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ICsuxen Nimeen.
Ensimmäinen Sunnuntai Adwentifa.

lesus Christus eilen ja tanäpänä, ja nijn iiankaikkisesti, UudiKakon armons
ja rakkaudens kaikkein meidän ylitsemme, Hänen Pyhälle Nimcllms

kunmaxi ja ylistyxexi! Amen, Amen.
minärulen, Raamatusa

on minusta Nrjoicercu. Si-
nun,rahros, minun Juma-
lani, teen minä nnr!elläni;
ja sillun 2.akis on minun

sydämesäni. Minä saarnan sinun wan-
hurstaucras suuresa seurakunnasa. Ra-
kastetut Herrala, niin kuulu Prophetia
Christuren tulemisesta Psalm. 40: 8.9. in.
Olis ollut syy ajatella,, että koffa tämä
niin selkiä Prophetia tuli täytetyxi, niin
olis myös koko seKansa, josta, ja jonga tygö
Christus oli tulema, nimittäin ludan-Kan-sa, pitänyt siitä iloitseman: ja kosta itse
Kristus, jonga Moses ja Prophetat ulos»
maalaisit, ols saarnawa wanhurstauttasuuresa seurakunnasa, niin olis niiden,
jotka Hänen kuulit, pitänyt tulla Hänen
tygöns, wastanottamaan sitä wanhurstaut»
ta, kuin Hän ilmoitti, ja tulemaan au-
tUGi. Mutta me tiedämme, että se oli

kokonans toisin. Silla kosta Herra Chri-
stus tuli, olitaiwan Harmat ludan Kansanseasa, jotka ymmärsit sitä Jumalan neuwoa
kuin heille imoittttin. Ei ainoastans se
tietämätöin joukko, waan myös ne oppi-
nemmat ja wiisahimmat heidän sta<ans
olit sokiat ja tyhmät Jumalan waldakun-
nasta; he ymmärsit lupauxen Messiaxesta
eli Christuxesta niin, että heidän piti saa-
man awun maallisisa. He etseit ylösrakan»
da omaa wanyurskauttäns, ja ei tunde-
net sentähden sitä wanhurssautta, kuin
Kristus saarnais. Ia kosta Hän oli hei-
dän kesselläns, ja andoi itsens joka pai-
wä nähdä ja kuulla, etseit he wielä
jasa, josa Hänestä kirjoitettu oli. Ei he
tsM siinä 'erehtynet, ctä RaamaMl
Hänestä todisti; paljota cnämmin ojensit
he itsens ulkonaisesti Jumalan kässyn jäl-'
ken siinä, että he tutkistelit RMmatuita
löytäftns Händä niisä. mikä suuri

sokeus



Ensimätnen Sunnuntai Aöwentifä.
sokeus oli se, että paikka heillä oli Mies
tykönänsä, näit Hänen silmillans ja kuu-
lit korwillans, kuinga kaikki mitä Raa«
mattu oli Hänestä sanonut, tuli Hänefätäytetyri, nun ei he kuitengan uskonet
Hänen paallens, eikä wastanottcmet Hänensanansa, käandyäxens pois heidän synnei-
siänsa? longa yli Christus muun seasa
niin walitta: "Ette tahdo tulla minnn
"tygöni, että te saisitte elämän. loh. 5:40.Mitä pitä minun sanoman? Niin pal-
jon me tosin kaikin näemmä, että me tun-
nemme ja hawaitstmlne Juvalaisten sokeu-
den, sydämen kowude» ja epäuskon, josa
hehyljäisit Herran lesuren, sen totisen Mes»
siaxen. Abutta kosta minä mielenijohdatan,
että Ewangeliumi Issuxesta Christuxesta
paljo stlkiamMasti ilmoitetan meille, kuin
heille, ja että me myös ulkonaisesti ker-
stamme meitam Ewangeliumista, ja tah»
domme luettaa senkallaisixi, jotka uskomat
Ehristuxen päälle: ja että kuitengin suurinssa ei ainMstans yhteisestä Kansasta, wacm
myös niistä, jotta mielestans owat wii-
fahammar, owat tietämättömät Christu-
xesta, ja ei tunne Händä Hänen woima-sans: Nun on minulla syy watitta, että
meidän sokeudemme on wiela suurembi ja
edeswastamattomambi, kuin heidän oli.
Mutta niin kuin Christus ei laannut saar-
namasta wanhurssautta siinä suuresa ft«-
Kansan kessclla: Niin kuin ei Hän anda«
nut Indalaisten tittämattsmyden, heidän
epäussons eli heidän hawäistyxens tukkiasuu -sa, jo?a myös oli ennustettu mami-
tusa4o: Ps. 10. w, niin pita myös js-
kaisen, jolle Christus en ustonut sanansa,
pysywäisesti swangeliumia ilmoittaman,
ehkä kuinga Harmatkin ne olisit, jot?a oi<
kein ottamat sydammellens Jumalan neu«
Wn hlids, autudestalls, jg täändawät

hcitäns puneydestä Hänen ihmcllisem
walkeuteens. Meidän pitä warilstaman
meilam lesuxen Ehristuxen hiljaiudc/-
la ja kHrsiwällisydellä, elämään yhdestä

nijn toisten, ja ilmoitta-
maan ihmisille wastudesta samoja sanoja,
ehkä se näkyis meille, niinkuin muinen
meidän Wapahtajalle, että mehukkaan
ryocäceemme, turhaan ja ryhickan kulu-
cmnme wäkemmä. Es. 49: 4. Ei olese kuitengan turha eli ilman hyödytystä.
Siitä mclhta muiden seasa nekin sielut
todist«a, jotka tänä edesmennehcnä kirkko-
wuonna owat maistanet Ewangeliumln
woimao, ja scu kautta tullet hengellisesta
knolemastahengelliseen elämään ylös he-tätetyixi. Ne nmhtawat myös todistaa,
jotka tosin ennen owat tullet saatetuixi

Ehristuxen tygö, mutta owat nyt saanetsuuremman wäkewydm ustosans, tullet
kehoitetuixi urhollisembaan kilwoituxeen
syndiä wastan ja auttetuixi Christillisydeni
waelluxesa.

Nyt lesuxen nimeen: Niin ylistän
myös minä puolestani Herraa, joka tän<
edes mennehenä wuonna on ustonut mi-
nulle sanansa teidän tygönne. Minä yli-
stän Händä, kaiken armons ja lauvindens
ja woimans edestä, Hän ei
ole jättänyt ilman todistureta. MMät
minun kansani Herraa, Te, jotka oletta
ylösherätetyt hengesä tundemaan Chtistu-
x.',i armoa ja woimaa. MiMäma toi-
nen toisemma kansa Hänen Nimfäis, j«
uudistakamameitäm Ctzristillisydemmä juo-xusa tämän uuden kirkkowuodcn alusa!
KasittMmä teiwo, että Jumala wasta-
uudesta siunaa meitä, ja anda sananse»tulla Hengexi ja elämäni joka
sitä tähän asti ainoastans runmillisissa kor-
willa kuullut on. lesus Christus, joka m,
tullut etsimää» ja ptlastqmnlm sitä kui»

kado«e



kadonnut oli, tulkon nyt täsä ajanwalh?-
tuxesa Ewangeliuminsa läydM siunan-
ttlla Seurakundans tyqö maan päällä!
Hän tulkon Teidän tygönne erinomaisesti,

Ha andskon tundemilens csottaa ttsens
lvoimasans teidän autuudexenne!M«?oilkoli, joka r«koilla taita ja awu-

fihuutakon min»n kansani Herraa, että
Hän nyt ja aina tahdois siunata sanansa
meidän stasam, ja tchda sitä woimalli,
sexi Mtisa totisen käändymisexi,, paran»
nuxeri ja ijankmkkiftxi autudexi. Mukoi!-
kam Herran oman opettaman r«kou«l«
k«nsa: Isä meidän j. n. e-

tähden fyllä, että Ewangeliumit lulewat
ylösluetu:n ja stllteyixz, waan tssa
waaditan myös, että heidän pitä ilmoit-
tamon, ja micleenjohdattaman ihmisille
kaikkea Jumalan neuwoa, eli mlsH
on kehoittanut Imnalata kutakin asmta
ulostoimittamaan, mikH Hänen tah-
tons ja sen kansa on ollut,
ja kuinga Hän kaitisa on katsonut mei-
dän autuudennna päälle. Meolemma nyt
kuulla sen EwangeljunnlUez Historian
lesuxen sisallekäymisestä letusalcmiin,
joka on meille niin hywin tietty, kuin ne
muutkin EwangeKumillifet Textit. Mut-
ta mitä autta se meitä, että warsingin
hywin oppia tämän Historian lesuxensisallekäymisestä Jerusalemiin, ja tuulla
tuhansittain saarnoja sen ylitse, jos me
siihen paljastans tydymme? Meidän pitä
ahkeroida laitta meidän sydammemme sii-
Hentilään, että me myös tästä Historiastavmmärräisimme Jumalan neuwoa oikein,
sitä wastanottaisimMt, ja käyttäisimme Ju-
malan tahdon Dken miedän sieluillemme
hyödytyrexi. Minun aikomiseni on, että
tällä erällä andaa teille jongun johdat»,sen siihen: Tahdon sentähden ylöslu««
tusia Teftista edes asttta

kwange!mm, Match. 21. 1-9.
glkaa«, lui» he läh«siyit lerufalemita,

ia tnlit Gltptz«««» Öljymäen tygi, lähetti
Icsus tnl! OpctnilajlH. Oanede» HeiBe: WenHät
lylain, jota «" tnh«» edesä««e, ja te löydätte
lohta aasi«ta«m«« sidstlma, ja warftn hinen fan»sasa.» paDäfät ne, js t«o?at Ml?°«8e. Ia joi
jsku teiZe jsti-ki» sanos, nijn ftnokat: Herra niitä
tZrwttsc, ja lohta HZ» lafie heidän. Mntta täms
lmkki layahiV', että täyttäisin, kuin salwttn oli
Pwßcta» kautta, joka saneo: Ganofat; Zionin
lyttan?!!?:'Kslso, sinun Kuxitwas tulet sinulle si»
»ia: istuin aasintamma» päällä, j« iken alaisen«assn rsarftn pZallZ. Ni» Opewslapset me«it ja
t<«t, uijn kui» I?su« heille kässenyt sli.
Kttit aasints» m«n ja warsan ja panit niiden Ml»
le hcidän waaltensa j< istutit hänen niide» päälle.
Niin enin osz Kansasta hajotti w««ttens« tielle-Ia
ne munt karstit oria puusta, ja hajotit tirlle. Mut»
ta K«»s«j»?« edellä tawi, ja jotka IcurMt, Hu»»
ft sanedcn: Hefianna Dawidin Pojalle! tiititty
,lf,n se, joka lul« Herran «imee»! Hsjlaml»
tslleudcsa!

Niin kuin Mwali Upost. TeZ. 20:
27. todistaa, ''etm hän ole itsensä eNa-
"nyt ilmoittamasta Ephesiläisille kaikkea
"Jumalan neuwoa; min on hän myö<
ftn kautta ticta-andanut kaikille Opettajille
«ikä heidän welwollisudens on, ja kuin-
za heidän pitä mcnettclemän HMns niisä
heille ustoluisa ftliläkmllnisg. Ei ole len-

TutkintMi.
Jumalan Neuwsa Christuxen tw

lemlsesa Zionin Tyttärelle.
Jota neuwoa me tahdomme kathlla.
i) Hänen ulkonaisen.
«) H<lnen sisällisen luondenß puolesta

Kfakastetut H<rr«lba! mitä nyt tulee "Iu»«/i malan neuwoon Ehristuxen tulemi»
"sefa Zionin Tyttärelle" <

«» H).HäIW

3Unffmainen Gunnuniai «dweMssl



i) "Häne« ulkonaisen luondons
puolesta," niin on meillä suuri syy, että
fen perään kylyä: sillä meidän Texti
näyttä meitä Prophetan tygö
5: Lug. 9. w. ja edestuo sutä nämät sa-
nat: "Sanokat Zionin tyttärelle: katso,
"'sinun Kuningas tulee sinulle.

Eikö meidän sowi täsa kysyä: Min-
Zätäh-en piti tämä sanottaman Zionin
tyttärelle? Mikä oN Jumalan tarkoitus
tasa ? Za kosta tämä asia piti tapahtuman,
ja on itse työsä tapahtunut ulkonaisesti,
»uin on tu-tkittawa, mikä lum«lan neu-

' Wo, aiwotus ja päämäärä on ollut siinä,
että niin on tapahtunut, kuin Ewange-
lmmi?'a maunhan. Se on yhocxi osaz°i

edespandu ftlwilla sa-
noilla: sillä siinä seisoo, että tämä, tapahtui,
että taytettäifm, kuin sanottu öiiProphe-
tan kantta, kuin sanso: Sanokar Zio-
nin cyrrärellc. Että Jumala andoi Za-
fmian kantta ennustaa tämän asian koko
'fuilslsata ajastaikaa ennen, kuin setapah-
tlli, niin oli Hänen ncuwonst, tarkoitus sii-
nä, että usso tämän lupanxen kaut-
ta Ch/istuxesta piti wahwistettaman, ja et-
tä ne, jotka elit sinä aikana kuin Pro-plmia täyiltttin, olisit t«Uet Herran
Christuxen jonga Zakarias
eli n in kauwan aikaa ennen, maalannut

'silmäin eteen senkaltaisen, kuin he
nyt näit Hänen mcmwän sisälle Jerusa-
lemiini Tämä Jumalan päämäärä woi-
te.tin myös Ooetuslastengin joka
sn nähtawä loh, 12: is.

ENä asia itse wösä juuri silla muo-
toa tapahtui, kuin Zakarialda ennustet-
tu oli, siinä ei tainnut Jumalalla joku
muu tarkoitus olla, kuin Hänellä oli Pro-
fhetian ilmoittaisa. Sentähden piti se
znnös »'konaiststi tapahtuman, niin että
zrophctian selkiä täyttamys oliS lanM-

lnlt kaikkein mieleen ja silmiin, josta mei-
dän heikkoudcmme tulee autetun wakuu-
della ustomaan,että tämä lesus on to«
tisesti se Prophetain kautta luwattu Mes-
sias. Tämä on pääasia, jonga paalia
kaikki muut rippuwat. Nyt me näemme

hnokiasti, mingätähdeu Christus, jon«
ga erinomainen työ ja toimitus oli, että
incitä kaandä ja autuaxi tehdä, kuiten-
gin en itse tehnyt niin paljon ulkonaise-
sti näkywäisiä asioita, ja Minut muiden
nälywäisesä muodosa seuraa pitä Hänen
kansansa. Hän tahdoi nimittäin sen kaot-
ta kehoitta ihmisiä Händä tundemaan
sizl kuin Hän oli, nimittäin Christus,
mailman Wapahtaja. Sentähden ei pi«
tänyt myös tämä sisäliekäyminen Jeru-
salemiin poisa oleman, waa» kaikkein asi-
anhaarains suhten niin edesotettaman ja
ulostoimitettaman, kuin Zasarias oli en-
nustain tietä andanut. la, sentähde» piti
myös ne sanat Ps. iiZ: 25.26. edes
tuotaman: „Hosianna, o Herra auta, o
„Herra anna menestyä! Siunattu olkon„se, joka tulee Herran nimeen:,, että kor-
wat nin; hywin kuin silmätkin olisit tullet
awatuzi ja Kansan sydämmet wakuute-
turi, että tämä totisesti oli se, joka Pro-
phetain todistusten jalken tuleman pm.

Tätä Jumalan neuwoa tutkeisa,
ymmärrämmä me hnokiasti,
den niin monda erinumaista asianhaara
nyt sturais lesuxcn sisälle käymistä Je-
rusalemiin, koffa Hän kuitengin usein en-
nen oli sinne sisM mennyt, ja sieldä ulos-
tullut ilman jotakin sankaltaista koreulta.

Nyt piti se epäuskonen ja hidas Kan-
sa ylösherätettämän ja johdatettaman pe-
ranajatuMn, kuin myös tundemaan ja
wastanottamacm Handci niin, kuin Han
oli laidan tt)göns läh tttty. Tämä Ju-
malan neuwo näyllä rstils hnokiasti tai-

kift
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fisa niisä ihmeteldäwisä asioisa, joilla le-suzen sisälle käyminen Jerusalemiin nyt
oli ulosmerkitty, mutta se tulis y!ö>'-
lawiari, että niitä kaikkia erittäin tut-
kia. Sitä saa ohite-
mennä, että wiuiitt mikä
Herran neuwo siinä on ollut, cttä Ic-suren juuri tällä, kerralla rii känniän
Jerusalemiin: Nimittäm.etta Hän nyt tah-
dot kärsiä ja kusll.i, kolmänd?ua päi-
wänä. ylösnosta, kunniaans
ja niin kaikkea Jumalan neuwoa meidän
autudestam täyttä- lesus ilmoitti usein
Opetuslapsillens tämän tarkoituren Hä-
nen menemisestäns Jerusalemiin, nihi knin
me muun seasa sen löydämme edessä käy»
wäisestä Matth. 20: Lug. 18, 19. w.
Ooetuslapset ja Kansa sitä ei Vielä ym-
märtänet, waan tiesit ja uffoit ainoa-
sians sen, että lesus oli se totinen Ch: i-
stus. Kuitengin oli se Jumalan ja Chri-
stuxen neuwo, joka ulkonaisen muodons
suhten piti tuleman täytetyxi. Katselkam
myös

„Si'säUistn luondons puolesta, lu-
„malan neuwoa les','xen tulemisesa tyt-
„tärelleZionllle, eli JerusaleminKaupun-
,/gille ja Zuda» Kansalle, joka siellä oli
„kokondunut Juhlan tähde,?.,,

Msetsessä tätä Jumalan sijallistä
neuwoa, löytän walsin huokiasti, ettäse katsoo ja tarkoilta meidän sydämmem-
me woittamista ja taiwuttamista. Zio-nm tyttärelle piti sanoltama,?, että Han,joka oli Hänen Kuningans pjti tuleman
hänelle. Mingätähdcu? Jo, sen tietä cm-
da Propheta Zacharias, koffa hän sanoo:
Iloite sinä Zionin tytär sunresti, ja
riemuitse sinä Jerusalemin tvtär: Iatapahdut se myös nyt, sillä Kansa joka
edällakäwi ja joka seurais, huusi ja sanoi:
Hofianna Dawidin pojalle, jg on uskotta-

5
wa, että tämä ei, tapahtunut ilman liikutu-
xittalumalalda ja Hauen Hrngeldäns.

Erinomatam katsoo tämä Joma-lan i-cuwo niiden päässe Zionin ty'är-
ten e!l stn näfywäiftn Seurakunnan IH,
stadin secsa, jotka omat hengellisesti köy-
hät, jotka murehtimat heidän syndeläns
ja sywää !U:melustans, ja i!?cm sure,vatsna wcheliäisyttä, johon he syömin lon-
gemi-cn kautta joutunet owc-t. Heillesanoo Hän, että heidän pitä iloitsemanja riemuitseman heidän waiwaisudens ja
nhdistuxens alla. Heidän tygöns, heidänköyhydens ja wiheliäisydens alla tulee
Chrisiuö niin kuin yxi siwiä ja armelias
auttaja, etlä pelostaamaan heitä hei-
dän hädästäns ja toimittamaan heillesyndein antexiandamnen, wänhurssauden,
elämän ja autuden. Tämä oli Jumalansisällinen neuwo CHristuxcn tulemiftsa. Vse ossut se ulkonainen loistama meno, pra-
meus ja huuto, jota Hänen sydämmens
ettei: Ei se ollut aasintamma ja hänen«varsansa: ei «vaatteet, jotka Hänen al-
lens pcmdin; eioxat, jotka puista korsillinja hajottttin tielle: Se oli köyhiä ja ka-
donneita syndisiä, kuin Hän etfti. Kuul-
kat sitä Hänen omasttz suustans, kosta F)än
fturawaise'a Matlh. 23: Lug. 37. w. sii-tä niin puhu: ~leiUfa!?m! kuinga ui<in„olen minä tahton«t koota lapsias, niin,/kuin kana kokoo poikians j< n. e.

Päätös..
Myf, Rakastetut Herrasa, saattttaisintosin pidemmälda tästä puhua, ja
joka sanasta meidän TexMmmä osotta,
fuinga Jumalan räämäära on ollut, et-
tä woitta meidän sydämmiamme ja täyttä
niitä cmnuklans ja woimallans. Mmta
mi-iä jatan sen perähänjatel-
datvaxi, ja ot«n ilselleni upt ainoastans

tilan

Ensi Smmuntm Adwcnttsä.



«6 Ensimaincn Smmunwt AdivtWsäV
tilan, tänä Vlowenti Sunnuntaina
kehsittaxeni, teitä että t 3 tänä uunna
Kirkrowuonna täydellä todella alkMtte
hartaudella kuulla Jumalan sanaa, ja
Nisuinmasti kum ennen, waalinuttatsiue
fi:H lu-nalan
edespanou, että
Herra,» sanasta sitä sunremdi hyödytys
«lis.

Minun täyty walitt.a monen yli tei-
dän seasanne, että he tosin ulkonaisesti
kunlewat Jumalan sanaa, mutta ei he
päästä sicä sydammeensä sisällekay-
maän ja taiwuttamacm sen Herran le,suxeu puoleen. O! monionwielä, ustokat
minua, mwan paljo rakastunut mailmaan.
Niin kauwm, kuinpi siinä muutosta tapah,
du, nnn on peräti mahdotoin, että tulla
toNsten yhteyteen Chriiiuz-en?anst>. Mut-
ta niin kuin te ama ez<ncn oletta kuuG-t
Jumalan sanaa jawalitettawasti tydyttä-
net teitänne sen palj«hulla ruumilllsella
kuulemalla iiman synnin ja mailman
kauden pois ajamista teidän sydammistän-
ne; niin te e'.'!ta myö« panon hywää
laiminlyönet, jota te oMte Jumalan
armon kautta?aimel sieluillonm koota
edes mnmehinä Kirkko lvuosnm.Nim ra!kitkat nyt s? wahinZo tänä
nunna jonga te huoiuuat-

?au ta otetta Sieiui^unesaa ttnut. Tt woitte I «malan armon
ja kautta sen tehdH. Alotts-
wt yhsa uutta totista menoa
lesnnft. Hali tahtoo nyt mieKllcmS
Wiettä Mwen:iä teisä ja tulla teidän
tngonuc kaiken armons° ja stuniupens
kans,i. NttUtn yxi on larpehellimn,
että te ei luota sanan paljaan kuulemisen
paaliV, ja että teillä on ylttsewoittamns
totudest^: Teidän pitä myös iise
wdaman ttidän sydäimnenne Haralle

Zcsuxelle, ja uston ja 'rakkauden kautta
Hänen kansans yhdistymän.

Minä hywästyn sitä, että tt kuulet,
ja se on ml suuri hywMH tti-

dän sicwlstfnne/.ettäj sy;.kavNs>^fc-
'li«täkät..kmtengin, ettci nuna cle

kaikki hywin tehty. Te kysyne: Mitä
pitä meidän wielä tekman? Minä
wastaan: Teidän pitä myös ko.'on,,lma
otta Jumalan teidän k,Wn:nt,
auda itftlkiine aitaa sitä hiljaijuvcsa lu-
kea, wisusti waarinotla, mitä tc luette
eli kuulette Saarnoisa, ja Jumalallisen
hartauccn ka«sa sitä tutkistella, että te
hywin ja ulottuwaisesti oppisitte ymmär-
tämään Jumalan neuwsn tcidä» aulu-
desiänne.

Vutta ei ttidän wi°la pidä täsä py-
säymän, Maan käymän shdämmeeime, ja
taiwuuaman nutä nsälllseen haluun Chri-
stMln perään, niinmuodon kuin Jumalan
muwo, niinkuin te nyt kuulltt olett», ei
tydo siihen ulkomaiseen, «aan tarkoitta
sen stsälliscn päälle, ja waati sydändä.
Anna minlllle < sanoo Christus, olc«do
wiisa«s Sananl. »z: 26), poikani sy-

Sillä fe ci ole kyllä, että te
kuutttta monda saarna, jos ei te lu-
m>!.l!e ja Zesuxclle uhraa ja anna
teidän sydämenne.

Jos te myss ulkonaisesti tawaNfu-
den Mkcn rukoilette, niin ej se?Hn paljo
kelpaa. Jos teidän sielunne pika
oleman yrt totinen Zionin tytär, niin
p.nä hänen warssn hywin oppia tunde°
maan Herraa lesusta, niin kui» hälle»
Kuningastans/ja suloista ZMäns. Joi
te tahdotte, että Herran lesuren pitä
oikein ilmoittaman ilsens teidän siel«isan«
ne, ja niin, että te saisitta maistan j«
nähdä kuinsa suloinen.Hän on: Jos te

tahdot-



tahdotte oikein iloita Hanesä, ja riemuita
m n kuin Hauen rakastettu morsiamens
Pf. 39: 17. „Autnas on se
„Kansa, joka ihastua taita. Hevra, hei-
„bän. pitä iioilsenlan joka päiwä sinun
„nimcstös,ja sinun kun-
„malliftt oleman.,, Jos te taman tah-
dolle, niin pitä teidän ci aiucastans suu-
rclla huolella wälttömän ja karttaman si-
tä', kuin on H.lnda »vastaan, waan myös
llkemmi» tnngeman teitä rukonxclla ja
owuxihuutamisella siihen sifällisccn hen-
gelliseen menoon, ja miwcckaisen sielun
työnteon alla etsimän ylitä anWallista yhdi-
stystä Herran lesuren kania. Silll, i» pitä
-Hoslaua, O Herra aura? wiriasti uloskäy-
sydämestä jaJumalan tygö

Siihen tuletts N saarnain kautta
neuwotuxi. Sitä tulee teidän sitte suu-
timmasa yxinkertaisudefa noudatta, ja
pitä sitä teidän sielunne aliuomaifua työnä.
Sen päälle Pitä teidän rukoilcsa teidän
kammiosMne ajatteleman: jakosta te tie-
dätte , että Christus edellä kaikkia waati ko-

ko sydändä,niin teidän pitä totuttaman
teitänne, ulos-ja sisallckäydesonne, työ-
tätehdesänne ja lewätesänne, srödesänne,
ja walwoisanye yöllä wuotchesa, pysy«
mään sydämmenne kaula lesuxen Chri-
stnreu tykönä, jonga oma ft ja ijan-
taiklisesti olla pitä: Ei se taida wyöMn
wualla paremmin kätkttyxi tulla, luin

Hamn tnkönänsä. Tämä olkon nyt la-
ffeltu teidän sieluinna päälle tämän uu-
den Kirrwwuoden aikaisa. Vlh! että se
kaikkia kchoittais uhramaan ja wihkimään
fydämnisä totisen Christuxen Templixi
ja asunsiaxi!

Ru?OUS.
H>!)t nffossi.icn Vapahtaja ! Sinun lygoime tään»

nänune mcitmli tänä Adlreoti Sunnuntaina.
Vh! Pidä sinun armolla täytettyä siMctäymistäs
»ucidan sicluisamme. Anim meille w»im«a niistä
pyisajamaan mailman lskkaudcn, ja ne Ginul»
le tokonans «ndauiaan. Me häpemmt syysia,
ettei mcidciu sydämmemme tvielä ole tullet senlal»
l«'fccn phtcnlcen Sinun tZnsai. Mutta me tie»
dämme, että Sinä olet täynnäns «rmoa ja lau<
puitta, jz olet meitä l«kastan»t, ?ost« me »vie»
lä Sin»n wibollises olimm». Ia nyt olet S>»
nä lul!ut, tekemään ftmdisä anluaxi. Oina olet
Itse sowil,do m«d«n syndeimmä edestä. Niin tu-
le, «h! tul«, laupias Wapachlaja, «lä wähäfiy
meidän sydändäm, w»,ai: walmista se Sinulle, et»
tä se otollinen olis ja Sinulle kelvaii. Jos Si»
nä tahoon «ndanut olet, miin anna myös täyltä»
miscn- sule wasluu>csia meidän tygömme, niin»
kuin Sinun F,Aili tygs, ja asu meiiM sea-samme täodellä sills,aux?!la Ewangrliunilslai, et»
ta seka nc,mät että muut sielut scatettaisin Gnu»
tvgös «ailmasia, vafkssuoeliss holhsttaisiu, j«
ettäs «e, jotl« jo läsilta»»t olet, perustcttaisiil
ja wahwislctttsin- Walwo almollos meidän Maan
ja KoupUVZin ,!iisc, ja annel tämä kilkkowUFli
tulw jofapaiktsa siunaturi, että Sinu» Pyhä nl<
mei tulii wäsewäiii ja tutuxi, monclda
tuhannelda ficlulda, että maa olis täynnä Her»ran tundoa, niinkuin meri medellä peitetty. A«e«
ja tee se Sinun tunnias tähden, Amen»,

Toinen Sunnuntai Adwentisä
Laupias Herra Jumala! VlöshcrM meitä, walmut olemaan, kosta Si-

nun Poikas tulee, Handa wastanottamaan ilolla, ja palwawelemaan
Handä puhtalla sydämmellä. Amen!

teille sanon: sen minä kai, kastetut Herralda puhuu meidän Wapah-k,Ue hnon: wMwokat. Niin Ra- tgja, Marc. ,z: 37. Hän puhutteli sii-

7Koinen Sunnuntai Ndwcntisa.



loin Opetuslapsiansa ja sanoi edelläkäy-
wäilesä 32 w. heislc: Rawahrakar, wal-.
wskar ja rukoilee. Mutka niinknii: Hän
Peophetal, tawälla puhuu tulevaisista a-
sioista, niin olisit Opetuslapset saattanet
tulla sen ajatuxen päälle, ettei tämä puhe
niin paljo heihin koskenut, kuin jälkentu-
lewaisiin. Sentählicn Herra Icsus heille
tiettäwän teke, että st heihin kutiee. , Ia
kossa Hän selwillä sanoilla tätä puhuu 33,

15,36 wärsyisä, niin olisitne, jolka le-s«xen Opetuslasten kuoleman jälken pi i
mailmasa'elämän sen loppuun asti, tai-
tanet kuka liesi ajatella, että Christus ei
heitä ymmärtänyt, ja että Hänen waroi-
tnrens: N)alwokac, ei tarkoittanut heitä.
SentahdentyyöuaneeHän ne sanar, kuin
me olemma edestnonet: „Mitä mi-
«,nä teille sanon, sti, minä kaikille sanon:
„walwokat.„ Selkiämmästi ei taida ku-
kan sanoa eli tiettäwäxi tehdä,, että se
koskee kaikkiin, ja myö< meihin jotka nyt
elämme, ja että, jos j)ku tahdois usensä
siitä uloseroitta, niin hän sillä muotoa mettc-
le Useus lefurelda selitl. ttyjä fstnoja wastan.

