollut, ettet te ensinkänMKiimasa eläneet olisi, eli että te järjettömät

luon»



luondokappaleet olleet olisitte, woi teitä! kos'
ka te sopimattomalla sydammellä menette
HERran Ehtolliselle: Suullanne te kyllä lE-
surelle suuta annatte nijnkuin ludas; mutta
teidän kostoo pyytäwa sydämmenne ja oma-
tundonne on hauta, josa monoa haisewaa raa-
toa makaa. Teidän rukonxenne on turha, to»
fin syndi Jumalan edesä Psalm. 109: 7. te
rukoilette teitänne sywemmäxihelwettijn; aja.
telkaat perään itze, kmnga te ihiänne sadatte,
lette, kosta te rukoiletta: anna meille mei-
dän syndimme andexi, nijnkuin mekin
meidän rvelwolllstemme andexi annam-
me; te tahdotte silloin nijn palio sanoa: tai»
wallinen Isa! niinkuin me itzemme käytämme
lähimmäistämme wastan, nijn käytä sinäsinms
meitäwasmn; en me tahdo andexi anda, sen.
tähden älä sinäkän anna meille anderi; waan
kiroile, rangaise ja lyö meitä helwetin tulella
ja pauhinalla. Jos te tämän rukou.ren ulos'
sulkea tahdotte, niinkuin muinainen yxt mies
teki, nijn tietkäät se, että Jumala kohdas»
tcms suuttu teihin, jakokonans kaändä ttzensä
teistä pojes; sillä ei Hän salli sitä, että Hä.
nen rukouxensa katkoitaisijn. Kaicki teidän
uhrinne, jotka te Jumalalle edestuotte, owar
Hänelle kauhistus, ett te tahdo lEsusta totel.
la, joka Math. 5: 23, 24. huuta teille: jos
sinäuhraat layjas altarille jasiellä muis.
Mt,ettäweljelläs onjHtakin sinua was-

Mm m 5 tan,
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tan, nijn jätä sinne lahjasaltaritt eteen,
ja meue ensin sopimaan n>eljcs kain/a ja
tule sltte lahjas uhramaan. Uhrit jotka
fostoo pyywwaistlla käsillä edestuotan, ci tai.
da Jumalalle kelwata; silla ractcmtta Hän
tahtoo ja el uhria; teidän Kirkon käymisenne,
ja almun jakaminen, ei enfingän hyödytä tei»
tä, nijn kauwain kuin te sopimattomudesanne
pysntte. Ajatelkaat tätä hywät Christityt!
te otetta welkapaat, ei ainoastans kuulemaan
Christuxen kästyä z mutta myös Hänen aste.
leitansa noudattamaan; alkät totelko mitä
liha ja weri sanoo, kosta be kostoon teitä wietel.
la pyytawat; waan pukekaar teitänne sy-
dänunelllsellä laupiudella, ystäwpdellä,
nöyrpdellä, hiljaijuoella ja pitkamielisy-
della, ja kärsikät toinen koijianne ja an-
dexi andakaat toinen toisellenne, jos
jollakin on kannetta toista wastan, nijn.
kuin myös Christus teille on andexi an-
danut, nijn myös tekin tehwt. Colosi. 3:
12, 13. Kosta liha ja weri sanoo: wahä
kunniaa sinulla sljtä on, ettäs kohta andexi an-
nat ja itzes nöyrytat, annat itziäs jalwoin tal.
latta; nijn Pavali sijhen wastaa: Rom. 2: 7.
Jumala andaa niille, jotka pxytawät
ustfstä, tunniata ja katomatoinda me-
noa,kärsiwällifydellä hywisatoisä, ijan-
taickisen elämän. Ajattele sitä hywin, et.
ta jota cnälnmän aikaa wiha VV'

syy'
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syy, sitäraffaambi on sitä ulosjuritta; sen»
tähden neuwoo Pavali: Ephes. 4: 26. älkät
andako Auringon laskea yliye teidän rvi-
hanne. Joka sijsnytt PyhänHengen awul-
la kohtaa wihoittamisen hywillä töillä, wihan
rackaudella, älkän hän sitä totelko, että hän
sentähden mailmalda ylönkatzotan; waan loh-
duttakon ihlänsä sillä, että hänellä armollinen
Jumala taiwmsa on, ja tämä lEsuxen kallis
tvaknntus: mjn myss minun taiwallitten
Isäni tekee teille. Autuasrauhaisesi ain
elää, Rijma, wihaawältane, Rakas-
tane rauhaa täällä, Hartaast sitä ha-lainne »Rauhaa aina ratenda, Soma
häjy hämmendä, Sepä lapsex
le, Luetan juur humalalle.

Pidä rukouxes ja fitte weisa Wirsi N:v4s.
KolmasKolmattaKymmenes Sunnun-

taiKolminaisuden Paiwästa.
.

Weisa ensin Wirsi N:o 58.
Waldamicbct. Vsalm. 82: 6.

kutzutan lumalixi, ei heillä kuiten-
'VZlV kan wapamka ole, tebdä mitä he
tahtowat; waan heidän pitä kahomanylöspäin
ja alas väin, se on: katzomcm ylös päin luma»lan puoleen, jolda he waldansa ja Herraudensasaanet owat, ja alas vain alamalstensa puo»
leen, ja uwlembia kohtan hywiti ja sovlwai.

M



924 Xolwas Roimatta Rymmenes Sunnuntai
scsti itziansä käyttämän. Jumalan Moleen,
pitä heidän katzoman; silla Hän on sefdka pa-
nee asettaRunmgaat.
Dan. 2:21. sentähden owathe nijnkuin Ju-
malan alammcnset, welkapäät, nijnkuin myös
yhteinen kansa, itziansä HänenLakinsa ja käs°
kyinsa jälkeen ojendamaan: näin puhuttelee
heitäDavid: Psalm. 2: io, 11. Te Runin-
gaat! siis ymmärtäkaat:jatemaanduo-
marit! andakaat teitänne kuritta. Pal-
rvelkaat HLXraa pelwHsa, ja iloitkaat
rvapistuxesa. Kosta Phamo et totella tah-
tonut; waan kiukusa kyjyy:
ra, ionga aända minunpidäis kuuleman:
Mos. 2 Kirj. 5: 2. sai hän ajallisexi ja ijan»
kaicriscxi wahingoxensahawaita, että yxi hän»
däkin korkiambi ja woimMsembi oli. David
tiesi stn ylön hywin, sentähdeu hän täydellä ha»
lulla ja yxiwakaisesti JumalanLain ja oikeudet
pitää koki; ja sentähdeu kutzutan bän myös
miehexi Jumalan sydammen falten. 1.
Sam. 13: 14: Sitalikin pitä waldamiesten
ja hallitziain, myös oikein HMänsä käyttämän
almnmaisianjakohtan. Nijnkuin nytt Esiwal»
lan miehet pnä katzoman Jumalan ja alam«
maistensa puoleen; nijn waaditaan samalla ta»
walla alammaisilda, että he sekä Jumalaa,
että Esiwaldaansa kohtan oikein ja stweliaasti
heitänsä kayttawät, josta asiasta me saamme
Evangeliumisa kuulla.

lkvan-
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Mvangeliumi, Matheuren 22: v. 15.

/Kijhen aikaan Memt Phariseuxet pi-
tämaan neuwoa/ tuinga he lE-suxen 3c.

Tasiä nytt tulee tutkisteldawaxi:
Ahtä Jumalala fa kohtaniyensä käyttäwaä Perheen-Isandää;

Sijnä, että hän
i. Andaa Jumalalle, tuin Jumalan

«nmt, ja
2. Andaa Lsin?allallensa, kuin Lsi-rvallan owat.

Mttsimmäinett Oja.

Aoffa Pharistusten opetus lapset tämän ka«
walan kysymyxen edestoit: Sopiko

Reisarille anda weroa, taicka ei i injn etse sitä warten tapahtunut, että he täsa asiasa
Cbristurelda olint neuwoituri tulleet; wacm
että he Mnen sanoisit solmenntt ja kiedoneet 0.
lisit. Jos Christus wastcmnut olis, että st
sowet, nijn olis kaicki ludalaiset Händä was»
tan nosneet; jos Hän taas kteldanyt olis; nijn
Herodexen palwelioilla, tlla jawalda ollut o»
lis Handä kijniotta; mutta asia Mtvl peräti

toisin
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toisin kuin he luulit; sillä kosta wero«
rayan nähnyt oli, ja heidän omasta suustansa
kuullut, että Keisarin tmva ja päälle kirjot»
tus sen päällä seisoi, niin seurais tämä was,
taus: andataat Reisanlle,
rm owat, ja Jumalalle, kuin Jumpan
«wat. Jumalinen Perheen:lsandä, zoka
Chrtsturen Mstyn jälken, ensin etzii luntalan
waldakunda, pitää huolda sijtä, että Jumala
ensin Ms, kuin Jumalan owat. Mitä on
siis se, kuin Jumala meildä anoo ja meidän
Hänelle andaman pitä i se on sydän: anna
mittttllepoikani! spdämmes. Sananlast. 23:26. Kosta Jumala snoända meildä anoo,
nljn leikitze Hän kansiamme, niinkuin M tap<
sensakanjja, hän anda lapselle jotakin, ja pyy-
tä , että lapsi sen taas bänelle annais. Pa«
radisisä me sen sydämmen, joka oli Jumalan
oma, pojes otimme, ja annoimme perkeleelle;
mutta nytt huuta Hän: anna sijs minulle sy»
dämmes/ eli tahtoo Hän nljn paljo sanoa: mi»
nä olen andanut sinulle minun syoämmeni,
nimittäin; ainoan Poikani, anna sijs nytt sen
edestä minulle sinun sydämmes; perkele tosin
myös kyllä balajaa ihmisen sydändä, hän lu«
paa ihmiselle, nijukuin hän Christuxelleckin
lupais, sen edestä tämän mailman kunnian.
Perkele suuresta rickaudestans terraa, kusa
hänkuitenkin on kerjäläinen, ei hänellä mitä.
kan ole; hän pyytä sydändä saadarensa, pal.

jal-
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jaldansa sen puolesta, että hauella sijtä ijankaic-

kiscsa waiwasa joku ilo olis, ja sen aliuomai'
sesta kiwustaihianshuwitta ja mielittä taidais;
mutta oikia Christitty ei anua itziänsa perta;
waau taiten mcnetta itzeusa:ei hansydänöän-sa muille auna, kuin ainoastans Jumalalle,
hau andaa Jumalalle yhden syndeinylihe mur-
heellisen ja särjetyn sydämmcn, josta David.
Psalm. 51: 19. puhuu: ne uhrit jotta Ju-malalle kelpawat owat murhellinenhen-
Zi, ahdistettua ja särjettyä stdändä, ect
jina Jumala hyhäa. Christitty audaa
myös v.lmalallensa suunsa ja kielensä; war-
jeleekielensä pahudesta ja huulensa rrilp-
viä puhumasta za sitä wajian Jumalan
lljtoren alati suusansa olla saldi. Psalm.
34: 14,2. Korwansa kallistaa hän nijn n-
sein kuin Jumala hänen kausiansa puhua tal>
too: Esat. 55: 3- jos hän Kirckoon tulee, sa<
noo hän Samuelin kansia ja tawalla: mchu<>LRra; sillä sinun palwelias kuulee.
1. Sam. 3: ia. Muut jäsenensä andaa
hän eiftnnille wääryden sotaaseiri;
Jumalalle rvanhurstauden sota aseiri.
Rom. 6: 13. han tuolettajäsenensä, iot»
ka maanpäällä orvat. Colosi. 3:5. Jos
Jumala hänelle lapsia anda, nijn hän ne In.malalle takaisin uhraa, hän kokee kafrvatta
heitä kurituresajaHMXrannuhtesa. E-
phef. 6: 4. Jos Jumala ajattisitta tawa-

roills
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roilla blwen siunannut on, ei hän nijtä
sä jaomaisillensa pidä; waan jakaa köyhille;
hän muista aina Cbristuren sanat: Math. 25:
40. sen kuin teoletta tehneet fhdelle näiS'
tä wähimmistä minun weljistäni, sen te
teitte minulle.

Töitten Osit.
mcnettä itzensä myös bywin Esi>

waldaansakohtan, andaa Keisarilletuin Reisarin owat: hän on Pavaliloa op«
pinutsen, ettel Issiwaldaa ole muutoin
tuin lumalalda, ia se kuin itzensä esi-rvaldaa wastan asetta se on Jumalansäätyä rvastan. Rom. 13: 1, 2. Koska
Petari Esiwallan kutzuu ihmillisexi säädy-
xi 1. Petar. 2:13. mjnsanat ei nijn ole ym-
marrettäwät, niinkuin olis Esiwalda ihmisil«
da ja ei Inmalalda säätty; waan Esiwalda
kutzutan ihmillisexi säädyn: osittain sen puo»
lefta, että ihmiset owat meille Esiwaldcma ja
ei Engelit: osittain myös, että Esiwalda ih.
misild<i walitan: osittain wielä senkin tähden,
että Esiwalda ihmisten tähden, ja ihmisille hn-
wäxi asetetan ja ihmisten asiain ja toimitnstenkansia on banellä tekemista. Esiwalda on tar»
peellinen ja terwellinen sääty;'ja nsin wähän
me Esiwaldaa paitzi olla taidamuse, kuin Au.
nngota taiwaan lakeudella. Esirvalda on lu>

ma»
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walan säaudö ja kunniallinen lahja Imnalal«
da; hän suojelee ja edes wastaa meitä, että
me puolisomme ja lastemme kausia raubasa ja
lewosa istua taidamme? ja sen hywyyden kuin
Jumala meille suonut on> ilman kenenkan yl-
läcköta wapaasti nautita. Kosta nytt asiat
nijn owat, uiju tulee Christttyn anda Keisarit,
le, kuin Keisarin owat. JumalinenPerheen-I'sändä andaa sijs Esiwallensa kunnia rahan,
josta Pavali Rom. iZ: 7. sanoo: andataat
sijs sille kunnia, jollekunnia tulee. Wi«
mau tähden pita Csiwallalle kunnia osotetta»
man, se on: ei ainoastans sydammesa Esiwal»
laxituttaman jatunnustettaman, ja arwolla
hauesta puhuttaman; mutta mnös ulkonai-
sesti sanoittaja töillä kmctiuamen kuunia la ar>
wo osotettamau. Sitälikin pita Esiwallalle
annettaman rukchus raha, Pavalintuxen jälkeen: 1. Timothy: 1. Nijn minä
sijs neuwon teitä, että ennen taictia pi<-
dettäisin anomiset, toiwotuxet
ja kijroxet, wlckein ihmisten edejtä:
Kuningasten jakalken Mrvallan edestä:
Siihen aikaan yxi julma ja pakanallinen esi»
walda hirmuisella tawalla hallitzi? ja Pava»
li kuitenkin tahdoi sitä? että Christlttym hänel'
leckin rukou s rahan andaman piti. Wiela pi«
tä myös Estwallalle / kuulialluden raha

koffa Esiwalda senkaltaisia asioi»
ta käffee, jotka ei omatundoa, eli sitä luma>

N n»; lan
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lan sanasti perustettua oppia wastan ole, nijn
alammaiset owat welkapaät kuulemaan; käffy
Menon selkiä: Rom. 13: i. jokainen ol-
kon Mwallalle, jolla waloa on alam-
mainen: ja Tit. 3:1. neuwo heitä, että
he pää miehille ja Msiwallalle alammai»
set ia kuuliaiset olisit. Petari hän waati
sitä samaa: 1. Petar. 2:13. olkaat alam-
maiftt kaikelle inhimmilliselle säädylle
<>jLXran tähden: olisto se Huningalle
niinkuin ylimmäiselle, taicka Päämie-hille, nijnkuin nijlle, jotka Haneldä lä-
hetetyt owat. Mutta jos Esiwalda käffee
sitä tekemään, kuin Jumala kieldanut on, eli
kieldä sitä tekemästä,kuin Jumala kästenyt on,
nijn senkaltaisisa asioisa ei pidä kuultaman;
wacm enää tulee kuulla lumalata, kuin
ihmisiä. Teto.Kirj. 5: 29. Prophetan Da-
nielin tykönä löytän kaxi esimerckiä, kuinga ne
kolme miestä ei totelleet NebucaoNezarin käs-
kyä kuwan palwelemisesta; waan ennen an.
noit heitänsä heittä tuliseen pätzijn. Dan. 3:samatta tapaa, kosta Darius annoi käffyn, et-
tei kolmeen kymmeneen pälwään yhtäkään lu°
malata; waan Kuningasta yxin, rukoiltaznan
pitänyt, nijn Daniel ei sitä totellut. Dan. 6:
io. Wihdoin pitä Esiwallalle annettaman
weroraha: andakaat kaikille mitä te wel«
wolliset olene, sille wero, jollervero tu-
ke, siUe tulli,jolle tulli tulee.Rom. 13:7.