Ia niinkiM! tämän paiivässisellä E-
wangeliumilla ei olemuu tarkoitus, kuin
että Herra Christuötahtoo saatta Opetus--
lapsiansa ja meitä karkkia Maan walp-
pantecn, niin minä katson itseni
tuxi, että niin paljo kuin Herra armons
laina, ylösherättä ja ahoitta teitä ja
itse minuani alinomaiseen malppauteen.
Ah! herätkät sentähden jo tämän saar-
nan alusa- Karkottakat pois kaikki wie-
raat ajatuz>et. Ottakat sanasta waari,
kuin teille ilmoiteta»: Kuulkat kaikkia pc-
räänajatuxen kansa, ja andakat ne hy-
wät liikuturet, kuin Jumala sen kantta
waikuttar, teidän sicluisaune, tulla wäke-
wixi: säilyttäkät niitä hywäsä sydänme-
sä, että ne hedelmää kaMisit. Uukoil-

kat myös edelläwoittain sitä eläwätä lu-
malakä lesuren Chrisiuxen nimeen, että
Hän min andais ja sinnais sanansa,
flli!! meidän hyödyllinen on.
Talä pnydämme me Häneldä Herran ru>
kouxella, Isä meidän j. n. e.

.Ewangclium. Luc- 21.-25-36.
/siihen aikaan sanoi Icsns Opetuslapsillensa: I<»
>»«/ merkit pita oleman Auringosa jaKunsa ja täh<
deifa. Ia maasa Kansalla ahdistus epailyxcn täh-
dc,i. Ia mevi ja aallot vita pauhaman. I«nliset ma,rsa pita »äandyman pclwon ja odoltaim-sen tähden, niitä kuin maan piilin päälle tulewat:
sillä taiwan »»ounat pitä liikutcttaman. Ia sil«
luin lioidan pita »äkcmän ihmisen Poja» tulewail
vilwisa sinnclla woimalla ja kunnialla. Mutt«
kosta nainat rupewat tapahlmnaan, uiiu katsskat
jo nostakat pa.'i!i«e vlus; silla teidän lunastnxenne
silloin lähestyy. Ia Hän sanoi heille wcrtaupe»:
Katsotat fickunapnuta ja kaikkia puita. Kosta ne
jo pudkcwnt, niin le näette, ja itse teissänne ym»
miriälte, että suwi o» jo läsnä. Niin myös
te, kusta te naettä nam.it tapahtuman, tielkät,
cttä luinalan waldaklMtza on läsnä. Totisesti sa-non umiä teille.- ci tämän sukukunnan pidä suin-
gan hukkuman, siihenasti kuin uämät kaikki tsspah-
luwat. Taiwas ja maa on hukkuma, wa<m mi-
nun sanani ei pidä ikänä hukkanduman.
Mutta kawahlatat teitänne, ctki teidän sydä-
«!'!!>!!> kostan, rastautat,! ylonsyoinisessä ja juo»
pmmsesta, ja muchesia, ja se paiwa tu«
Ice äkisiä te,dan päällenne. Öillä se tulee niin kui»
pusta kaikkein ylitse, jotka koko waau päällä
avnwat. Sentähdcn walwokat, ja aina nUoilkat,
että te mahdolliset ylisittä kaikkia naita wälttämäa»
jotka pita taphtumau ja seisomaan Ihmisen P„»
jau cdesä. , '

Rakastetut Herralda! minun pldäis
tosin lewittämän minun tutkindoni kolo
tämän EwanMumillisen Tenin yli, niin
paljo kuin meille ylösrakennureri o«
t'rpthellineu. Kuitengin niinkuin se wii-
mclnen wärsn käsittä itsesäns erinomai-
sesti m?idän Wapahtajamme päämäärän,
niin ininäkin sitä päällefatsoisa tahdon täl-
la ekälla edes asetta.

r«5»
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Vhta valppautta,
ja Tenin myödenannon jälken

näyttä,

tehdä rimnMfen unen kansa, koska ei si-
tä käytetä ruumihin tarpehexi, waan he-
kumaxi ja laistud-xi. Tämä hekuma
ja laiffuus on ilsesäns syndi, silla ~ei
„m?!dä!, pidäholhoman ruumistamme hau-
„reuteen, Rom. lz: 14,, Mutta se on
wiclä suurembi syndi/ jos ihminen niin-
kuin yxi järjelöln eläin nukcu pois par-
han cukans, jonga hänen pidais käyttä-
män hengelliseen walppautem ja
xecn, eli josa hänen Mä kokooman siclu!-
lens hywän tawaran, eli tekemän jota-
kin kuin hyödyllinen on. Täsä soisin mi-
nä, että niin monda omaalundoa, kuin
löytämät itsens wiaäisixi, malMisit lu-
malan edesa liikkua ja herätä. Kuittn-
gin, niinkuin me sanonet olemma, niin ei
tästä puhuta meidän TMisammä, ebkä
jokainen siitä kuin mainittu on, jo tai-
taa niin paljon ymmärtä, että myös ruu«
Millinen walwominen, niin palzs kuin
ruumihin termeys myödenanda, siihen olla
pilä, että me löyttäisin hengWsefa walp-
paudesa Christuxen mielen jälken. Sil-
lä se joka todella on walpas sielunsa puo-
lesta, hän kawahta myös itsens, mastoin
Jumalan järjestystä wäärin käyttämästä
sitä luonnollista unda.

Taita myös olla, ettei joku käytä
usiamdia hetkejä luonnolliseen uitecn, kuin
kohtullinen on, ja ettei hänessä kuiten-
qan ole se oikia walppaus, niinmuodon
kuin tämä on toisenlaatunen ja waaditan
siihen paljon enänwätä.

Mitä siis? Kysytta te. Minä ma-
fiaan: Niin sanoo Cnstus: „Kmvahtakat
„teitänne, ettei teidän sydämenne kostan
„rastauteta ylönfyöuuscsta ja jnopumist»
„sta ja 3a'!ä !?aet"
ta te, että Wapahtaja waati yhden oi-
?ian ja alinomaisen kohtullisuden rnasa
ja juomasa: jonga tqhden nn)öö kMkl ne,

«) Mira Christus sen kansa ymmär-
tä, enä Hän kchoirra roalppaureen.

a) Ruinga Hän räca roalppaurra meil-
dä waclri, edesasettain sen tar-
pellisudcn ja hyödyxen.
Mitä siihen ensimmäiseen tulee, ni-

mittäin mitä Christus ymmärtä kehoitn-
xellans walppauteen, niin owat Wapah-
tajan sanat itsesäns niin selwät, ettei ne
jotain erinomasta selitystä tarwitse. Jo-

kainen ymmärtä, jos hänellä waan on
halua siihen, mitä Christuz-en sanat hä-neldä wac.tiwat, kosta Hän sanoo: Sen-
tahden wnlwokat ja aina rukoilkat. Sil-
lä kuka ei hcnvmtse, ettei meidän Wa-
pahtajamme suingan täsä puhu luonnol-
ziststa walwomisesta, joka aseletan ulko-
naista ja luonnollista unda wastaan, mut-
ta mielen walppaudesta, ei ainoastans
luonnollisesta, waan hengellisestä? Sen-
Mhden yhdistää Hän myös sen kansa ru-
kousta. Että aina rumillisesti walwoa,
ei ole mahdollinen: se olis Jumalan järjesty-
stä wastan, joka on luonut päiwän työ-
tätehdäxi, ja yön lewoxi, niinmuodon
kuin st ruumihille on tarpchfllinen. Mut-
ta se walwominen, josta Chnstus täsä

on aina waarinotetlawa, niin
kuin Hän sanoo: Walwokat aina. Hänwaati sturawaisesti meildä yhtä senkal-taista mielen laatua, että me aina oli-
simme walmiit ia soweliat, myös silloin-gin kosta rumis nuttu, waiwomaan
Inmalasa, niin kuin se kuulu: „Minä
~makan, ja minun sydämeni walwoo.,,Kork. W. 5:2.

Se on tosi, että syndiäkm saatetan
win
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kuin ei sii'ä ahkeroitse, ei taitH kutsutta
hengellisesti walwowaisiri. Anna olla, et,
lei he juowuta ichäns eikä raskauta ruumi-
stans enammällä rualla,kuin st waiwastan,
notta ilman terweyden wahingoittamata:
Se olis myös järjettömästi tehty; Herikkomat jo ilmangin Christuren sanoja
wastan, koffa he niin kiinnittäwät mei-
lens syöinistn ja juomisen päälle, että
sydän sen kautta tulee raskautetut ja
soplmattomari tehdyxi yhteen wirkiäan
ja walppasten menoon Jumalan eoesH.

Myös tasäkin soisin minä, että niin
monoa teidän stasanne, joidenomatundo la-
man asian suhten herjää heitä, heräisit. Mi-
nä sanon teille, ettette kostan taida tulla
yhteen totiseen Christillisyteen, jollette nou-
data säädyllisynä uikonaiseia elämäsän-
ne, myös ruasa ja juomasi,. Juoma-
seurat ja paikat owat monda ihmistä hel-
wettin saattanet ja tästäläyinZin saatta-
mat. Wicras pidot owat monda estänet
taiwaan Waldakunasta ja tästälähingin
estäwät. Ottakat waarin!

Mutta mitä sanoo meidän Vapah-
tajamme täsa elatuxen mmhesta? Ne,jot>
ka ei riko ylönsyömise» ja juopmmsen kaut-
ta, ajattelemat, että ne ainostans omat
syndiset, jork« siinä erehtywät. Mutta jos
ei he siinä ole wääräsä, erehlywäthekui-
lengin elaturen murhetta: ja se on myös
paha. Christus ei kärsi, että sydända pi-
tä rastautettaman, waan tahtoo, että se ai-
na olis kcwiäja lewollinen, muutoin ei ole
siinä walppautta. Muttcrsiihenwaaditan,
että sydän ei ainoastans ole wapa kaikesta
järjettömästä liikamäärajsydestä , waan
myös ylönpaldisista maallisista suruista.
Muutoin syndiä tehoan Christuren selkiöi-
tä sanoja wastan.

Mutta ongo nyt yfi ihminen, jota
ei elä sHädvttömästi ja sliwottVmasti, n

rastauta sydändans tämän elämän suruin
la: ongo hän sanon minä, jo niin wal-
pas kuin Christus tahtoo? Minä massaan:
Ei. Kohtullisuus ja wapaus elatuzen
murhcsta pitä uloswuotaman oikiasta läh-
tehestä, nimittäin uskosta, totisesta Chri-
sturen rakkaudesta, wilpittömästä surusta
sielustamme ja palamasta halusta että tus»la llkembaan ja pylywäiscmbään yhtey«
teen Jumalan kansa.

Sentahden ei myös Christus siinä
pysäy, että Hän waraa meitä
mistä ja juopumista ja elaturen murhet«
ta wälttamäan. Hän panee tygö: Sen,
tähden ivalwokar: olkctt aina herällän-
nä Jumalan että Hän löytäis'
teitä senkaldaisna, kuin Hän Mielellänsä
suopi.

la, meidän Vapahtajamme ci pysäy
wielä tähängän saliaair, waan tygöpcmee
wiela edespäin: ja ruroilssar, niin kuin
Han myös karsimistäns alkaisi, sanoi 5>
petuslapsiilens. Matth. 26:41. „Wal-
„wokat ja rukoilkat, etcet cc fmsanxecn
,/langenis. Hengi tosin on altis, multa
„liha on heikko.,,

Niin seisoo nyt st oikia walppaus
siinä, että ihminen ennen kaikkia ylöske-
rää synnmunesta, sittä pitä it ens luja-
sti ja pysywäiststi kiinni
lumalasa, ei ole hidas ja huoletoin ru-
tomesa, waan hartahammin harjoitta it-sens siinä, että hän taitais wastanseifoa
perkelettä, mailmaa ja amaa lihaans ja
wertans, ja tulla juuri wakewäri henge»
sä. Sitä lesus ymmärtä, kosta Hän
neuwoo jakehoitta walppauteen; Tutkistel-
kam nyt.

2) „Kuinga Han tätä «valppautta
„pane pääNem,edes asettain sen tarpehel*
„lisuutta ja hpödyllisyttä. Siitä puhu-
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tan koko meidän Tcxlisäm, jonga me myös
tahdomme läpikäydä, niinpaljo kuin pää«
määrän woittamiieen tarpehellinen on.

Valppauden tarpellisuutta maali
Thristus sillä muotoa: Ia merkir, sano
Hän, ,/M oleman Aunngosa ja Kuusa
„j.i tahdeisä;ja maasa Kaiifalla ahdistus
„epäillyxel, tähden.,, .Ne jotka tätä
kuulit Hänen suustans, pidit myös siitä
uloswelämäu sen pääiöxen; Ah! niin
pitä meidän aitasin peräänkatfoman, et,
temme tuiiö niiden joukkoon, joilla pitä
ahdistus oleman epäuyxen tähden- O!
kuinga pitä meidän aina walwoman ja
rukoileman, ettei tämä onntttomuS mci,
ta kohlaiö!

„Ia meri ja aallot pitä pauhaman:
~ja ihnusct maasa pitä näändymän pel-
,/won ja odottamisen tähden, niitä, kuin
„maan piirin päälle tulemat.,, Täsäpi»
ti heidän, jotka tämän kuulit taas a-
jatteleman: o! kuinga larpellmcn ou siis,
että me walwomme ja rukoilemme, ja e-
lämme Jumalan pe!wo!a, ellemme mah-
dais, naändya vclwon ja odottamisen täh-den.

„Sillä taiwaan woimat pitä liiku-
„tcttaman. Ia silloin heidän pitä nä-
,.kemän ihmileli Pojan tuleman pilwisä
„suurel!a woimalla ja kunnialla. Mul«
„la kussa nämät rupewat tapahtumaan,
„niin katsotat ja nostatat päänne ylös,
~sillä teidän lun7,stuzenuc silloin lähestyy.,,
Täsä pitä heidän, joille tämä tapahtu
taas.ajatteleman: o! kuka taita olla i-loinen ja rohkeudella nostaa ylös päänsä,
kosta nämät asiat tapahtumat. Misä hy.-
wchä walmistux.sa pitä sydän löytymän,
los tahdolan näin päätä ylösnostaa, ko,ssa muut pelwon ja odottamisen tähdennäänoyDät? o! mikä walwominen ja ru,
kous tähän larwllan?

„Ia Hän sanoi heille wettauxen:
„Katsokat sikuna puita ja kaikkia puita:
„Kosta he puhkewat, niin te näette ja
„itse teistänne ymmärrätte, että suwi on
„jo läsnä. Nun myös te, kosta H nä-
„ette nämät tapahtuman, tietkät, että
„lumalcm waldakunda on jo läsnä.,, Ta-sa tulee heidän taas ajatclla:jos Joma-
lan waldakunda on lä na, kuinga walmiit
pitä siis meidän oleman pyhäsä mcnosaja lumalisudesa!sanon minä teille: ei ta-
„man jukukunnan pidä suinaan hukkuman,
„siihenasti,kniu namat kaikki tapahtumat.
O! tasa mahtawat he ajatella: Jos tä-
mä on niin lähellä ja niin w tzi asia, sn
totisesti suuri walppaus tarpellinen.

„Taiwas ja maa on hukkuma, mut-
„ta minun sanani ei pidä ikänä hukkcm»
„duman.„ Tä'ä mahtawat he lyödä rin-
noillenS ja ajatella: Kuka ei tämän kaul,
ta andais itsiHns ylösherättä ja johda-
tella walppautem ja rukoureen?

„Mutta kawahtakat teilanne, ettei
„teidän sydämenne kostan rastautesa ylön-
„sl)ömisesta ja juopumiesta, ja elatuxcn
„murhesta ja st päiwä tulee akistä teidän
„paällmne. Slllä se tulee niinkuin rau-
kka kaikkein ylilse, joka koko maan paal,
„la Tamäpitäs nyl kaiken su-
ruttomuden ulosajaman. Jos waara on
suuri, niin pidais heidän ajatella: totisestitulee meidän aina, ja lakkamata walwoa ja
rukoilla, emi Jumalan duomio meitä kä-
sittäis, niinkuin paula lindua. Kuka toh-ti nyt olla nukkuma ja surutöin.

Kaikki tämä kostce myös meihin. Sil-
la me olemma jo kuullet mitä CHMusMarc. 13: 27. sanoo, nimittäin, „etta
„mitä Hän sanoo Opetuslaps^llens, sen„sanoo Han kaikille, että hciday pitä wal-
,.moman.„ Opttuslapsilla oli y.ri ercllä-

wal-
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walmistlls.wnmeiften huomioon odotetta»
wana Jumalan raskahisa ja kanhistawai-
sisä duomioisa,ludan Kansan ylitse: ja
he KPtteltt epäiiemätH ksffa ne täytettin
näidenChristuxm sanain paälle.Mutta meil,
lä on nyt Ehristuxen wiimeinen tuleminen
mailman yhteiselle duomislle odotattawa,
ja juuri siihen waaditan epaiwnatä yn
sanqen suuri walppaus.- Se joka lukee
1 Thch. 5: 2 3: ja nwalla Raa-

nmtusa, hän hawaitse, kuinga ahkerasti
Herran Apostolit owat mMuttcmet walp-
paudesta sen wiimeisen dWmion siihten.
Niinkuin ?i fukal, sinä aikana tietänyt,
kosta Jumalan anqarat kostonduomiot pi-
ti ulospuhkeman Indan Kansan yli; niin
ei myös kukan tiedä, kosta wiimeinen
paima-luke; Mutta mingatahden salaa
Jumala sitä? Christus ilmoitta selkiästi
fyyn, nimittäin, että meidän aina pt-
Zais wglwomsn za rukoileman.

Ia niinfuin Christus osottn tarpel-
lisiiden hengellisestä walppaudesta, niin
Han myös edesasetta sen hyZdylli-
syyttck ftlkeillck sanoilla- Me hawaitsem-
nte tosill jo ulottuwajsesti tämän hyö-
dyllishdm niisä todissurisa ja perustuxisa,
jotka sen tarpclUuutta warten owat e-
desasetetnt. Emme tahdo niitä kertoa,
tvaan ainoastans tutkistella ne sanat,
joiden kansa Christus päättä meidän Tex,
siiamme: „Että te mahdolliset olisitte
„kaiMa näitä wälttämaän, M seisomaan
Ihmisen Pojan ebefä.,, Jolla kor,
wat on kuulla, se kuulkkan ja waarin»
ottakon mtta Christus meille ta-,
sä lnwannut on. Jos me walwomme ja
rnkMemme, niin „me tulenrme mahdolli-saamme yhden suuren ja kun-
niallisen edun edes muita monia tuhansia
ihmisia. Tätä tiettäwäzi tehdän yhdel-

la Grekalaiselta sanalla Alku-Raamatu-
fa, joka on erinomaisesta painosta.

Misa seisoo nyt tämä kunnia ja tä-
mä mahdollisuus? Naisä kahdesa, 1)

,

'-

ta me lvaltamme lie duomiot, joilla lu-
mala uhkaa, 2) että meidän pitä seiso,
mau Jumalan Pojan edesä- O! kuin
ga autuallistt ja kunnialliset owat namat
molemmat asiat, silla he tekemät sen,'että
me riemulla saatamme ilmestyä duomiob
le, seisoa Herran kaswoin edesä, ja kun<
niaan sisälle käydä, koska muut nää»
dywät pelwossa, saamat kadoturen dnom!-
on, ja tulemat ijankaikkisem waiwlUl
siaan syöstctyxi.

Paatos.
sNuulkat ja waarinottakat tätä kai??! tt,.

jotka tW saapuilla oletta. Silla tei>
dan täHden on tmna saarnattu, ja ei ai»
noastans ftlitetty, mitä Christus ymmär,
ta kosta Han kehoilta Valppauteen,
waan myös edesasetertil, mitä warten
Hcln niin yxiwakaisesti laffee meidän, sy-
dämemme ja omatundomme päälle tarpeb
lifuden ja hyödylljsyVen hengellisestä walp-
pKudesta^

Minä korotan kaikkein ensin, mmun
aaneni Herran nimeen, niin kuin Ba-
funcm niille, jotka ei wielä ote heran»
utt, maan makcuvat syioäsä synnin ja
lihallisen furuttomuden unesa. Silla mi"
nä tiedän, että wiela mvuda on teidänseasanne, joita ci saateta kehoitta walp-
pauteen niinkuin Ie su s siihen kehoitti
rakkaita Opetuslapsiansa, waan pitä heil<
le ensin hnnttaman: „Herajä sinä joka
„makat ja nouse kuolleissa, niin Christus
„sinua walaisee,, Eph. 5: 14. Se joka
taman kuulit, lM mengön itse tyköns
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ja ajatelko» perään, joS hän ?o!?an e-
linkautenansa on oikein herätetty ollut wl-
susti tlttkimaan elämatänfä ja sydämmen<
sä sssiMstä latua Jumalan sannn jälken,
ch^//zo^^''l,.taita olla makuutettu

sta autuutta- Moni töitä
peräanajatuxen Me» löytä onmsa tun«
nosansa,eltä hän tähän asti on paljastans
siihen tytynyt, että hän lapsudcsans on
llvpmut lukemaan, käynyt sitlä HerranEhtolliselia, etsinyt Herran Huonetta,
kukaties pitänyt aamu,ja etzto-rukollxcns,
mutta ei kostan surua pitänyt oikiasta
todenteosta ChnMisydeA, ja kuinga hän
kaikesa wa.'lluxesa!'.S mahdais vita Juma-
lan siimäms cdesä ja sydä-nesä. Kalkkein-
surkein on, että moni luulee näiden ul-
sonaistm' lumalisnden hanoilustei, siihtcn
marsia hywän Christityn olemansa, ja pah-
stuu myöö kowin, jos ioku uskaldais
weta sen epäilyxeen. Jos nyt Ju-
malan sanan terwclliftn waikutuxen kaut-
ta yxi senkaltainen sielu ymmärtäis toh-
myltälisä ja tnlis toisin mieldonexi, niin
hän mahta tukia stlä yhdexi sangen suu>reri Hirren armoxi ttsiäns kohtaan, että
hän nyt wlelä Herra»; sulista saa kuulla:
„Heräjä, tzcräjä sinä joka makat, niin
„Christus sinua walaift.-,, marsinkin,
kuin hän sen päälle wahwa olla taita,
että Jumala täyttä sen hywän työn,
kuin Hän on hänefä alkanut; ja saat-
ta händä täydellisesti suruttomuden une-
sta walpastumaan jos ei hän wastanftisoja hyljä Hänen Hengensä waikuturia.
Toijia joille Jumala on andanut piston
sydämmeeu, ja jotka sen suhtcn jollain
muotoa näkemät,, kuinga huono heidänsielunsa tila on, maikka ei he wielä oletäydellisesti synnin unesta herännet, tygö-
puhuttelen mm<s i Kor. 15: 34. „Hc-

„räckät ylös hurffasti,, niil! että te ker-
ran oikein walpa stuisltte, „ja älkät syn-
odia tehkö. „ He owat niiden kaltaiset,
jotka ei marsin nuku eikä ole walwella.
Ej he ole kylmät eikä palamat. Mut-
>-» "ttäk''' te tiedä/ että Chnstus sanoo,
istä olet ia et kylmä eikä palama, rupi'-
„cm minä sinua suustani oxe.idamaan u,
„!os. Kumga kanwKN aswotte te pysyä
fenkaltaffesa jaetusa tilasa? Murtutat
itsenne läpi urhollisesti. Christus tah-
too suoda teille armons ja woimans
siihen, että te oikian parannuxcn teki-
sitte. londuttakat teitänne rukoilemaan.
Mielehenlle painakat rukouxen korkian
tarpelliszulden, ettet te tottuisi stnkal-
täiseen huolettomaan menoon, joka on
sielulle aiwan waarallmen, Ensimmäisnä
Adwcnti Sunnuntaina tulitta te wastu-
desta ylösherätetyxi. Tanapänä en se
toinen. Nyt pltäiä teidäll to olla funtt-
tomuden unessa yläsnosnet ja walppat,
HerrafK. ' Mllutom taas aika kuluu'leil-
da, hukkaan yhdestä Slknuuntaista miu
toimen, siri klnn Kirkkowtwsi juo.vee lo-
pulle, ja te jäätte lmmttumatoinna, niin
kuin ennengin. Herran puolesta minä
huudan teidän tyqöimc: „Hcrättät ylös,
„hurz?asti„ walpastukat, ollein, ja älkät
„fyndiä tehkö.,, lastettu ter-van sydämenne ja omatundonne päälle.

Mutta te, jotka totuudefa tiidatte>että Herra on teitä synnin unesta herät-
tänyt, ja lahjottanut armoin, että todel-
la ftlrua pitä teidän sieluistanne! tndcw
tulee teitä, että lesuxen sanat Ter-
tisä: „walwokat ja aina rukoilkat,, tei-
hin kaikkeinlähimminkossewat: sillä Chri-stus ei puhu siinä suruttomain mailinac?
lasten, eli pensiäin ulkokullattuin, waai.
Hänen Opetuölösttcls kansa.. Jos te nyt

lm
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senkaltaiset oletcaeli»vilpittömästi ohteroit»
secte olla, niin ottakat ne sanat itsellenne,
niinkuin ne juuri teille sanotut olisit. Se
joka en oikia Christuxen Opetuslapsi,
hänesä löytyy myös hengen köyhys. Jo-
ta «nämmin hän tulee lumalalda herä-
tetyri, sitä enämmin on hän tytymatöin
itsensä kansa. Se palama rakkaus, kuin
lefus hänelle osotta, se taiwutta ha»
nen sydandäns senkaltaiseen rakkauteen le-wxm tygs, että kaikki mitä hän te-
kc kiitolllsudcsta lesusta wastan, on hä-
nen mielestäns köyhkainen ja kelwotoin:
ha!? häpee, kosta hän ajattelee hidasta ja
uneliasta menocms.. Waikka ei hän taida
kieldä sitä armoa, kuin hänelle tapahtu-
nut on, niin luke hän itsens kuitengin yhden
kelwottomaxi morsiamen Me taiwcMelle
Alkamiehesse, joka sanoo, kosta hänen
paras ystäwans kolkata: „Minä olen
„riismmt minun hamein, kuinga minun
~vidäis taas pukeman yUäni: minä olen
~wirnttanu: minun jalkani, kuinga minun
,>pidäiS sokaiseman ne jällen? Kork. W.
5: 3. Kuulkat ja waarinottakat-
Se aiwan huokiasti, etlä yxi Ju-
malan lapsi on lylywäinentilanskanla japy-
sandy, kosta hänen kmtmmnridmswalp-
pabosti ja pylywaiststi cdemmä ja edemmä
käymän. O! ymmärtäkat >n)t miiUsexi
lesus tahtoo ttita. Han sanoo: wai-
mokat ja ainarukoilkat. Muistakat wer-
taus riistä kymmenestä neincstä. Match.
25, 1. joiden scasa wiisi oli tyhmää za
wiisi wii'asta. Kosta Ylkä wiipyi, tn-
lit he kaikki.uncliari ja makaisit, ei 6mo«
astans ne tyhmät, waan myös n? wiisa-
hat. Eikö tämä ole yxi Kämmastyltäwa a-
sia? Eikö ftn pidäis saatta meitä ajot-
teemaan, kistnga helposti me talDannre
tulla Kengellileen uneliaisitteen ja, peräti
uneen, chtH hymingin me herä,><

net olisimme? Ennomatttnn taita se työn
teon ja kutsumisen affarein toimittmsa
kewiästi ja huomaitsemala tapahlua, että
me uneen waiwumme, että meidän ruko-
uxemme wäsyy, että uston woimat
tuwat, ja että me tosin ulkonaisesti kut«
lumisestamme otamme waarin, mutta emme
kuittngan pysy hengen oikiasa wakinalsu-
desa ja waippaudesa, josa kuicengin len
sisällisen ihmisen oikia wäkewys seisoo.

Olkumga taidamme me kyllä neuwoa ja
kehoilta tbincn toistamme,ettem mc ikänans
laiminlöjs noudatta Yhtä niin pääasiallista
hywaä Christillilndesamme! Mikä hywä ja
etu ontamä ? Jo se en yxj pysywäiz.en walp-
pauS,eli yxi wisu ja wäsymatöln waarin-
ottamus its stämmc. Sillä kufa tämä on,
niin ei mitän niistäarmo-lahjusta kadoteta,
kuin Jumala meille suonut on, ja me iaam,
me joka päiwä lisää nihin. Ei silloin
sielu aina ole yhtäläisesä tilasa, waan
hän kaswaa lakkamata tyhiydens ja mi-
ts>tlömyde!'s tunnon alla, niinkuin Pa»
wali wi,rottta Timotheusta i.Kir. 4.15»
eltä ~h,il!el' kaikkille juliste.
turi tuiis. Se, se on se oikia mor-
siamen sydän, joka puhtan rakkauden
kaut!a on yhdisictly ja niwottu kiinni
hänen sielunsa lesuxecn. Jos
Herra lefus löylä senkaltaisen sielun, jo-
ka Hänen suhteens ulossulke kaikki, rok-
faudestans, unhotta kaikki ja anoa kaik-
ki mennä ma>kanS, että lesus ainoa-
stans hä>!en omanans olis ja rysyiS, niin
eräilemcua myös lesuxen sydän puh»
kcc rakkandesta hända wastan, niin et-
tä Hän kaikeuttin händä armahta. Kuin-
ga taitais Ie su s laimilyödä että jo-
karäiwä lähcitä taiwallista manna anuo-
röydäldäns senkaltaiselle siellille wi!wo<
tux xi ja wäkewydexi? Sentahden uks-
incrkitscc ja ylistää Häil ne/ jotka aina

wal-
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walwowat ja niin suuresti/et-
tä he edet» monda tuhatta muuta, pita
mahdolliset olla wälttämään Jumalan ko-
stoduomioira ja seisomaan ihmisen Pojan
edefä. Se tele mielipahaa Wopahtajase
että wähin osa ihmisistä on herännyt
Händä oikein palwelcmaan. Kosta Hän
nyt siinä suuresa jourosa tundc yhden sie-
lun, joka on oikein «valpas, niin Hän i-
loitse siitä niin paljota mämmin, ja yn-
nä Hänen kansans Engelitkin taimoisa,
jotka myös rakastamat tätä sielua- Ia
kosta Jumalan duomiot käymät sen pa-
han mailman yli, ja kosta ne myös al-
kamat Jumalan Huonesta, niin Cngelit
sanomat Jumalalle: (Minä puhun ihmi-
sten lamalla) Ah! eikö tämä walwo ja
rukoile aina wäsymätä: eikö kohtuus waa-
di, että tämä nyt pidäis saaman niittä
hedelmän siitä/ ja jumalattoman seurasa
ti hukkuman. Kosta muut owat naura-
net ja rastauttcmet sydsmiäns ylönfyö-
misM ja juopumijella ja elamxm mur-
hella, niin on tämä sielu itkenyt synde-
jäns,ja murhettinut sitä- jumalatoinda me-
noa,kuin hänen jokapäiwä täytyy nälM:Niin mayta hän nyt kans ilotta saada
nostaa ylös pää ns, kosta muut näändy-
wät pelwon ja odottamisen tähden. Sil-
loin on Herra sanoma: Tapahtukon niin!Tämä sielu pitä oleman mahdollinen,
wälttämäan minun duomioitani ja seiso-
maan ilolla minun edesäni. Muiden
nukkuisa on hän walwonut, niin „maat-
„kon ja nuttukon ja herätkön hän, ja
„älkön peljätkö kyrnmendä tuhatta Kan-
noista, jotka händä piirittämä t: Ps. 3 :

„6, 7. Ia maikka mailma hukkuis, ja

„wuoret kestellä merta wajoisit: maikka
„wielä meri pauhais ja lamehdis, niin et-
„tä siitä pauhinasta mäct kukistuisit. Kui<
,hengin on Jumalan Kaupungi ihana
„wlttojnensa, josa Korkeimman pyhät aju-
„miset owat. Ps. 46: .3, 4, 5.
Chcisiuxcn morsiamen wuoteen ymdärU-
lä seisomat „kuusikymmendä wäkwäca
„Israelin wakcwista. He pitämät kaikki
„miekkaa ja owat soweliat sotaan, (niin-
kuin Salomoiun wuotem ymbäriliä )

Kork. W. ;: 7, 8. Niin kuu lkat siis
tämä, te wiisam ncilset, jotka walwotte
fäydärenne Z)lkäänne wastanottamaan.
Kuullat tätä sanaa ei niin kuin minulda,
wacm niinkuin itlcldä Herralva lesuxcl-
da, joka sen myös on "totisesti sanonut,
ja nyt wastliudesta laffee sydän-
denne päälle: Scntähden walwokat ja
aina rukoilkat, Amen, Amen-

Rukous.
o UMinen Wapahtaj.', olkon kijtos

>»> ju ylistys tämän Sinun ylöshlrättämifts
edestä. Sinun cdesas olcmma me kaikki ilmi.
Jos? joku nukkuu, niin Oina sen tiedät. Josjoku on herätetty, mutta joutu jällcns unentorhe»seen, niin sen tila ei ole sinulle salattu. Josjoku oikein walwoo, niin Sinä sengin tu»ntt.
Ei-a olet se ainoa joka autat meitä. Nmi »a»
laije meitä, Sinä kirkas wanhurskauden Aulinko
ja anna meidän lörtä autuuden sinun fiipeis war»
jon alla. Paiua tämä waroilus»sana juuri sywa»
sii meidän srdämmiin. Herätä ne, jotka tahäl»
asii owat nukkunet: Wirkusiuta heitä, jotka unen»
torhcseen tullet owat. Alsspida heitä!>'totiscs«walppaudesa ja alituisesa rukouxefa, jotka OinH
kerran olet täyttänyt Sinun wa!kc»des waloli».
Auta meitä kaikkia, että mc saisimme katsella sinu»
kaswojas ijankaikkiscsa kunniafa.' Amcn.

Kolmas
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Kolmas Sunnuntai AdwcMisä.
Se, jonga tuleman piti, w tllttut on, Hän tulkou myös tygöm>

ms talla erällä, ja täyttakön meidän sMmcmmc armollaus, ja Iu«
malnllisclla woimallans/ Amsn!

Herrasa! Niiden neljäin
/K. Adwenti Sunnuntainkansa on asia ,

samalla muotoa kuin muiden suur-
ten luh!ain> Joulun,Pääsiäisen jaHclun-
tam?a»,sa. Kosta Opettajain ja sanan»
kuuiiam sydämmet, niinä paiwiuu
tuulemat ja lukemat Jumalan sanaa, o-
wat oikein Jumalan Hei.geldä herätetyt,
tinkistelemaan niitä korkioita hywiateko-
jg, kmn siiloin ilmoitetan, niin tulemat
lvyös namät Sunnuntai, ja Juhla pai-
wät heidän sielujans oikein huwittawai»
sfti, ja he pakahtuwat ilon ja riemun kan-
sa, Jumalan kiitoxeen ja ylistyxeen. Mut-
ta stn-
tähdm, että heidän wirkans panee sitä
heidän päälkns; jos Sanankuuliat käy-
mät Kukosa tawan tähden; niin ei ole
naisä päiwisa iloa ja elämatä, ehkä kuin-
ga paljongin kirkosa weisattaisin ja soittc-
taisin. Syy siihen on, että Jumala ei
kysy sen ulkonaisen menon ja jyrinän pe-
rään, wacm tahtoo, että sydämmet pitä
walpastuman paramiuxeen,ussoon ja rak-
kauteen Hända wastan. Niin on myös
asia tänä Adwenti-aikana. Se on sen-
kaltaisille Opettajille m Sanankuulioille,
foiden sydän on herännyt.ja tullut totuden
tundoon Chrisiuxesa, yxi sangen kehoitta-
ma aika, kosta heille neljä Sunnuntai-
ta perätysten saarnata» Christuxen tule.
misesta- Jos Hän on pitänyt sisällekäy-
misens sndämesä, niin kuultaan myös i-
lolla puhuttaman Hänen tulemisestans,
jä uita sanomattomasta lohduturesta ja
tvolmasta/kuin sen kautta tygölanM sit-

luNe. Mutta kosta sydän on kuollut ja
kylmä, niin ei se siitä tunne paljo huwi<
tusta, eikä lijmn hyödytystä. Kuitengiu
litkutta Jumala usein njitäkin waarinot-
tamisecn, jotka kylmäkiffoiftsta tawasta
owat tullet Hauen huoneseenS, olkvn se
Adwentinä eli muuna aikana. Hänandasanans tulla wakewän monen kuolleesa
sydämesä» He rupewat nyt todella malt-
lamaan mielensä ja nain tykönäns ajatte-
lemaan: Sinä olet monda Adwentia e»
länyt, ja paljon kuullut saarnattaman
Chnstuxen tulenusesta. Mutta siua olet
sen ohesa ollut turmotoin ja kuollut, ja ei
ole Hena lesus wiela saaunt tulla si-
nun sydämees, etkä sinä ole wlelä oikein
tullut Hänen tygöns. . Silloin ylZMypi
yxi elämä himo sieluja: Hän huokaa ha-
lulliststi: Ah! ctta minä kuitengin oikein
mahdaisin tulla minun Herrani lesuM
tygö. Ahl että myös Herra lesus tu,
lis milmn wgöni, ja minusakin pitais
-Hänen armolla täytetyn sisallekäymisensä.

Rattahimmat Sanankuuliat? Herra
tunde kaikkein meidän sydämmet, ja tie-
tä, kuinga itsekungin asiat omat tänä Ad-
wenti-aikana. Mutta tila mahta olla
sen laatunen kuin se on, niin mlnä juli-
stan Chrisiuxen tulemista ja rukoilen Ju-
malala , että Hän siunais sanansa nila
ja minusa. Se joka elää Hänesä , sitä
tehkkn Hän wielä cnämmin eläwäxi. Mut-
ta joka on kuollut, sitä herättäkö»
Hän ja walaiston elämän walkeudella.
Rukoilton Jumalala minun kansani jo<
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kainen kuin rukoilla saattc, Herran rukou-
xella, Isä meidän j. n. e.

tähden >mildä,'että meidän sydämmcmme
menewät tutkistelemaan Chrisilssen tulema
sta,ja että me myös malmistamme Chri-
siurelle lietä meidän sieluisamme,että me
tulisiinme oi?ein herätetyxi Joulu Juhlal-le, ja sen mieltämisestä käsittäisim,ne st.
tä suuremman ja jalomman hyödyren.
Tätä »varten sahdon minä
Ewangeliumista edespanna-

Herraa lesusta, niinkuin sitä tul-
lutta mailman Wapahtajata.

i) Errä -Herra lesus on rullur, niin»
kuin se, joka oli ruleroa.

2) NuinFcl lneidan picä oikM mei^
tämme walmistaa rvastanorcauiaan
-Händä, joka rullur on.

Ewangelium Matti), ii: 2-li.
siihen nikan kosta Johannesfangcuxcsa kuuli Chri-

siure» lähetti hän kari Opetuslastansa
sanomaan hänelle: Oletko sinä se tulema, eli pi<
täkö meidän toisia odottaman? Niin lesus wasiais
ja sanoi heille: Mengat ja sanvkat jällen Johan-
ncrelle, ne tuin te tuuletta ja näctta: Sofiat saa,
wat näkönsä, ja snlmwat kaywät, fpilalisrt puh°
distetan, ja kuuroit kuulemat, kuollet herätetä»,
ja köyhille saarnatan Ewangelium. Ia autuas
on se joka ei pahene minusta. Kosta he menit pois,
rupeis Icsns sanomaa» Kansalle Ivhannercsta: Mi<
ta te lälitte katsomaan? ihmistäkö »vaatetettua
pehmeillä »vaatteilla. Katso, jotka pehmeitä kan»
tawat, ne owat Kuningasten huoncisa. Taikka
luita te läritte katsomaan? Prophelatako? tstifestisanon miua teille: tämä on jalomdi kuin Prophcta.
Silla täuiä v» se, josta kirjoitettu on: kalso minä
lähetän minun Eugclini sinun kaswois eteen, jok«
9N malmistapa sinun ties sinun ctces.

Rakastetut Herrasa! Ei ole waikia
löytä, mmgätähden tämä ylösluettu E-
wangeliumin Texti on määrätty yhden
Adwenti Sunnuntain päälle; Sillä niin-
kuin kaikki neljä Adwenti Sunnuntait kat-
somat Joulu-Juhlan päälle, kosta Christu-
xen lihasa ilmestymisestä, eli Hänen Zhmi-
sexitulemiftstans jasyndymästäns saarnatan,
niin owat myös senkaltaiset Textit walitut
niiden neljän Sunnuntaitten päälle ennen
lcmisesta. Ia niin kuin se on usiammasta kuin
yhdestä laista, joista kuitengin yri tar-
koitta toista, niin myös Adwenti-Tertei-
sä puhutan nyt yhdestä nyt toisesta. Niin
on tänä kolmandcna Adwenti Sunnun-
taina Tttti otettu Matth. n. sen kysy-
myxcn tähden, kuin Johannes Kastaja an-
doi edesasetta: Oletko sinä se tulema:
ia Malachian Prophetian tähden, josta
lesus mainitse osottaisansa, että Johan-neren piti Hänelle tietä walmistaman.Meldän lasnäolewainen Terti waati sen-

edellism asianhaaran suhten, m-
mittäin että „Herra lesus on tul-

„lut, niinkuin se, joka oli tulema,, niin
tnlee meidän ennen kaikkia lyhyesti mer-
kitä, ettei Johannes Kastaja muun syyn
tähden lähettänyt Opetuslapsiansa! ftn
fysymyren kansa: „Oletko sinä se tule-
ma, eli pitäkö meidän roista odotta.
„man„ kuin ftntähden, että hän Ms
näyttänyt Opetuslapssans itsetyköäns Her-
ran lesuxen tygö, ja saattanut heitä wcch«
wasti uffomaan, että Herra lesus toti«
sesti oli Metzias eli seChristus, jonga I-
ftael tähän asti oli odottanut, ja josta
Johannes myös usein oli todistanut- Nyt
tahdoi Hän, että he sitä samaa myös o-
lisit kuullet lesuren omasta suusta, ja
tullet sen kautta woimallisimmasti siM
lvakuuteturi.

Tätä uffoi ja tiesi Johannes kyssä
itse puolestans. Jos jollakulla ollssewää»
ra ajatus, ettei hän Opetuslasims maan
itse tähtens andanut tämän kysymyxen
tehdä H«rran Christuren tykönä, hän ln-

klkW
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keron oinoastcms loha!N',ez'en Ewaugeliu-
nim ensimmäisen Lugun.

Johannes olis tosin tainnut pan-
na tämän kysymyxen Opetustason suu-
Kun näillä sanoilla-Oletko sinä Christus?
Mutta ei hän tee sitä. Ehkä hänen ky-
sytnyxens oli itsestns st sama, kuin tä-
mäkin , niin ulosmaala hän kuitengiu Chri-
ftnren julkiammasti, kosta ei hän sano:
Oletko Christus? maan: „Olttko sina se

cli pitäkö meidän toissa odotta-.
...Man,, Syy tämän kyjymyren edespane-
niseen täsä muodosa oli se: Hän tahdo!
mielemjohdatta Opetuslapsillensa, että hän
aina oli opettanut ja neuwonut heitä Raa-
matusta, kuinga kaikisa paikoisa
xcsa, Psalmeisa jo Prophetaisa puhutan
yhdestä, jonga tuleman pill,ja kmnZa en-
nnstuxet siitä olit niin fclkiat ja julkiset,
että Israelin Kansa alusta pitäin nhtei-
sesti odotit sitä kuin tuleman piti, jongci
Jumala oli luwannut, ja joka piti ole-
man Israelin lohdutus, ja joka myös mo-
nen asianhaaran kautta, josta Hänen tu-
lemistans päättä taittin, piti oleman u-
losmerkitty, erinomattain ajaz? kautta, jo-
na Hän oli ilNanduwa. Niin o!i Jo-
hannes opettanut Opetuslapsiansa: niin
oli hän johdattanut heitä Raamatun ty-
gö. Nyt tahdoi hän. tämän asian wie-
lä paremmin selittä , ja sanoi heille:' Mi-
nun rakkat Opetllslapftni, Zlika on ka-
si sä, ,jona Hän tulee, joka on tulema.
Kaikki tundomerkit, kuin Jumala on an»
da>'.ut Hänen tulemiftens, omat faapuil-
la.. Ia ussokat nunna: Se ei ole joku
WUU> kuin Iesll» Natsarethistä. Hänel-
lä on morsian, ja Hän on se totinen
K)lkä. Minun fuurilnloni on, että mi-
nä olen saanut clää sen ajan, jona mi-
nä olen saanut itse Hänen nähdä, ja
kllrwillani kuulla Hänen puheens. Usto-

kat amoastans Hänen päällens minun O-
petuslapftni. Hän on Christus, mailman
Wapahtaja, se oikia Jumalan Karitsa,
joka poisotta lnailman synnit, ja joka
on ollut kuwatlu kaikisg wanhan Testa-
mentin uhreifa. Enune marsin tarkkaan
tiedä, kuita Raamatun paikkoja hän hei-
dän cteens liene auttanut. Mutta sen

me taidamme päättä hänen puhestans,
että hän erinomaisesti oli osottanut heitä
Ksin. 53 Lugnntyko, josa ennustetan sii-
ta lamtzahasta, joka wiedän teurastetta
ja joka kanda kaikkein meidän syndimme.
Niin päätetän myös soweiiasti hänen sii>
noissans meidän Textisäm, että hän olt
edesparmut sellaista RaamatlM paikkoja,
joisa puhutan yhdestä kuin tuleman piti,
niinkuin Psalm 40: 8. H?s. 21:7. Za-
char. y: 9. Malach. z: 1,2, 3, En tah-
do muita paikkoja edestuoda; mutta ku-
kin mahta use kotonans näitä mainitui-
ta ylöslysdä ja tmkkaudella tutkia ne.

Niin m<'nit sijs lohannexen Opetus-
lapset ja asetit Herran lesupen eteen ky-
fyinyxens niin, kuin lohanins oli heillesen suuhun pannut. Mutta niin kuin Jo-
hannes Keidan kautta ns ei selkiästi kysy-
nyt: Oletko Christus? niin ei-myoskan
Christus ftikiästi wastannut: Minä, olen
niin: maan niinkuin kysymys oli kokon-
pantu sangen taltawasti, niin seuraisi
myös sen päälle yri Miisa udella täytetty
wastaus. „Niin lelus wastais, ja sa-
unoi heille: mengät ja fanokat jällen Jo-
„hannere!le, ne kuin te kuuletta ja näet-
„te r Sokiat saamat näkönsä, ja ondu-
„wat käymät, spitaliset puhdisteta,?, ja
„kuuroit kuulemat, kuollet herätctän, ja
„köyh.ille snarnatan Ewangelium. Ia au-'
„tuas on se, joka ci pahene minusta „

Tämän kautta tahdot lesus sanoa: Te
kysytte minulda, jos minä olen se, joka
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on tu>wa. Jos te sen tahdotte makuu-
iuren kansa tietä, niin pitä teidän Raa-
mattua tutkiman, nmmärtäxennä mitä sii-
nä sanotan Hämstä kuin tulema on. Si-
talikin pitä teidän asettaman korwanne,
silmänne ja sydämmenne sen opin päälle,
jonga te tuuletta, ja niiden tekoin pääl-
le, kuin te näette minun toimittawan. Jos
te silloin hawcntsette, että minä ilmoitan
yhden senkaldoisen opin, kuin Hän, joka
tulema on, ja teen ne teot kuin Han te-
kemän piti; niin elte sillen saata epäillä,
että minä olen,se luwattu Metzias. Jos
wiela joku epäilys tnsa ylösnousis siitä
johdaturesta, että teolttta toiwonet yhtä
näkyscmbata kunniata Hauen tykönans,
joka on tulewa; niin muistakat, että
Prophetat jo cnnenowat ennustanet, et-
tä monda pahenemat minusta, ja että
ne, jotka ei sitä tee, omat autuat. Sa-
notat se nyt palaitesanne lohannexelle.
lutclkat hänelle, kuinga minä saarnan:
Ilmoittakat hänelle minun tekoni, joita
te omilla silmillännä nähnet oletta. Niin on
han asettama teidän etthenne Hsa. 35:3-6.
61: 1, 2. 8: 14. jamuita selkiöila paikkoja,
joiden kautta Han ylitstwoitta teitä, että
minä totisesti olen se, kum tulema on.

Tämä taita talla erällä olla kyllä,
oppiamnme Ewangeliumista sitä kuin me
ensin tahdoimme osoltaa, nimittäin että
Herra lesus on totisesti se, kuin tulema
on, nimittäin mailina» Wapahtaja, elise Jumalan Karitsa, joka puisotta mail-
man synnit. Nyt seuraa tulkia^emma

2) „Kuinga meidän pitä oikein mei-
stämme »valmistaa wastnnottamaan Hall-
„dä, joka tullllt on. Sitä taidamme me
oppia niistä muista sanoista meidän Tä-
tilämme. Silla kossa lohannercn Ope-
tuslapset menit pois, niin lesuS rupeis
puhumaan K.'.::sallc Johannesta. Min-

gätähdeu teki Hiin sitä? Kansa olis lo-
hannerell Opetuslasten kysymyresta saat-
tanut tulla ajatteleman, että' Johan-
nes o!i nyt rumennut itft epailtmaän,
jos lesus, piti oleman se lmvattu
Metzias, jonga han kuitengin sixi oli en-
nen julkisesti tunnustanut julistanltt.
Sentahden sanoo „Mitä te läxit-
te korpeen katsomaan? ruhoko, joka tuu-
lleita häälymän? Taikka mitä te lä.ne-
„tt katsomaan? ihmistäkö waatttettua pch-
z/Meillä «vaatteilla? Katso, jotka
„tä kantamat, ne omat Kuiungasten huo-
„neisa. Taikka mitä te lantte katso-
„maan? Prophetatako? totisesti sanon mi-
„nä teille: tämä on jalombi kuin Pro-
z/pheta. Sillä tämä se, josta kirjoi-
,,tettu on: katso! minä lähetän minun
„Eng?li!«!i sinltn kaswois eteen, joka on
~walmistapa sinun ties sinun etees. le-sus tahtoo sanoa: Te tiedätte, että te jou-
kottain olctta ulosmennet lohannexentygö korpeen, ja kosta te piditte l>änen
niin suuresa arwosa, että te luulitte hä«
ncn sen oltwai:, kuin tuleman uiti, niin
te tiedätte myös, että hän silloin julki-
sesti todisti, ettei hän st ollut. , Te tiedät-
te simä-siwusc», että hän yhtä julkisesti
tunnusti, että minä olen st lmvattu Mes-
sias.' TäU tunnustuxesa on hän alati
pysynyt. Ei hän ole ollut joku hääly-
wäinen ruoko, wacm hän on aina yhtä.
puhetta pitänyt, ja waeldcmut wakina,!-'
stsa pyhydesä- Ei tule teidän siis nyt
ajatella, että hän olis tulkit toisin miel-
dyneri- Te tiedätte, että hän on jHcro-
dexeldä fangiuteen heitetty rohkian ja
pelkämattömän inlhtehens rähden ja
ettei hän ole j>'ku lipilari ja siimänpal-
welia Kuningasten huoneisa. Muioln olis
Herodes hänen men ottanut palweluxeensa,
tuin fangiuteen heittänyt. 3?jja uffokatC H händä
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händä nyt, niinkuin yhtä todjstajata,
jolla on kaikki uskottaman todistajan tnn-
domerkit, ja ansaitsee siis, että uskotuxi
tulla. Te oletta pitänet Johannesta Pro-
phetana: Mutta te oletta sittenqin hänen
arwannet kowin köyhäifesti: sillä hän on
jalombi ja suurembi, kuin yxi Prophe«
ta. Hän on senkaltainen, josta itse Prophe-
tät, lefaias, Zacharias, Malachias puhu-
net omat. Mutta mitä owctt he häne-stä ennustanet? Ei että hän,
niinkmn he pidäis puhuman, että yxi
wielä tulewainen slis odotettawana;
mutta että hän niinkuin sanansaattaja
piti käymän Mesitaxen edellä wn!mista-
maan tietä hänelle, ja niinkmn sormel-
lansa kököttämään hänen siallensa. Nyt
on siis Johannes mottanut teidät minun
tygöni, ja itse tunnustanitt, että hän wal-
mistaa tietä minulle. Sentohden ei tule
teidän epäillä, että minä olen se ulos-
luwattu,, waan teidän pitä wassanotta,
man minua, tekemän parannus ja usko-
man Ewangeliumia, että te autuaxi tuli-
sitte. Jos me nyt tietä tahdomme,
kuinga meidän oikein, ja niinkuin le-sus tahtoo, tulee meitämme walmistaa,
Häildä wastanottamaan, niinkuin sitä
joka tullut on, niin me sitä huokiasti op-
pia taidamme y sennestä warsystä mei-
dän Tertisämmä. Sillä niinkuin lefus
en meille ilmoitettu hamasta meidän lap-
sudestamme, niin ei meidän pidä palja-
feen tietoon tytymän. Meidän piM työ-
fs ja totudesa tuleman Hänen tygönS,
kändämän fydHndä mieldä ajatuxet ja
halut lefuxen puoleen: kändymän synni-
stä totisen parannuxen kautta, laskeman
Hänen etchens meidän sielumme tuskaa
j°, wihsliäisyyttä, etsimän Hänen tykö-
«äns syndein andexiandamusta, elämälä
M autMtta, ottaman Hänen ikens mie-

wisesti meidän päättem ja seuramanHändä. Että tämä on Ctzristuxen aja-
tus, ja, että Hän <?n niin tahtoo, löy-
dämme me MmännähtäwW, ijos me
luemma sitä, kuin Match, n. Lugufa.seuraa meidän Textinfanain päälle ainasen loppuun asti, jota teidän tulee uskol-
lisesti tehdä.

Päätös.
te nyt kaikkin kutsutte itsenne Chri«

' stityixi, niin olkat myös Christityt tni-
sH ja totudesa. Christus on teidän
Wapahtajanne, niin lukekat myös Hänenim, ja ahkeroitkat niistä tuudomcrkeistä,
jotka näyttämät, että yxi totinen kändy'
mys mailmasia Hänm on teiln
tapahtunut, niin osottnkat lironne sillä,
että te hyljätte mailman zrakkauden, ja
että te lohannexen kansa pidätce teidän
suurimbana ilona, että Itfus on se to-
tinen Y!kä, ja se Ylkä, joka Pyhällä ja
sallihilla werellänsä on ostanut teidän
sielunne, wapahtanut ja säästänyt kaiki-
sta synneistä, kuolemasta ja perkelen mal-
lan alda. Andakcit Hänen sisälleotta koko
teidän sydändän. Ufkokat teilanne, hen-
gen ja sielun kansa Hänen armonsa hal-
litnxelle. Noudattafat Hänen affelei-
tans, niinkuin lainbaat paimendans. Ol«
kat Hänen terwellijelle opillens kuuliai-
set. Kandakat Hänen suloisen ja kcwiän
ikehens. Ottakat tytymisellä se risti wa,
stan, jonga Hän panee teidän päällenne,
ja olkat aina iloiset sen juuren kunnian
toiwosa, jonga Hän teille ansainnut on,
ja jonga lähden Hän on tullut mailmaan,
kuollut ja ylösnosut, ja asettanut itsensä
majestälin oikialle puolelle korkeudesZ, et-
tä Hän walmissais teille sian, jasa tei-
dän ijankaikkiM oleman pitä. Amen.

Rukous
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Rukous.
«tzjstollistn Vapahtaja! Sinulle olkon kiitos ja

ylistys kaiten sinun rakkaudes edestä ja erino,
maltain sen edestä, ettäs nyt olet andanut il-
moitta mcisse, että Sinä totuudesa olet se, joka
tulcwa on, mailman ja kuinaa meidän
pita loikein itsemme «valmistama!!, että Simia,
Sinun tahtos jalkeu wastanotta niinkuin jo
tullutta Wapahtajata.. Anna nyt kaiken tämän
tulla wäkcwyli meidän päällemme siunatun, ja
suo että me lujasti pysyisimme siiuä tnnnusietufa

totuudesa, ja että sc tulis wl)imaUifcxi meisä.na että mc koetella saisimme Sinun armos tule'
inisen meidän sydämmisämme. Anna meidän nut
ja toisti usson ja rakkauden ratkaisemattoman si,
teen kautta olla Sinim kansas yhdistetyt ja wältta
kaikkm sitä, kuin taita eroitta meidät Sinussa eli
»muilla Oinuu armos läsnaulemisen sietusa. Wah«
wissa lncita mieluisesti wetämään Sinun fewiäta
ja silloista ijeftäs, nstollisesti senramaan Sinua,
siihen asti kuin me saamme katsella Sinua kaswoi-sta niin kaswsihin Sinun kunmasas t Umen.

Neljäs Sunnuntai Adwentisa
Imnala, joka meitä rakastanut on, koffa me wielä Hänen wihollisezG

olimme, ja niin rakastanut, että Han lähetti ainoan Poikans mail-
inaan, että mc Hänen kauttans satsimme ijankaMism elämän, Hän
osottakon meille armonsa talla hetkellä ja aina. Amm.

»HA-akastetllt Herrasa I Kossa
/K. 2 Kor. 6. tahtoo ahoitta itssäns

ja muita, jotka hänen kanfans
«wat Icsuxen Christuxen palweliat, kai-
kisa asioisa osottamaan hei-täns niinkuin
Jumalan palweliat; niin sanoo.hän muunseasa w. 9. „Niinkuin tundemattomat
„ja kuirengm tutut.,, Hänen ajatuxens
on tämä: Mmlma ei tiedä, 'mikä fumiarmo on tapahlunut händä ja muita
kohtaan, joita Inmala käyttä wälikap-
paleixi, wetämaän ihmisiä, heidän uskol-lisen palweluxens kautta, turmeluxesta, ja
saattamaan heitä iankaikkiseen autuuteenJumalan totuuden ilmoituxen kautta.
Mailma ei tiedä, kuinga runsahasti lu,
mala on heitä lahjoittanut, lohduttanut
ahdistuxefa ja täyttänyt heitä sen tule-
waisen mailman woimalla: Ei hän myös,
kän tiedä mikä jalo kunnian Kruunu on
heille kätketty siinä autuallisefa ijankaikki-

C 3

sudesa. Sissäwälillä on kmttngin Pa-
wali, ja hänen kansansa jokaimn, zoka,
puhtaalla sydämellä Christusta palwelee,
warlin tzywin tuttu Juinalalda sydämon
tutrialda. Ia niinkuin Jumala on hei-
dän kansansa ja wahwiftaa sen sanan,
jonga Hän panee heidän suuhunsa, kaik-
kein niiden tykönä, jotka ei haiiysti se:''o
Händä wastaan, ja teke sen niin wäk'-

että fe on heille elämän haju elä-
mäxi, niin owathemyös tutut mille, jot-
ka tulemat Jumalan ja Vapahtajan to-
tiseen tundemifeen. „Hei!la on heidän kan-
„tzssnfa olallislllls, ja heidän oMimdmia
„on Hänen Poikansa Jefuxen Ehristuxell
„kantza Kirjoitta Johannes i Kir. i: z.