Kuin-
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Kuinga paljo annettaman pitä ei sitä määriä
taita; sillä ajaat, tpersonat, maakunnat
ja tawallisuus ei ole yhtälaiset, ja sen puo<
lesta ei mitään wifiiä sanoa taita; ne leivite-
tään tarpeen ja tilan jälken. Cbristilliset hal»
lihiat, joilla on Isällinen murheen pito alam»
maisistansa, ei heitä puolettomilla ulos teoilla
rasita.

Tähän jo seisahm taittaisijn; mutta tot»
telemattomille manauxexi m muistutuxeri, tat>
domma me wielä seurawaisia edestuoda: sinä
joka tätä luet ja kuulet, kuka tiesi! sinä sydäm.
mesäs olet fijtä woitettu, ettet sinä Jumalalle
ole andanut, kuin Jumalan owat, etkä Esi-
wallale, kuin Esiwallan owat; mitämar.» o-
matundos soilnaa sinulle sen, että sinä sydäm<
mes mailinaan ripustanut olet, suuremman
murheen maallisista kandanut, kuin taitvaNi-
sista, euämlnin ruumistas, kuin sielustas, ja
näin ett ole Jumalalle sydändas andanut; sil»lä ett sinä taida palrvella lumalata ja
Mammonata.« Math. 6: 24. Sinun sy-
dammes lähimmäisen tykö, on wihalla täytetä
tynä, senkaltaista ei Jumala tahdo, etts tap
dackan sitä Henelle andaa; sillä ei se ole sinunwallasas. Wihainen ihminen ei ole vmasa wat«
lasansa, eikä itziansä hallitze. Eli että sinun sy-
dämmcs on riettailla haluilta ja himoilla täy-
tettynä,joka nwös ei Jumalalle kelpaa. Kuin-
ga suu, kieli, korwat jamuut jäsenet luma-

N n n 2 lal-
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lalle annettaman pitä, sijtä ett sinä cnsinkän
tottele; tawaroistas osotat sinä audclimsuden;
mutta kenelle sinä andelias oleti ett lEsuxelle
eikä Hänen tarwitzewille jäsenillensä, waan it-
zelles ja omaifitles; köyhä Lazarus tussin lei>
wän palan saanut on, joka pöydäldäs on pu«
donnut. Wot sinuas! sinä olet surkiasa tila«sa, sydändäsett sinä Jumalalle anda tahdo;
eikä Imnala sydändänsä anna sinulle; waan
kaändä sen sinusta pojes, sinä olet tuettapa
nijtten parween, joista Jumalan sanoa täyty:
minun spdämmeni ei «le senkansan tyLo,
aja heitä pois minun edestäni ja anna
heidän mennä. lercm. 15: 1. Sinä luu.
let, että aikaa wielä kyllä on sydändäs luma»
lalle andaa , ellei se ennen tapahtu, nijn se
wanhuoesa tapahtua taita, eli kuolema wuotel»
la; mutta sinä petät itzes. Kosta Linnan
haldia kerran wibollisen Linnaan sisälle pästä.
nyt on, nijn ei se enää ole hänen wallasansa,
ajaa wihollista Linnasta ulos; kosta hän tah.
too. Kosta sinä huolimattomudesta rahas
warkaille ja ryöwäreille jättänyt olet, nijn ett
ftnnkan kohta, sijhen aikaan kuins tarwitzet,sitä takaisin saada taida. Kostas sydämmes
maitmalle andanut olet, nijn ei se seisoo sinun
wounajas, otta sitä takaisin, kosta tusta pääl.
le tunqee. Joka ei tänä pänä ole walmis,
kosta Jumala astuu edes ja sanoo: poikani:
anna minnUe sinun sydämmes, kuka ties

hän
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hän huomena tulee myöhääni helwetisä ma,
taa lukemattomat, jotka aikoneet olit sydän-
däns andaa Jumalalle ja parannusta kuole-
ma wuoteella tehdä; ja ettet sinä sydändäs
Jumalalle andanut ole, nijn ett sinämyös sa-noa sitä taida, että sinun kielelläs, kor«
wlllgs ja lnuilla jäsenilläs selkiä meno on, ei
nekän Jumalalle kejvaa, kosta sydän puut-
tu. Että sinä myös nuriset monen ulosteen
ja werorahan ylihe, nijn ett sinä taida sijtä
kerffata, että sinä Esiwallalle annat, kuin Esi.wallan owat. Usty se, että sinun syndis, sensuuren weron, kuin sinulda waaditan, nikoin
saanet owat. Jos sinä selkiästi Kunnia -ja
Rukous rahan maranut olisit, nijn ei nijn
monda wero rahaa sinulda waaditaisi. Mut»
ta etkös aiwan hgrwoin rukoile' Esiwaldas e,
desiä? Jos jokainen olis nijn walmis rukoile,
man Esiwaldansa edestä, kuin ollan walmjjt
panettelemaan, laittamaan ja walittamaan
hänen ylisensä, nijn asiat maasapalio pareM'
min seisoisit: Jos me perään ajattelisimme,
mikä suuri autuus se on, yhden siwiän ja cu>
mian Kuningaan hallituxen alla elää ja asua,
nijn me kaiketickin ahkerammin hänen edestän»
sä rukoilisimme, ja mieluisemmin annaisim-
me mitä waaditaan. Jos täsä asiasa erhet-
tynyt olet, nijn tee parannus; anna Jumalat,
le senkaltainen sydän, joka sen ylitzemurhehtij,
että sinä nijn huolimattomasti itzes käyttänyt

olet
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olet ja sydämmes latomaisiin kappaleihin ri«
pustanut, seura tata Jumalan neuwoa: nijn
pese nvtt Jerusalem sinun sydämmes pa-
hudesta, ettäs a neruxi tulisit. lecem. 4:
14. pese se katumus kyyneleittä, pese se sillä
werellä ja wedella, joka Christuren kyljestä
wuosi. huuda Jumalaa aures jarukoile Hän.dä sinun sydändäs puhdistamaan, Davidin e»
simerkillä: luo minuun Jumala! puhdas
sydän ja anna minulle uusi rvahwa hen-
gi. Psalm. 51: 12. Kijtä myös Jumalaa
wiriästi Christillisen Esiwaldas edestä «a anna
mieluisella sydämmellä nijn kauwan kuins
taidat, ole nönra, niins taidat olla wisii, että
vlosteot eli wähetään, eli Jumala sinulle nijn
rundasasti andawa on, ettäs maxaa taidat,
ja wiela sitteckin sinulle ja lapsilles waraa
jääpä on; jakuin tämä hetken aikaa on pääl-
lä seisonut, nijn wibdoin sinun wiheljäinen e.
lämäs loppuu, ja sinä tulet sijhen paickaan,
josaeienää Esiwaldaa, eikä alammaisia o«
leman pidä, ei Herraa, eikä palweliaa; waan
kaicki owat wapaina Herroina ia taiwaanßuh.
tinoina.

Pidä rukouxes ja weisa sitte Wirsi N:o 63.

Nel'
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Neljäskolmatta Kymmenes Sunnun-

tai Kolminaisuden Paiwästä<
Weisa ensin Wirs» 378.

se suuri ristinkandaja Job kuole'
-3A! mau kautta kaicki rackaat lapsensa ka-

dottanut oli ja omaiu waiwains
alia syy hänellä myös oli ajatella omaa kuole,
malansa, mjn lohvuttt hän ihiänsä ylös non.
femisella: Minä tiedän minun lunastaja-
ni eläwan: ja Hän on tästälähin maan
päällä seisoma ja waicka rvihdoin mi-
nun nahkani ja tämä ruumis lakastu;saan minä kuitenkin minun lihasani näh-dä Jumalan, Hänen minä olen minut-
lenl näkemä ja minun silmäni kayowat
Händä ia ei kengän outo. Job. 19:25,26.
jota tasa lohdutta ihiänsä, on Job/ yri mies,
joka itze lumalalda sen todistuxen sai, että
hän oli waka, hurstas vel-
käwäinen mies ja wäln pahaa. Job. 1:
1. Tätä padexui helwetin hengi perkele; jon.
ga tabdeu hän Jumalan sattumisen perään
bäuenhywyydensajatawaransa, karjansa ja
lapsensa, kaicki yhtenä paiwäna surkiästi mp°
poi; tosin Job itze myös perkeleeldä lyötin pa»
twilla paisumilla kandapäästa kijreseen asti, ja
sen flwusa myös ei aiuoastans ystäwildänsa;
mutta lnyös omalda waimoldansa waiwa.
tuxi, duomttuxl ja!pilkaturi tuli, kusa Kuten»

N n n 4 km
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ktn waimon olis pitänyt oleman hauen lohdn.
tureusa ja apunsa tasä surkeudesa. Mutta
Milla lohdutti itztansi Job tasä surkeudesa i to-
sin silla: Minä tiedän lunastajani (la-
tvan, hän tahtoo sanoa: waicka minulla on
suuri tuffa, en minä kuitentan sen puolesta
epäile, waicka kaicki lapseni owat jo polja,saan minä heidän kuitenkin taas ylösnouse,
mifesa, jos ininä ihe kuolen ei se minua wa°
hingoche; Minun lunastajam on tästälä-hin maan päällä seisoma ja minä tiedän
lunastajani elämän. Mitä muut luma-
lata pelkawäiset uffowat, sen minäkin uffon;
be uffowat lunastajansa elawön, sen luiuä.
tiu uffon, he uffowat, että hän oM maan
päällä seisowa, lninä myös, he uffowat, että
waicka heidän nahkansa, ja tämä ruumis la.
kastuu, saawar he kuiteukin lihasansa nähdä
Jumalan, sen lninäkin uffon. Katzos näin
snrkeudesansa Job ihiänsä lohdutta ja tahtoo
nijn paljo sanoa: minä olen sijta wahwa ja
sen päälle luotan, etten minä surkeuteeni ijäti
pysymään jää, kuoleman kansia sen loppunsa
saaman pitä, ja että lunastajani elää, nijn ei
Hän haudasakan minusta erkane; waan mi,
nun tomuni warjelee, ettei sijtä plentndäkän
huku ja nijnknin Hän ensimmäisen ihmisen to.
mnsta teki, nijn Hän myös minun wijmcisel-
dä maasta paljota kuuntallistlnmin herätAwä on; jona minä lihasani saan nähdä
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Jumalan. Tämä minun lihani, joka mm
pahalle haisee/ että jokainen pilo minua, ta-
sin lakastuu; mutta silloin saa se toisen m.',
non, nijn että se kuin katowainen ja raadolii»
nen ollut on, pojes pannaan. Mifta Job
ihiänsä lohduttanut on, stjta lobduttawat hei'tansä kaicti Jumalan lapset, ei ainoastans
silloin, kossa he itze kuolemat; mutta mnös
heidän omaistensa täalda lahdennösa.

Svattgellllmi, Match. 9: v. iB.
/Kijhen aikaan koffa lEsus naita
<> kansalle puhunut olt/ katzo! mjn
yxi päämies ?c.

Tästä meillä nytt on tlla tutkistella:
Sitä omalstensa kuoleman Mye, xloZ°nousemisella iniansa l-nmalan lasta;

losa waarijnotetan:
1. Ruinga tämä lohdutus on hywin

perustettu; silla ylös nousemus on
wisjt.

3. Ruinga tämä lohdutus oikeiit
dammen wiprvotcg; silla ne
asti wolleet ylösnouftwat Nms
niaan.

Rnn 5 Hn-
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Iknsimmäinen Osa.
oli ainoastans mi templi, ni«

«V mittain lerusalemisa; mutta jokaKau.
pungisa oli heillä heidän Opvibuonensa ja
ja Synagogansa, joihin he joka Sabbathi
tokonnuit; siellä lapsensa ymbärins leickaisit,
yxi kappalet Moseresta ja Phrophetain kw
joitnttsta heille siellä myös selitettiin; scn nlit»
Ze oli aina joku veraan katzojana, joka sijtä
waariu ottt, että kmcti kunniallisesti ja saa»
dyllisesti tapahduit: häneldä myös epäildä»
wäisisä asioisa neuwoo kysyttin: senkaltainen
Oppi-Huoneen päämies oli tämä lairus, hän
on nytt se sama, joka tulilEsuren tykö ia sa-
noi: H<3R.ra! nxtt Hn mmun tyttäreni
kuolemallansa; mutta tule ia palle kä-
tes hänen päällensä , niin hän wiltoo:
tuinga kowln tämä Isan sydammelle käwi,
nähdän kyllä sijtä, että hän itze meni lEsu-
xen tykö ja kumarsi Händä. Hänellä oli kui-
tenkin se toiwo sodämmeMsä, että lEsusnen tyttärensä elawäri tekemän piti, sentah-
den sanoo län täsa: HLRra! la sen kansia ei
ainoastans toiwoansa ja uskallustansa tiettä,
wäritee; mutta myös tunnustaa Häncn stxi
HENrari, jolle ei mitään mahdotoinda ol-
lut: bän tahtoo nijn palio sanoa: älä sttä ih'
mettcle, ettti ininä sinua rukoilen, minun tus»
kani on suuri ja waattlminua nöyryttämään

ihi-
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ihiäni: Minun tyttäreni on kuolemallan-sa. Christus olis kyllä tainnut sanoa talle
päämiehelle, niinkuin Kuiungan miehelle:mene sinun tyttäres elää: ja nijn poisolle.sansa hänen kuolluista herättä tainnut; waan
ei se nytt Hänelle kelwanmtt; mutta nytt tah.
dot Hän läsnä ollesansa tämän ihme työn tel>
dä sen kansia osottaxensa itzensä sen H<3R.»ran olewan, jolla helwetin jakuoleman
awaimet olit. Ilmest. Kirj. 1: 18. Kosta
lumalata pelkäwäiset wauhemmat kuoleman
kautta ractaat omaisensa kadottamat, nijn he
tosin surewat ja itkewät, ei kuitenkan puolet,
tomasti; sillä he owat sijtä wisseytetyt, että
Christus heitä jällenseläwäxi tekewä on, nijn-
kuin täsä lairuren tyttären. JumalinenPer-
heenisändä epäile Mwähemmlnlastensa ylös
nousemisesta, kuin hänellä on sijben selkiät lu«
pauret: Sinun kuottees elawät ja minun
kuolleet ruumlNl nousewat jallens kilol-
lnista. Esai. 26: 19. Rayo! mmaawan
teidän hautanne ja tahdon teitä, minun
kansani! sielda tuoda ulos. Hesek. 37:12.
tNonda jotka maan tomusa makawat,
herälawät, muutamat ijankaickseen elä-
mään ja muutamat ijankaickiseen
taan ja häpiaän. Danielin 12:2. uude°sa Testamenttia wlelä selkiälnmin ylösnouse'
misesta puhuttaman niinkuin. 1.
Corinth. 15: 14- Jollei Thristus ylös-