Mitä Pawali täfä puhun Opettaji-
sta, sopi myös muiden Jumalan lasten
päässe, niin että fe heistäkin kuulu: min-
tuin tundemalwmal ja kuitmgm tus«t.

Täcs
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Tätä todistaa Johannes: ,/Katsokat, min«
„gäkaltaisen rakkauden Isä on meille osot»
,„tanut, että me Jumalan lapssxi nimite-
„tän: Sentähden ci mailina teitä tunne.
„Minun rakkani, llyt me olemma Juma-
,.lan lapset, ja ei ole se wiela ilmesty-
„nyt, mixi me tulemme: mutta me tie-
idämme, kosta se ilmestyy, niin me hä-
„nen kaltaisexensa tulemme, silla me saam«
,>me hänen nabda niinkuin hän on
1 Joh. 3:1, 2: ,

Jos nyt sekä Christu.ren totiset pal-
weliat, että kaikki Inmalan lapset owat
niinkuin tundcmattomat (mailmalle) ja
knitengen tutut (Jumalalle janiille, jorka
Hänen omans owat) niin pitä se niin
paljota enämmin kuuluman Herrasta it,
sestä ja Jumalan ainoasta Pojasta. Niin
„kuin je tundematoin mutta kuitengin
„tuttu.„ Silla niinkuin Hän on, niiil
„me myös olemma tasa mailmasa. 1 Joh.
9. ,7. Että niin on, eli että Christus
niinkuin tundematoin on kuitengin tuttu/
sitä opimme me ymmärtämään läsnäole-
waistn Ewangeliumin johdatuxcn ja ly-
hyen stlityren kautta-

Mika on
Herrasa, ja mitä pitä meidän cnimmasti
«valittaman, kosta me katsomme meidän
edesmennyttä elämatä? Jo sitä, että me
nyt jo olemma niin wcmhat, ja Chri-
stus on kuilcngin niin wähan tuttu meilda.
Ah! että me suuremmalla huolella käyt-
taisimme sitä aikaa, joka meillä wiela
on jälilla, paremmin o<ppianmma tun-
demaan Handä, ja tulemaan likemmin
kätketyn Hänen antualliseen ofallisuteen-sa. Siihen me täsa saarnasa tahdomme
kehoitusta cmda, johonga edcsottamiseen
Jumala suokon armonsa, kosta me rukoi-
lemme Hända Herran rukouxella. Isä
mcidäll j. n. e.

Ewangelimn. Ish. i: 19 « 28.
tämä on lohannexen todistus, loffa luda<laiset lähetit leiusalemista Papit ja Lewitat

l!)>ymaän häncldä: kukss olet? Ia hän tukisti ja
ei kieldarot. Ia hän todisti sanoden: en minä
ole Christus. Ia he kysyit häneldä. kukassa siis?
oletkss Elias? hä» faioi: en. Oletkos Peopbeta?
hän wastais: en. Niin he fanoit hänelle.- kukas
olet? että me cmdnisimme niille wastauxcn, jotka
meidän lähetit: Mitäs-s«not itsestäs. Hän sanoi:minä olen huutawan ää»i korwcsa,. walmistakat
Herrai! tietä,-niinkuin Icsaias Propheta sanoi.
Ia jotka lähetetyt olit, s!,t Phariscuxista Ia he
kysyit häncldä, ja sanoit hänelle: min siis sinäkastat, jos et sinä ole Chnssus, etkä Elias, etkä
Prspheta? Johannes wastais heitä ja janoi: minä
kastan wcdella; multa teidän kestcllä:!«ä seisoo,
jota ette tunne. Hän on se, joka minun jälkeeni
tulee, joka minun edelläni on ollut, jonaa kengäll
rihmoja en minä ole päästämään. Nä'
inät tapahtnit Bclhadarasa siliä puolella lordanix,
knsa Johannes kasti.

R. H. Ruwetkam nyt kohta ilmalt
lawiambata esipuhetta ylösluetun Textin
selittämiseen. Ne ensimmäiset sanat anda-
wat tietä, mitä Ewangelista sen kansa
tarkoitta. Hän sanoo: tämä on lohan-
,/nexen todistus-,, Ewangelistan iähinpäämära on, että selkisstt ja kaikkein
asianhaaramsa kansa edespanna, kuinga
Johannes oli todistuxen andanut Herra-
sta lesuxesta, että tämä oli se luwattu
Mestias cli Christus. Tämän iodjstuxen
andui hän ei ainoassans jokapaimäisisä
puheisansa Kansan tygö, maan crinomattain
sinä tilasa, kosta Juvalaiset lähetit Pap-
peja ja Lewitoja Jerusalemista kysymään
häneldä: Kuka hän oli? Silloin po'isot-
!i Johannes' sen määrän luulon, kuin
Juvalaiset oltt itsellens tehnet l)äl'.estä:
Hän todisti nimittäin, ettei hän millään
muotoa ollut se ulos Kuvattu Mchias
eli Christus; elikkä myös Elias,ehka lM
oli edeSastunut Eliaxcn hengesä ja
woimasa,, niinkuin Malachias ennusta

häistä
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hänestä Luq. 4: 5< ja täsä ymmarryxesä
kutsunut hänen Eliaxexi: ei myös .joku
niistä wanhoista Prophetaistci, jotka oli-
sit jällens ylösnoMt kuolluista: ei myös
omanPerftnans suhten Propheta, joka
niiden edellisten kaltainen, ennusti Christu-
xesta niinkuin siitä, loka tästälähin tule-
man piti. Mutta Johannes ei tafä wie-
lä seisahda. Hän sanoo heille ftlwillä
sanoilla, kuka hän on, eli kuna ja minä
micsnä Jumalan sanan jälken heidän
'tuli hända pitää, sturawaisesti, kuinga
heidäll piti oikem, ja Jumalan tahdon
jälken, hyötyinän siitä työstä ja Mirasta,
kuin Jumala oli hänen päällens pannut.
Nimittäin hän oli se sama, josta lesaias
ennen oli sanonut, että hän ynnä Metzi-
axen kansa piti itsensä sisällelöydyttä-
män, walmistamnan Hänelle, Herrallen-sa tietä sillä muotoa, että hän julkisesti
korotti äänensä; opetti Kansaa, kuinga
heidän piti käändämän hcitäns Jumalan
tygö ja osotti heille formellans, stn nyt
jo läsnäolewmfen Vapahtajan, jolda he
ainoastans taisit saada pelastuxen ja
dein andexiandanusen.

Jos nyt Pharisenxct olisit Raama-
tulta ymmärtänet, niin he mnös huokia-sii, olisit womnct käsittä ftli kuin nyt sa-
nottu on, lohannexen selkiastä tunnustu-xesia hänen Personastans, niinmuodsn
knin se on kyllä perustettu lesaian 4,? Lug.
ja lawiammalda selitetty m täyteen mä-
rään wahwistettu Malackialda 3 ja 4 Lug.
Mutta Emanqelista sai!oo: että he sun-resa tyhmydelä edespäin kysyit Johcmne-xelda: „mixi hän kastoi, wajkka ci hän„ollut Christus, eikä Elias, eikä Prophe-
ta?,, Sen jälken stlsttä Johannes Keille,
että Kaste oli hämllc käjsetty, että hän
osottais Kansaa Hane» jonga e-
dellä hän Jumalan tatzbou jälken, pi-

ti käymän ja tietä, »valmistaman. Ia
niinkuin he olit HKneldä kysynet: jos hän
oli MHias elikkä Chnsws, niin todistaa
hän, että Metzias jo totisesti oli tullut,
käwi ulos ja sisälle heidän luonnans ja
ymbäriwaelsi heidän kcssellänfä, ehkäHan
ei wielä ollut itsens ilmolttamut Juma-
lallisen oppins ja ihmettöidens kautta.
Hän oli sunresa mitasa jalomdi Perso-
na, kuin Johannes. Sillä waikka Mes-
sias tuli tämän jälken, eli niinkuin seu-
raisi lohannexen cnMeisa ja nyt wasta piti
ilmanduman; Niin on Hän kuitengin
lilmaluden luolwons puolesta ollut en-
nen Johannesta, joka ei pitänyt itfmK
parembana, kum yhtenä lesuxen palwe-
liana, ja ei lukanut isens kelwollisexi Hä-
nen kengän rihmojansa päästämään. Tä-
mä on, niin kuin me jo maininnet olem-
ma, Ewangelistan lähin päälletarkoitus,
nimittäin että edespcmna Johannes Ka-
stajan erinomaisen todistuxen Ehristuxesta?-
niin kuin yhden asian, josta Cbristustt-se puhuu loh. 5 : Z;. Scntähden hän
myös ulospalte? paikkakunnan, josa tä-
mä tapahtui, nimittäin Beth-abarasa sis-
lä puolella Jordanin knsa Johannes, rasti.

Mutta Phariseuxet olit niin huolet-
tomat eli niin häijyt, ettei he kyfynetkän:
Mckä tälnän Miehen nimi on, joka on
sinua niin paljota suuremdi ja jalombi,
ja pitä oleman se luwattn Me§iaZ eli
Cyristus, ja joka sinun puhecsas jo on
ilmandunut meidä,l kestellämme? NimitSse mies meille, että me käroisimine Hänet?tysiöns, jongapcräänlsrael on niin kcmwair
ikäwöinnyt; fa uffoisimmeHänen päällens?
Ia tämän fuhten sanoo Ewangelista kohw
meidän Textnnma „?ttä Johannes
„toisna päiwanä näki lesuxen tygönsä tu-
„lewan, ja sanoi: Katso, se Jumalan-
„,Karitsa, joka poisotta mMman synnin».

O',-',
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„Tämä on se, josta minä sanoin: minun
„jä!keeni tulee mies, joka minun edelläni
„on ollut, sillä hän o!i ennen kuin mi-
„nä. Ia en minä HändH tundenut;
„mutta että Hän ilmestyis Israelisa , sen-„tähden tulin minä medellä kastamaan.,,
w. 29, zo, zi. sen kautta tietäandann-sg jokaiselle, että MGas nyt o!i läsnä.
Me hawaitfemme tästä, että Johannes Ka-
staja wisummasti selittä meidän Tertiämme
niisä 3 wärsysä, jotka sen päälle kohta sen-.
rawat, ja tietä anda mikä scn päälletar-
koitus on: ja on nyt tämä, kuin edestuotu
on, kyllä Ewangeliumin selityxeen.

Täsä tulee meidän myös merkitä ka-
xi asiaa, i) että maikka Ewangelista täsä
puhuu Johannes Kastajasta, niin Herra
lems on kuitengin hänen puhcens ylim-
mäinen päämaali, silla todistajata edes-
tuodan ei hänen itse tähtens, maan hä-
nen tähtensä, josta hän todistaman pitä.
2) Että Johannes Kastaja puheesas kyl-
lä selwäsci tietä anda, että hänellä itse-
puolestansa oli oikia tieto Herran lesu-
xen Personasta ja Mirasta, mutta että se
puuttui Judalaisilda, Papeilda ja Pha-
riseuxilda. Näille oli lesus yxi peräti
outo ja tundematoin Mies, josta Johan-nes sanoo: „teioän kestellennä seiso se, jo-
„ta ette tunne,, Me hawaitsemmt pääl-
lisi f! koko Johannes Kastajan Historiasta,
että hän niin paljon tunsi nämät kärmeet
ia KnykHrmeen siliät, jotka läsnäole«
maisen kysymyxen edesasttit, ettei hän
ollut siitä rietämätöin, että heidän ei pi-
tänyt Herraa lesusta, niinkuin sitä lu-
wattua Mesiiasta wastanottaman. Sen-
tähden nuhtelee hän heitä'sokeudens ja
epäussons tähden, tietäandain heille, et-
tä Christuxen piti alati oleman heille ja
heidän wertMllens yxi tundematoin Mies
ehkei niitä kuitengan pitänyt puuttu-

man, jotka tulemat Hänen totiseen tun-
demiseens, ja sen kautta syndein andexi-saa miseen, «vanhurskauteen ja ijankaikki»
seen autuutten. Tämä erinomainen a-
sianhaara Johannexeu puheesa pitä wisu-
sti merkittä, että hänen mielens ja a>a-
tuxens sitä paremmin käsitettäsin. Se
anda tilaa meille runsammasti hyötymään
läsnäolewaisesta TextistH, ja sitä ter«e-
hellisesti somittakaan itse päällemme.

Päätös.
Joka edes asettaa sitä rundematoinda,

inucra kuirengin tuttua lesusta.
Epe jätämme nyt Juvalaiset, heidän Pap-

vinsa ja Lewitansa, jotka he lähetit
Johcmnexen tykö, ja käännymme isepuo-
lehemma, edesasettain lohannexen pu-
heen johdatuxen jälkcn meidän sydämmel-
le ja omalletunnolle tämän kysymyxen:
„Ongo syy sanoa, että Christus seisoo
„MeidHn keskellämmä, ja emme tunne
„Händä? eli: Ongs lesus meille yxi
„tundematoin Mies?,,

Totisesti yz-i painama kysymys/ sil-
lä ilman Christuxen tunnota, ei ole wan-
hurskautta, eiautuutta odottamista. „Tun-
„demistns kautta minun wanhurstas pal-
„weliani monda wanhurssautta; sillähän
~-kauda heidän syndinsä.,, sanoo Jumala
les. 53: ii» Jos emme Christnsta tun-
ne, niin me wielU olemme syuneisäm-
me, niin makaa koko synnin kuorma mei»
dän paällemma, ynnä Jumalan wihan,
lain kirouren, ja sen ijankaikkifen kuolemau
ja kadotuxen duomion kontza. Juvalai-
set ja heidän Pappinsa ja Lewitansa loh-
dutit kaikin yhteisesti heitäns sen luwatun
Metziaxen eli Christuxen kansa. Mutta
kosta ei he tunnustanet Herraa lesusta,
niin he kuolit heidän syimcisäusK. Krmiga
pitäis meille toisin käteen käymäe jos me
samatta muotoa Händä emme tuime ja
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„dän pitä autuaxi tuleman.,f Aposs. D
4: 12. Tämän te tiedätte, ja ei ole yxi-
kän teidän seafaune, joka kieldä tämän
asian totuutta- Kuitengin sanon minä to-
della: Christus seisoo tosin sillä muotoa
kuin mainittu on teidän kestMnnä: ja
mouda kuiteugin teistä ei tunne Händä.
Hän on tuttu muutamilda, mutra suu-
rimmalda osalda wielä tundsmatom.

Kuinga tämä on ymmarrettäwä?
sanotla te. Kenelle pidäis lejus olla tun-
dematoin? Monelle, wastaan minä, ja
suurimmalle osalle. Ettäkö te lapsudestan-
ne ole oppinet ja ufein kuullet saarnatta-
man siitä eroituxesta, kuin on historialli-sen ja outuaxitekewäifen nston waihella?
Kaikilla teillä on, niinkuin minä wähin-
däingin toiwon s se historiallinen nffo. Te
oletta tullet niin neuwotuxi, ja te tiedät
te, että Herra lesus on Christus, Ju-
malan Poika, ja että ustoin Hänen pääl-
lensä lullan wanhurffahaxi M cmtuaxi- Te
suostutte myös tahäu totnteen ja sanot-
ta: Se on tosi, ja ftn minä uston, Mut-
ta monoa owat kuitengin teidän keskel-
länne, ja minä laastin tunnustan rehel-
lisesti, aiwan monda ja suurin osa on,
jolla ei ole se antuaxitekewäinen uffo.

Kuinga sinä sen tiedät? sanotta te.
Minä wastaan: Hedelmästä puu tutaan.
Sillä maikka ei kukaan ihminen woi u-
losrmkia toisen sydämmcn laatua, ja
jos siinä on taikka se historiallinen eli se
autuaxitckewäinen uffo, niin on kuiten-
gin meidän Matth. 7: ja
mualla käskenyt meitä, että me kungin
hedelmistä päättäisimme, mikä hänejä on.
ludaliset luit iisens kaikin Llbrahanun
lapsin, ja heidän luonnollisen syndymän-
sä suhten,olit he myös niin. Mutta ko-
st>i he loh. 8: 39 sanomat Herralle Je-
sselle : Abraham on meidän Isämme,

niin massaa Hän heitä: „los te olisitte
tunnusta? Te kuulette, kuinga painama
tämä kysymys on, la ettei sen päällä wä-
hembätä ripu, kuln elämä ja autuus.

Minä lasten stntähdcn kulleMn, jo-
ka täsä on saapuilla, tämän kysymoxen
sydämmen, sielun ja oman tunnon päälle:
„Ongo Christus sinulle tutttl eli tundema-
„toin? Tunnetko Herraa lesusta eli etkö
„Händä tunne? Mitä sanot sinä itsestas?,,

Olla taita, että te kaikin, niinkuin
yhdellä suulla waitaatte: Jo, me tun-
nemme Hänen yhteisesti ja erinäisesti:
Sillä emme ole Pakanat, Turki-ja lu-
dalaiset, waan Chrissityt. Kilka siis mei-
dän seasamme ei tundis, ustois ja tunnu-
stais, että lesus Natsaretistä on se toti-
nen Mchias eli Christus, jonga Juma-
la oli luwannut? Emmäköme usto, että
Hän totisesti on Christus, Jumalan Poi-
ka, mailman Wapahtaja?

Mutta jos minä puolestani ilmoitan
minun sydämeni ajaturen tämän kysy-
myxen suhten,joka nyt un koko seurakun-
nan eteen asetettu, niin minä wastaansillä lnuotoa: Niitä löyty teidän Man-ne, iotka tundewat Chrisiu.ren; ja myös
niitä, jotka Händä ei tunne. Christus sei-soo totisesti teidän kesselläuue; ei siinä ym-
märryxesä, kuin Johannes Ewangeliu-
misa puhuu, sillä Hän ymmärtä Icsu-xcn nlkonaiscn )a näkywäisen läsnäolonludan-Kansan seasa; maan sinä Ymmär-rynsä, että te kaikin oletta kastetut Chri-stureen; että Hän hamasta teidän lapsu-
destanne on teille julist.tlu, niinkuin se
Jumalan Karitsa, joka poisotta uiai-l-
man synmt, ja crcä Händä wielä joka-
puima saarnatan teidän edelannä, ja to-
distetan, „cttei Yhdesäkän toizesa ole au-
tuutta, sillä ci myös ole muuta Nimeä
„taiwan alla ihmisille annettu, josa mei-

Adra-
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~Abrahamin lapset, niin te A-
grahamin töitä.,, Te sanotte myös kai-
kin: me ustomme, että on Christus,
meidän Wapabtaja: Tämä on tosi, sen
historiallisen uston puolesta, ja niin tosi
luin se, että ludalistt luunnollistn syn-
dymäns sllhten olit Abrahamin lapset-
Mutta niinkuin Christus opetta heitä,
että jotain enambi, kuin tänm lihallinen
etu, waadittin siihen, että myös luma-
!a!da tulla tunnusictuxi oikiaxi Abrahamin
Pojaxi, niin minä myös julistan teille,
että jotain enämbätä kuin yxi paljas hi-
storiallinen uffo waaditan siloä, joka tah-
too oikia Jumalan lapsi olla.

Te taidatte kukaties ajatella sydäme-
sänne: mitä siis mshdetcm waacia senkat»
laiselta? Kysykat pawalilda.. Hän 0-
pctta, että Ihminen tulee wanhurffaxi
nffosta ainoastans,, ja ei lain töiden kaut,
m Rom- 3: ja 4: Tämä on yxi ijankaik»
kinen totuus: Työt ei lueta mixikän wan«
hurffaxitekemisesä. Mutsa mitä sanoo hän
Rom- 8 : 15. „Kaikki, jotka Jumalan
„Hengeltä wmkuteton, ne owat Juma-
lan lapset: „, ja siinä edelläkäymäiselä
9 ja io wärsysä: „!os muutoin lums-
,,lan Hengi asuu teiia: mutta jolla ei ole
„Christuxen Hengi, ei se ole hänen oman-
,.sa, jos siis Christus teifä on„, j. n., e.,
Täsä kuulette te, ettei päwali ole tyty-
wäincn historiallisen uffon kansa. Sil-
lä ei hän sitä lue tundomerkixi sen pääl-
le, että lumalam lasna ollan, että ih-
minen suostuu Ewangeliumiin ja sanoo:
Minä uskon Christuxen päälle: wann et-
tä häm anda itstns hallita Jumalan Hen-
geldä.. Hän tahtoo, Christus pila
oleman metsä : etlä meillä olla pi'ä Ehri-
siuxen Hengin etfä- Hcnqi pj-
tä asulnansydämeäja että me wnllaijnnme/
eillHM: mutta Hengen jälkeen Rdni. 8:1.

Kuulkat edespäin mitä hän sanoo,
Rom. 6:14. „Ei synnin pidä teitä wal-
„litseman, ettet te ole Lain waan Ar«
„mon a11a.,, Täsä nättiä te, ettei se hi.
sturiallinen uffo ole ulottuwainen osotta-
maan, että joku on armon alla, waan
että se usto,, jollga kautta me totuudcsss
tulemma lain aida pelastetuxi ja armoon
siirretyici, on siitä laadusta, että se tuot-
ta niin kuin yhden eroittamattoman he-delmän myötänsä, ettemme anna synnim
mallita meim,waan että Christuxen woi-'
ma asu meifä.

Ky Ykät myös Johannes Kastajal-
da, mitä hän tähän sanoo? Tehkär, sa-
noo hän Matth. 3 : 8- „ Tehkää paran-'
„!>uxen soweliaita hedelmiä.,,

Kysykat, myös itselda Herralda le-suxelda, mnä Hän sanoo? „Tehkät
„nus, ja uffokat Ewangeliumi.,, Marc
1: 15. Ia taas: „Ei jokainen, kuin~sanoo minulle Herra Herra, pidä
„man taiwan waldakundaan: mutta joka
„teke minun Isani tahdon, kuin on lai-
„waisa.„ Matth. 7: 21. Ia siinä cdel
„!äkaywaisesä 13 ja 14 wär'nsa. ~Me-'
„gat ahtasta portista sisälle-. sillä se port-
„ti on lawia ja awara tie: joka wie ka-
„dotu,«en, ja niitä on monda, jotka sin
„ta slfälleinenewät. Ia se portti on ah--
„das ja tie kaita, joka wie elämähän,
„ja Harmat owat, zotka sen löytämät.,,
Täsa osotta lesus ftlwästi, ettei ihmi-
nen muusa järiestyxesataida tulla uffoon,
kuin parannzixen ja kaändymisen järjesty-
xesä, joka seiwo mielenmuutoxesa. Mnu-
toin ci Ewangeliumi yxi InmalM
woima autuudexi: Te kuuletta Hsuxeu
suusta, etra ellemme tahdo tydytella itsem-
me tytziaslä Herra Herra huutamisella,,
waan tulla warustetuxi oikialla nstolla,
niin pila myös tämä, hedelmä osonaman^
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itsensä, että me teemme Jumalan tahdon
ja mäellämme sitä kaitaa tietä lesuxen
seuramisesa,. Ia niin kuin Herra Jems
itse sanoo, että ne owat Harmat jotka löy-
tämät sen kaltaisen tien, niin minä ollsin
yxi walehtelia, jos minä muuta sanoisin.
Ia niinkuin minä myös wähimmästa osa-
sta teidän seasanne taidan todistaa, että
he omat sen kaitaisen tien löynnct, jo wie-
lä wähemmin, että he sen päällä tähän
asti omat pysywmsesti waeldanet, niin
on myös wähin osa, joista minä sanoa
taidan: Te tunnetta lesuxen, ja teidän
uskonne Hänen päällens on oikia, ja
laittamatoin.

Mitä pita siis meidän tekemän? sa-
nottete. Se on teille usein sanottu ja pita
taas wastuudesia uffollisesti sanottaman
niisä edesästisowaisisa Joulu-Juhlan saar-
uoisa ja muisa tiloisa. Nyt minä waan
tahdon muistutta teitä, mielesänne pitä-
män mitä te nyt kuullet otetta. Sillä
mitä ei teillä wielä ole, sen te taidatte
saada, ja juuri ftntähden tuletta te mui,
stutetuxi, että te tundisitte teidän puuto-
xenne, ja huolella etseisttte sitä, joka pa-
rembi olis kuin se, joka teillä nyt on

Mutta yhtä millä wielä sanon: Ko-
ff« joku on tullut Herran Icsuxen toti-seen tundemisem, niin hän myös tietä,
kumga Ui senkaltaineu tundo on croitettu

siitä historiallisesta,niin hywin kuin hän tai"
ta eroitta päiwan yöstä. Ah! lesuxu, Uhri-
siurcn elämä tundeminen on yxi jalo a-
sia! silloin ej
lam Sanosa ja Sakranlelncisä, waan
Hän asuu uffon kautta sydämesä.ia em«
me sillen elä, waan Christus elää meisä.
Peraänajatelksst nyt tätä, walmiftaisann?
teitänne sillä lähestymiselle Juhlalle. Ot-
takat Mä wäiilla pakonne harlaaften ru«
kouxeen,-ja älkät hajottako mieldänne t5»
män mailman turhasa menosa, joka e-
nimmasti tapahtuu senkaltaislna Pytzäpäi'
wina: waan rukoilkat luwnlata, että
Hän malmisiais teil-ä oik<i!> Juhlalle/ ja
wiettäkät totista luhlapäiwiä teidän sy-
dämisänne, että syystä sn',!lulS: „Meidän
„kestellänne seisoo s?/ jongameHymin tun«
„nemma„ jonga päälle mc sydämestä
uffomme, jota me Hinen armonsa kaut-
ta tahdomme pyfywcUesti seurata, fti
kuin me saamme katstsia Händä Hänensuuresa kunniaansa. Amen.

Rukous.
lcs»! auta Sinä meitä siihen. Oiunn

nyt se saarnattu sana, jawcda meitä kaikkia
siihen autmMcen kilwoiinre-n, josa m? kilw«ilte<
lemme Sinun kansas lnkourcsa., niinkuin Jakob,
ja emma paasia Sinua ennen kuin meitä siunat
ja me taiamme sanoa: Meidän sielumnm on pc,
lasicltu: Me tahdomme pita ja ei päsiaa Ginua
ijankaikkisesii. Amcn.

Joulu Päiwä.
Kumna vtton Jumalan korkeudesa, la maafa rauha, ja ibmistlls hy»

wä tabto!
M luemme nä-

mät kalliit sanat, Is. 28 : 16.
„Katso l minä lasten Zioniin pe-

„rustus kiwcu, koetellun kiwen, kaliin
„ku!mgkiwen, hywin on perustettu;

D

„jo?a ul?oo, ei hänen pidä peljästymän.,,
Että tämä on yxi perustus-ja pääsana
Pyhäsä Naamatusa opimma me, kossase pannan Ps. 718: 22. rinnalle, jon-
<za päälle se katsoo, kuin myös siitä', et-
-2 ' lä
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tä lesuxen Apostolit erinomaisella ahke-
rudella ja painolla edestuowat tämän
Raamawu paikan sanoja ennen monia
muita, joka riähdän Rom. 6: 33. 10:
?i. 1 Ptt. 2: 6. Tämän päälle tar-
koitta se myös, että mainitun Ps. iiF:
22 wärsy edestuodan Wapahtajalda ja
Apostoleilda, niinkuin Matth. 21: 42 ja
Ao. T- 4: ii-

Prophcta panee sen tawallisen puhen-
parren edelle, jonga kautla yxi Juma-
lallinen woima ja paino laffetcm Prophe-
tallisten sanain päälle Wcmhasa" Testa-
mentisä: Sentahden sanoo Herra -Her-
ra. Meidän ei pidä siis katsoman näi-
tä sanoja niinkuin ihmisten sanoja, waan
wastcmottaman ne niinkuin sanoja, joita
se suuri, majestätillinen ja eläwä Juma-
la on puhunut Hänen palwelians lesman
kautta. Se on Jumala, loka Jefaian kaut-
ta edeltäpäin sanoo, n-itä Hän tekewä
oli: Barso, minä lasten Zioniin peru-
stus kiwen. Seurmvaisesti on st itse
Jumala, joka laffee tämän perustus ki-
lven. Mutta perustus kiwi on Ehristus.
Hända ylistää,Jumala itse, kutsuin Hän-
dä perustus kiwcxi, koetellun kiwexi,kal«
Zixi kulmakiwexi,,jora Kyroin on perustet-
tu. Tämän perustus-kiwen sanoo Her-
ra, tahtowanc laskea Zioniin, se'on:
Christus piti tuleman JudanKansasta ja
frinomattain Dawidin suyusta: Hänen pi-
ti» siinä Hengelliscsä Zionisa, sen elä-,
wän Jumalan Seuraknnnasa oleman se
cinoa Apostolein ja Prophctain perustus.
Eph. 2: 2Q. jonga tyß he heidän opi-
sansa piti kaikkia ihmistä näyttämän, ja
paitsi kuta ei muu perustus pitänyt eli
saattanut lastctta, niinkuin Pawali puhuu
i Kor. 3:11. Välikappale, jonga kaut-
ta tämän perustus-kiwen päälle järkäh-
tömästi raketcm on usto ainoastans. Sii-

ta sanoo Jumala.- „loka ussoo, ei hä»
„<len pidä peljästymän:,, eli niinkuin Pa-
walj senedesoanee,„ei hänen pidä häpiään
„luleman.„ Row. «j: 33. io: n. se on Pa«
walin selityxen jälkenßom. 10:4» „lokai-
,/lttn kmn uskoo, on wanhurstas.,,

Rakastetut Herrasa! Mitä JumalH
on lumannut ja me olemma kuullet, sitä
on Hän myös uskollisesti pitänytija täyt-
tänyt. Sen täyttämystä oni Herran
Engeli kaikkemenstxi ilmoittanut läsnäolo
waiftsa Pyhäsä Ewangcliumisa, koffa
hän sanoi paimenille: peljätkö,
„sillä katso, minä ilmoitan! teille suuren
„ilsn, joka tulema on kaikelle Kansalle-,
„Teille, on tänäpänä syudyilyt Wapcch-
„taja, joka on Christus Herra Dawidm
„sfauxunc!isa.,. Täsä oli nyt se peru,
stus kuri, st koeteldn kuri, se kallis ja hymin
perustettu kulmakiwi,jokaZioniin laskettin-
Täsä oli st', „jonga nimi piti knrfuttamon
,/lesus, joka niin oli E'Mli!dä jo ennen
„kulsuttu,kuin Hun siklsi äitinsä kohdu-„sa.„ Lue- 2: 21. Ari Wapahtaja ja
autuaxitekiä, joka on wapahtawa Kan-sansa heidän synneistänsä. Matth. 1:21.