NOL?
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nosnut, niinon meidän saarnamme tur-
ha. Minä elän ja te myös elätte sanoo
Christus: Johan. 14: Christuren ylös»
noustlninen on meidän ylösnousemisemme
awatn, koska Ctriitus Marthalle sanoi: si-nun welies on plssnousewa, wastais hän:miltä tiedän hänen nousewan plösnouse-
misesa wismeisnä päzwänä. Joy, 11:23,
24. Ellei ylösnousemusta olisi, mingätayden
sijs nijn »nouda tuhatta Christuren totuden
tähden vrnata ja surmata andaneet
owati meillä ainoastans tasa elämä-
sä on toirvo nijn me
olemma wiheljälsemmät taickia muita
ihmisiä: 1 Cormtd. 15: 19. Pavall on
nijnwissi ylösnousemisesta, kutnMs se jo ta°
pahtunut, sentabden sanoo han: Ephes. 2:6.
Jumala on meidän Christuren kanj?a
ytosherättänyt ja istuttanut taimallistjn
menoihin Christuxesa IlFsuxesa. Chris»
tus itze selkeillä sanoilla tästä puhuu: Johan.
5: 28, 29. tulee, jonakaicki ne jot-
ka haudoisa owat, saawat kuulla itä-nen äänensä: japita edestuleman, n» lot-
ka h/wää tehneet orvar, elämän ylös-
nousemiseen; mutta jotka pahaa tehneet
oivat, duomion vlssnousemiseen: ja loh.
6:40. jokainen kuin näkee vojan ja ussoohänen päällensä, hänellä mtä ijankaic-
tmm elämä oleman, ia minä herätän

häc
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hänen wijmelsttä paiwättä. Itze luonno.sa löytän monet wertau>xet, jotka johonkuun
määrään meidän ylösnousemisiamme kuwai»
lewat: nijn wissisti pita meidän kuolluitten
ylösnousemus uffoman, kuin me sijtä rvcchwat
olemma, että Amingo, joka ehtolla lastee,
aamulla jällens ylösnousee. Katzokamme ke«
wäisenä aikana ihanasti wiherjöihewiä puita,
yrtejä ja kuckaisia, nijn hawaihemma me
kuinga he, nijnkuin yhdestä suusta taivaltansa
saarnawat ja sanowat: rata ennen, nimit-
täin: talwen alla. olimma me kuolleet; mut.
ta nytt me Jumalan tahdon jälken elämme.
Eikö meillä st toiwo olla mahdais, kuin ruo-
hoilla ja kuckaistlla on. Kenen tähden lu.
mala Poikansa audanut oni kenen edestä IE»sus werenst nxiodattanut on i meidän edestäm-
me, jotka ihmiset olemma; mutta ei ruohoinja kuckaisten edestä, sentähden me mielelläm.
me kuolemme, sijnä toiwosa, etten me ijätt
jää kuolemahan.

tytär kuoli suuresaheickoudefa,wa-
<x) listunut kalman muoto peitti koko ruu>
min, kaicti woima luopui hänestä; mutta
koska lEsus hänen herättänyt oli, tull hän ter-
weexi, ihontarwa tuli entisellensä; mutta ah! kuinga hä<

nen^
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nen wcmhembansa tästä iliastuit,nijn että hei-dän suunsa naurulla täytettin ja heidän
kielensä oli riemua tazmnans.Psalm. 126:
2. Jos ChrisMliset waMmmat
perään ajattelewat, että he nlösnousemisesa
lavsensa terwennä ja ihanana jällens saawal,
nijn kaiketickin heidän sylömmensä murhe
asettu. Ei kenellckan uloswalitulla silloin
joku ruumin wirhi oleman pidä, jonga ylihe
moni täällä ajaasa huokata tartynyt on, ei
tukan heistä pidä sokiana eli raawrickona nou«seman ulos ; waan katcki silloin oikiasa täy«
Misydejä löytylnän pitä. Jumala menettä
iyensä ruumin kansia, niinkuinHopia Seppä
wanhan rickeimenja ruosteisen pikarin kansia;
nijn rumari kuin se näkyy kosta se abjoon hei.
tetän, nijn kaunirt näkyy se, kosta se ahjosta
ulosotettuna puhdistetan. Nijn muodoin
kuin; walkeus woitta ptmcyden;nijn on myös
croltus kukastettuin ruumisten kauneuden la
kunnian, ja meidän nytt olewain kuolewais»
tcn jäsendcmme wälillä. Ei se taida muu olla
tuin ilo ja sydämmen halu, kosta nljn monoa
tuhatta wallttua haudoistansa kijldäwalnruu'
mistensa edestulewat, ja Jumalan is-
tuimen edeja , heidän pitä silloin En-
gelein kaltaisen tuleman, ei olendonsa puo-
lesta; waau hengellisten Engelein omaisutten
puolesta: pyhäin ruumit silloin juuri kunni»
alllset owat. Täällä owat he helkot ja mo.

nen
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nen radollisuden ala annettuna; ruumis tääl»
lä usiasti on mädännen puun kaltainen, josa
monet radollisudet, nijnkuin madot kaswa»
wat; mutta ylösnousemisesa ruumlt toisa
päin näkymän pitä. Lea ei tarwitze silloinenää beickoin stlmäinsä ylihe walitta, eikä Bar.
sillai woilnattomudensa ylihe. Walittum
rullmit kalkista ruumin tarpeista owat wa.
paat, ei kaipaa ruokaa cli juomaa. Meidän
täytyy täällä nälkää kärsiä, nijnkuin Cbristus
korweft isois; mutta taiwaasaenää isoman eikä janoman pidä. Ilmest.
Kirj. 7: 16. kusa nälkä on, siellä on puutos;
mutta taiwaasa on täydellinen ilo ja remul.
linen meno; Psalm. 16:11. en me siellä enää
tarwitze rukoilla: anna meille tänäpänä
meidän jokapäirväinen leipämme. Wa.
littuin ruunitta luonnon watwat ja rasituret
ei waiwaa, ei he tunne wilua eli hellettä, ei
kylwämistä eli niittämistä tarwitze; sillä täy
dellisin elonaika on silloin saapuitta: heidän
pitä silloin lepämän heidän töistänsä.Ilmest.Kirj. 14: 13. Ei siellä enää tautia
oleman pidä; waan kuolemattomus, ei olen.
nollinen ja luonnollinen, sillä tawalla lu.mala urin kuolematoin on; waan armosta;
sillä ei kuolemara pidä sillen oleman. Il°
luest. Kirj. 21:4. Kunnmllinen kirckaus siel-
lä oleman pitä: Opettajat paistawat nijn-
kuin laiwaan kirjaus, ja jotka monda

opet'



Neljäskolmatta XMmeNes Oumluntat944

opettawat Vanhurskauteen, niinkuin
tähdec alati ia iiank. ichisejii, Dan. 12:3.
silloin piräwanhurstaatkijldämän, ni/tt-
tuin Huringo Isansa waldakunnasa.
Matth. 13: 43' tulee meldän kuiten-
ktn se tietä, ctta talla kirckaudella on wissi
ja, jesttis ja eroitus. Jumala tosin sillasta ar<
mosta kaicti maraa, kuitenkin nijnHän nijl»
le enämmän kunnian jakaa, jotka Jumalalle
kunnian enämmän tehneet M karsineet owat:
jokainen saa sen jnlken, kuin hänruumi-sansg tehnyt on, olton se eli paha.
2. 5: iv., jota enamvi huwäa tehty on
fta suunmbl kunnia; tästä puhuu Pavali:
?, CoriMH. 15: 41 > Toinen tirckaus on
Auringolla ia toinen onRuulla jatoinen
ArckauZ Tahdeilla; sillä yxi tähti noit-
ta toisen kirckaudesa; nijn myös kuolluit.
ren ylosnonjentns. Täällä meidän ruu.
mimme owat raadollistt; mutta silloin tule-
mat he kunniallisen Christuren ruumin kal.
raistri. Kuinga peräti kaunis oli lEsufenrum
Nlis Mlla maan väällä: David kuhuu Ha»
nen, kaickein kaumnnnaxi ihmisten lastenseasa. Psalm. 45: 3. Chnsturen ruumis
oli nijn kaunis, ettei yxikan malari joffus wi'
siivu ja oikein Hända malata tainnut ole: jos
Hänen ruumillansa täällä maan päällä, koffa
Hau orjan muodosa oli, senkaltainen kauneus
jakunnia ollut on, kuinga suuri se mchta olla

M
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Ms taiwasai ah! kuinga kaunijxi jakunniat,
tiseri tulewat sijs walittuin ruumit ylösnouse,
misesa, koska he lEsuxen ruumin kaltaiserttule.
wat! he tulewat nopsciri ja läpitungewaisexi;
nijnkuin lEsuxen ylösnosnut ruumis oli, nijn
hvwtn haudan tykönä, kuin Emauren tiellä ja
opetuslastensa tykönä JerusalemisiTästä me nytt opimme, kuinga me en ensingän
mahda andaa suruttomain jaJumalattomainthlamme wietellä, jotka kuolluitten ylösnouse,
misenpitäwät,eli mahdotoinna, eli myös kelwo»
totnna: ei se astu heidän päähänsä, että se ruu«
mis, joka madoilda on syöty, eli tulelda ku»
lutettu, eli tuulelda hajotettu, jällens koota
taitan ja ylösnosta. Mutta mitä ihmisilleon mahdotoin, se on Jumalalle mahdollinen.
Jos Jumala rauwenneen ja mädänneen nisunjywän taas wiherjöitzemäänsaatta taitaa, mi.
xei nijn hywin ihmisen, ruumista? Job. 12:
24. Sinä tompeli se tmns kylwnt, ei
tule elärväri, ellei h«ln ensin kuole. i.Cor.
15: 36. Jos nijn olis, että sinun ruumis
tubanteen paickaan jaettuna olis, nijn hän
kuitenkin on mailmasa; mutta kaicti kuin
mailmasa on, se on Jumalan kädesä; eikö
sijs Jumala tiedäis, lnitä Hänen kädtsänsä
oni Pri rakendaja taita hajotta huoneen ja
taas sen saman ylöspanna; Kirjan.sitoja tai»
ta kirjan kappale kappaleelda, hajaalle otta,
ja sen taas kaunemin sitoa, kuin se ennen on

O o o ollut.
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ollut. Jumala, joka meidän kaicti tyhjästä
luonut on, meidän ruumimme, ehkä ne tyh»
järiranwenneet owat, todellakin taas kokoon
panna jayhdistää taita. Suruttomat sanowat
edespäin: ei st ole hyödyllinen, että meidän jä-
senemme piocns ylösnouseman; silla ei nijta tai-wasa tarwita; nijn tarwitaankuitenkin muuta.
mat,nijnkuin,suu,silmät,korwat,kadet ja jalaat,
ne muut jäsenet, me tämän ihmellisen raken-
uuxen muistoxi pidämme. Seutahden te
himmat! jotka lastenne kuoleman ylihe oletta
murheisanne, jättakäät murhe, teidän edes-
menneet lapsenne tuhansin kerroin paremmin
aikointulewattaiwasa, kuin maanpäällä, ei
he ole huckuueet, te saatte heitä paljota kun-
niallistlnmasa tilasa nähdä, kuin silloin koffa
te heistä erkanitte: olettako jostus murhehti.
neet ja itkeneet sen ylihe, kosta teidän lapsen,
ne ehtoisin teille hywäa yötä toiwotit ja leivo!»
le menit i mitä te sijs mahdatte walitta sen
ylitze, että teidän taiwallineu Isänne heitä
tykönsä lepokammioonsa ottanut on, ja heidän
rauhasa lewata anda i mutta rackaat Christi-
tyt! me jotkakunniaan ylösnonsewamme toi-
womme za Engelein kaltaisina haudoistani-
me edestulewam halajamme, ylös nostam-
me nytt sonnista; ei syndi ketäkän Engelein f
waan perkeleiri tee. Pavatt Philip. 3: 10,
11. sanoo ahkeroitzewansa: Händä tutaxen-sg, m Hänen ylssnHusemismsa lvoimaa
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za kärsimisensä osallisuutta, kosta minä
tulen Hänen kuolemansa kaltaisext; jol-
la muodolla minä kuoiluitten ylös non-
semisesa culerva olen. Eläisämme M>lä
pitä meillä sijtä suurin murbe oleman, että
me sen wanhan ihmisen kuolettamisen kautta
Christuren kuoleman kaltaiset olisimme, senpäälle, että me myös autuitten ylösnouse,
nusesa, Hänen kaltaisensa olla taidaistmme.
Jos ylösnouseminen autuallinen olla pita;
yj!n kaiketickin autuas kuolema pita edellä
käymän, että me olemma kuolleet synnil-
le ja elämme humalalle; silla jos me
ynnä Hänen ranffans olemma istutetutyhdenkaltaiseen kuolemaan, niin me
myös tulemma yhden kaltaiset! ylosnou-
semisesa. Rom. 6:11,5. Tämä on se ensim»
mäinen ylösnouseminen: autuas japyhä onse, jolla on osa sijnä ensimmaisesä ylss-
nousemisefa; nijden yiiye ei ole toisellakuolemalla yhtän rvaldaa. Illnest. Kirj.
20: 6. Jos me tahdomme, että meidän mu»
mimme haudoistansa elämän ja ei duomion
ylösnousemiseen edes tuleman pitä, nijn an-
datamme jäsenemme Jumalalle waan
hurskauden sota-aseixi. Nom. 6: 13. Ju-malalle templixi ja Pyhän Hengen a-
suinsiaxi. 1. Coriuth. z: 16. Kuiuga se mah»
dollinenolla taita, että se ruumis, jokakuole»
maan asti synnin kautta perkeleen majana ol'

O o o 2 lut
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lut on, taidais kunniaan ja ijankaickiseen
elämään nosta? kuka taita sen sanoa, että ne
jotka alati eläwät ehdollisisa synneisä, sydän?»
mesiänsä kuollullten ylös noilsemisen ustowati
jos me kerta wijmeisnä päiwäna ijankaickiseen
elämään wiherjöitzemän pitä < min me täsä
elämäsä totrsen uston kautta elämän puuhun

Christuxeen istutettuna oleman pitä.
Jos me Cbristuxesa ja Chriftunn kansia, joka
meidän päämeon,elämään ylösnouseman pitä,
nijn meidän tasa etämäsä pitä oleman Hänen
jäsenensä, elämän Hänesä ja Hän meisä.
Galat. 2: 20. kuolema sitte tulkon, kosta hy-
wänsä, en me händä peljätä tarwitze, ei hän
meitä ijäti pidättä taida, kosta hän haudasa,
meistä on kuluttanut, kaicki mitä kuolewaista
meisä ollut on, nijn täyty hänen mumimme
uskovaisten steluuisa tnkö tulla anda. Josme ustomme, että on kuollut ja

nijn on myös Jumala ne,
zotta nuckuneet orvat liLsuxen kautta
edes tuopa Hänen kansiansa.

Sitte kuins rlckollxes pitänyt olet, nijn weisa
Wirsi N:o 385.

Wijdeskolmatta Kymmenes Sunnun-
taiKolminmsuden Paiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o 264.

HM gelluuun lopulla sanoo: kusa raato
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Htt, siihen kotkaat kokOHnduwat; nijn Hän
Christityt kotkjjn werrata tahtoo: nljnkuin kot.
kat erinomaisesta luonnon waatmisesta kaukaa
siihen kusa raato on, kokoonduwat; nijnChristi.
tyteli ne walitut, be mahtawatolla misa hywän»
sa, Christuxen tykö heitansa pitawat, seurawat
Handä sydämmensa kansia taiwaseen,ja HänesH
kaiken huwitnxensaehiwät, nijnkuin kotkat raa-
dosa. Kotka on kallis linduin Kuningas;
Christityt owat myös kalliit; sillä he owat
Jumalasta syndyneet; he owat Chrtsturelda
Kasteesa tehdytKuningart, jaChristus on HMe
ijankaickisen waldakunnan walinnut. Kod
ka on lohitärmeen suurin wihollinen, jota lia.n
kaikin tawoin wainoo ja kynsillänsä ricki repii;
mutta suurembi wiha on Chrisiittyin ja sen
wanhanlohikarmeen perkelesn watilla, jonga
kansia he koko elinaikansa sotaa pitäwät. Kot-
kalla on nijn tarcka silmä, että awoimilla sil.millä päin Auringoo kahelia taita, jota ei
yritän ihminen, eli muu luotu kappale tehdä
taida; oikiat Christityt kahelewat ustonsa sil»millä lEsnsta, joka wanhurffauden Aurin,
goxi kutzutan. Malach. 4:2. Kotkat otta
wat poikansa selkäänsä ja nijn lendawät ylös
korkeuteen; Christilliset wanhimat kaudawat
lapsensa murheensa ja csirukouxensa siwilla,
wiewät heitä ylös korkeuteen lEsusta tunde-
maan, kotkaa ei uctoinen eli leimaus wahin
goitta taida; sillä hän taita pilwein ylitze leen^

000 3 dää;



VAjdeskolmatta Rymmenes Sunnuntai950
daä; Jumalan lapsia Lain kirous ei wahinaoit.
ta taida; silla Ke kätkewät itzensa lEsuren haa-
woin, josa he turwan löytäwät tulewaista wi-
haa wastan. Kaickein linduin seasa, ei ykikän
nijn korkialle lennä kuin kotka; Obadj. v. 4.
että Jumalan lapset myös ylöspäin aina koke«
tvat, faeyiwät nijtä kuin ylhäällä orvat,
kusa Christus istuu Jumalan oikialla kä-
dellä. Coloss. 3: 1. nijn he soweliasti hengel«
lisixi kotkixi kuhua taitan. Meidän Evanqe-
liumisammeneuwotan be lendämaän Wuorille,
kosta hawitys on tapahtuwa; koffa nytt tämä
häwitys wiela päällä seisoo ja jokapaiwa euä°
nee, nijn on tarpeellinen muistutta Christi'
tyille, ettei he wijwy; waan aikanansarienda»
wat ylös korkeuteen.

Evangeliumi Matheuxen 24: v. I^.
/2>ijhen aikaan sanoi lEsus opetus-
>--> lapsillensa: kosta tee sijs näette
hawityxen ic.

Tuttistelemus on nytt olewa sijta:
IMsuxelda Christitpille,

alla, päälle pandua pakoa.
i. siaicka, josta he pakenewat.
2. wuoret, ioihin he pakenemat.

Bn.
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Lttsimmämett Osa.
kauhisturen kansia, jostaChristus

Evaugeliumisa puhuu ne oppineet, Romin
Sotawäen ymmartätahtowat, joka Jerusale-
min kaupungin piiritti, josaHERran templi
oli, ja jokakulmalda sen altistit, lEsuxen ennus-
turen jälkeen: että nytt tämä sotawäki olit pal-
jaatpakanat, nijn se soweliasti kauhistuxexi kut.
zutan, tosin häwityren kauhistuxexi; kosta kau-
pungi ja ludaan maa, sen kautta surkiasti hä-
witettin. Jos me sanoisimme, että ludalaisten
synnit olithäwityxen kauhistus, nijneisckän olisi
waarin; synnit jotkaheitän seasansa hallitzit, olit
nijn suuret ja kauhistawaiset, nijn julmat jamo°
net, joista losephus kirjoitta: ellei kaupungi
Tituxen kautta olisi häwitetty, nijn Jumala
tulella taiwaasta sen ylöspolta eli maa ylös-
niellä olis täytynyt. Syndi kaicki autiomexi
tekee: Luciftr oli pyhä Eugeli jaasui taiwaasa,
syndi teki hänen verkeleexi, ja syön sywyyteen:
syndi Paradisin häwitti. Adam oli lumalalda
walittukaickeinluotuin kapvaltenbaldiaxi, asui
ihanasa yrti?tarhasa, Illmalan kansia nijn sulot»sesa yhdistyxesa, kuin lapsi Isansa kansia; mutta
synnin tähden hän kunniansa kadotti jaPamdi-sistä ulosajettin, ja Jumalan Mswoista hyl-
jättin: syndi häwitti ensimmäisen mailmau,
syndi häwitti Sodoman ja Gomormn, kosta
nämat kmtpungit tulella ja tuli-wvellä, joka

O o o 4 alas
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alas tuli taiwaasta, poldettln: täysi kauhistus
syndi olla mahta; sillä ennenkuin Jumala w«.
disen kostamata jättä taisi, täydy! Hänen oma
Poikansarangaistun tutta.ltze järjettömätluon»
do kappaleet kauWuwat syndiä, meri nieli Jo.
naan hänen tottelemattomudensa tähden. Tä.
sälEsusChristus mielellänsä suonut olis, että
kaicki ludalaiset hengelliset kotkat ollet olisit;
sentähoenneuwoiHän heitä, että ne kuin )u-
---deasa olit, piti pakeneman rvuorille: mut.
ta eikukan tätä neuwoo totellut; waan ainoas-
tans Christityt, he sckä hengellisettä, että nm»
millisella tawalla pakenit, ei heittä ludalaisten
lumalattolnasa menosa yhtäu osaa ollut; waan
kauhistuit M, luownit kaupungista ja Chris.
turen kästyn jälkeen pienit; ej ainuatakan
Christittyä lerusalemisa löytty, kosta se piiri»
tettin ja woitettin. Waicka Christus täsä tar-
koitta ruumillista pakoa ia hengen pelastusta,
nijn kuitenkin ei sitäkieltä taita, että Christus
usiasti Chnstityitänsä neuwonnut on, mail»
maa, joka pahudesa on, nijukuin hengelliset
kotkat ylönandamaan, josa ylipään häwityren
kauhistus löytän,. tätä nijn tahto Pavali.
Rom. 12: 2. Hlkat sorvittako teitänne
tämän mailman muodon jällen. 1. Johan.
2:15 Hlkät maisma pakastako, eli mi-
tän kuin mailmasa on, wältatät katowai.sen nuulman himoa. 2. Petar. 1: z. siaebkaat Babelista, että jokainen pelaltais

sielun-
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sielunsa, ettet te huckuisi hänen pahude-
janja. lerem. 51:6. Tosin jokainen Chris»
titty, pitä lähtemän ulos itzestansä ja mnaa
sydandansä pakeneman; sillä syoammesä löy.
tän bäwityxen kauhistus; kaickein meidän täy.
ty Pavalin kansia tunnustaa. Rom. 7: 18.
millä tiedän, ettei nnnusa se on: minun
lihasani asu mitään hywäa: Ihmisen sy-
dammen aiwotlls ja ajatus, oli ainoas-
tans paha jokaaika. Luomis. Kirj. 6:5. Ih-misten lasten sydän taytetän pahudella.
Saarnaia Kirj. 9: 3. Mitä riettautta sy.
dämlncft löytan, sijtä puhuu Christus: Math.
15: 19 Sydämmestä ulostulewat pa-
hat ajatuxet, mnrhat salarvuoteudet,
huorudet, Warkaudet, u?äarät todistu--
xetf pilkat. Woi! tuta olis se, joka ei näi»
ta kaubistuxia hämmästyisi ja nytten tähden
pakenisi i ston: itziansä poiskielläisii

THjnen Osa.
rakas WapMaja lEsus käffee pakene.
maan Wuorille: ne kuin Judeasa

c,n?at, paetkan wuorille; turwaa sinuas
wuorelle, ettes huckuisi. Luomis. Kirj.
19: 17. ludean maa oli Wuorilla pmbäri
piiritetty, Idän puolella olit wuoret Hennon
ja Gilead, siellä se wähäinen kaupungi Pellamyös oli, johon Christlryt pijrittämtsen ajaaxt

000 5 pake»
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pakenit Pohjan puolella olit wuoret Libanus
jaAntilibanus; Etelän puolella Edomealaisten
ja Arabian wuoret, Ländeen pain oli Kesti<
meri. Jeremias tosin mnoo, että sula pe-
ws «tt, kaickein kucrulain fa wuorren
kansia; mutta eihän silloin muuta ymmar.
ra, kuin wäärän Jumalanpalwelluxen jaEpä»
Inmaluden, joka Wuorilla ja kuckuloilla har.
joitettin; mutta ei sitä että sodan aikana nijhin
turwata japaeta taittin. lEsus tahtoo nyttsanoa, että Wuorilla piti nytt taittaman pi-
remmin pelastaa hengi, kuin kaupungisa, eli
lakeudella; metzä elainden tykönä piti heidän
ennemmin hengensa pitämän, kuin ihmistenseasa. Nijnkuin nytt ne maalliset wuoret
Christurelda luonnollisen hengen pelastuxeri ta»
sä osotetan; nijn tulewatChristityt täsä Chris»
tuxelda kastetyri, niinkuin hengelliset kotkat pa-
kenemaan hengellisille Wuorille, hengellisen
elämän pelastuxeri jawoimasa pitämisext. Nai»
h: on neljä: Sinain wuori, Zionin wuori,
Öljymäki ja Thaborin wuori. Smai on en-
simmäinen, joia syndi ja sen kauhistus tunde-
maan opitan, koska me tällä wuorellarupeem-
me kauhistumaan jamurhehtimaan tutun syn-
nin kauhistuxen ylitze, nijn ej pidä meidän sii-
hen seisahtaman, eikä itzellemme lepoo anoa-
man, ennenkuin me paennet olemma Zionin
wuorelle, josta Evangeliumi tullut on, joka
meille Lain kirousta ja oman tunnon kannetta

ymstan
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wastan runsaan lolfduturen anda; tätä lässä
on Öljymäki, josa me ilo hengellä woidellan,
lEsllxen haawam kantta varatan, ja Hänen
werisellä knolemansa hiellä puhdistetan. Täs'
ta Thaborin wnorelle paettaman pitä, josa
lEsus kirkastcttin, josi: Cbristityt chiwät tul»
la, muutetuxi Christuxen kuwaan, kir.
kaudesta mjn kirkauteen. 2. Cor. 3: 18.
ja niinkuin Christus kirckaudens osottt; nijn
Christityt myös uskonsa walkeutta ei salasaty-
könällsä pidä; waan walLeudensa anda-
wat rvalisiaa ihmisten edesä, että he nä-
kisit heidän hyrvät ja kunnioittal-
sit Isäänsä, jota «n taiwaisa. Maty. 5:
16. Tämän wuoren tansia kuivataan ijan-

kaickinen elämä; koffa me uffon kautta Zio»
nin wuorella pysywäisesti lEsuxesa ripumme,
nijn me ijankaickisen elämän saamme; sillä
uskon loppu on sieluin autuus: joka wahwa-na pysyy loppuunasti, se tulee autuaxi.
Marc. 13:13. Thavorin wuorella nait ope-
tuslapset Cbristuxcn kunniaiansa. Math. 11:
2. Ijcmkaickisesa eläiuäsa pitä kaickein uffowais.
tm Hänen kunniansa näkemän. Johan. 17:
24. Nijukuiu Cbristus wuorella kirkastcttin;
nijn Christus myös uffowaisten ruumitkir-
tastawa «n, että ne <)änen kirkaan ruu-mnsa kaltaiset owat. Phil. 3: 21. Tai-
walllsen Isan ääni kuului wuorella: Nijn me
myös ijankaictisesa elämasa saamme kuulla:sano-



956 XVijdeskolmatta Rymmenes Sunnuntai
sanomattomia sanoja, joita ei yhdenkatt
chmiscn sorvi puhua. 2. Cor. 12:4. Wuo-
rella ilmannuit Moses jaElias, jotka opetus'
lapset kohta tunsit, waicka ei he ennen olleet
heitä nähneet; ijankaickisesa elämäsä saamme
me nähdä kaicki pyhät, tunemme heidän, tie-
dämme jokaitzen nimellänsä nimittä, wmcka
he tuhansin ajasmikoja ennen kuolleet owat.
Petarille oli erinoinainen suuri ilo Chrlfturen
kirkastamistsa, hän sanoi: Matth. 4.
ra! meidän on tasa hyrva olla: ios si-nä tahdot, m/n me teemme tähän kol-
me majaa, Smulle yhden, jaMosexelle
yhden, ja Malle yhden; samalla muotoa
pita myös meidän sanomatoinda iloa iloitze-
man, koffa me ijankaickisijn majoihin konatan
ja sisälle käymme sijhen majaan, joka ei
käsillä tehty ole, joka ijankaickinen on
talwasa nijnkuin pavali puhuu. 2. Cor.
5: 1.

Me opimme nytt tästä , kuinga Christit»
tyin hmgettiset kotkat oleman pitä, jos he sie-
lunsa pelastaa tahtomat; hawityxen kauhistus
löytän keskellä Christikunda. Meidän sydam.
memme pidäis oleman kolme yhteisen Juma-
lan templi: etteko te tiedä teitänne Ju-
malan templixi, ja että Jumalan HenZiasuu teisä. 1. Cor. z: 16. Mutta eiw per-
kele ole hirmuista häwityxen kauhistusta sinne
istuttanut? etkö hän enimmän osan tykönä tä-

tä
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tä templiä ole häpiälliststi saastuttanut; siel-
lä löyty epaiumalnden kauhistus: Me ase-
tamme kullan turrraxemme /a sanommepuhtaalle lullalle: sinä olet minun ustal-luxeni. Job. 31: 24. Siellä löyty luma'
lan pilkan kauhistus; kauhistus Jumalan ui»
men wäärilckäyttämisen kautta, tuomisellaja waunomisella, jotanytt mailman wijmei»
sinä aitoina ej enää kauhisturena ja syudinä pi>
detä. Wanhat wannonat, nuoret wanno«
wat, wanhemmatwannowat, lapset wanno'
wat, miehet ja waimot, rickaat ja köyhät, yl»
haiset ja alhaiset kiroile wat jawannowat, usein
nijn hirmuisesti, että hiuffarwat nousewat, ei
olis ihmettä, jos maa heitä eläwinä nielis.
Kauhistus Jumalan sanan jakorkeitten Sacra-
mentein ylönkatzesa ja tähden löyty seasamme,
enin osa käy Kirkosa tawan wuoxi, heidän
Jumalansa palwclus on sula ulkokullaisuus,
he kuulewat sanaa; mutta ei ensinkän
tee jenjälkcen; - - mutta sydämmellänsä
seurawat he ahneutta. Hesek. 33: 21. »öii.
kö suuret Sunnuntai kauhisturet meidän sea-
siunmeballihe, Sunnuntai tehdan syndi.päi-
wäxi. Jos me edcmmä katzoa tahdoisimme,
ah! mitkä kauhisturet silloiu nähdä saadan!tottelemattomuden kauhistuxet, sijnä että Lap-
set Vanhemmillensa, Sanan ° tuuliat Opet»
laillensa, Alammaistt EsiwallaUensa totte.
lcmattomat owat. Huorudm ja saasmisu.