,Niinkuin nyt se Ussollinm Jumala
oli laffenut tämän verustus-kiwen Zio-
niin, niin laffee myös Hänen wnsauden-sa ujkon Hänen päällens ihmisten sydä-
miin. Se on Hänen kätens, joka raken-
da heidän sieluns tämän perustus-kiwen
päälle niin lujasti, „ettei helwctin portit
,»sita saata woittaa.,, Matth. ig.
Kaikki, mitä Pyhä Raamattu Wanha,
sa ja Uudesa, Tostamentisä sul«
ke, tarkoitta sen päälle, että me wahwa-
sti perustettaisin uffssa Ehristuxen sen ijan«
kalkkisen sanan päälle, joka'on tullut liha-
xi ja asui meidän seafamme. Ei mikän
ole kallihimbi sielulle, kuin että alla oi-
kein perustettu ja wahwisttttu ussosalChri-

stuxen
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siuxen päälle, ja min muodon Inmalal-
da määrätysä järjesiyxcsa tulla raketuxi
sen kulmakiwen ja autuuden kallion pääl-
le, kuin Herra itse laffeuut on.

Kllulkat minua rakastetut Herrasa!
Me tahdomme MH erällä, tänä cusim-
mäisnä loulupäiwänä,asetta meidän sy-
dämemme Herran pelwosa siihen tilaan
että me siitä tawallifcsta Ewangcliumilli-
ftsta Texusiä oppia mahdaisimme, millä
huolella ja chkerudeila Jumalan rakkaa
ja wiisaus tahtoo meisä perllstaa uffon~sen Lapftn päälle, joka on meille syn-
tynyt, sen. Pojan, joka on meille an-
nettu, jonga nimi kutsutan Ihmellillen,
„neuwou and.ija, Wäkewä Jumala, I-
„janks!ikkinen Isä, Rauhan Päämies,,

Herra, anna sinun peikoS tuila mei«
dan sydämiin. , Wieroita pois meistä
kaikki wicraat ojatuxet, ja laina meille
harras waarinottamus, että meidän sy-
dämemme tulis sixi staxi, johon Sinä la-
stet Sinun kalWn kulmakiwes. Peru-sta ja wahwista Itse meitä uffosa Hänen
päällensä, sen ainoan Wapa^ajan, et-
temme liikkuisi ja häälyisi, waan olisim-me lujat, kuin Zionm wuori ijankaikki-
ststi. Siitä me nöyrydesä rukoilemma,
Isä meidän j. n. e.

nen synnyttämisensä Haiwat! tulit täytctyri. I,
hai, synnytti Pojan hänen, esikoisensa, ja kapaloit-
si hauen ja pani seimeen; ettei heillä ollut siaa ma-
jasa. Ia paimenet walwmt siinä paikknnnasa ja
wartisitsit yöllä heidän laumaansa. Ia katso,
Herran Enaeli seisoi heidän tokönänsä, ja Herran
kirkkaus «mbnriwalaisi heitä.- ja he snnressi peljä»
siyit. Ia Enqeli sanoi heille, ällät peljätkö, sillä
katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka tule-
wa on kaikelle Kansalle. Teille on tanäpänä jyn-
dynet Vapahtaja, joka on Christus Herra Dawi-
din Kaupunqisa. Ia tämä on teille merkin: telöydätte lapsen fapaloittuna mafawau seiiliesä. Ia
kohta oli Enaclin kansa snur> taiwMscn' sotawäen
joukko, jotfa kijtit Jumalala, ja sanoit. Kun»
nia olkon Jumalalle korkeudesa, ja maasa rauha
ja ihmisille hywä tahto! Ia tapahtui, että Engclit
menit heidän tyköänsä talwafeen; niin ne paime-
net puhuit keskenänsä: kaykämme BethlcKemiin,
ja katsokainme sitä kuin tapahtunut on/ jmiaa
Hcrra meille ilmoitti. Ia he tulit kiiruhtalu ialöysit Marian ja Josephin , niin myös larki!, jo,
ka makais seimesä. Kosta he tämän nahutt o'it,
julistit he sen sanoman, kuin heille tästä laisestasanottu oli. Ia kaikki, jotka sen kuulit, ihmettelitniitä, kuin heille Paimcniltza sanottu' oli/ Multa
Maria kaikki namät sanat, tutkistellen sydä-
mesänsä. Ia paimenet valaisit, ylistäin ja kmnii-
»iltain lumalata, kaikista kuin he kuulltt ja näh»
nct o!-it, niinkuin heille sanottu oli.

,' Raastetut Herrafa.' Tästä ylöslue-
tusta' Textistä / tahdomme me sen ar-
mo-: kautta, kuin Humala lainciwa on,
edesasetta.

Ewangclmm. Luc. 2: 1-20.
Aliina päilvinä eapahtni, että kässy kawi nlos
piti werolliscri laittaman - Ia tämä weron la-stcmus oli eiuunainen, joka tapahtui silloin, kossaKvrciuns oli Waanherra Syriasa. Ia kukin me-ni Kaupmmihinsa andamaan itsiänsä nrwatta. Niin
niyos Joseph Galileasta Natsaretin Kaupunnista
meni y!os ludeaan, Dawidin Kauyunaiin, joka
kutsutan Bethlchem (sillä hän o!i Dawtdin huo-«csla ja sumista) andamaau itsiänsä nrwatta Ma-nan hauen kihlatun emäudansa kansa, jokaN'astas«n. Niin tapahtui heidän siellä «llcsaufa, että hä-

Uffon Perustus Mvee, että Va-
pahtaja Cbristus ou meille to-
tisesti syndynyt.

Ms tahdome tutkia tätä uffon peru,
sius patsasta,

i) Christien syndymism asianhsa-roisa.
2) Sm ilmoittamisesi:.

D Z KaiM
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aikki asianhaarat Jeluxen syndymist-
sä, kuin Lucas tietä anda,owat sii-

tä laadusta, että me nM yldäkylläisesti
hawaicfemme,, kuinga Jumalan rakkaus
ja wiisaus kaikkia on niin sowittanut,
että me ussoon johdatettaisin, ja ncuden
asianhaarain tutkimisesta perustettaisi»; sa°masa ustosa, että tämä lapsi, jonga syn-
tymisestä täsä puhutan, totisesti on Mes-
sias meidän Waphtajamme. Sillä kostase kuulu : Niina päiwinä taphrui, niin ei
mahda kukaan ajatella, että se tapahtui ta-
paturman kautta, ja niinkuin Jumala e-
rinomaisen wiisaudens ja edeskatsomiftns
kautta ei olis min sowittamut ja säätä-
nyt; Ei, waan me tulemme ainoastans
niiden sanain kautta kehoitctuxi sitä wi-
summin waarin ottamaan kaikista, kuin
meille nyt on sanottama. Kosta täsä sa-
notan: Niinä päiwinä, niin mntä sen
kautta muistutetan, katsomaan lakaisin sen
edellä käywäism Luckahail i Lugun pääl-
le: Silla siinä omat jo monda paina-
wata asianhaara ilmoitetut, joisa sen lu-
watun Metziaxen eli Christuxen lähesty-
wäinen syndymys tul>e meille ikänäns
kuin Jumalan sormella näytetyxi: ja se
Christuxen fyndymiftn ilnwilus/ joka mei-
dän Textisämmä edespannan, kadottais
paljo hänen pamostcms, jollemme sitä
yhdistäis sen kansa, kuin edelläkäywäise-
fä ensimmäistsä Lugusa nminittu on. Kuin
me siis miclchemjohdatcnnme, mitä En-
gcli puhui Facharian kansa lohannexen,
Christuxen edelläjuoxian syndymiftstä: mi-
tä hän kuusi kukautta sen jälken puhui
Neitsen Marian kawa, ja tämä Nisä-
berhin kansa, ja hänen kiitoswirresänsä,
ja paälliscxi mitä Zacharias hänen kiitos-
wilresänsa on edcspannut, niin me wa-
sta oikein ymmärrämme, mikä paino Nai-
sä sanoisa on: Niinä päivinä. Nimit-

tain, kuin tämä kaiM niin oli tapahtu-
nut: sittä kuin myös Jumala jo niin
monella tawalla oli alidanut ilmoittaMes«
siaxen°cli Chnsiurcn edesäseifowaista Syn-
dymistä: kosta tämä Syndyminen ih«
men ja tunnustähden kautta Zacharian
päälle, Ivyhän Hengen woiman kautta
Marian ja Elisabethin päälle, lohan-
nexenlin päälle aitinkohdufa ia Zacharian
hänen Isäns päälle, jo oli tullut ulos,
merkityri: kosta Maria nyt majaa piti
Natsarethisä ja losepb Matth, i: 2°. jäl-
ken oli saanut tiedon Herran Engelildä,
että se, jonga Maria oli synnyttämä,,
oli Pyhästä Hengestä, ja että hänen pi-
ti synnyttämän yhden Pojan, jonga Nft
mi piti kutkuttaman I.sus, niinmuodon
kuin hän oli pelastama Kansansa syn-
neistänsä. Niinä päiwinä sanoo «yt Lu-
cas, kossa tämä kaikki oli edelläkäynyt,
tapahtui myös, että kästy käwi ulos Kei,
sarilda Augustexelda, että kaikki mailma
piti werollisexi lasteltaman.- Jumalan
wiisaus ja edeskatsomus sowitti kaikki
niin, että tämä weronlaffemus tapahtui
sinä aikana, kosta Messias eli ChristuS
fyndyi. että myös Hänen nimensä le-sus olis tullut sisällewiedyxi weronlaffe-mus kirjaan, ja niin hywin ilmoitetuxi
Pakonoille kuin Judalaisillmgin, kosta
Hän oli heidän Wapahtajans. Sentah»
den omat.myös ne ensimäiset Kirkko,l-
-sat perustanet hcitäns Romalaisten weron,
lastun-kirjan päälle wastustaisansa Pa-
kanoita, jotka Christuxen Oppia pyysit
sotkia ja sowaista. Siinä siwusa ni!«
tämä Christuxen jyndymism ajan asiam
haara, katsoo sen cnnustuxen päälle Wan-
hasa Testamentisa, joka ulospanee ja lu>
paa Christuxcn syndymän, sinä aikana,
jona Waldikas oli poisoteltawa Judal-
da ja Judan Kansa joutuma Roomin

Mal-
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Waldakunnan mallan alle, niinkuin näh-
dä» I Mos. 49: IQ. ja Dan. 2:34,40.
set,r. ja muisa Raamatun paikoisa. Niin-
kuin nyt se kästy joka uloskäwi Keisa-
riida Augustuxelda kosti niin hywin lu-
dan Kansaan, kuin muihin Roomin Kei-
sarin alammaisiin, niin oli tämä ypi sel-
kiä todistus, että se aika oli Msä, jo-
na Christuxen fyndymä oli odotettawana-

Mitä paikkakundaan ja siaan tulee,
josa Christus syndyb niin selin oli sowi-
tettu -nnustusten jälken. Siliä se ulös-
luwa-tu Christus pili syndymän Bethle-
hemisä, jota Micha« ;. Lug. niin selwästiulospanee, että Wimntäiset Papit ja
Kirjanoppinet nimittämät Betsileyemin,
jn sen oheen panemat Michan todistnren ,

ko,?a H rooes tieduss.eli. misä Ch-issuren
piti syndymän. Me luomina tätä Matth.
2:4, 5, Nnt oli Maria Natsaretisä
ja kumga piti hänen tule-
man? Katsotat! Jumala, joka kaikkia
hallitsee, laitti myös tämän Keisarin Au-
gustuxen kässyn wälikappalexi, saatta-maan hindä „Sillä kosta kukin
z,meni Kaupungjhinsa cmdamaan ilsiänsä„arwatta, niim myös Joseph Galileasta„Nalsarttin Kaupungista meni ylös lude-

Dawidin Kauvungiin, joka kutsn-
„tan Vcthlehem. sillä hän oli Dawidin'
„l)uonesta ja lugusta, andamaan itsiänsä
arwatta, Marian hänen kihlatun emän-
dänsä kansa, joka rassas oli,
kuulu se edespäin 6 wärsysä meidän Tex-'tisämmä: „Niin tapahtui heidän siellä„ollesansa, että hänen symwttämisensä
„raiwät tulit täytetyxi.,, Täsä fowei
nyt M aika, että paikkakunta yhteen
Mga Jumalan Hengi oli edeldäpäin
Raamatus,, ulospannut, cttä meidän li-skomme lujasti ptrust,'ttnsin, kosta me huo-maltsemme, että Christus totisesti syndyi

sillä ajalla, kuin Hänen syndya tulr
ja myös siinä paikfakunnasa, josa Hän
piti syndymän. Paitsi tätä niin muut-
kin asianhaarat Zesuxen syndyisä, kälvit
juuri niin täytöxecn, kuin ennustettu oli.
Kansa, sukujuuri, suku, josta Hänen m,
lemcm piti, oli ratki se sama, joka ennu-
stuxisa ulospandu oli, nimittäin Juvan-Kansa, Zudan sukujuuri, Dawidin suku.
Icse tämä weronlastemus, jonga lumn-'
lan edeskatsomus tähän' aikaan sowitti,
piti myös alaspainanmm kaikki epäilyxtt
Ksuxen syndymism totuudesta. Myös
sekin asianhaara, että se Bethlchemisä
syndywä lesus, piti asetettaman Hcrran
eteen lerus lemin Tentplisä, ennenkuill
sitä häwitettim, josta Malchaias se wiimei-
nen Prophetain seasa, puhuu Lug. 3: 1..
ja hänen edelläns Haggar Lug. 2: ia.-
piti nyt ynnä kaiken muun kansa löytö--
xeen käymään.

Edespäin on se myös merkittäma,,
että lesuxen syndymilen' piti ennustusten:jnlken oleman huonon ja ylönkatsotta-'
wan. Se Ktlningallinen kunnin, joka en-'
nen loisti Damidiu huoneesa- oli nyt poi-
sa, jaChristuxen piti ylösnouseman niinkuiw
yjti wesa polkkihakaNlsta lesao
n: i. niinkuin wesa ja niinkuin jnuro
kuiwasta nmasta Lng.
dyi juhtain ia asein huonesa, niin- muo-<
doin kuin Hän oli orjanmuodon päälleiis'
ottanut', pelastarens »neitä orjudesta> ja'
saattaxens meitä totiseen wapameem Ven-'
tähden ci' myös Lueos' ohitscmene' nättä-
asianhaaroja', jotka Jessen' alendannsewtilan meille mieleenjohdattawaN Hän„Ia hän synnytti Pojanhänei, esikoisensa„ja kapaloitsi hänen) ja pani-seimeen,,
,/tttei heillä ollllt sinä majasa.-

Lyhykäinen' sisällepitosita, kuin' me'
«M snnoizet K!cmn.m> ow

l^uuä;'

31lulu PaiwH.



tämä: Emme taida pienindäkän asiaa
Icsuxen syndymisen ohesa nimitta, joka
ei olis yhtäpitawäinen ennustusten kansa
Christuxesta, Mosexen ja Prophetain Kir-
joisa ja Psalmeisa- Ne asianhaarat, jot-
ka Ewcmgelsstat, erinomattain Mattheus
ja Lucas mainitsemat tapahtunen lesu-
xen syndyisä, omat juuri ne samat, kuin
Raamattuni ilmoituxen jälkez; pidit ta-
pahtuman. Se joka tätä peräänajattelee,
hänellä on yxi wisti, pettHmätöin ja
malallinen perustus hänen uffollens, ettäse nyt syndyi Bethlehemisä, jonga Ju-
mala muinasina aikoina oli luwannut py-
häin Prophttainsa suun kautta,nimittäin

toNnen Mchios eli Chrisius, mailman
Wapataja. Aika ei myöden anna, että
tarkemmin tätä kaikkia ulostoimitta. Se
on kyllä, että me siitä, kuin edestuotu on,
näemme ja hawaitscmme, kuinga Juma-
lan wiisaus ja rakkaus alusta pitäin on
kaikki asiat niin sowiitanut, että meillä
oUs yxi luja ja wastansanomatoin peru-
stus meidän uffMmme.Tutkistelkamme nyt.

«) „Kmnga se sama uffo wahwi-
„sietan'ja perustctau lesuxen syndymän
„ilmoittamisen kautta.,, Me olemma jo
kuullet, cträ alahaiset ja ylönkatsottawat
asianhaarat pidit seuraman lesuxen syn-
dymistä. Mutta se piti myös kunniassa
kaunistettuna cdespanda. Se oli Juma-
lan wiiscuidelle sowelias, että st rakkaus,
jonga Hän tahdoi osotta meidän suku-
kunnallem, piti ulyös meille ilmei tuleman.
Tämä tapahdut nyt Herran Engelin ja
yhden suuren taiwallisen sotawäen joukon
kautta, jotka saarnaisil tämän Ewangeli-
umin kaikkein ensixi köyhille ja ylönkatso-
tuille paimenille, niinmuodon kuin ne rik-
kaat, korkiat, ja äweriät olisit sitä ylön-
katsonet, ja welwollnella huolella ei wa-
stalVttanet, Ia pailncner walwoir, sg-

no Lucas, „siinä paikkakunnasa ja war-
„tioitsit yöllä heidän laumaansa. Jakat-„so Herran Engeli stifoi heidän tykö-
„nansä ja Herran kirkkaus ymbäriwa-
„laisi heila: ja he suurein peljästyit- Ia
„Engeli sanoi heille: älkät peljätkö, sillä
„katso! minä ilmoitcnl teille suuren ilon,
„joka tulema on kaikelle Kailalle. Teille
„on tänapänä syndynyt Wapahtaja, jo-
„ka on Herra Dawidin Kau-
„pungisa. Ia tama on teiVe merkixi.
„te löydätte lapsen kapaloittuna maka-
„wan Niin ymmartäkät nyt,
kuka se on, jonga syndyisä se eläwa Ju-
mala läheltä Engelinla Hänen syndymä-
tansa julistamaan. Te on Chrisius En«
geltttcn Herra, jonga sikiämisen edellä
ja jalken,ja syndyisä yxi senkaltainen tai-
wallincn sanansaattaja, kalsottin tarpchel-
lisexi että ilmestyä,

Katso nyt ja ota waarin! Herra
Chrisius makaa huonona ja ylönkatsottu-
na ftimesa,jaon käytöxisa kuin yxi mu««
kin lapsi. Multa tasa loistaa Hänen
kunniansa paimcnden ymbärilla tmwallise-sa kirkkaudesa, niin että he suuresti pel-
jästyit.

Katso edespäin! Engeli liesi hywin,
että tämä lapsi cli syndynyt ylösojenda-
maan ihmisia kaikesta heidän peltvostcms.
Sentahden sanoo han, älkär peljätkö,
ja tygöpanee kohta: „katso minä ilmoi-
„tan teillä suuren ilon joka tckewa on
„kaikelle Kansalle.,, Taiwas ei tiedä jo-
istaan maallisesta ilosta. Kosta nyt En-
geli ilmoitta paimenille suurm ilon, niin
sen pttä oleman taiwalli>en. Jos nyt
lämä Bethlehemisa syndynyt Lapsi oli
myötans tuopa niin suuren ilon, mix
Hän myös totisesti mahla olla Chnstus,
joka mailmaan tuleman pi i. Silla Hän
yxmäusä pois otta st>nn<n, joka on kaiken

murhen
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murhen juuri ja syy, ja waikutta suu-
ren ilon Hänen suuren lunastuxensa-työn
kautta- Ia kuka lapsi taisi matkansaatta
niin suuren ilon, pcmsi se luwattu Mes-
sias, „joka oli lvalmistettu walkeuderi,
„walistamaan pakanoita, ja sinunKansas
„Istaelin kunniaxi,,, niinkuin Simeon
Prophetain ennnstuxen jälken puhuu Hä»
nestä Luc. 2: 32. Kaiken tämän kaut-
ta tulee meidän ustomme sen syndynen
Wapahtajcm päälle lujemmasti perusietuxi.

Mutta kuuckat, Engeli sanoo felwa-
sti: „Tänäpänä on teille syndynyt Wa-
„pahtaja, joka on Chnstus, Herra Da-
„widin Kaupungifa,, Kuinga selkiäsii
täsä Christus ilmoitctan? Täsä sanotan,
että Wapahtaja on syndynyt. Täsä st-
litetäu, että tämä Waochtaja ei ole sen-
kaltainen, kuin Jumala muinen silloin
ja tällöin andoi Kansallensa pelastaxensa
heitä runmilliftsta häoästä, waan Chri-
stus. Täsä todistetan, että tämä Lapsi
ei ole joku paljas ihminen, mutta Herra
(e lehoroah, jota Engelic ku«
marrcn rukoilcwar. Ps. 97: 7. Ebr. 1 :

6. Täsä mmitetän myös Hänen syndy-
Bethlehem, Dawidin Kau-

pungi, joka o!i kaikkein näkymillä. Tä»
fä sanolan,ränäpänä, nyt on teille syn-
dynyt Wapahtaja: Hän on reille, (pai-
menille) syndnnyt, min että heilläkin oli
hyödytys Hänen syndymästäns loiwot-
tawa.

letzsMiin,joka on teidän edefänne. Lapsi,
jonga te siellä löydätte kapaloittuna ja
panduna seimeen, on syndynyt: Herrztaiwaasta, joka on lunastama teitä, mut«
ta ei «inoaftans teitä, waan myös koke
ihmisen sukokundaa. O! kuinga snuri
on Jumalan rakkaus, että Hän mi.n s«-
witta idens köyhäin paimenden huonon-
den jällen, perustaxensa uffea sen wasia-
syndynen Wapahtajan päälle niin heidänsydämmisäns, eltä he sen taisit »vakuu-
della käsittä, ja ei wähindäkän epäillä sii-
tä/ kuin heille niin selkiäsii ilmoitettin.

Ia katso! ennen kuin he poisrnenit
katsomaan lasta Belhlehemisä, ja kohra,
Engelin wiela puhuisa, „o!i hänen kan-aansa suuri taiwalliseu sotawäen joukks,
„jotka kiitit Jumalala ja sanoi': Kun-
„nia olkon Jumalalle forkiudesa,ja maa-„sa rauha ja ihmisille hywä tahto.,, Pai-
menet olisit jonglm edeloöpäin käsicetyil
waäräu luulon suhten tainnet ajatella:
Eikö tämä luwattu M ssias pidä oleman
Kuningas Israelija? Kui ga laita Hän
siis olla yxi lapsi, joka synty juhtain
ja härkäin luonna ja katkeran seimeen.
Sentähden piti heidän korwillans kuule-
man sm taiwalliseu sotawäen joukon kii-
tos wirttä. Hudän piti äkkamä , mitä
Engelit sanoit: „Kunnia olkon Juma-lalle korkiudcsa, ja maasa, rauha ja it>
„misille hywä lahto.,, Tä?ä kuullesa
niin he epäilemätä näin ajattelit: Toti-
sesti mahta tämä olla Mcssias, niinkuin
Engeli on sanonut meille. Tää kuulle-sa niin he epäilemätä toinen toisellens sa-
noit: etkös hawaitse, kuinga ilma kaik-
kuu siitä taiwalljsten Sangarten kiitos-
huudosta. „Kunma olkon Jumalalle kor-
„kiudcsa ja maasa rauha, „ j. n. e. O!se on mahtanut olla joku aiwan jalo a-
sia, että korwilla kuulla EnZellitä ylistä-

Warinottakat wielä edespäin! Pai-menille fallittin oman silmän-näkemän
kautta ylilsenwoittamusta saada täsä asia-
fa. Engeli sanoo: „Tämä on teille mer-
iin,,, ettei joku 'silmän willitys teitä
wiettelis, waan että minä Herran Enge-
li olen totisesti Inmalalda lähetetty tei-
dän tygönne, ilmoitamaan teille tätä.
Te taidatte itse mennä KaupunZiin Bech-
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wäu Jumalaa. He andawat HänelK
kunznaa korkeudefa. He ilmoittamat rau-
haa maan päälle. He wakuuttawal, että
Jumalalta on hywä suosio ihmisiin. O!
mikä ihmcleldäwä rakkalls, josa lumaia
niin suurella huolella perustaa heidän sy-
dämmifänsä llstlln Christuxen päälle, jo-
ta nyt totisesti fyndynyt on.

Päätös.
ongs meillä nyt mitään muu-

ta sanottawata näistä paimenista.
Jumalan päätlekatscmnon suhten koskee
tämä nim hywin meihin kuin heihingin.
Kuulkat te kaikki, jotka nyt oletta saa-
duilla! teille teille, teille kaikille yhteist-
sii ja kullckkin erinomaisesti, ei yhtakan
poiseroittain, teille, sanon minä, on
samana yönä fyndynyt Vapahtaja, joka
on Christus, Herra Dawidin Kaupun-
Zisa. on totinen sana, ja kaike-

mahdollinen otta wastan, että Chrt-
,/stus lesus on tullut mailinaan syndisiä
„wapahtamaan„ i Tim. semawai-

myös teitä, jotka täsä läsnä oletta
ja oletta syndistt. Minä ja sinä, ja me
kaikin otemma syndistt, niinhywm kuin
Joseph ja Maria, kuin Zacharias ja
'Msabcch, kuiu Johannes Rastaja, kuin
paimenet .Bechlehemisä,,' kuin Guneon ja
Drophelissa Hanna, ja myös muut, jöt-
ia owat iloinnet ja joilla hyödytys on
WapalMjcn Herran Christuxen syudymä-
stä. Mutta meidän pitä ahkeroitseinan,,
että me l linkuin ! ekin totisefa parannuin
ja uston järjestyxesä siitä hyölysimme.
Ilös nyt o ihminen! kukas olet. Erol-
la itsts maallisista ajatuxista. Tu-
le tänne fydämmcs kansa! älä pelkä. Si-
nulle ilmoitetan suuri ilo,, joka Juma-
lan armollisesta suosiosta- pitä tuleman kai-
kelle KanjM. Ei se ole Hänen tahtons,.

että joku pitä hukkuman- Sinä olet myös
tähän sisMesuljettu. Juuri- sitä watten
on tämä kaikki Ewangeliumisa klrjoitl,'ttu,
että sinä lukisit ja kuullsit sen, ja että.
Jumalan ijankaifkinen wiisaus ja' rak-
kaus sen kautta herättäis ja perustais w
ffon sydämches. Kuuletko sitä o syndi-
ncn. Jos satan, mailma fa sinun oma
liha ja wcres on kyllä kauwan pitänyt
sinua synnin orjudssa, ja sinä-sen suhten
kaikefa elnmäsäs olet peljännyt, ettet sinä
mcchdais autuaxi tulla: Niin rewäist si-nuas nyt irti. Christus tahtoo uutta si-
nua. Mc? pr/y edemmäs wihollifen waa-
rallisisa ansoisa. Hän on tullut, joka
simm niistä tahtoo pelasta. Astu edes l
mixi epäilet? „Simä on rakkaus, ei et-
„tä sinä rakastit lumalata, waan että
„Hän rakasti sinua, ja lähetti Poikansa
„fowinnoxi sinun syndeis edestä.,,
4: ia. Hän on rakastanut stnua, kosta,,
wielä oiit Hänen wihollisens, ja maikka
tähän asti olet elänyt synneisäs. Muttasano nyt sydämmesäs: Mengäl mmkans
st)nnin kanhiffuxet. Pois minun endinen
elämäni. Minä tahdon toisenlaisen muut-
tua. Minun Wapafttajani on täsä M
kutsuu minun pois mailmasta. Alina en
taida enän palmella wailmaa hänen
neisanfä. Minun pitä andaman fndändä-
ni Christuxelle minun Waplihtajalleni. O'
mikä ilo! Hän tahtoo wielä tehdä minua
köyhää fyudistä autuaxi. Pidäisko mr-
nun sitä wastanstiMian? Minä olisin !>
aikaa taitanut olla kadotettu minun fyM
deini tähden: knitcngin kuulen minä, ettäse on minulle sallittu Jumalan istuimen
edesä vnhäin Engeiein kansa weifata: Kun?
nia ölkon Jumalalle korkeudesa! O Her-
ra Hsu! tapahtukon niin. Sinun sano-
matoin rakkaudes tulkon minun päälleni
täytttUi' TMolen minä; Käännä mi-
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nua o Herra, niin minä tulen käätyxi.
Tahto mniulla on, anna myös täytta-
mos, ja suo minulle pysywaisyyttä, että
niinkuin Sinä olet minun N?apal)taja-
«i, ja olet minun hywäxeni tullut ihmi-
sexi, niin minä myös mahdaisin tästä het-
kestä saakka, työsä ja totuudcsa tulla yh«
dexi oikiari Jumalan lapftxi, ja sitten
Wllekäyda Sinun kunnias taiwaseen-

Te sen Katkkeinkorkeimman Lapset!
Te jotka jo tiedätte, kenengä päälle te
ussottc! Te, joiden sydämiin Pyhä Hen-
gi on painanut sinettms, että le olette
häneldä jässens tutut! Iloitkat ja riemuit-
kat kaikin, Christuxen armolla täytetyn
syndymän ylitse jäsen suuren autuuden
Ylitse, josta tt oletta osallistri tullet uskon
kantta Hänen päällensä. Teisä on uffo
perustettu. Teidän pita ijankaikkisen elä-
män saaman, että te uskotte Jumalan
ainoan Pojan nimeen. Olkat rohkiat ja
ll«is?t. Sillä tämä Jumalan Karitsa,
joka seimesä on maannut, Hän on kandanut
ja psisottanut teidän syndinne ja lahjoit-

tanut teille wanhurst>auden> elämän ja au-
tuden. Hän on teidän ja te olette Hsi-
nm. Teldan rakkaudenne pita ijäti py-
symän. Niinkuin te Hänen wasianotta-'
net oletta, niin pysykat myös Hunesa.
Hänen rakkaudens wallilkon teidän syda-
misanne tästälähin, ja wetäkön ne Hänen
ltssolliseen sixi kuin te saat-
te nähdä Hän da Hänen kunniasansa.
Iloitkat ja weisatkatEngelein kansa: „Kun«>
„nia olkon Jumalalle korkiudesa ja maa-„sa rauha, ja ihmisille hywa tahto.