dm
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den kauhistuxet, rijdan ja eripuraisuden kau»
Wuxet, jotka awio-wäen, wirka-weljcinja
kylällisten keffellä löntän, ne jotka näitä! ja
tainkaltaisia syndcjä tckewät, owat
ralle Jumalalle kauhistus. Mos. 5. Kirj.
25:15. Kssta initt nain monda synnin kau.
histusta löytän Cbristittyin seasa. nijn olkam»
lne hengelliset kotkat ja turwatkamme edellä
mainittuin wuorijn. Jos me synnin menosa
jonkun aikaa luwituremme olenuna löynneet
ja etzineet, nijn on tarpeelltnen, että me jon.
kun aikaa Sinain wuorella wijwymme, sil.mamme kyynelten lähtenä olla annamme, ja
entistä hulluuttamme itkemme; edespäin sitte
taitawemmin waellamme, Zionin ja Tbado-
rin wuorills majamlue rakennannue, ptdäm»
me aina lEsuxcn sydämmisälnme ja silmäin!»me edesä, ja Hauen mielensä jälken elämlne.
Maltamme' kaickea waärää oppia; silla se ku-
lutta ymbärildansa niinkuin ruumin maato:
Mriseuraisia ihmisiä pakene, kosta hän-dä kerm eli kaddejti neuwottu on. Tit.
3: iO. kartakaat wisustt heidän kirjojansa;
sillä heidän makiain sanainsii alla salainen
myrcky kätkettynä on. Walttäkäat syndiä
nijnkuin kärmeltä; sillä se kuoliaxi pistää.
Wältäkäät synnin ensimmäistä silmän räpäys»
tä; silla jota enämman aikaa te sitä katzeletta,
sitä ibanammari näkyy se teille, ja sitä ma»
kiammaxi joutu se lihalle, kartakaat nijtä jot.

ka-
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ka teitä simdijn wiettelewät; sillä heidän sa.nansa owat petollistt ja heidän jalkansa juore-
wat kadotuxeen. Kartakaat kaickia synnin
tiloja; sillä se joka ivaaman itzens anda, sewaamsa hucku, kartakaat kaickia kuin pabarl
näkov / .ettet te heikommille pahennusta an»
naisi. Alkäat ajatelko, alkäät myös perkeleen
andako ylipuhua teitänne sijhen, että aikaa
kyllä wtelä on; sillä se teidän luulosanne luäa°
rättyaika, pikimäldäns muuttua taita. Mo°
ni Juvalainen lerusalemisa taisi ajatella pää»
sewänsä pakoon; mutta ennenkuin he tiesit,
oli Tirus jo kaupungin pyrittänyt, ettei he
enää pakoon päasneet. Lyhyen ajaan sisällä
perkele ihmisen nijn fanZita taita, että hänen
sitte juuri työläs on päästä, syndi wahwisma
ihensä ihmisesä, ihmistä wastan, ellei hända
kohta aluusa wastan seisota. Kuolema on ai'
na ihmisen kanoa pama, eikä ihminen taida
tietä ennenkuin hän, ennen ehtota kaatä ihlni»sen, silloin on myöhäs paeta, se oli myobäs
Egyptiläisille sanoa: paetkamme Israelia.Mos. 2. Kirj. 14: 25. sillä he olit zo kestella
merta ja wedet jo hewän ylihensä käymään ru-
peisit. HERra on läsnä, ja kuka tiesi, Hä-
nen kansiansa myös loppu; sentähden nijn ai-
kanansa wältäkamme synnin kauhistusta ei
waatreet, tawara, taloinkappaleet, eikä pel-
do pidn estämän meitä sijta. Se on parembi,
olla ilman kartanota ja waatttiM/ Uman pel-

doa
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doa ja tawaroita, kuin olla ilman Jumalan
armoa; sillä kaicki mitä Jumalattomalla on,
muutomkin ou kirottu. Päatöxeri huokaam»me: weda meitä HENra.' peräsiis, nijn me
juoxemme! Amen.

Sitte kuins rukoures pitänyt olet, nijn weisa
Wirsi N:o 404.

Kuudeskolmatta Kymmenes Sunnun-
tai Kolmimisuden Paiwästa.

Weisa ensin Wirsi N:o 216.
luule tiensä oikiaxi; waan

AI <><LRra koettele sydäntmet: Näin
vuhuu se wijsain Main Kuningasten

ftM Salomo Sananlaff. K. 21: 2. Ilmoi-
tettu sana anda kyllä ylöswalaistusta hengelli»
selle matka miehelle, kuinga hänen waelluxemsa ojendaman pitä, ninnttäin: alinomaisella
waarmottamisella itzestänsä, haartaalla ja us«
kowaisella rukouxella ja Christiilisellä taidolla
ja toimella. Waicta nytt moni sielu muista
ulkonaisista asioista enämmin ivaavia otta,
kuin itzestänsä ja omasta sydämmcstänsa, ru»
kous joka lackainata tapahtuman pidäis, eli
kokonans unhobdetan, elitapadtu se kangiastt
eli kylmakiffoisesti, niinkuin joku Lain työ;
kuitenkin jokainenluuletiensä oikiaxi. Hen»
gen oman kielen jälken on tämä nain: jokai-
nen tie, meno/ käytös jaedesottanmmt, ih-

miselle
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miselle on oikia, näkyy hänelle puhtaaxi,
hywaxi ja usein paremman, kuin muitten,
hanm omift jllmisäns; hän luule parhaim-
man walinneensa; mutta HLR.M juuri wi-suun tutki stdämmet eli sielm. Maallisestimieldyuyt ihminen, joka maallisijn tavpalei'
hin luotta; yxi Jumalan sanan ylönratzsja,
joka, waicka han sanan kuule, ci kuitenkan an<
na sm tykönänsä waikutta; yxi Sabbathin
turmelia, jotakyllä siMn, nijnkuin muullab
sinkin, suullansa lukee ja weisaa; mutta sydän
ei ymmärrä, eisä tettele sitä, ja sitte sen 10.
pun päiwaä, eli makaa, eli svndisesä seurasa kw
tutta; kaho! uämät kaickt luulcwat tiensä oikia-
xi ja että he hywaan satamaan seisabtawat,
waicka ei heillä ybtakän wozmaa ole hengelli.
si.< wihoWansa wasmnseista; waan nijn pian
tuin haiu nousee ia se synnin, eli stMin tilan
osotta,. kohta sitä noudatta täytyivät. Kosta
senkaltaiset ainoastans, wältawät julkisia syn.
deja, kaywät kftkosa, kotona tawallisina het.
kinä rukoilemat ja lukewat, siweydellä ysta.
wiättsä kohtawat, käywät HERraN Ehtolli°
sella wissinä Aikoina wuoteeU, jakosta he sai-
raxi tulewak, kuhuttawat Papin tyknösä ja
ottawat HERran Ehtollisen, luulewat he jo
kaicki hywin tehneenft, ja että he wWi autua.
xi tulewat; kusa he kuitenkin ei wielä tiedä ml°
käusto on, ei kostan tienneet, mlka mi woit'
ta wilMsensa,- paljota wähemmich mitkä us-

P pp ksll
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ton hedelmät owat: tämä ei suingau ole pel-
rvolla ja wapistuxella laittaa, että au-
nmxi tnllaisim; Phil. 2: 12. waau se on
pikemmin, taiwaan toiwolla wacldaa helwct'
tiin. Sunnuntain Evanqeliunnsa puhutan
kymmenestä neiheestä, joista yxi osa oli Mo-
waisia; mutta toinen oja uskottomia: ja olis
toiwotettawa, että kaittn paikoin wähimmaxi
toinen puoli pelastettaisiin; mutta sillä wälil-
la sanoo stlkiästi Vapahtaja lEsus: portl
on ahdas ja tie kaita, /oka wie elämä-
hän, jaharrvat owat, jotka sen lsyta-
wat. Matth. 7 : 14. Tästä asiasta anda
Evangc luuni tilan lawiambaan
xcen.

Lvangeliuml Match. 25.: v. 1.

/hilloin pitä taiwaan waldakunda
oleman kymmenen neitzeen

nen/ jotka tt.
Me tutkistelemme nytt:

wisseyttämlstä sijtä oi-
tiasta ia totisesta tiestä;

Silla tapaa että kahellan:
1. Nijtten autuutta, joilla tämä

wisseys on s^dämmefä.
2. ttijtten onttettomuuNa, joilda se

PUMtU.
M-
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Mnsimmainen Osa.

Hf/ljnkuin ustowa sielu hamaan helwettijn
heitettä taitan; (kiusausten kautta) mut<

ta ei sitten sinne kuitenkan tule; nijn
kullattu hamaan taiwaseen komotetta taitan;
waicka ei hän ikanans sinne tule. VN pyhä
taita lähes kadotettu olla jayhtä bywin kuiten»
kln ijankaickisesti cmtuaxi tule: Ulkoo kullattu
taita lähes pelastettu eli autuas olla jn miten»
km ijankaickisesti kadotetan; sillä se kuin pyhä
on, ehkä asiat hänen kansiansa kuinga kowin
olisit, nijn hän kuitenkin itze työsa on uffowai'
neu: ja ulkoo kullatck,ehkäkmngahnwin hä»
nen assans olisit, nijn hän aina ihe työsä on
syndinen; sillä fds hurskas tuskalla wa-
paaxi tulee, kusa sitte lumalarom ja syn-
zella syywmn rvalosa koetella iyiänsa, kuin»
ga bmien asiansa owat, muutoin se jora.tämän
laimijn loö i han toiwoo hywää, eihuolicran
tästä koettcleuisesta ensinkään, ja sen puolesta,
ei tiedä oikm. mildinen hänen tilansa on, sen,
kaltaisesta taitin selwästi sanoa, että hän kado-
turcn lapsi on. Wijden walppaan neitzeen au>
tuus nähdän Eunnuntaiscsa pyhäst Evange-
liumisa: heillä »li usson öljy, joka hcidän lam-
puisansa itzensärackauden tulesa osotti; se on:
he tunsit sydamnen murheella hengellisen hä»
tansä ja sulasta armosta pelastusta tarwihe.

P pp 2 wansa
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wansa tiesit, samasa armosa 'löysit rauhan le-
wottomalle sydämmettensä ja alati sitten lE-suxen rackaudesa lepäisit, aina kuitenkin wal.
woin sielunsa ylltze, sanalla sanoin: täydellisesi
oman turmelduneen tilanja tundemisesa, luo»
tit ja tydyitlEsuxcnEvangeliumijn ja suloisiin
armo lupaurijn, joisa kaikille hengellisille köy>
hitte, jotka sen uffolla wasmn otta tahtowat,
armo jaarmahtaminen ilman hindaa luwatan:
nain sanat kuuluwat: Esaj. 55: 1. AaM
janowaiset! tulkat rvettentM, tekin loil-
la ei ole rahaa, tulkat «starat ja syötät;
tulkat ostakat ilman rahata jailmanhm-
nata wljnaa ja riestaa. Sydämmellisesii
uffalluxesa tahan ja muihin lupauxijn, (jvilla
Pyhä hengi, joka aina sanan kansia on yhdis'
tettynä, waiknttiki rackauden Jumalan ja la»
himmäisen tykö ja woiman wihollisensa woitta-
maan) odotit he ylraänsä, Sitä tamallista Pl-
M, he tiesit, ettei heillä täällä ollut wahwaa
kaupungin ja sentahden tulewmsta?dotit. On»
nelliset ja autuat owat ne sielut, jotka tainkal»
talsesa wisieydesä oikialla tiellä seisowat, he
hawaitzewat kyllä wihollisensa Vainowan hei-
tä ja nytt yhdelda, nytt taas biseldapuolelda
kokewan heitä kaata; mutta etä he tundewat
ylkansä, tietäwät kuka hän or, ymmärtämät,
kuinga he lapsillisella tawallc Hänen tykönsä
paeta taitmvat, nijn he aim wihamichensäpuolustawat, nijn pian kuin )e JumalanHen>geldä
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geldä sanan kautta muistutetun, seurawat he
kohta muistutusta, HERralle he lEsuxen nime-sa tarpeensil edestuowat; alati Hauelle ilmoit-
tawat tilansa stlkiästi, ja mikä heitä waiwaa,sen he sanowat. Jos he hengellisisä avua tar«
witzewat, rukoilemat be sitawahwasaustosa;
lnutta jos heildä maallisisa jotakinpuuttu,sano.
wat he: ah lninun Jumalani! anna minulle
eli elineuwo sitä eli rata asiaatäpikäydäxeni, eli käännä tämä kowa asia pois
minusta; he löytämät silloin awun ja liewityxen,
helöytawat armon ja siunauren; silla lupauxet
owat lujat ja wMvat: Totisesta, totisesti,sanon minä teille, mitä itanans te anot-
ta Isäldä minun nimeeni, mjnHän anda
teille; loh. 16:25. Scntäbden taas
lEsns: Matth. 7: 7,8, anokaat nijn teil-
le annetan; eyikätnijn te löydätte; tol-
kuttakaat nijn teille arvata». Sillä jo-
kainen joka anoo, hän saa, ja joka eyij,
hän loytä ja tolkutcawalle arvatan. Jo-
ka autuuden teloitta, hän on kaicki teloittanut;
mutta joka autuden woitta, hän on kaicki rooid
tanut. Mikä toiwotettawambi olla taita,
kuin senkaltaisen ihmisen tilai koffa mailnlan
lapset, turhan toiwon alla ijankaictisesta
desta, tundewat tykönänsä tuffan, duomiou, ja
omantunnon foimun sijtä, että he kuoleman
lapset owat, waicka Ke usein sen HMyttäwät;
nizn Jumalan lapsella se ilo on, että hän tur.

Ppp 3 watti-
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walliscsti lEsuxen belmasa lepää. Kossa tä-
män mailman lapset toiwowat, ettei tämän
elämän Men elämää oliskan, niin ustowaisetsen tulewaisen elämän ylihe suuresti ihastuwat.
Kosta mailman lapset pelkäwät kuolemata;
nijn Jumalan lapset ihastuivat ja ilolla sitäwijmeistä hetkce odottamat, waicka ruumis ki>
pua karsii, tundewathe kuitenkin ilon sieluisan»
sii ja rohkeudella kuolemalle sanoa taitawat:
luur hartaast maailmasi tästä,Pois ha»
laan luopua, Iakaikesiipahast päästä, A in
iloon joutua,Mä tahdon tygos tulia. Iamenooriemullist, Tykönäs taiwaas kuul-
la, Jo joudu ?ILsu Christ! ja Pavalin
kansia: Roni. 8:8, ;9- Minä olen wah-rva sijtä, ettei kuolema, eitä elämä, eikä
ItnZelit, eikä esiwallat, eikäu?äkewydet,
eikä nykyiset, eikä tulervaiset, eikä kor-
keus, eikä eli ioku muu luondo-
kappale, taida meitä Jumalan rackau-
desta eroitta, joka on IlLsuxesa Chris-tuxesa meidän HMRrasamme.

Toinen Osa.
hyhmät, joistaEvangeliumisamainitan, tut.

zutan myös neitzeiri, joka nimi nijn wan-
hasa, kuin uudesakin Testamcntisii lunialan
pyhille annettuna löytän; sillä neitzeet eli pij-
täiset sinua rakasiarpit. Korkin Weis. i: 2.

st
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se on: hengellinen Morsian eli Seurakunda,
josa saastumattomatsirlutowat, jotka lEsuxenwereft owat puhdistetut, rakastamat vlkäänsä:ne sata ja neljä widettä kymmendä tuhatta,
jotka Karihan edesä Zionin wuorelll' seisoit,
kutzutan mnös neitzeixi; Ilmest. Kirj. 14:4.
sillä he wältärvät katowaiien mailman
himon. 2. Petar. 1: 4. Mä se nähdäN/ ettäsen nimen kansia tyhmä ei Evangelillmisa ym.
märreiä julkisiasyndisiä; waan senkaltaisia, jot-
ka eli jo täydellisesti o.wat armon tilasa ollet;
mutta sijtä pojeslangenneet, eli myös ulkonai-
sesti näkyneet olewan ussowaisina; sillä täsä sa-
notan, että he myös otit lampunsa, se on:
he tahdoit työnsä loistawcm ja mailman stlmi-
sä nahtäwän olewan, heillä tosin oli jotain öl-
jyä lampuisausa, joka sijtä nähdän, että he
sysit 8. sanowat: andakaat meille teidän
öljystänne; sillä meidän lampumme sam-
mumat, heidän lampunsa olit tosin wiritetyt
eli sytytetyt, se on: heillä oli tieto, kukaties!
myös suostmmnen; mutta ei kuitenkan luma-
lan lasten Uffoa, eli sitä autuaxi tekewää ulkoa,
heidän tunnustuxensa ei paljaldansa seisonutsuusa; mutta he menit myösylkää wastan,
se on: he noudatit oikeita Jumalan lapsia ja
heidän seurasansa olla tahdoit, ja koffa huuto
tuli: tayo! ylkä tulee, nijn nousit he ?losja walmistlt lampunsa. He pyysit öljyä
mutlda, se on: he halaisit armoa; mutta ei ze

Ppp 4 ollut
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ollut oikia balu, ei st myös oitiana aikana tul.,
lut; sillä ei jokainen tuin sanoo minulle:
HlMra! HBRra! pidä tuleman tai-
waan waldaknndaan; mutta joka tekee
minun Isani tahdon, kuin on tairvalsa.
Moni sanoo minulle sinä päiwanä:

! ! emmeko me sinun ni-
mes Lautta ennustaneet jasinun nimelläs
ajaneet ulos perkeleitä ia olemma sinml
mmeskautta monoa

jasilloin minä heille tunnustan: en
minä teitä ikänäns tundenut: lNenHätpois minun tyköäni te wäärin tekiat!
Match. 7: 21, 22, 23. Ihminen joka huo-
limattomasti menettä itzensä ennättäwääarmoo
kohtan, joka usein händä heratta, jaluule aikaa
kyllä olewan oikiaan käändymiseen, sijheskuin
en me enää mailmasta! itziämme mielittä tai»
da, hän löytää sen, että hän oman wikcmsa
kautta wajotta itzenspaatumiseen, ei ole kukan
joka ei mieli lopulda, ennen kuolemam todella
parandaa itziänsä: tämä on monen paatuneen
tyhmä ajatus; mutta täsä ajaturesa on monda
tuhatta autuuttansa paitzi jääneet, sen puo»
lesta, että he sillä wältllä armon ajaan owat
wäärin käyttäneet ja sen tähden lopulda armon
owen suljettuna löynneet, ston täyst totuus,
että jokainen sielu, joka täydettä todella, fydmw
men kaandymisellä etzij armoa, hän saa mitä
hän Mj; mutta st on myös täysi totuus, että

jota
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jotaenämmin ihminen armon wäärin kaytta,
jotausiammat armo waikutuxet hän tukahutta,
ja jota useimmin hän armo wälikappaleet huo°
limattomasti nautitzc, sitä enammin hän to-
wittu ja nijn mnodoin itziänsa warjoo, ettei ar-
mo saa waikutta. Tällä tawalla onnettoman
sielut, jotka ei pidä huolda heidän autudestansa
el kostan koettele itziänsä, he mahtawat tehdä
itzellmsä mingä kaltaisen luulo-uston hywänsii,
nijn on kaicki ulkoo-kullaisuus ja turhuus. Et.
ta he synnin tekemata jättäwät, se tapahtuu
ylpeydestä ;akunnian pyynnöstä; mutta eirackau-
desm Jumalan sanan tykö, ajatuxille ja p«'
heille aina waldoimet ohjat jätetään, ei de en-
j»nkan tiedä mikä on ristijn naulita lihaansa ha»luinsa ja himoinsa kansia. Kosta siis kuolema
lähestyy ja heitä pojesotta tahtoo, woi lninun
Jumalani! mikä tuffa silloin heidän päällen»
sä tulee, Moin he ruumin kiwun alla äffen huo°maitzewat, kuinga he paljaalla turhalla luu-
lolla ja ulkonaisella siwialla menolla ainoas-
tans heitänsH owat mietittäneet; mutta sijtä
oikiasta menosta Christuxesa ei ensinkän huoli-
neet, heidän silmänsä nyrc wasta aukenewat,näkemään mitä heildä puuttu; mutta aiwan
Myöhän, jääwätstntahden ulos sijtä taiwaalli-
sesta häähuoneesta. AaZo sijs ettei lampussammu synnin sumusIa hukutkadotllxentauhias humus, nouse koht
la rukoil' jäll', olis sinnll lau-

pias
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pias wiel'. Ia sano: Armollinen Isamirvan l Ansamnut olen kyllä suuren wai-
rvan, Helwetti edesäni awoion, jos duo-
mit tahdot jälten ansion.

Sitte kuins rukouxes pitänyt olet, nijnweisaWirsi
N:o 404.

Seitzemas kolmatta Kymmenes
nuntai Kolminaisuden Paiwasta.

Weisa ensin Wirsi N:o 4QZ.
on aina jotain ajatellaxensa

ja muistarcnsa; nytt sanotan hauelle:
ajattele sinun luojaas nuorudesas

tamaau lepo.päiwaä, ettei han sen pyhittä-
mist l unhobdaisi.- muista Sabbathin päi-
lvää, ettäs sen pyhltäisit. Mos. 2 Mrj.
2O: 8. nytt taas mutta Jumalisia aiatuxia
pitämään, niinkuin muistamaan IMsuxen
Christuxen päälle, jokakuolleista nosnut
oiz. 2. Timoth. 2: 8- Rysele entisiä ai-
toja, jotkaorvatollet sinun edelläs; Mos.
5 Kirj. 4.32. sijtä on David wisusti waarin
ottanut, ntjn että hän sanoa taisi: Psalm. 77.:
12. minä muistan HLRran töitä ja mi
nä ajattelen sinun entisiä chmeitäs ja pu-
hun kaikista sinun toistäs; parannus myös
mnNettamanpitä: muistakustas pois lan-
Veisit ja tee parannus. Ilmest. Kirj. 2: 5.

ajat-
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ajattele ainaloppua, sanoo Syr. 7:3 9. Erin.
omattain pitää Christittyin muistaman ja a»
jatteleman wljmeistä paiwää; lnutta min gä>
tähden? sillä tämän paiwan on Jumala sa«
lannut, että me joka paiwästä waariu ottai.
simme ia ajattelisimme: kuka tiesi,' tämä on
wijmeinen paiwä. Tasta saadan tila Evan»
geliumista tutkistella.

Lvangeliumi Math. 25: v. 31.Fss>utta kosta ihmisen poika tulee kun-<»vl niasansa jakaicki pyhät Engelit:c.
Plösluetusta Evangeliumista me tutkistt'

lemme:
Jumalanlasien alinomaista wijmeisen

paiwan muistamista;
Kuinacytamä väiwä on:

1. Hurskaille oikia kunnian fa ilon
päiwä.

2. Jumalattomille häpiän ja pilkan
päiwa.

Bnsimmäinen Osa.
puhutan sijtä räiwästa, jos.

ta Pavali Tef»'Kirjau 17: Zi> sanoo:että Jumala on säätänyt päl'n>an, jona
Hän maan pijrin on duomiyepa / wan-
hurstaudesa, sen miehen kautta, jonga
Han jäätänyt on; tällä palwällä on ihlni.seulpoika/ulewa, duomitzemaan: joka työ kyl>

K»
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lä kaikille kolmelle personalle tulee; kniten»
kin mj» Poika yxln nähtäwäsä muodosa duo.
liuon täyttawä on: ei Isä ketään duomit-
ze nimittäin: nähtäwäsä ihmisen muodosa;
waan andoi kaiten duomion siojaalle.
Joy. 5:22. silloin Poika ei ole yrm tulewa;
waan kaicti pyhät Engclit Hänen kanaansa.
Hän on silloin istuwa Kumnans lstutinclla,
ja Kätten eteens kootan kaicDi kansat.Hän on silloin duomitzepa clawät ia kuolleet;
silU on se, jokalumalalda on säät-

eläwittenfa kuolwiten duomarixl.
ko-Kirj. 12: 42. Hän on duomitzepa kaicki
sukukunnat maanpäällä, kaickikansat,kaupun-
git, tosin kaicti ihmiset ybteisesti,kntn Adamista
hamaan wijlneiseen vaiwaän asti syndynect p.
wat. Koffa nytt kaicki ihmiset? tosin nekin
lavstt, jotka äitinsä kobdusa kuolleet owat,
Hänen istuimensa eteen kootan, silloin Hän
toiset toisistansa eroittawa on, hywät pahois»
ta, se tapahtu kewiämmin, kuin lambaat
wuohisnt ja akanat nisuista eroitetan. Täsä
mailmasa ei kansoja eroitetta taita; sillä nijn-
kuin ohdackeet kaswawat nisuin stasa, isot ja
pienet Mit msresä sekaisin owat; nijn luma.lau Armo- waldakunnasa hywät ja pahat oles-
kelemat, ulkoo-kullatut ja pyhät sekaisin owat.
Mutta
sistans eroitta, mjnkujn paimen eroitta
lambaat wuohista: silloin Jumalaa pelkä-

wäis«
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waisten ilo ja kunnia päiwa tulewa on: he
merkitän Christuxelda kunniallisella nimellä,
he kntzntan lambaixi; mixinijni (1.) hei.
dänkuuliaisudensa tähden: he kuulewat pai»
menens äänen. loh. 10.' 27. (2.) Heidänhiliaisudensa tähden: ei he kenellekän wahtll»
goo tee, ei puffe elt pure ketään; mj» hiljai»
set owat myös lumalata pelkäwäistt, nijn
paljo tuin heisä on, pitäwat he rauhaaraickem kanfa. Rom. 12: 8- ei kosta pa-
haa pahalla. 1. Petar. 3:9. (3.) »buh-
taudenja tähden: ei lambaat käärittele ihiäwsa ropakosa nijnkuin siat; aiwannim Juma-
laa pelkäwaisct, pyhästä, puhtaasta ja nuh»
teettömästä elämästä heitäns ahkcroitzewat.
(4) Heidän yxikertaisudensa tähden: lammas
anda itziänsä talutetta, mihinkä hywänsä,
wanhurssaat andawat myös, Pyhäldä Hen»gelda,uston salaisudesa heitäns johdatetta.
(5) Heidän kärsiwällisydensä tähden: nijnkntn
lanibaat snurinunalla karfiwäUisydellä itzen»sä kerittä ja teurastetta talutta andawat; uijn
CKrtstityt myös sielunsa pitäwät kärsiwällisy»
desä, he tloihewat, että he Christuren kansia
kärsimät. (6.) Hyödvtyxen tähden: kaictt
kuin lambaalla on, on hyödyllinen, willa
waatteixi, riesta ja liha särpymäri; köyhät
ja hatäandynet löytawät Jumalisten tykönä
rawinnon näljäsansä, juoman janosansa,

lohdutuxen mur»
Hesansa,, ei he wstänsa köyhän rpeljensa

edes-
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edestä silljee. Mos. 5 Kirj. 15: 7.17.) Hci<
dcln pelkonsa tähden: he suuresti sutta pelkä»
wät; ni)n Christitty snndiäja kaickia kuin pa.
hari näkyy pelkää: pelwollaja wapistuxet-
la laitta, että hän autuaxi tulis. Phil.
2:12. (8.) Lambaat palio määkywät; Chris«
tityt rukoilewat alati.

Wijmeinen päiwa lEsuren Christuxen
lambaille, on oikein ilo ja kunnia päiwa ole.
wa; sillä he silloin IMsuren oikialle puo-
lelle aseteta».- kaicrein kansain tykönä, pait.
zt Turctilaisia, on oikia puoli kunnian puoli;
kosta mm lEsus omiansa kunnioitta tahtoo,
nijn asetta Hän ne oikialle puolellensa. Tääl.
ta maan päällä, täyty heidän alembana wa.
semmaila puolen olla: owat ylönkayotut
tyntiläiset ylpeitten ajatuxisa. Job. 12:
5. heidän täyty heitä kumartaa; mutta nytt
sano matoinen kunniaa nautitzemaan tu lewat.

lohdutta: 2. TKesi. l: 4,
5,6, 7. Mekerstaammemeitäm teistä
Jumalan Oeurakunnisa, tedän kärsi-
wällisydestänne ja uftostanne, taitesa
teidän waiwasanne jaavainosanne, kuin
te kärsitte. Jotta osottawat, että Ju-
mala on oikein duomiyepa, ja te huma-
lan waldakundaansoweliaxi tuletta, ion-
gatähdenjre myös kärsitte. Että st on
oikein Jumalan edesä, nijtä taas wai-
wata, jotka teitä waiwawar; mutta
teille jotka waiwatan, anda lelpon mei-

dän
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dan kanssamme, kosta HiLXra IlTsustaiwaasta llmandu, Hänen woimansaMngelitten kanssa. Oentähden neuwoomyös Christus omiansa duomiopäiwän lähes-tvisä, iloiset jahnwallä mielellä olemaan: Ln-
can2i: 28. noMaat päänne ylös; silläteidän lunastuxenne silloin lähesty. TM-M ustowaifilla on kunniaa kyllä; siliä he tai.
tawat kerskata itziänsä silta, että lEsusdän weljensä ja sielunsa ylkä on; mutta heilletapahtu, nijnkuinßuhtinalliselle morsialn?!-le, jokaryöwäreildä on fangiri otettu, lotkaei pienindäkän kunniaa hänelle osota; muttaninl pian kuin hän yljäldänsä lunastetan,
nijn han kyllin kunniaa saa; nijn on asiatmyös meidän kansiamme, me olemma fanai-tut l.a wiheljäiset ihmiset, se ei ote wielä il-
moitettu, mixi me tulemme; mutta wij«
meinen päiwä on meidän lunastus ja pääsin
pätwämme, jona perkele ei enää meitä ylön-
taho. eikä walwaa, ei myös mailma meitäpilckaa; silloin ilmandu se kunnia, josta Pa-vall sanoo: l7. että se on ltan-kalcklnen,a määratsin kunnia.sen alan waiwat ei ole sen kunnian wer-ta, kummeille ilmoitetun. Nom. 8: 18.Me terskaamme mettämme Jumalanrunman tolrposta. Rom. 5:2. ilobonmekttyutut olemma Chnstuxesa ILsu-

Toi-
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Töitten Osa.

jälken nijn tämä päiwä
mille pilkan ja häwäistyxen päiwä ole>

man pitä; sillä he saawat sen häpiällisen ni-
men, että he kuhutan wuohiri jakiroituixi;
wuohtxi kuhutan he bedellnättömydensä tähden
hywisa töisä, heidän ilkiän synnin hajunsatähden, saastaisudensa, wastahakoisudensaja
exymisensä tähden oikialda tieldä; nämat wuo-

Jumalattomat, asetetan nytt lEsuxen ,

wasemmaile puolelle. Woi l kuinga se heitä
karmij: tasä maillnasa olit he suuresa arwo>sa, jakunniasa; mutta nytt täyty heidän hä-
piällä alimbana seisoa. Woi! kuinga hehämmastuwat ja wapisewat, koffa koko mail»
man Duomari heitä puhuttelema on ja sano.
;va: tutkat, kuulkat minua wijmeinen kerta;
mutta ei enää sinä ikänä, te paadutetut, up>
pinistaiset tottelemattomat ja tjankaickisesti
onnettomat sielut! minä tosin olen teidänkin
Werellani lunastanut; mutta te oletta sen
jalwoin tallannet; minä olen teitä Armo.wab
dakundaanikuhunut; mutta minun kuhumi-
seni te ylönkaholtte, Oanani te piditte pal'
jaanaSaarnamiehenÄänenä; Sacramentit
paljaana tapana ja Kircko-asetuxena, ett le
ele minun; waan perkelen tahdon jälken elä»
neet, jokateisä walkuttanut on, astukaat nytt
edes, että te duomitaisijn, että teidän epä.us»
tonne, katumattomudenne, suruttcmudenne,

j^
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ja vlkokullaisudenne pyhäin Engelein ja ulos»
walittmn edesa julkitulis. Kyllä te nytt toi.
wotsitte, että wielä se aika olis, jona te mi.
nun armohoni paeta taidaisitte, sondinne an<
dexi saada ja ijankaickista menestvstänne ja au-
tuultanne edes autta; mutta Armon-aika on
jo ohitze, ja autudm paiwä on kulunut, se o»
tollinen aika on hukattu; mutta nytt te mi<
nun wihani ajaasa olette, nytt pitä duomion
teidän ylitzenne käymän, jotaett te ennen mail«masa ussoneet; waan nlön kahoitte ja pilcka»
na piditte; nntt katcti uhkaureni teihin sattu-man ptta, jotka Jumalattomain tähden sana.
sani kirjoitettuna owat; nytt pitä taicki ran»
gaistuxet, joilla,minä suruttomia, Jumalat,
tomia mailman lapsia uhwannut olen tule.
mau teidän päällenne, katzo! tuosa seisowatteidän pöwelinne, pahat henget, joiden hal.
dunn te ylönannettamanpita, kuulckaat kuin<
ga he kandawat päällenne; kahokat kuinga he
teitä pilckawat ja walmi)t pljnamaan owat:
tutkaat tänne perkeleet! tarttukaat heihin ja
palcka töitten verastä heille andakaat, heittä,
käat heitä aartmmöisccn pimeyteen, olkaatah-kerat heitä waiwamaan, kosta he ahkerat tei«
tä seuramaan japalwelem«an olleet owat; täs»
tälähin ei heillä enää lepoo yöllä ja päiwällä
oleman pidä; waan heidän waiwamsa stp
wu pitä plss astuman hankaicZlsestaljan-
kaickiseen sl'N. n. ja heidänosansa okman siinä järn?eft, jHkg pa?aa

Oaa ty.
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tulesta ja tulikiwesta. Ilmest. Kirj. 21: 8.
josa he kauhistuxena kaikelle lihalle ole-
man pitä. Woi! tM wiheljäiset syndiset,
kosta taicrt tämä teidän päällenne täytetään,
mihinkä silloin paeta mielittä; silloin kuka
ties.' huudatte ja sanotte: wuoretja kucku-
lat langetkaat meidän päällemme japeit-
täkät meitä sen kastvoin edestä, joka 125tuimella istuu ja Aarihan rvihajia; sillase suun Hänen wihansa päiwä «n tul-
lut jakuka woi pysyäillmest.Kirj. 6:16,17.