Rukous.'
Diydan suu !ja' kädet pitä, ylssnosiettaman Sl<

,uun tygos,joka »»akat scumsn
ja nnt istut Maistatin puolella kolkiiide»
sa. Smulie olkon ylistys lammi Sinun suuren au»
tuudes edestä! Kiitos ja ylistys Sinun ihmiseri-
tukmises edestä. Ah! sinna «aumn asian ilmoitus
kof» mailuiasa. Ginna s< koko Chlisiitunnasa!
Sinua sc mcidnn ja meidän Kanpnngi»
samme! Sni«a se tasa Scuiakunnasa! Siuna se
tuhansittain jydanden paalte, niin ella taiwas ja
maa Sinun kiitoxestas ja kunniastas täytetyxi tu«
lis- Amen, Amcu.

Toinen Jonin Paiwa.
Meidän Herran lesuxen Ehnstuxen armo ja Jumalan rakkaus ja

Pyhän Hengen osallisuus olkon teidän kaikkein kansa! Amen.
tuli omillenst:, jaZ ci hänen 0-H manftdändHwastanorranet.Mur-

ta uuUe, jotka hänen otit na-
stan, andoi hän woiman Jumalan lap-
siri culla, jocda ustowar hänen nimen-
sä pä.a lle. Jotka ei wcrestä eika lihan
tahdosta, ei myös miehen tahdosta: mut-
ta Jumalasta jyndymt owat. Nämat

sanat, Rakastetut Herrala, luemme me
Johannes Ewangelistan i: Lug. ii, 12,
13. w. Hän oli ennen puhunut lesu-
N» Christuren Humalan"Pojalt suuresta
kunniasta, ia siitä rakkaudesta, kuin Isa
ilmoitti Poikansa lähettämisen kautta ma-
ilmaan. Nyt oli? ollut ustottawa, että
ludan Kansa suurimmalla ilolla olisit

w«-
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wastanottanet Händä, jota he niin kau-
«an ikäwöiden ikawöitsit, ja nyt Pro-
phetain kirjoista ymmärsit oleman lähellä.
Mutta asia oli toisin: Hän tuli omi!»
lens, ja ei hänen omansa händä wastan»
«rcaner. Ia ettei joku mahdais aja-
tella, että tämän päällä ei niin paljon rip-
puis, niin tygöpanee Ewangelista: ~Mut„ta
„ta niille, jotka hänen otit Vastan, an-
„ooi han woiman Jumalan lapsixi tul-
„la, jotka uffowat hänen nimensä päal-
„le„. Tämän kautta tahdoi Johannes
tietä anda, kuinga suuren wahingon ne
päällensä wedit) jotka ei Herraa lesusta
«vasta-nottanet, ja että he kaikki'olisit tai-
tanet tulla Jumalan lapsixi ja perillisixi,
jos ei he kulmakiwee olis hyljännet.
Match. 21: 42.

Mitä Johannes täsä puhuu hänen
sukulaisilleni ja weljillens lihan jällen,
sitä pitä wielä tänä panäkin wiriasti iaar-
nattaman. Z)li ajastaikaa sitten,tu-
li lesus Hänen Kansansa keskelle; Hän
tulee wttlä nytkin Hänen omillens,fe on
kaikille niille, jotka Hänestä nimeä kan-
dawctt, ja owat Hänen omaisudens Kan-sa. Hän etsii heitä Ewcmgeliumin loh-
duttawaisella saarnalla: Mutta se kuulu
paratkon Jumala!-.enimmästi aina: /HäX
ncn omansa, se on, ne jotka pitäwät it-sens Hänen omanansa, kkrffawat heitäns
Christuxesta, puhuwat Hänen a.nsiostans,
pramawat heidän uffostans, ne ei ora
-Händä wastau. Se on yxi pieni jouk-
ko, yxi piffuinen lauma, joka tunde Ju-
malan armon, ja wastanotta Herraa le-
silsta clawällH uffolla. Mutta nämäc har«
wat owat kuitengin ne, jotka Wapahla»
jansa kautta nautitscwat sanomattomasti
,aljon hywää, jonga seasa se etnisin on,
että he owat Jumalan lapset, syndynet
Humalasta-

Tätä autuutta taitais jokainenkäsit-
tä, jos hän kuulis ja noudattais Imna«
lan kutsumaista ja huutawaista ägndä.
Mutta nyt pysändy syy ihntisen ilfe pääl-
le, joka ylönkatsoo sen autuuden, kuin
hänellä on tarjona. Sentähdcn walitta
myös Wapahtaja tanapana: Etce tahto-
net.

Tämä kostee myös teihin, jotka
oletta kuullet niin monia saarnoja, mut-
ta ei fmtengan parannusta tehnee; jotka
olelte mieltänet yhden luulu^luhlan'toi-sen perästä Icsuren syndyman muilcoxi,
mutta ette wielä itse ole Jumalasta
dynet. Ah! hawaitkat, lesuxen rakkaus
tahtoo wielä koota teitä slipeintz alle. O!
andakat Hänen äänensä teitä ylösherät-
ta! Älkät paaduttako sydämennä, ettette
sais koetella sitä surkeutta, jota yxi alin-
omainen katumattomus ja epäusko myö-
täns tuotta. O! että yxikän Sielu täl-
lä erällä woitettaisin Ehristuxelle. Mutta
Herra tehkön ylsnpaldisesti ylitse sengin
kuin me rukoilemme ja ajattelemme. Kuu-
le meitä, Isä meidän j. n. e.
Ewangclium, Match. 2Z. 34-39.

aikaan, sanoi Icsus Indälaisille, Katss
>«/ ininä lähetän ttille Prophetat, ja wnsat, ja
Kirjansppcnct,ja niistä te muutamat tapetteja ristin»
nanlitsctta, ja muutamat te pierätteteidän Sunaaogi-
snnne, ja »vainotta Kaupungista Kanpungihin. Että
tci«>än päällennä pitä tuleman kaikki wanhurstasweri,
joka wuodotettu on mami paalle hamasta wanhmstan
Abelin werestä,nlin Zacharianßarachian pvjau menen
asti, junga te tavoitta Teniplin ja Altarin waihella.
Totisesti sanon minä teille: kaikki nämät pitä t«»
lcman tämän sugun päälle. lcvusalcm,
sinä joka tap<U Prophetat, j,i luvilla surimit ne,
jotka sinun tyssös lähetetyt owat, kuilla uftiu »n»
»a tahdoin koota sinun lapses, niinkuu! kana ko>
foo poikansa siipeinsä ala? ja ette tahtonet. Katlo,
teidän huonenue pitä teille Minän kyljille, silläMinä sanon ttille;ette suingin nm.ua tästcd.i usr,
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siihenasii luin te sanotte: liitetty olkun se, jota
tulee Huran nimccn.

Tämän ylösluetun Ewangcllumllli-
seil Textin ja erinomattain näiden Chri-
stuxen sanain seuramisexi: „Kuinga usein
„minä tahdoM koota sinun lapses, niin
„kuin kana kMv poikansa siipeinsä ala?
„ja ette tahtonet,, on meillä aikomus
edespanna

TutkimMi.
Kaiken hywän hyljämistä, kuin on

yhdistetty armon hyljamistn kan-
sa. Sillä armon hyljäminen tekee

1) Ecrä ihminen ei wälra lunmlan
ajallisia ja ijankaikkisia duomioita,
rangaistuxia ja waiwoja, ja sirä
wastan

2) Radotta kaiken sen nautin-
non, jonga hän taira saada Chri-
stuxesa lest^esa.
Nyt Herra lesu anna se kuin on

„puhuttt.wa yxinkerlaisudesa ja sydämel-
„!isesä rakkaudcsa, löytä siaa kaikkein nai-
„den sydämisä, että he sinun sanas kaut-
„ta tulisit wakuutttuxi Sinun rakkaude-
„stas heitä kohtan, ja sen kautta myös
„emdalsit heitäns koota Sinun armosta
„peis nla, faadaxensa siinä elämätä ja
„ja outtlulta. Kuule mcicä Herra le-„sil. Amen.

Edellmm Osa.
iin tygöpuhuttele nyt meidän MZpah-
tajamme yhtä epäuskoista ja tottele-

matomda Jerusalemia, ja myös meitä-
kin: „Kuinga usein minä tahdoin koota
/,sinun lapses, niinkuin kana kokoo poi-
kansa siipems ala: ja ette tahtonet.Senkaltaisen sclkiän wertauxen alle, edcs-

pane Herra lesus yhtä tiettyä asiata.
Hän puhu yhdestä '„Kanasta, joka kokoo-
,"poi,?ansa siipeinsä ala.,, Kuka meistä ei
tiedä kuinga tämä tapahtuu. Tätä so-
mitta uyt Wapahtaja hengellisten ja tai-
wallisten asiain päälle, että me niin
usein kuin me näemmä yhden kanan poi-
kinens, ajattelisimme Hänen rakkaudens
ja ustollisudens päälle, jonga kautta Hän
tahtoo wetä meitä Hänen yhteyteensä.

Milloin kokoo kana poikansa hänen
siipeins ala? Silloin erinomattain koffa
hän näke rajuilman ja sateen, leimaten ja
ukkoisen jyrinän kansa lähestymän. Sil-
loin kutsuu hän heitä yhteen ja ei anna
itsensä rauhaan, ennen kuin hän on saa-
nut heitä kokoon tumalliseen paikkaan
hänen siipeinsä ala. Niin ymmärsi nyt
myös meidän Waoahtajamme, mä Juma-
lan wjhan myrsky häälyi Jerusalemin
yli. Hän tahdoi poiskäända ns uhka-
waiset duomiot, jotka olit läsnä. Mutta
Jerusalem ei tundenut niitä. Juvan
Kansa eli suruttomasti, ja ei nähnyt un-
dakan jostain onnettomudesta, niinkuin'
nytkin ei kuraan tahdo uskoa, että Ju-
malan kosto-duomiot pitä itsensä sisälle-
murtaman ja etsimän meidän pahuttam-
me. Niin oli myös Jerusalemin asiat.
lesus, joka sitä wastan hywin tiesi, mi-
kä hirmuinen koston päiwä seisoi tämän
Kansan ede,ä, lesus, jonga sydän oli
täyrmäns armahtawaisuutta, korotti sen-
tähdeu äänens, kutsui ja huusi lakkamat-
ta, että, jos mahdollinen olis, warjella-xensa heitä ajallisesta ja iankaikkisestaturmeluxesta. Tämän suhten ei Hän
ollut waikennut sitä onncttomutta, joka
heitä uhkaisi, waan selliästi edeldäpäin
ilmoittanut, niinkuin me näemme Match.
24: Luc. 19: ja 21. josa Hän päättä
puheensa tällä hywän suomalla waruttu-

Ma:
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x<-lla: „SeMhden walwokat ja aina ru-
foilkat, että te mahdolliset olisitte kaikkia
„näitä malttamaan, tapahtuman
„pitä ja seisomaan Ihlnistn Pojaz, edesä<„
Tämän kautta andoi Hän tietä, että ne,
jotka kuulit. Hänen sanansa ja ylönannoit
h?idän suruttomudezzsa, piti myös tule-
man pelastetuxi ja wälttämän turmcluxen
eli heidän ajallisen häwitMns, jota myös
Seurakunnan ajcm-tiedot osottawat itse
työsä tavahtunexi.

Wielä suuremmalla huolella kokee
Wapahtaja warjella Kansaansa sen tule«
waisen ijankaikkisen wihan myrstyldä. Tä-
tä tarkoilta kaikki Hänen huutamisens.
Hän tahdoi, että ihmiset armon aikana
kaändyistt ja tekisit parannuin, ettei
he sinä ,hirmuisna duomio päiwäna sais
kuulla tätä angarata duomiota: Mengat
„pois minun tyköänni te pahasti Lirutut
„ijankaikkiscen tuleen. Että he tämän
wälttäisit, kutsuu ja huuta Hän itse
wiriasti, ja käste myös sanansaattajans
neuwoa ja waatia hywälla ja sopimatto-
malla ajalla, niin että Hän kyllä syystä
janoa taisi: ~Kuinga usein, kuinga usein
„minä tahdoin koota sinun lapses niin-
„kuin kana kokoo poikansa siipeins ala!

Mutta o! mikä häpiä ja wchingo!
Ihminen ei tahdo kuulla Wapcchta-
jaiis kutsumaista äandä, ei anda sen
kautta wctää itsens parannmeen. Hänpysyy endisesa miclesänsä ja ajatttiee:
Minä olen kauwan ollut Christitty: Minä
olen wanhcndunnt ja jo aikaa tiennyt,
kuinga minun pitä elää niinkuin Christi-
tyn: Ei sitä kukan tarwitse minulle sa-
noa : Minun esiisäni ei ole tyhmät ollet
ja ei he fuittngan ole toisin elänet kuin
minä j. n. e. Opettajat, jotka waati-
wat mielemmttosta ja ei ole tytywälset
yhttn ulkonaisesti nchdettomaKN Christillism

menoon ja elämään, jännittämät jou-
sen ylönlujaan, owat komin angarat ja
maalimat mahdottomia asioita» Jotka
niin ajattelemat ja puhumat,, ei he taida
Jumalan wihan duomioi.a^välttä, maan
hukkumat niisä, kanan poika,
joka ei pakene emänsä siipkm suojaan, huk-
knu rajuilmasa. Sentahden sanoo Pro-
rhtta: „lolleitö uffo, niin ette wahmi-
„sm„'les. 7: 9. Jos minmliodon ar-
mon hyljämisestä ei olis joku muu wahin-,
gc> kuin se, että „Herra anda sataa ju,
„malattomam päälle pitkäifen leimauxia,
„tuida ja tulikiwea, ja anda heille tuu-
lispäät palkaxi.,, Ps. 11: 7. Niin jo
tämä ylönkyllä olis; mutta kosta senkal-
taiset duomiot ci kohta käy heidän ylit«
sells, kossa ei he kohta tule ylösrewäisty-
xi ja ulosjnuritetuxi maasta: koffa he sila
wastan saamat nauttia paljon ajallista
hywyyttä, niin paatuwat he enämmin pa-
hudesansa,' ustowat heillänsä oleman kyl-
lä aikaa parannuxeen, eli myös, ettei se
juuri ole niin tarpehellmen. Senkaltaiset
syöttäwät sydämensä niinkuin teuras »äi-
mänä. Heille käy yHwin ajaxi- SM
walillä lähestyy knitcngin teuras päiwä,
johon he ajallisen myötäkäymisens alla
tulemat syötetyn: ja silloin tulemat kaik-
ki Jumalan kosto.duomiot täydellisesä mi»
tasa heidän päällensä täytetyxi. Ah!
siis, kuinga määrällinen asia se on, että
Herran armoa hyijälä.

,
Anna sys le-

suxen kutsuwaisen äänen herättä ja wetää
sinua Hänoä lähestymään, ettäs tulewai-
sia wihaa paeta mahdaisit. Me tahdom-
me nyt

läirimäisesä Osasa
Isotta, kuinga se, joka hylja luma-

lan kutsuwaisen armon, moös sen
„kautta kyöstäa ilftidans kaikkia sitä HY,

waa,
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waä, kuin lne taidamme Icsurefa Chri-
„stuxesa saada ja nautita.,, Mutta mikä
on nyt rämä hywä? Sei, me taos löy-
dämme lesuxen wertauxeD: „Kuinga
„usein m,nä Mdoin koota tci?a, niinkuin
„fcma kokoo Mkansa hänen siipeins ala.
Mitä hywaä nautitfe kananpoika hänen
emänsä fiipein alla? Jo turwaa ja rau-
haa. Niin tnlewat myös nctlin, jotka
kokonduwat Christuxen armositpein alla,
turwaan. „Herran nimi on wahwa
„linna, wanhurffas juoxee sillne M tulee
„warjellnri„ Sananl. 18: ic>. Siellä
kaikki wthollisten vaallekarkamisct rautewat
turhaan, wanhurffas naulitse täsä linna-sans yhtä suloista rauhaa, yhtä raulpa,
jota lesus anda otnillens hywäslijattö
lahjari. „R.'uhan minä jäkän teille, mi-
„nun ranwnt minä annan teille, aikän
„teidän sydämenne mvrhellinen olko,, loh.
14: 2?. Mutta tämän rauhan hyljckwät
ja poishurwittelewat ne, jotka ei tottele
lesnxen kutsumaista aända. Se puuttu
heilda niin paljota enammin, kuin ei he
tunnekkan sitä Jumalan rauhaa, joka- y-
litftn kaiken ynnuärryxen käy. Phil. 4 r
7» Jos heillä on rauha ymbaristölläns,
niin on heidän sisuns knitengin rmchatoin.
Illnialarlomilla ci ole rauha, sanoo nn-
«un Jumalani les. 57:21., Kmnga
wiheliaiset owat ne? Se paras kaikesta,
fe korkein wirwotus ~ se suloisin lepo puut-
tu heilvä. Jos heillä olis koko mailma,
niin ci se tmdais enelmmaxi arwatta,kmn
Yhder». tomuxi sen rauhan suht?n,kuin
heilda puuttu.

Edespäin kossa Kana kokoo poikansa sii-peins ala, niin he sen kantta elämät yt>
teMsä hänen kansansa. San,alla miw-
too tulewat nekin, jotka kokonduwat
Chriswxen tygö yhteyteen Hänen j'a hu-malan kansa. „Heilla on osallisuus Hän

„ja hänen Poikansa lesuxeli Christien„kansa„ r loh. i: 3, ja koko sen Py-
hän Kolmeyhtcyden kansa, jonga nimectt
he owat kastetm, ja päälle he uj?o«
was. Sen kautta tulee heidän ilonsatäydellistyi. Mutta tätä hywWttä, tätä
ilolla täytettyä osallisuutta owat ne kaikki
mailla, .jotka tutkimat korwansa left?!,m
kutNlwaiselte äänelle. Dman luulons
lälkcn on heillä tosin osallisuus linnalankansa, min muodon kuin he z.u?oilsmat
Handä, käymät Kirkosa, Ripella ja Her-ran Ehtolliftlla. Mntta niin kauwan
kuin ei he anna Hcrrmi lesuxen sanallessaa tykönänsä totisen kaändyml'en, kai-
ken jumalattoman menon ja mailniallisen
hunon niin ei he olleligmr
parane rurousiens, Kirkosa Ripcllä - ja
Herran Ehtsllisella käymifens kautta. Et.
he tule fen paremman ja ei he tnnne yhtä--
kän eläwätä woimaa sydammefansä. N,i-
mät katumattomat owat kuitengin koikfcin
heidän fiildo - Jumalisudens harjoituftm
alla illnan lulnalapa ja ilman Christie
xetta »uailmasa Eph. 2? i2,ilman Juma-lallista iloa sielusa. O mikä puutos, jcl
wahingo! SitH warlen tuli
mailmaan, että Hän jällens ybdistais ihs
mijen Jumalan kansaa stntähden on myös
Hän m nimens Ilnznanuel, Jumala mei-
dän kansamme. Mutta tämä cituletäy--
tetyxi niiden tykönä, joille Hänen täywsanoa: Ecre cahwr.cr. He owat wih.ullapset ja tulemat h/lw«tm kckäleixi. O'
Herra l awcm meidän sllmämme, että me
näkisimme ja tnndistmme, kuinssa. b'?Vno !<?

wiheliainen se on, e tä clää ilman yhteyt-
tä ja ofassimntta Sinun kansas, joka c-let korkein hywnysv

Kananpojilla, jotka kokondnwat ka-
nan siipeinaLa, on myös kessmmnm osal-lisuus heidän wälillansj Niin tahto»?myss
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myös WapMaja saatta Hänen hajanai-
sia lunastettujansa yhteen, „että he kaikki
„yhtä olisit, niin kuin sinä Isä minusa
„olet, ja minä sinusa, että hekin meisä
„niin yhtä olisit,, niin- kuin Hän it e sa-
noo loh 17.21. Tämä on se, kuin
me kolmannesa Nstonkappalesa tunnustama
me: Minä nston pyhäin ihmisten yhrey-
den. Mutta ne, jotka seuraa pitämät
mailman lasten kama, enämmin ilottiele-
lvat hcitäns silmäin himcf.!, lchan pyyn-
r,ösä ja elämän koreudesa, kuin Christu-
xen perään kysymät, ne owat tämän kal.
liin edun puuwxesa. Ei he ensingän tie-
dä mitä he sanomat, koska he lukemat
mainiluita sanoja heidän uskonsa tun-
nustuz-eja. Ej he tunne sitä woimaa, si-
tä suloisuutta ja outuutto, kuin siiliä on,
että olla yri eläwä jästn meidän Wa-
pahtajamme hengelliscsä rumihisa, ja ynnä
muiden jä-enden kansa siiliä osallisuutta
pitää walkeudela. Se joka ei elä heidän
yhtcydelansä,n taida muuxi arwatta, kuin
yhden tu melluxi ja kuollexi jasenexi, johon
mädäins on tarttunut ja pitä poikkihakatta-
man. Ia niinkuin ei hän täällä armon wal-
dakunnasa seiso niiden pyhäin yhtcnoesä, l.iitt
ei hän niyöskän kunnian waldakunnasa ke-
stä wauhurffasten seuraa Ps. 1: 5. Totisesti
suuri wahingo armon hy!jämisestä-

Edespäin on niillä kokoNduncilla ka-
nanpojilla turma jawärjelus kanan siipein
alla, joka kaiken woimans perästä kokee
heitä edcswastata. Taas yxi asia, johon
se hywyys werrcttaan, kuin niille suotu
en,jotka Vapahtajan kutsuwaisen äänen
kautta kokonduwat Halien tygöns. Siitä
merkillisesti puhutan 5 Mos. K. 52:
io, il. „Hän wei Jacobin ymdäri,"ja
„opetti hänen ymmärtämään ja warjcZi
~hänen niinkuin silmä teränsä- Niinkuin
/,kslka kehoiltelee pesänsä ja laukucle poi-

kainsa paalia, tcwitta.siipensä, otta kuin
„gin heistä, ja kanda siipcinsä päällä.
„Nii>l Herra ykinänsä talutti händä, ja
„« ollut hancn kansansa muuta lumcF
,/latci.„ Emmäkö me mahdais Dawidin
kansa ulospuhjeta Ps. 36: 8- Kuinga
„kallis on sinun hywydes Jumala, että
„ihmisien lapset sii.un siipcw marjon al«
„la uskaldawat.,, Kllinga mahtawat he
iloita, jotka heuäns omat ustonet Chri-
stuxelle? Mitä olis heidän pakko peljä-
tä ? Heidän Immanuelins soti heidän puo-
lestans: Hän warjelee heila perkelettä,
mailmaa 'ja kaikkia helwetin portteja wa<
stan. Se joka heihin rnpee, se rupee
hänen silmänsä revään. Zach. 2:8» Tä-
tä wastan, kuinga pahoin menettelewät
he hettans ichäns kohtaan, jotka ej tään»
nä heitäns Chnstuxen lygö, maan anda-
wat Hänen turhaan yhden ajan toisen
perästä hurtta heidän jälkeens, mutta taik-
ka pysywar syndisesä itscwaldaisudesanfa,
eli „palajawat, mutta ei sen korkeimman
„tygö, maan owat niinkuin hellinnyt joutsi.,,
Hos.?:i6. Kuinga suuri on se hywä, josta
he ilsiäns poisluowuttawat? Heillä taitais
olla Jumalan tykönä Christuxesa ie autual-
lisin turwa ja tygökäymys, mutta'ej h? nyt
saata lohdutta heitäns Christuz-cn Kunin<
gallisesta warieluxesta, maan tulewc?: kai-
kille wihollisillensä snloisexi scmlihixi.

Kananpojat tulemat kanan siipan
alla holhotuzi jywilla ja elalnxclla. lo<sa sitä löy'y, sinne tusstlu hän niirä. Niin
on myös Zesus mieldynyt omiansa wa-
sian- H, n elättä, holhoo ja warjelee
heitä- Hän kutlu Ilsiansä heidän pai-
menexensa, ja Dawid wcifaa ilolla: „Her-
„ra on minun pa-imencni: ei mimttda mi«
„tän puutu. Hän kaitsee minua wihm-
„äisesä niitusa, ja wie minua wiVwolta»
„wan wcden lvgZ. walmistal mi-

«nulle,
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„nulle pöydän minun wihollisteni kohdal-
„le, ja sinä wHitelet minun pääni öljyl-
,,lä. „ Ps. 23: 1,2, 5. Mitä sanoja
matkimat tosin ne Jumalattomat suullans,
mutta ei ne tunne niiden mehua ja woi,
maa sydämesä. Ei he huoli maistaa si-
tä eläwätä mettä, jonga tygö lesus tah-
too johdattaja sitä elämän leipää,
jolla Hän aina tahtoo heitä rawita ijan-

kalkkiseen elämään, sitä sielun wirwotU'
sia, jota Hän heille mrjoo autuuden wi»
heMä niitufa. Eikö se ole yxi sanoma-
ton» wchingo, että saatta itsensä niinsuuren hywan kaipauxecn?

Kana lämmirrä poikansa siipeins al-
la, joka lämmitys ynnä elaluxen kan'a

heila hengifä ja faswatta h-i-
-tä. „Mutta teille, iotka Herran nimeä
„r?lkätte , on wanhurikauden Auringo
„koittawa, ja amuus hänen siipeinsä a1,,05.
,,05. Ia teidän pitä käymän ulos ja si-
alle, ja liländyman niinkuin syöttiiät
„wasikat,. Mal. 4: 2. lesus on. wan-
hurssauden Auringo, joka walaise sielun
Jumalallisella wa!keudella, anda hänellesen elämän joka Jumalasta on, lämmit-
tä hänen Jumalan palamalla rakkaudella
ja teke hänen hedelmällisen kaikisa hywi-

sä töisä. Niin kaswaa ja tygöotta ihmi-
nen wanburstauden Allringon armo siipein
alla: „Niinkuin Aaronin iauwa wiheriöit-
„si, kukostui» ja kasmoi kypsiä mandelei-
<,ta.„ 5 Mos. K. 17: 8 niin hän nyt,
joka luonnosta on kelmotom kaikkeen hy-
waan, teke wcusin hywän hedelmän, y»
löslämmitetty Herran lesuxen eläwäri-
tekewäistn woiman kautta. Eikö ne siis
ole aiman onnettomat, jokta ei riennä
Hänen tygöns oikiasa varannmen järje-
siyxesä? He pysywät heidän oimeydesän,
sä, kylmäklffoisnaChristillist)3esänsä, kuol-
lunpa sima hengMesä, ilman eiämäta,

ilman kaswandota siinä hywäsä, ilman
muita hedelmitä, kuin scnkallaisia, Ma
heidän tulee häwtta, luinalan, Engelein
ja niiden uloswalittuin edesa ijantaikki-
ststi.

Ilman kaikkia tätä, niin myös pal-
jon muuta hywää kadotetan/Herran le-
juz-tn Christuxen armo-kutsumusta hyljcl»

tesä. Se hywa kadotetan, tuin Juma-
lan sanan hartahan tutkimisen kautta woi>
tetan, ja jonga kautta me tulemma niin»
kuin „isturettu puu wessojain tykönä, jo-»
„ka hedelmänsä anda ajallansa, ja hänen
„lehtensä ei marise, ja kaikki menestyy
„mitä hän teke. Ps.i.:?.. Se.hywä ka-
doteta», jota P. Sakramentit, Raste ja
-Herran Ahrollinen mnötäns tuowat, sil-
lä ei he niiden terwtllisestä waikntuxesia
mitan hyödy. Se hywa kadotetan,
kuin hartahasta rukouxesta tygölcmgia
niille, jorka lesuxen siipein turwisa asu-
mat; silla ne ottamat ikänäns knin ru<
kouxen kädellä wastan, mitä heille rumiin
ja sielun puolesta on tarvehellinen. Ss
hywä kadotetan, jota lesuxen ystawät
käsittäwät hengellisen kilmoituxensa, kautta
perkelettä, mailmaa, ja omaa turmelu-
stans wastan, silla siinä woittawat he,
ja jota wäkewämmästi wiholliset heidän
paällens karkawat, sitä jalombi on heidän
woittonsa; sillä „niille, jotka Jumalala
„rakastawat, pitä kaikki kappalei ynnä
„parhaxi käändymän. „ Rom. z: 28. Ei>
kö se siis ole yxi sanomattomasti suuri wa-
hingo, jonga n? päällens wetawät, jotka
ei ole lesuren äänelle kuuliaiset, waan
juoxewat sitä edemmäri pois Hann tykö«
atts, jota hartahammin heitä ttsi.