Tästä me opimme, kuinga meidän joka°
päiwä ja hetki wijmeistä päiwää ajatteleman
pitä ja sen perään pyrkiman, että tämä päi-
wä meille kunnia ja ilo päiwäri Mtua mah.
dais, etten me wohten sekaan afttetnxi tulisi
jahäpiälla seisoisi; mutta surutöin mailma,
tekee kaiken sen kansia pilckaa, kuin wijmeiftstä
päiwästä kirjoiteta», opetetan ja saarnatan;
ja se on tosi mitä Petari ennustanut on: 2:
Peiar. 3:3- että wljmelsinä päiwinätu.
lewat pilcrajat, jotka oman himonsa jäl-
keen waeldawat ja sanoivat: kuja on lu-
paus Hänen tulemisestansa i Ellei mur<
yamies, joka fangiuteen heitetty on, uffoa
tahdoisi sitä, että Esiwalda witzin päiwän mää.
rännyt on, jona hän kuultaman ja pakan
työnsä tähden kuolemaan dnomittaman
pidäistö hänen uffottomudensa lahden tälnä
päiwä peräti pojes jäämänz sama laita on
wijnmsen päiwän kMa/ ei sm pidä pojes

iää.
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jäämän,waickakaicki ihlniset kielläistt sen totw
dm. Sen pcchcmbi! meidän seasamme on
monda, jotka pakanain kansia, eiuffoylösnou»
semista, eikaduomiopöiwää; ja waicka mon.
dalöytään, jotfa wijmeistä duomioo ei kieldä
taida, kuitenkin kaikesa suntttomudesa eläwät
jalunlewat itzensä kaukana otewatt pa-
hoista palwljiä: mutta rattaat ystäwät: a-
jatelkammc aiua duomiopaiwää, tämä Ääni
soikoon aina meidän korwisamme - noskaat
te tuotteet ja wlkaat duomiolle. Wij-.
meisen päiwän muiston pitä monda syndiäestä-
män, koska David sanoo: HZsalm. 119:120 mi-nä pelkän sinua mjnettä minun ihoni wä-
riste, ja waplsen sinun duomioitas; nijn
ymmärrys taita tämä olla: niinkuin ihminen,
joka ristlin on naulittu, ei kuhunkan päin ib
ziänsä raänvä taida, ellei hänen kipunsa enä'
ne; nijn rukoile David, että Jumala andais
hänelle armon muistarensa wijmeistä yäiwää,
että hän sen kautta, kaikesta maallisesta ha<lusta estyis, eikä mailman ractautta ja syn-
nin himoo tottelisi. Että me sitä paremmin
duomio päiwänä kestää mahdaisimme, nijn
tutkitamme edes mennyttä, nykyistä ja tule.
waista aikaa: mitä edes mcnneseen aikaan tu-
le, nijn se jo kyllä tiesäns on; mutta mitä si«
nä aikana tehtin, sen on se suuri Jumala ylös-
kirjoittanut, ihmisen omcttundo on sitä sama
tehnyt; on sijs se tarpeellinen, että me Davi-
din kansia maahan langemme rukoilemaan:
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HlLßra! älä koy huomiolle palrvelias
tansa; sillä ei yxitaän elärva ole
ka sinun edesas. Psalm. 143: 2. nykyisena
aikana, jota kasista poislendä, ptta meidän
kokeman palkita, uuta ennen on unhohdctuN
tullut, waelcamantaitawasti niinkuin wijsat,
aina ajatteleman loppua jatnlewaa dnomjoo;
tämä meitä paljo autta, koska helwetin kar»
me meitä syndijn jasurnttomuteenwetää pyy»
tä. Kosta WapMaja lEsus. Math. 24:
44, neuweo: olkat walmit; tahtoo Hän
nyn palio sanoa: älkät olko suruttomat'; sil-lä millä hetkellä ett te luuletkan, tulee
ihmisen poika. ' Jos me Hänen neuwos'
tansa waarin otamme, nijn wijmeinenväiwa
meille et suingan peliättäwä; waan iloinen o»
leman pitä. Se meidän tunnustaa täyty ,

että me welkaa tehneet olemma; mutta tämän
welaan on lEsus Christus werellänsä maxa.
uut ja sen käsikirjan, joka meitä wastan oli,
pois pylnnnM, mjn ettei yhtan kadotusta
meisaole. Rom.B: 1 Ruka tahtoo Ju-malan walinum päälle lauda i Juma-la ou, jokatekee wanhurjraxu Ruka on
?oka tahtoo kadotta i Chrijws on kuol-
lun Ia! on
on myös Jumalan oikialla kädellä, jo-
ta myösrukoile meidän edestämme. Rom.
8: 35: Z4. Ia jos jokusyndia tekee, nijn
meillä on edes wastaja Isän tykönä IL-sus Christus / zoka wanhurstas on, m

Ha»:
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sorvindo meidän spndeimme edes-
tä. 1. Joy. 2:1, 2. Hän on se onnellisinassan ajaja, joka ei wiela nhtän asiaa kadotta-
nut ole. Se ihminen, joka kääri itzensa Hä<
nen wanhurffaudensa hameeseen, ennen kuin
hän eronsa mailmasta otta, katzo! hän Juma-
lan duomion edcsä testaa: foka tuule minun sa-
nani jaustoo sen, jokannmm lähettt, hä-
nelläon ijankaickinen elämä ja ei hänM-
töxeri: O liLsn Chnste! joudu jo. N)ij«
meisti pälwäs tnlron, laustowilles apu
tuo, «Sun tahtos kuitenZ olkon. Ay!
aika on? jo joudutann' Meill oleDuomar'
armoinen, Meit lEsu auta Amen!

Nukoustes jalkcn weisa Wirsi N-o 424.Pyhäin Miesten Paiwana.
Weisa ensin Wirsi. No 45.

on Jumala Israelille hywa:
nijlle jotta puhtaat sydämmesta
owat: Nain verckm ajateidawilla sa-

nottla alka se Jumalinen Assaph. sen 73.
Psalmin. Sanat osottawat wahwan ja lu-
jan pernsturen kaickeen lohdutureen kaikisa
kohtawlsa tustisa, osotta mnos, mitä laija

se on, ;oka samasta lobdutnxen verus-
tnresta ihianjä tay)ellisesti lohdutta taita: sc
tvisiin ja wahwtn lohduturcu perustus kaikesakohtawaisesa tuffasa onHENra, se ijankajc»
kinen, totinen ja kalckiwaldias Jumala.
Mailmasa asiat edestakaisin tavcchtuwat;

O aq Z mut-
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mutta tapahtuen kuinga hnwönsä, autuas
on se, jolle Jumala bywa on, bän ei peljätä
tarwihe; tauaisko joku tusta olla nijn suuri,
ettei kaiken lohdnwren Jumala lohdutta ja
ilahutta taidalsii taidaisto joku hätä olla nijn
raffas ja moninainen, ettei se kaickitietawä
ja kaicetwaldias, Jumala handä autta tai-
dtlisti jolle Jumala hvwä on, hän sanoo täy-
destä synstä, kaikcsa hand.: kohtawaisesa hä.
däsä: 1<39 minä rvlelä rvaellaisitt pimiäsä
laxosa, en minä mu'n pahuutta pelkäi»
si; on minun tanfam. Eikö
maallisesti mieldynyt ihminen öykätcn uskalla
rickauteensa, woimaansa ja kunniaansa i eikö
hän ylpeile ja kerffaten sano? minulla on
rahoja ja tawarotta knllixt; minulla on nijn
simret Herrat edeswastaina, hän rindalle nait.
ten lnaallisten katowaisten etuinsa vlitze, jotka
ei kuitenkaan snuresa hädäsä pienindäkän loh«
dutusta bänelle anoa taida; eikostä siis valiota
enämmin, se sielu kaikisit tiloiw rohkia ja ilot»
uen olla mahdaisi, jolle Jumala hywa on i se
sielu, jolle Jumala hywä on, mahta häwetä,
ellei hän Jumalallensa sitä kunniaa tee, että
bän armosta, rackaudesta, mut'
heen pidosta ja eoeskatzomisesta rohkeudella
nijn kerstais, kuin mailman lapset Mammo.
nastansa ja sijta lihasta, jonga he kastwarre'
xenla panneet owat: ft jolle Jumala hywa'on,
fi tarwihe kallistaa päätäusä niinkuin kai'l«
laa; waan koffa mailma öyckä kijldäwää

tur«
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turhuuttansa, nijn taita hän nostaa päänsä
ylös jarohkiasti sanoa: se on minun sxdäm-meni ilo, errä minä pidän lyeni Juma-
lan tykö, ia kosta wthdoin eron aika lähes-
tyn, silloin parhaitin näkoy,kumbi parem-
min kestää' ja aikoin tulee. Mutta mikä kan>sa se ou, jolla osa tainkaltaisesa lohdutuxesaonz edestuodut sanat sen osottawat: totta
on Jumala Israelille hywä, nijlle jotta
puhtaat sydcmmejta owat, josta se näh.
oän, lohdutus tulee kaikille uijlle,
joilla puhdas sydän on; josta se seura, ettei
hänelle Jumala ole hywä, jolla ei ole puhdas
sydän, eli wähimmäri e'i pidä huolda saada-xensa puhdasta sndandä; sentahden se jok«
waärälla lohduturella et ihiänsä pettä tahdo s
katzokan wisustt eteensä, että hän puhtaan sy>
dämmen saada taidais. Kuinga se tapahtn
ja mikä petos useiu sentykönä löytyy, on se
asia, josta yrikertaisudesa puhua aiwottu on.

Matbeuxen 5: v. 1.
aikaan, kosta lEsus näki kan-

" san / astmHan ylös wuorelle:c.
Nyttpitä tuttlsteldamcmkahderanesta värsystä:

Spdänlmen puhtaudesta;
EUlä tapa»-, ettn waan otetan:

1.Rllmga puhdas sydän saada taitaant
2.Mikä petos sen sinmsa usein tapahtA

LLnsinnnälnen Osa.Kuinga puhdas ft)dan saada laitani tamH
Oqq 4 on



pyhäin Miesten Päiwäns."984
on kaikille juuri tarpeellinen asia : Mei.
dän tmm) kaickcin Jobin kansia tunnustaa:
Ruka löytää puhtaan nijden seasa, kusaei puhdasta ole? lobcn. 14: 4. ja mikä «n
ihMnen, että han olis puhdas i ja että
hän olis hurstas, tuinrvaimosta syndfnyt
«ni Job. 15:14. meidän täntyDavwinkans.sa sanoa: Psalm. 51:7. Kago mmä olen
synnisa ja minun äitinion syn-
nisa minun kaicki on?at he syn-
dia tehneet jaei heillä olemitään kerstat.tapaa Jumalan edesä. Rom. 3:23. ei olesns tasä yhtäkän eroitusta; waan me olenima
sondlset; mutta ellem lne muuta tiedaiss, kuin
tämän, nijn me olisimme ja pysyisimme ijan«
kaickisesti onnettomina. Mitä fijs nijtten teh>
da tulee, jotka wiheljäisyoensä oikein tunde»
wat ja autetun tulla halajawat i kossa joku
wanbasa Testamentisä löysi itzensä saastaisexi,
edestoi hän wika uhrin ja vrtffoiws wedellä
itzensä priffoitta aunoi; se puhdisti hänen aino-
astans ulkonaisesti, että hän ihmisten kansia-käymiseen tulla sai; mutta ei se syndiä puh.
tislaa tainnut. Tämä oli efimalaus Chris'
turen kalliseen wereen, joka aikanansa kaictem
ihmisten edestä wuodatettaman piti, ja silloinjo ne puhdisti, jotkakatumaisella sndammellä
uffosa sen puoleen katzoit: ei jotakuta puhdis*
tusta snnnistä mualla saada taita; waan yxin
Christnren werefil, josta Johannes 1. Epist.
1: sanoo: Lhristilpsn luma-
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lan siHPn Meri puhdistaa meitäkaikestasynnistä. Muu weri saastuttaa; mutta ta-
mä on vuhdistawsl weri; sillä ei ainoastans
Moin sillä ollut se woima, kosta se wuoda.
tettin; waanjoka aika on sillä pysywaineu,
puhdistawa woima; scntähden sanoo Avosto»li: se puhdistaa nimittäin: nykyisenäkin
aikana: joka sijs nytt tahtoo puhdistettua sy-
dändä, hän etzikön puhdistustansa täsä weresäuston kautta. Iq että syndi ihesansa käsittä
kahtalaista, osittain rastaan synnin welan,
osittain myös suuren turmellmen ja wahin.
gon, joka sielun ja sen woimat sisälle ottanut
ja turmellut on; nyn sielu ästen mainitusa
järjestyxesä molemmin tawoin puhdistetan;se edellinen puhdistus, nimittäin: synnin wias.
ta tapahtu wanhmstari tekemisesä, kosta ka.
tuwainen sielu Christuren kallijn ansion täl>
den, jonga hän ustolla itzcllens omistanut on,
armosta synnin wiasta ja kadoturesta wapaari
sanotun tulee. Tasia puhdistuxesta puhuwat
senrawcuset Raamatun paikat: Nom. 3: 24,
25. he tulewat ilman ansiota wanhurs-
kaxi, hänen armostansa, sen lunastuxen
kautta, kuin on ILftxesa Christuxesa,
jonga Jumala on Armoistuimexi aset-tanut uston kautta HänenWeresansä. ja
Gal. 2: 16. Lttä me tiedämme, ettei ih-minen Lain töiden kalitta wanhurskaari
tnle; waanuston kautta ILsuxenChris-
tlixen päälle, nijn me olemma ustoneetQqq 5 IE-
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IMsuxen Chnfiuxen päälle, että me
wanyurstaxl tulemma uskon tauttaChris-
tuxenpäälle, fa eiLaiu töidenkautta. Mer.
killinen ejlmercki tähän puhoistuxeen on meil»
läsijnä katuwaisesa Publikantsa. Lucan. 18:
13- ja seisoo tämä puhdistus parhaitin syndein
andexi andamtftsa.