Jos me tämän siwusa katselemme
ijankaikkisuuden sanomattamia autuuden
tawaroita, jotka tähdelle pannut omat
niille kuin JOsta täällä rakastamat, ja.
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tottelewat, mutta joiden nautinnosta ne u-
losluljetan, jolka ei anna Herran kärsi-
wällisyden ja pilkamielisyden tawarat tääl-
lä wetä itsensä parannuxeen; niin armon
ylönkatfojain suuri tyhmyys ja se sen pääl-
le seurawainen wahingo wielä wakewäm-
mästi lange jokaisen silmiin: ja on siissyy fyynälden kansa walitta sen waiwa-sen ihmisen hurjaa menettelemistä, joka
näin poishurwittelee sitä lesurelda ha,
nelle aiwottua hnwää, ja syöxä itsensä
pohjattomaan turmeluxeen.

Päätös.
Makastetut Hcrrasa! Kaikki mitä nyt

on edesasetettu, on niin stlwä, ettck
jollette ota siilä waarin parannuxefi,
niin ette millän muotoa taida itsenne syyt-
lömäxi sanoa. Ei se ole ensimmäinen
kerta, kuin teitä nyt on muistytetlu, waan
minä taidan puolestani lainata Vapah-
tajan knsymnxen: Buinga ustin? Nmn-
ga usein? Ajatelkat takaperin, ja teidän
mieleenne johtuu epailemätä, kuinga mo- >

nasti te olette kehoitetut parannuxeen.- Tei-
dän sielujanne on tahdottu woitta, ja
oii tänäpänäkin seisottu teidän silmänne
edcsä, kursuttn, rukoiltu, warsitcttu, mui-
stutettu, ja kaitti mitä ikanäns on mah-
dollinen ollut, koettu tehdä teidän sielun-
ne pelastusta »varten. Jos te nyt Ju-
malan armon hyljätte, niin taita tapah-
tua, että tämä: Nmnga usein, jollaHer-
ran pitkämielisyys wielä nyt waraa teitä,
on muuttuma yhderi katkeran herjäyreri
teidän uppiniffaijudenne tähden duomio-
päiwälla. Teidän olis pitänyt airaa 0-
man sielunne pawhari noudattaman, ja
seuraman lesnxcn kutsumaissa äändä,
mutta se ei ole tapahtunut. Christus wa-
litta: !Lcre cahronet. Moni edespyrki
furuttomndesansa juuri ehdolla ja mieli-

suostn ylönkatsoo kaiken Jumalair 'neuwon
hänen, autuudestansa,' ja sanoo, wähi»-
däingin ajattelee sydämmesänjä: „Sen
,/sanan jälken, jonga sinä meille Herran
„nimeen sanot, en me tahdo sinua suin<
„gan kuussa.,, ler. 44: 16. Mika tele
hänen niin kowakorwaisefi? Jo, oman
kunnian ja hyödytyxcn pyyndö, ihmi<
siensuosio, ajallinen menestys, ilo synni<
sä, on hänen mielestänsä suloisembi, kuin
kaikki se hywyys, jota Ewangelium ta-
ritsee. Niin käy toteen: lhmiset
„enämmin rakastamat pimeyttä kuin wal-
„feutta„ loh. 3: 19. ja sanalla sanoin:
errei he tahdo. Ah l niin kuulkat nyt sen
sydämmellistä waroitusta, joka suo teille
hywäa. Andakat teitänne ylösherättä
käändymään synnistä ja pakenemaan Chri-
stuxeu tygö. Andakat Jumalalle sen kaut-
ta kunnia. Kyllä valion hywäa on teil-
da jo tähän asti hyljätty ja laiminlyöty.
Ruwetkat nyt etsimään sielunne para-
sta. Mingä tähden ette suo niille sitä
hywäa, kuin Jumala tarjoo. Ketä te
»vahingoitatte sen kautta, että te syndin-
ne rahkaa haudotte, ja olette parannuxe-
sta huoletoinna, enämniin kuin teitä itst-
änne. Ellette muuta mielenne, niin
te sitä hawaita saatte wiimeisnä päiwä»
nä, koffa teidän myös täyty tunnusta,
että minä olen pannut teidän etehenneelämän ja kuoleman ja uskollisesti waran-
nut teitä turmeluxeen rieudämästä; nnit-
ta ette ole tahtonet.

Sentähden minun rakkahani,en mi-
nä mitän niin suuresti toiwota, kuin että
te tahdoisicta sitä hywäa, ja että Her-
ran armo sais muutta teidän tahtonne:
Jos tämä hywä on, niin on jo perustus
laskettu ja alku tthty parannuxeen ja li-
skoon. RukoiMt sentähden, että Herra
teisä tahdois: ~,waikutw sekä tahdon että

,/tol-
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„toimitufen, hywän<uosionsa jäl-
„kcu-„ Phil. 2: 13. Alkat ajatelko:
„Tahto minulla on, waan täyttää, en mi-
,.nä sitä löydä.,, Rom. ?: 18. M jos
teillä on yn niistä, niin ei tomengan puu-
tu. Jos Jumalan Hengi on tahdon tvat-
kuttanut, niin Hän myös waikutta täyt-
tämisin. Rukoilkat Häneldä si-ä, niin
ei Hän kiellä teilda teidän anomustanne.
Älkät hyljätkö tätä yxinfertaifta neuwoa,
sillä muutoin taitawat nämät sanat tei-
dän päällenne tulla taytetyri: „Katfo
,/eidan huonenne pitä teille jäämän kyl-
„mllle.„ TänäpänH ce tulette waraturi,
mutta ette tiedä, jos se on toisti tapah-
tuma. „los et tee parannusta, niin wi«
„nä tulen sinulle pian ja syöxen pois si-
„nun kyntilänjalkas sialtansa.,, I!m<2:s.„Scntahden ttanäpän jos sinä kuulet Her-
„ran äänen, niin älä paaduttako sydä,
„mes.„

Mutta te, jotka luulette, että te Her-
ran armoa ei ole hyljännet, tietäkää et-

tette kuttengan siinä perän wiatwmat ole.
Maikka Herra on kärsinMinen teidän
wikaime puutostenne kansa, mm te löy-
dätte kuitengin wisumman perähänasatuxen
jalken, ellette ole. ollet /yllä r.hMilet,
wiriät ja. ussolliset hyötymään siltä saa-
dusta armosta. Ottakat tästälähin Aja-
sta wi''umoi waari,ja tallelle pangat tei«
Van sieluillenne enänlmin hywää.

Rukous.
sV>yt Herra Icsu! Sinä olet Sa>nas andanut.

Anna mnös siunaurcs! Anna Sinun Hengcs
woims olla meisn wakcwa, että me kaikki, kootun
tulisimme Sinun armosiipeis ala. Ah! Ustollinc»
Wapahtaja! ole Sinä meitä wastan se luins olet.
ja Sinun nimcs mcrkitsce. Sinun nimes on
Immanuel: Ole Jumala meidän kansamme, ja
älä wasy kutsumasta ja huutamasta, sir, luin me
sisällcloydytamme itsemme Sinun tykonäs täällä
ajasa, ja tulemme niin liki ia tstisesii Sinun kan-
sas yhdistetyn, ettemme kostan Sinusta ersusi ja
Sinua kadottaisi'. Kuule meitä Herra. Ies»! A<
men.

Neljäs Joulu Paiwa.
Jumala, joka niin rakasti mailmaa, että Han ulosandoi ainoan Psi«

kansa. Hän osottakon rakkaudensa meille sekä Hänen Edeskatsomi-
sensa että Armonsa Hallltuxesal Hän johdattakon umtä neuwollan-
sa ja korjatkon meitä wiimeln kunnialla! Amen.

Herra olec minun warjelu-
xeni ja rurwani minun hädäsck-
ni. Niin, Rakastetut Herrasaolotta se wainotiu ja alaspoljettn Dawil)

Ps. 59: 17. kenengä tykö han hadäsän-A taisi itsens turwallisimmasli pitää. Hä-nen tilansa oli nähtawäjii huono ja ua-
F

litcttawa, ja han häälyi hengm waarasa
hänen wertajanowaisen Appensa waino-
wisen suhten. Mutta hän tiesi, kusa hän
taman alla oli saaoa lohdutuxen, nimit-
täin Jumalan tykönä. Sinä Herra, sa«
noo han, „oltt minun warjeluxen.i ja tur«
„wani minun hadasäm.//

2 Si-
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Gmä oler minun rvarjeluxeni, se
on, minun" korkia wahwudeni ja luja lin-
nani, johon ei wihollisen wäkiwalda, ei
waatian sauma ei wastoinkäymisen myr-
sty ulotu. Ia koffa, minä lastan Si-
nun helmaas kaikki miM minua surullise-
ni saatta, niin olen minä turwattu ja le-
pään huoletoinna- Sinun tykönas ei
ole ainoastans apu; waan sinä olet myös
itse apu Ps. 42. ja ei muu kuin ovu ja
pelastus lapsilles.

Sillä olet curwani hädäsimi. Ih-
miset ei taida kaikki, ei Mkisti ei kaikesa
hädasa autta, ja se hätäynyt ei ole witzi
heidän tahdostans että autta. Niiden woi-
mallistengin täyty lainata Israelin Ku-
ningalda sanoja: „lollei Herra auta si-
innä-, kusta minä sinua autan.,, 2 Kun.
K. 6: 27. Kenenga halduun ja huo-
maan pitä siis ihmisen itsiansa ustoman?Eikö ImnMn? Jos ei itse Wapahtaja
taida auttaa, kuka silloin taidais? Jos
ei s? ijankalkkinen Kaikkitietäwäisyys tie-
dä neuwoa, kuka silloin pitäis tietämän.
Hän tahtoo, Hän taita, Hän on luwau-
nut, Hän tietä muodon että autta. Ia
niinkuin koko meidän elämämme on mo-
nen waaran ja suuren wihMifyden ala
annettu, sillä että lukemattomat waiwa-
loisudet ymbölipiirittawät meitä; niin
«n myös nr.isas lunastus Jumalasi: (Ps.
132: 7.) sielun puolesta, hänen waiwoi-
ftansa, synnistä, mailmasta,perkelesta, hcl-
wetistä; ruumihin puolesta, surkeudesta
ja raadMudesta;'ajallisen hywan puole-
sta, onnettomudesta, ihmisten kawaluude<
sta, wchollisten mainosta, määrällisistä a-
joista, kaikesta pahasta. Kuinga suuresta
syystä kutsuu siis Dawid Herraa cur-
ivaxensa hädäsä? Eikö myös meidangin
pidäis hädäsämme tämän Herran- tykö
pakeneman?

Että Hän on omainsa warjelus' ja
turma hadäsä, sen päälle on meille lama»
oiewaisesa Pybäsä Emanaeliumisa se mer-
killisin todistus. Ilahuttakame sentähden
meidän Joulu-Hartauttamme min suloisen
asian tutkimisella. Mutta rukoilkama e-
dellawoittain Herralda armoa ja apua
siihen. Kuule meitä, Isä meidän j. n. e.

Ewangclwm Matth. 2: iz-iF.
/siihen aikaan ilmestyi Herran Engeli Josephille

, sanoden, nouft ja ota Lapsi Nitincn»
sä tygös, ja Mene Egyptiin, ja ole siellä siihen
asli, kuin minä sinulle sanon: silla Herodes o» et»
siwa lasta hukuttaxeusa handä. Niin han nousi
j« otti lapsen Eitinensä yöllä tygsnsä ja pakeni E<
gyptiin. Ia oli siellä Herodcxen kuolemaan asti:
Että täyteläisin kuin sauott» oli Hnratda Yrophe»
tan kautta, joka sanoo: Egyptistä kutsuin minä
poikani. Kosta Herodes näki hanensa tittäildä wie«
tellyxi, wihassui hau sangen kowan< ja lähetti tav»
pamaan kaikki poikalapset Bethlehemisä ja kaMs»
sen äariss, jotka kariwuotlset olit taikka nuorem-
mat, sen ajan jalken, kuin hän oli tarkasti tie-
täildä tutkinut. Silloin se täytettin, kuin I'«<
mialda Prophetalda sanottu oli, joka sK,ha>
masa on ääni kuulunut, suuri walitus, itku ja-isoi,
parku: Nahel itkee lapsiansa, ja ei tahtonut hän<
dans anda lohdutetta, ettei heole.

Ylösluettu P. TMi anda meille
tilan edesascttaa

TuMnnoxt
Herraa Jumalaa, niinkuin sitä-

parasta warjelusta ja wrwa ha-
dasä.

i) Rmengäwcrjelus jaturwaHän cm.
2) Buinga warjelee omiansa
„Herra! me wuodatamme meidän

„puhemme Sinun edesäs: Kosta meidän
„hengemmä on ahdistettu ja he lastewat
,/pauloja siille tielle, kuin meidän käymän
„pita; niin katso Herra ja näe; warjele

meitä!
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„meita! Sinä olet Meidän toiwomme, ja
„meidän osamme eläwitten maasa.Amen.,,

, Edellincn Osa.
pakastetut Herrasal Jos me taydom-
«/h> ms oppia tundemaan niitä, joiden
warjelus ja curwa Herra sn, niin ms
syystä käännämme silmämme meidän Tex-
tin puoleen. Siellä kohtaa meitä Mi Jo-
seph, jolla Jumalan Hengelda oli fe to-
distus Match, i: 19. stta hän oli hur-
stas mies, ja Maria, josta me luemme,
errä hän oli löynnyr armon Jumalan
edesck Luc. 1: zc>. Ia kuinga kuuliaift-
sti ei he noudattanet Hänen waroitustans
että mäittä'- sitä heidän rakkaan lesuxen-sa päälle aiwotlua murhaa. Jos he oli-
sit lihan ja wsren kautta tutkinet, min
he epäilemätä ei olis tätä äändä totellet,
niinmuodon kuin ei mikään wara wkla
ollut näkywisä. Mlttta nyt, kossa Her<ran Engeli ilmestyi Josephille un?sa sa-
noden: „nouse ja ota lapsi Äitinensä ty-
„gös ja pakene Egyptiin, ja ole siellä
„siihm asti, kuin minä sinulle sanon, sil<
f,la Herodes on etsimä lasin
„händä,„ Mitä otta Joseph eteens? Gon-
nustako hän sitä mastan? Juonutelekohän jarjeldä ylösajatelduiu estelemysten
kautta, päästäxensa siitä. Edesttwpiko
hän matkan pituutta, waarallisuutta ja
waiwaloisuKtta estihexi, ettei hän taida
Engelin käskyä noudatta? Wiiwytteleks
hän ja ylöslyM päiwä päiwsldä sen a-
sian «'.'ostoimitusta, joka oli lmnen pM-
tens pandu? Ei nntän tästä kaikesta. E-
wangelista sanoo: „että hän yousj ja ot,
„ti lapsen.äitinensH yöllä tygöns ja pa-
,/kenj Egyptiin.,. Niin hän kohtaisi Ju-malala lapsellisetta .kuuliaisuudella, jatai-si sentähden lohdutta itsiänsä Jumalasta,
niinkuin warjeluxestcms hädäsä.TälA opimme me, kuinga niiden pi-

tä oleman mieldynem, joiden warjelus ja
turwa Herra on. Heillä on sydämmel--
kinen uffallus Jumalaan, ia he tottelemat
Hä-M: He pitäwät Jumalaa ustola >

heidän sowitettuna Isänänsä, ja uffo, jo-
ka on kmken hywan lähde, teke, että st
luonnollinen wihoßsuus Jumalala
stan ja pelko, tulee Herran lesuxen Chrl-stuxen ansion kautta heistä poibotetM,
ja he taitamat, ftmast'. ustalluxesa ja y-
stäwydesä menetellä Jumalan kansa. Knn
yxi YstäwH toisen kansa. Heidän ilonsa
on, että pita uffollista seuraa Jumalankansa, ja heittä surunsa Herran päälle.
Hänelle he ilmoittamat tarpehensa, ja
walittawat Jumalalle hädästänsä.' Heperäti ylönandawat itsens Hänelle, lepä-
wät Hänen mielisuosiosanfa, owat tyly,
maiset Hänen laitostensa kansa, ja andawnt
Hänen hallita kaikki heidän maAftt tiensä,
niillkuin hänelle hywäxi näkyy. Samue-
lin sanat: Ratsö, täsäolen minä, ja
tämä rukous: Tapahtukon rah-ws, on jokapälma heidän suulansa ja sy-

he tietäwät, että niil-
„le, jotkalumnlata rakastamat, Mä Mik-
„ki kappalei ynnä parhan kaändymän.,,
Rom. 8: 28. Koffa omarafkaus on ke-
hölttawainen syy muille heidän edesotta,
misihins, koska he kuuldelemat heidän li'
hallista ja maallista omaatcchtoansa, l-nn
ne hnrstaat kuuldelemat Junmlmna. Ju-
malan tahto on heidän lakinsa, js MH
heidän ci ole pakko, että palwella Hän-
dä sokialla kuuliaisuudella, niinnulodon
luin Izzmalan kästyt perustamat hkitänßtomudesa ja oMudesa,-niin owat
gin Hänen tiensä uiemMdän mielestän-sH kamalat, koska Hän sohdatia heitätä polkuja, joita ei he tunne, totisen an«
nellifuden tr»gö Hänen helmasansa. Iasillan käyttämät he itsens niinkuin kuu»
F 3 liäistt
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liaistl lapset, lliinkuin Joseph ja Maria
Tmisä, niinkuin 'Abraham, ja toiwo-
Mtt lopulla kuulemansa: ~Minä suuresti
~siunan sinun, ettäs minun äänelleni kuu-
„liainen olit,, 1 Mos- K. 22: 13. Mi-
nä tahdon' wiedä sinun pimiaäu kor-
peen, kuitengin puhuttelen minä sinua su-
loisesti.

Mutta näitä, joiden warjelus Her-
ra on, pitä meidän myös edesasettaman
niinkuin hätään ja waraan jouttlneita.
Kosta Joseph kuuli, ~e,tä Herodes oli
~etsimä lasta, hukuttaxensa händä:,, kosta
Joseph tämän ilmoitti Manalle; niin
h? myös epäilemHtä wettäwuotawaisten
silmäin ja kipiän sydämen kansa katsoit
sitä silminnähtämätä wa^aa, joka häälyi
heidän rakkaan Zcsurcnsa pään yli. Wai-
walla täydyit he edesotta yhden walkian
waelluxen, kosta wiholllsen murha-alkomus
ajoi heidän maankulkeuteen, pllastazenta
lapsen hengen. Tämä ahdistus ei ollut
wedetty heidän päällensä oman syyn kaut-
ta: ja kuitengin se kohtaisi heitä.

Niin käy Jumalan lasten käteen wie-
lä tänäkin paiwänä. He olkon asu»
kon miki tahtonsa, niin ei he kuittngcm
tule siihen paikkakuntaan, iosa ei kulla-
kin ole joku syy matitta ajan waiwaloi-
suden ja ihmisen elämän surkian menon
ylitse. Nyt tänty Amram sydämen ah-
distmeN kansa jätla hywästi Mosexelle,
ja waatian uhkauzien tähden heittä hän-
da lainehtiwaisen meren halduuu, että sin-
ne ja tänne kuljetttta, ja ei auta, maik-
ka Moses itkee ja äitin sydän sen ohesa
on murehesta särjetty. Toisinans on sur-
fia hawata, kuinga Jumalan ja Hänen
Scurakundans wihoNiiet „ne jumalatto.
„mat, närkäsiywät, pureskelemat hanwai-„tansa, kosta Herra korotta manhurffa-
»,an kunnialla.,, Pf. 112: 9, 10. Toi>

sinans nousemat pahat ihmiset wainosn,
jotka, kosta ei he muuta woi, niin heambuwat kielellänsä wcchettaniin kuin jout-
sella haawoittaxensa sen kautta sitä hur-
stasta. Toisinans taas tulemat ne hurstaat
uhatuin nyt nhdclla pahalla/ yhdellä mal-
milla, yhdellä »vaaralla, nyt loisella: Kui-
tsligil' tieräwät he kaiken tämän alla,
erra Jumala on heidän kaswoinsa apu
Ps. 42: 12. Heillä on mielestänsä syy
kysyä Gideonin kansa: „los Herra on
„meidän kansamma, mixi nämät siis meil-
„ie tapahtumat.,, Dliom. K. 6:13. Mut-
ta kosta he mielccns johdattamat, että seussollinen Jumala on lmvammt heille a»punsa, nim he myös awawat Hänen e-
desänsä koko sydämmer-sä, näyttäxensH
Hänelle heidän surkcuttan>a. Sen Hänkyllä muutANM hymin tluide; mutta tah-
too myös helloä itjeldäns lietä heidän ah-
distettua tilaania. Lazaruxen tauti ja hä-
nen sisät tens murhe ,en ylitse ci ollut le-
suxelle salattu, mutta Häu tahdoi kui-
tengin, että nämät. piti lähettämän Hä-
nen tygönsH ja sanoman: „Herra kat'o,„se sairastaa, jotas rakastat.,, loh. n:
3. He noudattamat tätä Jumalan tah-
toa siinä toiwosa, että heillä warj-'lu« ja
turwa olis Hänen siipeinsa marjon alla.
Katsokame nyt,

lälkimäisesä Osasa.
Herra «varjelee omiansa häda-

sä. Nimittäin: 1) lohdutta Hän„heitä ja johdatta senkaltaiseen siaau ja
„pakkaan, josa he maarasta omat wa-
„paat.„ Telistä me näemme, kuinga tark«
kaan Herra tiesi, mikä waara rippui le-suren yli, ja että wälttä sitä, kästi Hän
Josephin ja Marian ottamaan lapsen ja
pakenemaan Egyptiin, josa niinkuin kau,
katsella ja wierahalla paikalla, lesus taisi
olla wapa hengeldänsä. Etla tietäända

heille
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heille sekä sen edefäseisowaiftn waaran
kuin myös nennwn ftn,wä!ttämnexi, ilman-
dui Herran Engeli Josephille uneft».

Meillä ei ole tosin lupausta eli kä-
skyä, että lumalalda senkaltaisia ilmoi-
tuxia odotta. Mutta meillä owat ne.
wahwimmat lohdutus perustuxet Hänensanascmsa kaikkia hälää ja kaikkia wai-
walliisuria »nastan, kuin meille jallua taita-
wat. Me tiedämme, ettei mitan sokian
tuonen eli tapaturman kaulta taida ta-
pahtua. Me tiedämme, että Jumala

koko mailman, ja sentähden ettei
mitan, ei wähindäkän taida mellle tapah-
tua, jota ei Her- a tiedä, eli
myös ftlli. Kosta Gimei kiroilee, niin
Dawid sitä säätä kärsimisellä, niinmuo-
den kuin Jumala oli käffenyl händä kiroi-
lemaan Dawidia. Kosta Israelin Ku-
niligas läheltä ottamaan päätä pois Ni-
salda, niin on tämä Elisan lohdutus:
Batso, tämä tulee Herralda. 2 Kun. K.
6: 32, 33. Mikä lohouturen lähde on
tämä Jumalan lapsille! He ajattelemat
niin: Herra ei wihcm, wan rakastaa sitä,
kuin Hän luonut ja lunastanut on: Ei
Hän myös mimmkan wihaa, sillä Hän
on minulle lukemattomasi! paljon hywää
tehnyt. Hän katsoo minun parastani
myös siinäkin, joka on lihalleni ja tee-
relleni karwas ja katkera. Tämä tusta,
tämä waiwa, hyödyttä minua samallatawalla kuin kurttuxen witsa lasta-Se taitms olla merkki Jumalan wihaan,
jos ei Hän tätä murhen-kuormaa olis
päälleni pannut. Nyt n<len minä, että
Häx holhoo minua ja pitää murhen mi-
nusta. Hän ilmoitta itsens minullMn
Niin hywin kuin Josephille, ehkä ei sa-malla lawalla- Hänellä on asumus hur-ffasten, nöyräin ja murhellisten tykönä.
O! mikä runsas lohdutus! josa Hänen

ustowaisens owat, siellä on myös Juma-
la. Kusa murhellinen mieli on, sima il-
moitta myös Herra itsens niinkuin Loh-
duttaja. I.i ei mikän mailmasa ole si-
nua niin lähellä, kuin tämä sinusta eroit<
tamatoin ystawä. Kosta muut ystawät
sinusta erauwat, niin tämä pysyy. Kosta
auringo kulke pois suloisen pcnstchensa
kansa, niin ei Jumala weda its ns pois
sinun tyköäs. Hän on sinun kcmsas ja
sinlm tykönäs yxinäilydefas. Hän ylös,
pitää sinun rastauttawaisen lewottomudes
alla, ja sinä taidat Waphin kansa sanoa
Ps> „Herra kum Scnä ainoastansa

olisit, niin en minä ensil.gän
/,siltetaiwaasta eli maasta totlelisi. Waik-
„ka wielä minun ruumini ja sieluni wai-,
„puis, niin sinä Jumala olet
„aina minun sydämeni uffallus, ja minun
„osani.„

„Sinä talutat minua mttwollas, ja
, koriat minua wiimein kunl.ialla. lacc>«
„bin täytyi tosin paeta yhi>en wihMa ja
närkastyxellä täytelyn Esaun edesä: unit-
ta Herra johdatta händä ja sanoo: Mi-
„nä olen sinun kanfas, ja warjelen sinua
„kuhungas ikänäusä jondllt. i Mos. K.
28: Koffa Jumalan Kansa waiwa-
tan Esvptin orjuden huonesa, niin osimaHerra heille tien tulleensa rauhaan ja
walttäxcnsä waatian saumaa. Ia ehkä
fuinga koleinen ja walnMamatoin tämä
tie oli erämaan läpi, ehta Herran nm-
wo näkni ihmcllisexi, niin Han sen kui-
tengin jalosti coimirci. les. 23: 2-7.
Nyt sama Jumala elää tanäpanäkin.
Wiela tänapänä wakuutta Han vs< 32:
F. vMinä neuwon sinua ja ofttan ssnul-
„le tien jotas waellat- Minä johdatan
„sinun minun silmilläni.,, Hän ulospa-
nee sian ja ajan että lohdutta, ja Hän ei
ole sidottu johonkuhun nMm paikkakun-

taan,
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taan, Hän „uninäösä yöllä, kossa
„um tulee ihmisten päälle, ilmoitta ihmi-
„sten korwiin, Mtäxensa ihmistä aiwo-
„tuxestansa„ ja onnettomudcstansa Job.
33: 15, lö. Hänellä on awoi tygökäy-
mys kuolewaisten sydämiin, että wiisauden
Hengellä toimitta heille neuwoa pelastu-
xeen. Han myös itse käandä ihmisten ajatw
xet toisahalle, ja faatta wihMsen tytymiseen
ja lepoon. O! sinä ihmisien auttaja!Kuka ei
taida luotta Sinun warjelmes päälle.
Usein teke myös Jumala-

2) /,Phden toiwomattoman lopun
„hadän päälle, wiyollistcn kuoleman?aud
ta. Joseph saa Tertisa sen kDyn, että
Marian jaLapsen kansa olla Egyptisä siv
hen asti, kuin Herra hänelle sanoi. )a
Hän oli siellä Herodexen kuolemaan asti,
kosta/wäara tielda tuli pois saateturi.
Tämä ei ollut se ensimmäinen esimerkki
yhden senkaltaisen Jumalan warjeluxen
päälle, pharao wainoo Jumalan Kan-saa ja hammastytta sitä; mutta täytyi itse w-
tajoukkonen hukkua punaisesameresä.. Saul
uhkaisi usein surmata Darvidin ja ambui
hänen jälkeensä keihalla, mutta langee
«vihdoin oman miekkansa päälle. -Herodes
cnkoi lesuxen surmata: :,koffa han näki
~hänensa tietailda wietellyxi, wihastui
„hän sangen kowan, ja lähetti tappamaan
„kaiM poikalapset Bethlehemisä ja kaikisa
„sen ämisä, jotka kariwuotiset olit taik-
„ka nuoremmat, sen ajan jälken, kuin hän
„oli tarkasti tietaildä tutkinut.,, Mden
senkaltaisen hirmuisen wcrisaunan walmi-
staa Herodes. Mutta kosto ei nukkunut.
Hän tuli wihdoin itse poistemmatuxi yh-
den wiheliaisen ja kiduttawaisen kuoleman
kautta, joka massaisi hänen tekojansa, ko-ssa han tuli elawaldä madoilda ja syöpä»
läisildä kulutetun. Niin osotta Herra/

että kostonoikws on Hänen omansa, ia!
Hän ylösojenda silla hädän ja waiwana«>
lahaiset. Ehkä pahuus ja waino
wimmasansa edespyrkiwät, niin tulee kui.>
tengin terran Herran aika, kosta Han>
pelastaa .wäiiyjan paulasta. Pf. 31: 3 >
„Tulkatslis ja katsakat Herran tekoja, jo»>
„ka maanpäällä senkaltaiset hawityxet teke,B
„joka joutsensärkee ja rikkoo keihän. Ps. 46:
9, 10. Tulkat te «'stöwaiftt ja iloitkat, että
Jumala holhoo jatorjaa teitä. Hänrakastaa
teitä ratki enämmin, kuin että Han
dais teidän hukkua ja wihullisen hengisä
pysyä. Hän pila tcitH siinä arwosa, eitä
Hän lähin Hänen kulunansa myös tel-
dängin tähden ylssptta mailman, jo?iga
Hän pian hukut ais, ellei Hänellä olio
monikahcomia jälkeiizäanchlä sinä. Teidän
rukouxenue tungewat itse! sH pilwei' läpi
Hänen sydämehens; ja jos yhden löyhän!
leffen wäsumätöin rukous taita' liikutta
yhtä wäärää duomaria, oliffo siis Chri>
stinustowaisten, wanhurj?asten ja alaepol-
jettuin huuto yhden wanhurstahan luma-
lan ty,qö peräti woimacoin. Se on ja
pysyy totena, että yri ja roinen Moses
wuorella, joka nostaa kätensä taiwasen
päin toimitta paljon enämmin apua hädä-
stä ja pelastusta wihollisen kädestä, kuin
ihmisten waki ja woima. Herra taipuu
.sanomaan höwittäjMe:,,Sinun pitä myös
„häwiMyri tuleman>, ja olewai-
selle, niinkuin Mosezelle 2 Mos. 4: 19»
„Mene ja palaja Egyptiin, MH ne kaik-
„ki owat kuollet, jotka sinun henges pe<
„rän seisoit.,, luMalan warjelunen se-
kin taita tulla lueturi, että

3) „ Jumala autualliftn kuoleman
„kautta temmaa ihmisen pois kaikesta hä-
„dästänsä.„ Me olemma jo Textistam-me kuullet, että „Herobes lähetti tapM
maan kaikki poika lapset Bethiehemilä ja

/Mkisa
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~faikisu sen äarisä.,, Jumalan wiisans
ci aina sitä waadi, eltä waiwatun pita
näkemän onnettoman lopun wai-
wajans päälle. Hänellä on pyhät syyn-
sä, jonga tähden Hän toisinans an-da wai-
wan ja »vastoinkäymisen seurata ihmistä
kuolemaa!! saakka. Tosin yri ystäwä sur-
kuttelee toisen alituista kärsimistä, joka ei
lopu ennen kuin haudasa, ja Bethlehe-
min lasten murhasa „täytettiin, kuin le-
„remialda Prophctalda sanottu oli, joka
„sanoo: Rhamasa on ääni kuulunut, suu--
„ri walitus itku ja isoi parku. Rnhel
„iskee lapsiansa, ja ei tahtonut händäns
~ailda lohduttlta, ettei he ole:/, mutta
sen määrän yli, jonga Herra sn pannut
omainfa cteen, kaiken onneltomuden lopuxi,
ei taida jecku waiwa ja wastoinkäymys e-
demmäs ulottua. Kuolennisa saamat ne
usttinwiset „lewäta kaikesta heidän työ-
„<7änsä.„ , Ia Jumala on pyhkiwä pois
~kaikki kyynelet heidän silmistänsä ja ei
„kuolemata pidä sillcn oleman: eikä itkua,
„M parkua eikä kipua pidä sillcn ole-
„man.'llm. K. 21: 4, „Silloin tulemat
„hc, raahaan ja saamat lewätä kammioi-
.,sansa.„ Kuolema mcchta silloin kätkiä
pois heidän wäiynen ruumihins eläwitten
näkymistä. Hauen kaultans loppuu hei-
dän lewottomusensa ja waiwanja, ja he
saamat päättä ajallisen elämänsä yhden
»voiton kansa, joka ulottu läpi kaiken
ijankalkkisuudm. He lakkawat Fuolemasakärsimästä,, ja « ole heidän sitten pakko,
että stime ja tänne azella onnettomuuden
ja wastoinkäymiftn kcffellä. Niin pela-
staa Herra omiansa yhtä hawaa kaike-
sta pahasta ruumihin ja sielun puolesta.
„Se joka kelpaa Jumalalle, ja on Ha-
„nelle rakas, otelan pois elämästä synni-
,/sten seasta: Ia H rra kiruhraa hänen
„vois tästä pahasta elämästä. Wiis. K.
4: 10, 14.