Toinen puhdistus, nimittäin: synnin tur<
meluresta el: wahingosta, tapahtu jokapäiwa.
sem undistuxcsiL, iokn wanburstaxi tekemistäseura, ja sentähden. Phil. i: n. kutzutan
wanhurffauden hedelniäri. losa ihminen, jo-
ka Mon kautta Christuxen päälle on wmchurs.
taxi tehty, ruumin ja sielun puolesta pysyy sa-
mana ihmisenä; mutta saa toiset tawat, toi»sen mielen ruumistansa ja sieluansa tallitta,
maan, kuin ennemmin, Mäeltähän, lah.
joitettuin armo-lahjain kautta, ahkeroitze puh<
dista itziänsä haikesta lihan ja hengen saastaisu«
desta, täyttäiu pyhyyttä Iqmalan pelwosa.
2. Cor, 7:1. sillä uffo ei amoastans luma»
lan eoesä ihmistä wanhmffauta, ja wapautta
synnin wiasta ja kadoruxesta toimita; luutta
myös nijn pian kuin uffo Christuxen kallljn an.
sioil syndeinsa andeexl saamisexi wastanottw
nut on, nijn kajoo hän myös synnin turmelu»
xeen ja tekee sydämmen sowelmri lumalata
pttlwelemaan, Hänen sanansa jälken
la Jumalan palwelluxella totisesa yxiwakarsu'
desa, wtlpittömasti. Nämat owat ne jotka
Cynstuxckoa lutzumn puhtaaxi »dämmesta,

ui»
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nimittäin: jotka uffon kautta synnin wiasta,nijnkuin myös kaikesta pahasta oikomisestaowat wapahdetut, ja sentchden joko he koto.na owat eli ulkona waeldawat, sijtä ahkeroit,
zewat, fttä he yanelle kelpaisit. 2. Cor. 5: 9.ja ihensä saastatoinna mailmasa pitäisit. la-coh. 1: 27.

Toinen Osa.
tulee st petos, kuin tämän siwusa taitan har»

joitttta, mtkisteldawaxi,jotajokaitzen, joka au-
tuuttansa rakastaa, wisusti karttaman pitä. Kahtalai-nen on se petos; joka tasa erinomattain merkittäwaxitulee: Hxi löytään nijtten tykönä, jotka sijua luulosa
owat, että heillä on syndein andexi saaminen Jumalantykönä japuhdistus synnin wiasta, waicka ei he wiclä
tykönänsä jotakuta yxiwakaista murhetta löydä sijtä,
kuinaa he pahasta aikomisestansa ja pahain haluinsawallasta eli syimin turmelluxesta autetuxi tulisit. TästHhe huolimattomat jasuruttomat owat;sydämmel!enjä jät»
täwät wapauden syndiä ja synnin tilaarakastaa, täyttä
lihan haluja salaisten töitten kautta, että julkista töitä jo-
ku maallinen waara jarangaistus seuraa; mutta muu-
toin ja tämän siwusa luulewat itzellä.isä hywän uffonolewan ja seurawaiststi syndinsa Jumalan tykönä andexisaanema; kusa he kuitenkin sijnä tilasa owat ilman ustoa.Jacob.2: 2a. ja nijn Jumalan wihanalla; loh. 3: 36.
sillä uffo, jvka Christuxen ansion syndcin andexi anda<
wisexi wastanotta, ilmoitta kohta läsnä olemlsinsa sijnä,
että hän puhdistaa sydämmen petoxesta, estHä ylöönoV
scwain pahain haluin hallituxen, eikä, nijnkauwan kuin
hän sydammesä on, kärsi pahaa aikomista, waan sotij
sitä nijn mä yqn sen woma. l. loh. 5:4- j^
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ka tapahtu jokapäiwäM kammuxesa, josa st wanh«
ihminen kcuckein pahain haluinsa jahimoinsa kantza kuo-
leman jamrmellan, jase sisällinen eli uusi ihminen päi-
wä paiwaldä uudistupi. 2. Cor. 4: 16. jonga tykönä
pyhittämisen ja uudisiuren työ, loka päiwäisesä lisäändy-
mistfa, synnin turmellusta wahendämäsa ja Jumalan
kuwaa ylösrakendamasa ej löydy; nijn onsenähtäwä
mercki sijhen, ettei senkaltaisen ihmisen tykönä löydy wan-
hurstari tekemisen työtä, synnin wikaa puhdistamaan,
ia nijn on surkiasa tilasa, pettäin itzensit, jos hän wiM
luulee armosa Jumalan tykönä seisomansa jasyndein an-
hexi saamisen itzellänsä olewan.

Että tämä asia wielä selkiammäxi tulis ja ynnä tie
walmistettaisin toista petosta, kuin tasa tapahtu, ilmoitta-
maan, nijn pitä meidän wisusti tietämän, että synnin
wika st yhtä haawaa pois omanlEsuren werenkautta
ustolla omistetun; mutta synnin turmelus ei nijn; waan
wHhittäisin päiwä päiwälda, pyhittämisesä ja uudistu-xcsa uston kautta, wanhurstari tchdyldä ihmlseldä pois-

Kosta syndi on andexi annettu jää juuri jäljil-
le, ja nijlle jotka uudistuxefa kauwas joutuneet owat,
paljon murhetta, waiwaa ja tustaa matkaan saatta,
joka heitä Auraa nijn kauwan kuin he eläwät. Rom. 7:
18,24. sentahden kosta lEslts puhuu nijstä, jotka puh-
raat sydämniestä owat, nijn ei Hän senkaltaisia ym-
märrä, joitten sydammisa ei eM syndiä oliskan; waan
sula täydellisyys; sillä se olis senkaltainen asia, joka
täsä raadollisudesa ei löydyiskän: Jos me sanomme,
ettei meillä ole syndiä, nijn me petämme iyemme,
jaei ole roruus meisä. 1. loh. 1: 8. ja Jacob. 3:2,

me kukin puurumma; waan Christus
Hän puhuu senkaltaisista, joiden hengesä ei wilppiä ole,
Psalm. 32: 2. joilla yriwakainen sydän on Jumalan
tykö, pahexuwat wikojansa, nijmn tähden heitansä nöy-



Pyhäin Miesten päiwänä. 989
ryttäwät, ja jokapäiwä sen päMe työtä tekewät, kuinZa
he wikansa pojespanna taidaisit, tunnustamat sen, että
he useimmin sydammensä lEsuxen weresä uffon kautta
puhdistaa tarwitzewat, kuin pestä käsiänsä wedellä; sillä
erheryxet kuka ymmärrä? anna minulle andexiisa-»
laistrrikoxer, Psalm. 19: 13. tuiee jokaitzcn rukoit-
la; nijnkuin Christus myös wijdennesrukouxes itze opet-
tanut on; jota rukousta kaicki pyhät rukoilla tarwitze-
wat; nijnkauwan kuin wielä sanotan tänäpanä. PjcUm.
Z2: 6. Josta ne ihmiset owat kauwas erhehtyneet, M
pyhäin ja puhdas Hdämmellistm panvesa ole, jotka
luulewat itzensa jo nljn hyötyneen, emi he enää lisäändy-
mistä pyhiuämisesä jauudisturesa synnin mrmeluren
hendämiseri tarwifte, paljota wähemmin joka päiwäistä
puhdistusta lEsuxell weresä uffon kauna, synnin wian
pesemiseri. Ia tämä »n st toinen petos, jota meidän
wältämän tasa pitä.

Jotka taida petorelda woidm owat, heillä on se.
luulo, ettei heitä pettä taita; waan he aiwan hywin
eteensä katzoa ja itziänsä autta taitawat, ja waicka,
mitämar! muutamat heistä tätä poldin mcrckiä itzellen-
säei omistaa tahdo; mitenkin owat he aina petettym
luockaan luenu, nijnkauwan kuin he julkisen Jumalan
paiwelluren ja armo wälikappaleet, Sanan ja Sacra-
mentit ylönkatzowllt, joisa ja joiden kautta Jumala
meille armonsa taritzee; sillä waicka Jumala ei itziän-
sä sitonut ole, on Hän kuitenkin jokaitzm meistä, jotka
Hänen apuansa muudemme asiasa odotamme, näitten

Match 18:-»9,20.
Ab! jos senkaltaiset ylönkatzojat ajattelisit, kuinga se
häjy satanas heitä pctcä kokee, kosta hän alinomaisen
tämän huudol, alla, hengi, hengi, hengi, kaiken sen
jonga kautta Pyhä Hengi heidän tykönsä tulla tahdois,
heildä poDma pyytä; sttanan julma tarkoitus M

ei
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ei muu ole, kuln se, mä hän.heitä M petollisen pb«
rusturen päälle rakemsa lumalisudesansa wihdoin epä»

seisahtamaan saanais. HERra hänen raw
gaiffon!

Mitä edelliseen petoreen tulee, nijn olis toiwotetta«
pa, mä st tielda pojes toinmettaisin, nijnkuin se, jo«,
ka satanan waldakundaa Christittyin maasa, kestellä
Evangeliumillista Seurakundaa paljon lisää ja way>
wistaa; toiwotettapa olis myös se, mäkaicki ne, jotka
tämän pmxen hawaitzewat, ja nijn totisen kijwauden
sitä wastan osottawat, kuin se ansainnut on, mahdai-»
sit hengellisesta taidosta, nijn waaria otta, että, kosta
he perkeleen yhdestä owesta ulosajaneet owat, hän toi-
sesta owesta taas, ej saisi tilaa sisälle tUllaxensa ja ala<
t» perkeleellisiä juonia tayttarensä; nijn että ne, jotka
yhdellä tawalla, wälttäwät hänen paulansa, kuitenkin
toisella tawalla sijhen tiedotan, ja kosta he luulemat
wältäwansä yhden wäärän tien, astuwat kohta toiselle,
joka yhtä »vahingollinen ellei wahingolliftmbi toista ole.

Jotka Jumalan Scurakundaa oppiwat ja Seura-
kunnan kantza, ne walikappaleet, jotka Jumala mei-
dän käändymistremme ja autuderenime Mtänyt on,
nauttineet owat, olkon neuwonn kartamaan, ensim<mäistä petosta, joka seiso sijna/ mä ihminen tchtos
synnin wclaasta puhdistetuturr tulla; mutta ei synnin
tmmcllurcsia: tahwwat omistaa ilMnsä sen edellisen;
mutta sitä jälkimäisembäta ei ensinkän tottele; eli sel-
kiämmin sanottu: lohduttamat heitänsa Jumalan
mosta Christurcsa syndeinsä andexi saamisexi/ ja yhtä
yywin ehdoliiftsti cläwät synneiscinsa ja synnin haluja
täyttawat, yri yhdellä, toinen toisella tawalla, että
monikin näin tekee ja elää, sijcä walitmawasti koette»
leminen todistaa. O! jos senkaltaiset, jotkanäin Iw
malan armon itziansä kohtan waärin käyttawät, nu>

I«M
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lensä mallaisit/ eikä perkelen pidemmaldä itziänsä pettä
salleisi; sillä ei se ensmkän kelpa, tahtoa syndetänsä
anderi, ja yhtä hywin syndejansä tieten täyttä:
Sinun rykönäs on anderi andamus, ecrä si-
nua peljäcräisijn sanoo David. Psalm. izp: 4.
Ah! awatkamme silmämme ja katzokamme wisusti
eteemme, ettei joku meistä pettäis itziänsä. Meneuä-
kämme itzemme armo välikappaleita kohtan nijn, että
menijuen oikian nautihemiseukautta sekä synnin we-
laasta, että myös mrmeluxesta puhdistustamme etzim-
me; sillä se edellinen on perustus jälkimmäisembäan ja
jälnmmäisembl todistus edelliseen, euä me nijn edelli-
sestä mettämme lohdutta taidaisimme, ja jälkimmäiseni?
bää halaita. Jumala Christuxen tähden meitä sijhen
auttakon!

Tämän jälkenkäännän minä itzeni, sisällisen tilan-sa ylitze murhehtiwaisen sielun puoleen, joka* sitä wa-
litta, ettei hän nijn puhdas olla taida, kuin hän mw
Kllänsä tchdois; pelkää myös sitä, emi hän nijuen
luokasa ole, joista Christus sanno: autuac owar puh-
raar sydämlnestä, sen puolesta, että hänen ilkia sy-
dämmcnsä phudellansa hänen pyhimmät toimimrensa
saastutta, jonga ylitze hmrnytt on ahdisturesa: senkal-
taiselle surulliselle sielulle sopiwat lohdullisexi neuwori,
muun seasa, Apostolin lohannexen sanat: 1. 10H.3:3.
jokainen, jolla rämä coiwo on Hänen tykönsä,
puhdistaa iyensä, nijnkuin Hangin puhdas on.
Ota täsä waari: Apostoli ei suingan sano senkaltaisesta
sielusta, joka Jumalan ystawydesä seisoo, ja jolla ijan-
kaikisen aumden toiwo Christuresa on, ettei hänesä enää
fyndiä ole; sillä se ölis ollut kohdastansa sitä wastoin,
kuin hän i. loh. 1: 18. kirjoitta; waan hän edesmo
senkaltaisin sielun, nijnkuin murhellisen syndeinsä saas»
taisuden ylitze, ja samo: hän puhdistaa iHensä, st

ow:
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on: hän syndeinsa saasiäisudetda waiwattuna halaja sa
toiwoo puhtari tullaxensa, jonga perään hän myös täy-
dellä todella jokapäiwä pyrki). Kostas nytt taman
murheen tykönäs löydät, nijn on sinulla täysi cundomerc-
ki sijben, ettei sinun toiwos Christuresa ole mrha, ja
sinä olet nytten luokasa, joista Christus sanoo: aucuar
owar puhraac svndämmestä ; sillä he saawar näh-
dä Jumalan. Aijn kauwan kuin pahat ajamrct ja
himot wastoin tahtoas sinua kohtawat, nijnkauwan
kuins ett nijhin mielisty; waan nijldä waiwatall, seisot
Jumalan sanalla ja rukourella nijtä wastan, et anna'
heidän'kuolewaisesa ruumisas hallita, nijn ettäs seurain
sit heitä heidän haluisansa; nijnkauwan ei nijtä sinulle
lueta; sillä uston kautta Christuren kansia yhdistettynä
elät sinä jokapaiwäsesäkcuumuresa; tästä sinua wisseyt«
tä Apostoli Pavall, kosia hän. Rom. 8: i. sanoo:
Nijn ei ole nycr yhtänkadotusta nijsä, jorka liL>suxesa Christuresa owar, ja ei n?aclla lihan jäl-
len ; waan Hengen jälken. Lohduta sinuas henget
lisisä toimiturisas, näillä sanoilla; waan ei ainoastans
silloin; mutta myös kosia sinulle tilas ja saätys jälken
maallista toimitusta on. Jos sinun sydämmes ustosa,
sillä wahwalla aikomisella on edeskahottu, ettet sinä jo-
takan senkaltaista tehdä tahdo, kuins tiedät lumaw
tatas wastoin olewan, nijn usto wahwasti se, että HER«
ra sinuhun ja sinun mielistyy, ehkä ruinga
halwaxi ne näkyisit; Hän,on sinun tykönäs olewa, nijn
että sinä turwallisesti itzehees sowitta taidat Assaphiu
sanat, alkupuheesa edesmodut: Totta on Jumala
Israelille hywä; nijlle jotka puhtaat sydannnest»
orvac.

Kuins rukcures pitänyt olet, nijn weisa Wilsi
N:o 320.