PaätöZ. .

pakastetut Herrafa! zv.etäkät ry' rä-,
<>ktz. mät kaikki kokoon teidän aj«tuxi'an-
ne, ja sanotat, jos ei se ole onnellinen,
jonga warjelus Herra on ja turwa HH>
dä^ä.

, Mitä tulee ssis meidän heistä ajatel-
la ja sanoa, jotka ets isänsä apua ja loh-
dutusta hadansä aikana, muuhun neuwoon
rupewat, ohitsekäyden Israelin hadafä-aut-
tajata. O! enä senkaltaisia ei löytyis
meidän seasamme! Mutta tämä lMnim
sydämmelinen toiwotuxeni on ja pysyy
turhana niin kauwcm, kuin suurin osa
teistä ei tunne Jumalaa oikein, ei itstän-
sä, ei myös mailmaa, jolda he apua
pytawät. , loS te olisitte käätyt Juma-
lan tygö, ja teillä olis totinen ja eläwä
uffo teidän Wapahtajanne päälle, niin
te totisesti ei niin paljo luottmsi kehdoin
ja notluwaisten Egyptin ruokosauwain
päälle/ kuin te nyt teette. Se rikas u-
stalda maallisten tawarainla päälle: se
awerias kunniansa, se wiisas luoimolli-sen wiisaudensa ja sppinsa päälle- Se
sairas elsi parandajata ja luotta häneen.
Se köyhydefänsa hätäynyt anoo apua
silda, jolla hän tietä olewan maallista
hywaa. Ia kosta joku waara on tarjo-
na, niin kaydan ncuwoa saamaan sen
tygö jolla luullan olewan suurempi tieto
ja koettclunus kuin itsellä, ja olis niin,
gin hywä kyllä, jos ei Saul hädäsänsa
etleis noitawaimoa Endorisa. Niin tulee
Jumala kaikila paikoi'a unhotetuxi, ja
ihmiset, mailma, ja myös itse perkele
Jumalan siaan aftteturi. Kaikelle muul-
le, paitsi Jumalalle sanotan. , Sinci
„o!tt minun wa-rjcluzeni ja turmani ha-
„däsani„

O wiheliäisct ja hurjat! Ettäkö te
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lvillä ole saanet sydämmen murhella
/a limulla koetella, että ihmisten apu on
rurha? Eikö teillä mielä ole kyllä todi-
siuxia stn päälle, kuinga huonot ja kun-
nottomat te «tie ja kaikki kuolewaiset olet-
in kewentämään niitä kuormia, kuin teitä
raskauttamat. Ettäkö te ole löynuet, et-
tä moni, joka jollain muotoa wois aut?
ta, ja on kyllä auli makian puheen ja
juurten ja ilahuttawmsten lupausten
päälda, on usein peräti köyhä ja tiiwi
sydnmmen wilpiltömyden ia lupaust ns
ulostoimittamisen snhten? Ettäko te myös
ole hawcunnet, että se joka nyt sekä tah-
too, että taita autta teitä, on itse ajwan
huikmdelewainen- Hänen ystäwydensä
teitä kohtan sahtyy parhaldans kuin se
näkyy tulipalawazi. Hänen woimans ja
warans, kuin hänellä nyt on, taita huo-
meua puuttua, ja silloin oletta te neu-
wottomat ja awuttomat- MinZMHdenpitä teidän siis mailmalda pyytämän yh-
tä petollista ja kelwotoinda warjelusta?
Jos nim olis, eltei toista ja parempam
misaan wualla löytyis, niin te jollaan
woisitte edes wastata teidän tyhmydenne,
Muta nyt puuttu teildä kaikki estelcmys
fa kaunistus, sillä Herra tahtoo mielel-
länsä awata teille tykönänsä yhden mar-
sin hywan ja pettämättömän turman,
Se on Hänen ilonsa, että olla teille
„waljelus ja turma hädäftnne.

Mutta silloin pitä teidän myös ole-
man senkaltaiset, joista Hän taita ja tah-
too erinomaisen surun pitä. Turhan te

tätä hywää ja etua toiwotte, minkau.!
man kuin te katumattomuden ja epäu-I
ston kautta Jumalaa jokapaiwä wihoi->
tatte, ja syndcin ja ylitftnkäymistcnkaut.l
ta Hänen wihollisnansa pysytte. Ei stHmenesty, että kutsua Jumalala Isäxi, j,>
odotta Häneldä Isällistä warjelusta, min>
kauwau kuin perkelen töitä tehdän. Ei!>
Jumalaloin hyljätkö,, tiensä ja syndinen
ajatuxens ja käändäköu itsenzä Herran
tygö: Käsittäkät te myös se aikomus:
Ulosloimittakat st armon kautta. Sopi-
kat Jumalan kansa osotcain Hänelle tei-'
dan Wapahtajanne lesuxen Christllcenkallihin ansion. Pitäkät teitänne totisenja elämän uskon kautta Hänen tygöns,
joka on »vapahtanut syndisiä. Niin on
Jumala olewa teidän paras ysiäwänne
ja suurin hywinttkiänne. Niin pttä tei-
dän saaman tuta sitä korkeinda lohdutu-
sta ja se mäkinaisin apu hädäsä pila hie-man teille malmisiettu.

Rukous.
Armollisin Hcmi Inmala! Kosta tusta ja hätä
<G meitä ymbnripiilitt.i, niin wirwota, wahw',
sta ja auta Gina Ilse mcitn. Ole Ewa meille
warjclus ja tuma hadasä. Mutta walinista, unin'
ta j>, tee meitä senkaltaisin, että me todella ti-b
damme lohdutta mcitämme sinusta niinkuin meidän
Isastamme joka annos» katsoo huonoin ja waiwat»
tuin lasteni., pMlte, jcl autta heitä tZman wai«
kian ja »vaivaloisen mailnian liip, hywin kaymaan,
siri k»in me kaikella Vahasta teosta pelastetut, saam-
me Sinun taiwalliscsa waldakunnasas kaiktsa ijan,
kaikkisudcsa ylistää ja kiittä Sinua kaiken scn a<
wu» edestä, fuins meille tchuyt olet. Amen.

Lähimmäinen Sunnuntai Joulusta.
Jumalan autuus, jonga Hän on walmistanut kaikelle Kanalle, walaj-

ston meidän sydämiamme iloitsemaan Hanesa, ja rakastamaan ja
kiitämään Handa ijankaltkisesu.' Amen.

RM-



Herrasa! Ilm. K. 2: 4.V»N walibta Herra Seurakunnan En-
gelin yli Cphesolg MH muotoo:

on sinua etlä sinä sen
„smun ensimmäisen rokkaudes annoit yön.
Jonga Meu Hän seumwaistsa 5. wär-
sysä sangen yxiwakaisesti waraa hända:
„Muisia siis kustas langeisit pois ja tee
„niitä ensimmäisiä töitä.,, Nämät työt
ylösluettelee myös Jumala mainitun Lu-
gun alusa- Jos nyt niiden rinnalle pan-
nan, mitä Apost. Tekoin ensimmäisiä Lu-
guifa puhutan sen ensimmäisen Apostoli-
sen Seurakunnan tilasta ja menosta, niin
me hnokiasti tulemma ymmärtämään, mi-
kä se ensimmäinen rakkaus on, jonga se
Mollinen Todistaja kaipaa Eoneson Seu-
rarunan-Engelln eli Piwan tykönä. Nliden
ensimmäisten Christiltnin sydammisä heh-
kui yri niin wakewä ja puhdas leslixenrakkauden tuli, ettei he muuta ajatellet,
ja mieleensä pitänet kuin lesusta, Hä-nen kärsimistänsä ja kuolemcttansa, hänen
hywiä tefojans heitä ja kaikkia syndisiä
wastan: ci muuta lukenct itsensä tietämä,
nänlä, kuin Christuxen ja Hänen ristiinncmlinm; ei muuta puhunet ja tehnet,
kuin. sitä joka tarkoitti Ichlxen kunnian
ylistystä ja Hänen P. Oppinsa ulosle-
wtttämistä itss tykönänsä ja kaikesa
mailmasa. Täsä olit he niin yhtä
pitäwäistt, niin rauhan sitehen kalittaHengen yhteyteen toiucn toisensa kansasuljetut, että heistä se todistus annetan
Apost. A'g- 4: 32, että he „o!it pxi sy-
„dan ja yxi sielu. la, Ichlpen rakkaus
waatei heitä niin, että he iloitsit, koffahe mahdolliset olit pilkkaa kärsimään le-suxen nimen lähde,?. Ap. T. 5: 41.Mutta tämän ensimmZsen rakkauden mä-
ki ja woima puuttui pian JerusaleminSeurakunnasa. Pawali tosin Hedr. 6:

10 ylistää niiden ensimmäisten Christit-
„tyin työtä ja tekoa rakkaudesa, jonga
„he lesuxen nimelle osotit,. mutta Ma-
litta siinä siwusa suuresti, että monda olitlesusta rakastaisa wäsynet ja hitchiLi tul-
let- Hebr. iQ: 32, Z4. jg neumoi»
helta sentätzden Lug. 12: i«. „ojenda-
„maan, heidän waipunet kätensä ja wä-
synet polwensa.,,, Vapahtaja lesus it-se todistaa Match. 24-12, „etta rakkaus~monesc> oli kylmennyt,, jonga kansa senaikaista Christityitä epäilemätä tarkoitetan.

Mutta niinkuin enssmntzäisesä CHri-stittyin Seurakunnasamoni sen jäsen luo-
wutci sydämensä siitä niin palamasta en-
simmäisestä rakkaudesta, niin wielä nyt
walttettawasti tapahtuu samalla tawalla
monen ulkomaisen kansa. Koska ihminenherätetty synnin unesta ja ylöswalaistu
niille mä.lrin Jumalan sanan kautta, et-
tä hän tunde luonnollista huonoa ja wihe-
liaistä tilaansa, ja sitä pelastusta ja autuut-
ta , kuin lesuxesa on hänelle walmisicttu,
nimittäin elämällä lamalla, janiin, että
hän kiruhtain ja todella uffon ikäwöitsemisenkansa rienda tämän suuren Hädäsä autta-
jan turmiin, niin ylösnouse? hanesä yxi lnm
sydämmellinen taipumus lesuxen puolem,
ettei hau mingän muun'paälle ajattele,
kuilt tämän hänen autuuden- Ruhtinansapäälle, jolle miclixi hän nyt myös pyytä
tehdä kaikkia mitä hänelle oivat käffetyt,
ja kärsiä, mitä hänen päällensä on pandu.
Se suuli ja autuallinen waihetus, joka
hänen kansansa on tapahtunut, että
hän pelastettu hirmuiset! kuolion ja
kadotuxen maarasta, nyt saavi ihastuaelämästä; teke tämän hänen rakkaidensa
taipumisen lesuxcn puoleen niin tundu-
waxi wäkewäxi ja palawaxi, ettei
wrbengän paljous raida sitä sannnuccs.

Kork.
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Kork. W 8: 7. Ia tasa seisoo nyt se en-
simainen rakkaus josta me puhumme. Ju-
malan walittuin ja ussosa loppun asti py-
sywäisten lasten sydammista ei se kostan
eriä, ehkä sm laatu aikaa myöden jota-
kin hoidan tykönänsä muuttu, niin että
mitä ftn ensimmäisestä palawudesta wa-
henee, se tulee palkiiuxi sitä suuremman
ust.llisuudcn, toimelliluden ja pysywaisy-
den kautta Icsusta rakastaisa. Mutta
monen sielun tykönä wahmee se walittt-
tawasti niingin, että se peräti raukee ty-
hjään. Hengellisen »valppauden laimin-
lyömisen kautta sammuu uston elämä, se
tukahutettu synnin woima wirkustun jäl-
teensä, rakkaus Jumalan tygö. jähtyy ja
muuttu wihdoin peräti wihaxi. Herra
joka ei tahdo syndisen kuolemaa, waraa
Handä tämän alla rakkaasti ja yxiwakaise-
sii: Muista, kustas langeisit ja tee paran-
nus ; mutta hän raukka, joka on lange-
maan rumennut, menee yhdestä langemn»
xesta niin toisten, sixi kuin han pysandy
siihen pimiaan kadotuxen kuoppaa!,.

O kuinga suuresti tulee siis ihmisen
huolön pitä, ttta hän seka oikein känttäis
ensimmäiseli rakkauden lesuxen tygö, kuin
myös sen luonans nstollisesti säilyttais,
sixi kuin ha,l ussonsa lopun tulee saa-
maon. Uuden Testamentin ustowaisten
uutinen, nimittäin Joseph, Maria, Si-
meon, Prophelissa Hanna, ja muut hur»
ssaat ihmiset, jocka lerusalemisa lunastu-
sta odoiu, andowat meille tasa asiasa ybden
sangen jalon ja ylösrarendawaisin esimer-
kin. Me riennämme sitä tutkimaan las-
naolcwaisen Sunnuntain P Ewangeliu-
min johdaturen jalken, ja rukoilemme sii-
h'n siunMsta Herralda. Kuule meitä
Isa meidän, j. n. e.

Ewangelmm. Luc. 2: 33-4Q.
Joseph ja hauen Vntinsa ihmcttclit niitä

kuin hänestä sanotti''. Ia siunais
he,ta, ja sanoi Marialle hänen Ä t llcnsä: Katso,
tämä on.pandu lanqemiscxi ja nouseniiscri monelle
Israclisa, ja merkin, jota ivassa» sanota » Ia si<
nungin stclus läpitse pitä mieratl käymän, Ma mo<
nen ajatuxet ilnioitcttasin. Ia An«a Prrplutssa
Phanuclin tytär, Aherin sumusta, se oli joutunut '

pilkalle ijälle, ja elänyt miehensä kansi, seitsemin aja-
staikaa hänen Neitsydcstänsa. Ia oli leskenä Ichcs
ydcrcttäkymmenda ajastaika, jaei lähtenyt Templista
palwclcmasta Jumalala, paastoina ja rukourisa yötä
japäiwaa. Ia rämä tulisilla hetkellä siihen,ja kunniotsi
niyös Herraa, jo puhui hänestä ka-iille, kuin lu-
nastusta Jerusalemia olotit. Ia sitt- Z3in he o<
lit kaikki tehnct Herran lain jälkeen, palaisit he
Galilean heidän Kaupunkiinsa Natsarctiin, Mutta
kapsi kaswoi ja wahwistni hengrsä, ja täntcttin
wiisaudella ja Inmalun armo oli hänen kg»fa,ns«.

Tutkmdo.
Se ensimmäinen rakkaus Herran

Icsurcn tygö.
josa tulee selitettäwäxi,

Renengä tykönä se löycy.
2) Nuinga se irsinsä ilmoitta ja

osotta.
"

„lumala, joka on itserakkaus, suo-„fon että me oikein tästä puhua mahdai-
„simme, ja että mikä sanottama on, waa-
„rinottamifella kuultaisin, hymään syda-
„meen käckettaisin ja uskollisesti harjoitet-
„taisin!

7.) Jos me tahdomme tietä, „kmen-
„gä luona je ensimmäinm rakkaus Her«
„ran Ze'uxen tygö löyty,, niin pila mei-
dän wisusti waarinottaman milliset ne
ihmiset- olit, joista ylös luttusa E-pange-
liumisa puhutan. Ei ne ollet suruttomat,
jotka silmymähtawästi rywönt kai-
kellais.sa hengen ja lihan saostailudesa, ei
Myös Phan.eusten osakumpanit, jotta ul-

konai-
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konassen lumalisuden korialla peitolla
kaunistit Yhtä käändymätöindä ja häijyä
sydändä: maan kaikki olit he senkaltaiset,
Mc, totisesti olit usson kautta yhdistetyt
sen ulosluwatun Metziaxen kansa, joka
nyt oli tullut, ja Mka sydämmestä pel-
käistt Jumalala. Sillä maikka se näkyy,
eitä turmelus siihen aikan, olis niinkuin
tulwa lewennyt yli kaikkia ja että koko
ludan Kansa olis turmellut tiensä, ja
luopumtt esiisäimä totisesta Jumalan pel,
mosta; niin oli kuitengin Jumalalla wie«
lä tämän sugun seasa yxi pyhä siemen
jälM Me luemme Luc. 1: 6. Zacha-

riasta ja Elisabethista, että he molem-
mat „olit hurskaat Jumalan edesä, wa«
„eldawaisct kaikisa Herran kassyisä, ja
„säädyisZ laittamattomasti-,, Senkaltaiset
olit myös Simeon, Prophctissa -Hanna,
Joseph ja Maria ja kaikki muut, jotka
siihen aikaan lunastusta lerusalemisa odo-
tit. Tämä oli se oikia hellgellinen Israel,se pistunen ja salattu lauma, se totinen
elämän Jumalan Scurakunda, jofa
scn ensimmäisen rakkauden tuliset hiilet
wäkewästi hchkuit. Sentahdcn on myös
Pyhä Hengi-niin suurella huolella anda-
nut ylöeklrjoitta, mi!ä nämät ihmiset a-
jatcelit, puhuit ja teit Jemxen syndyisä ja
sen jälken, ko,?ä Händä asitetlin Herran
eteen että me kehoitttut hcidänesimerkicänsä, samalla lamalla uusisim-
me mndän Wapahtajammc päälle, ja Hän-dä rakastaisimme. Watzän edellä meidän
Teniämme puhutau, kuinga ensimmäi-
nen rakkaus osotta itfens wnnhan Si-
meonin tykönä. Hän otti nimittäin lap-sen syliinsä, ja kiitti Jumalat,-, ja sanoi:~Nyt sinä lasket Herra palwelias rau-
haan menemään, sanas jälkeen. S.llä
„miuun siimani omat nähnet sinun ailtu-
„des, jonga sinä walmistit kaikkein Kan-

„sain eteen, Walkeudexi walistamaan pa-
„kanoita, ja sinu:' Kansas Maciin kuu-
„niaxi.„ Luc. 2: 28 , 29', Zc», zl, 32.
Kuka ci hlwmaitse naista hänen käytö-
xistZnsä ja puheistansa, kuilga hänen sy-
dämensä Pyhälda Hmgelda oli sytytelty
palamaan rakkauteen sitä Wapahtajata
wastan, jonga hän oli niin kauwan jq
niin hartaasti ikäwöinnyt. Samallaisel-
la palamalla ja wilpittömällä rakkau-
della lesusta wastan olit myös niiden
muidengin sielut täytetyt, joista Tertisa
mailntan.

Tästä m!ee meidän oppia, ettei ta-
nakan aikana se ensimmäinen rakkaus ole
etsittämä suruttommn nmilman lasten ty,
könä. Silla niinkuin Johannes sanoo:
1 Kir- 2: 15. „los joku mailmaa ra-
hastaa, ei, hänesa"ole Isan rakkaus:,,
niin mahdamme mekin sanoa: Jos joku
mailmaa rakastaa, ei hänesa ole rakkaus
Herran lesux>n tygö. Edeldäpäin pitä
sydän olla käsitetty, lyöty ja runneldu
Jumalan sanan wasaran kautta: Sen
pitä olla saatetun syndeinsa tundcmiften
ja katumuxeen ja totiseen Jumalan pel-
koon, jos se kelwoilinen olla picä näke-
mään ja maistamaan, kuinga suloinen
Herra on, ja sen kautta sitä ensimmäistä
rakkautta Hauen tygönsä käsittämään.
Molli tosin ulkonaisen siwiäu ja nuhdet-
toman menonsa suhten, uskotta itstns,
ettei Hän ole peräii ilman tätä rakkaut-
ta, mutta hänen siwiasiä melwstanla ei
sowi mitään senkaltaista päältä: sillä synnin
ja mailman rakkaus walliise hänen, sy-
dandansä, maikka rangaistuxen pelko, eli
oman hyödytyxen jakunnianpyy.idö estää
sitä ulospuhkemasta silminnähtawäan Zu-
malattomuteen. Ia kuinga taidais le-suren rakkaus, sellaisesa sydamesa olla ja
asun? Ei ole siis muut sielut somc!iaat>,
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ensimmäisen rakkauden kansa-taipumaan
Icsuxen puoleen, kuin ne ainostans, joi-
fa cdelläkäynen wäkcwän ylöshelättämi-
stn Jumalan sanan kautta, ja totisen pa-
rannuxen jäljen, usto lesuxen päälle on
siennyt, ja jotka tämän uston woimasa
hyljäwät kaiken jumalattoman menon ja
mciilmallisen himon, ja eläwät siwiästi
hurstasti ja jumalisesti, niinkuin Joseph,
Maria, Simeon ja Anna , ehkei he kaik-
ki olis yhtä kanwas tullet uston wäke-
wydesä, ja sen hywän harjoittamisesi,.
Rakkaus on uston hedelmä. Mutta to-
lincn usto ei löydy muulla, kuin kusa to-
tilien käändymys on edelläkäynyt. Jos
ei meillä totinen usto ole lesuxen pääl-
le, kuinga taita rakkaus Hänen tygöns
olla totinen? Tosi on se kyllä, että sillä,
joka Jumalan armon kantta on ylöshe-
rätetty, ei kmkisti kohta ole ustostays tun-
duwa makuutus ja ilo: mutta niin pitä
kuitengin ikäwöitsemys Herran Dsuxen
perään hälien sielusansa löytymän; Hä-
nen pita yhden hartcchan ja
rukouxen alla odottaman yhtä selwem-
bätä ylöswalistusta meidän autudesiamm.e
Christuresa Icsuxesa. Senkaltaiset sielut
owat jollain tawalla niidenkaltaiset, jot-
ka I'rusalemisa odotit lunastusta. He 0-
wat Enlamcen waeldawaisten Opetus
lasten kaltaiset, Luc. 24: 32., joiden sy-
dän oli palawa rakkaudesta, maikka ei
he tiennct, että Herra lesus oli se, jo-
ka waelsi heioän kansansa. Näin käypi
wielä nylkin monelle,' joka wuodatta ky-
näleitä hänen syndeinfä tähden, mutta
ci saa yhtään lohdutusta; monelle, joka
walitta wiheliäilyttänsä ja turmelustansa,
unitta ei saa jotain ilahuttawaa tundoa
armosta. Näiloä ei puutu se ensimmäi»
nen rakkaus Herran lesuxen tygö, ehkä
he ei lue itsiänsä seukaltaisixi, jotka Hän-
d,ä rakastamat, He etsiwät Häudä niin-

kuin Mana haudan tykönä, ja ei tiedä
että Hän, kaMeiu katumaisten sieluin u-
stMnen rakastaja, on heitä niin lähellä.

Kuka oli se, joka kaiMn sndämelli-
simmästi rakasti Herraa lesusta? Epäile-
mätä Maria Hänen Ättinsä. Millä pala-
malla rakkaudella mahw, hän syleillä tckä
lapsukaistansa, josta han oli kuullut niin suu-
ria asiotta ennustetrawan. Me emme sa-
no sentähden ilman syytä, että rakkaus
Herran lesuxen tygö on suurin siinä sie-
lula, joka hengellisellä lamalla ia siinäymmäryxesä, kuin Zesus itse siitä puhuu
Match. 12: 49, 52. on Christmen äin,
jota asiata selkiämmästi edespäin edes-
pannaii. Me tahdomme nyt näyttä,

2.) Kuinga tämä rakkaus Icsuxen
tygZ itsens osotta ja ilmoitta. Josephi-
sta ja Mariasta sanotan Tcxtsiä, että
he ihmettelit niitä kuin hänestä fanottin.
Katso, täsä ihmettelemiselä osotta itsensse ensimmäinen rakkaus Herran lesuxen
Wgb. ZhmettelcmyS on monenlainen.
Se taita mm pian ylöskäydä tietämät-
tömydestä ja epäustofta, kuin lumalalhc»
waiwretusta tiedosta ja totisesta ussosta.
Mutta loscphifa ja Mariasa oli tämä
ihmcttelemys tiettäwästi uffon hedelmä,
yhdistetty sydämmellisen ilon kansa kai-
ken sen hywän ylitse, joka heille oli il-
moitettu Herrasta lesuresta. Nyt oli
hMä syy, että lukea tätä lasta iymclli»
sexilesaian ennustuxen jälken Lug.y: 6.
KuNn ajatelkon tämän asian päälle tar«
kcmmin sielunsa ylösrakennllxexi.

Niin osotta itsenS st ensnnmäinen
kaus Herran Icsuxcn tygö yhden wastuude-
sta snndynen sielun tykönä ihmettelemisiä
ja ilosa, kaiken sen hywc/i yli, kuin hän le-
sudesta tulee tietämään Opettajain ja mui-
den ustowaisten si-luin puheen, ja lii-
mMen kirjain lukemisen ia tutkimisen

kiMt<
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kautta- Totiseni, ft ensimmäinen rakkaus
on täytetty ihmettelemiiellä, täytetty ilo-
liikuturilla sen autuden Yli, joka lesuxe-
sa löyty, ja jota ci he ennen tnndenct
ole- Sielu ihmettelee sitä armoa, kuin
hänelle tapahtunut on. ja ei tteda, kuin-
ga suuresti hänen pi'ä kiitläman Jumala-
la sen edestä, että Hän niin sydämellise-
sti on arnnchtauut hända sumesa mah-
dottomudesansa, wetänyt handä tygönsa
rakkaudensa rihmalla, muuttanut hända
Pyhän Hengen kautta, ja suonut hänel-
le epäilemattömän toiwon ijankaikkisesta
autudesta- Oma hengellinel, koettelemus
kulleknn parahittcnn opetta tätä.

Mutta ajatelkam, mikä ilo mahtoi
Josephisi: ja Mariaja ylöskäyda, kosta
he nait niin monoa yhdistämän itsema
heidän kansansa tunnustamaan tata wasta-
syndynytta lasta sixi totisexi Mesziaxexi,
ustomaan Hänen päällensä, ja niin suure-
sti rakastamaan Händä. Ia juuri tämä
on ensimmäisen rakkauden lesuxeu tygö
oikia luondo. Kosta sydän toden sanoo,
mitä muut ainostans suullans wcisnwat:
„lesus ystäwän on paras, jono,' ei wer-
„taa löydy wiel';,, niin ei taida muutoin
olla, kuin Ma sielu suuresti iloitee, ko-
sta hän löyta toisen ihmillisen sydämen,
josa hohtaa samankaltainen rakkaus. Jo-
ta ustambaa senkaltaista han löyta', sila
enammin iloitsee hän Jumalan armostaja yltyy sen kautta wakewämdäan rak-
kauteen lesuxen lyqö. Talakin koette-
lemuxen kautta parahittain tietään. Ma-

ej tunne sitä, niin muodon kuin
ei han ole maistanut Christuxen rakkau
den woimaa ja suloisuutta sr,dämm?säi:'a.

Katsokat edespäin, kumga lemxenrakastajat meidän TMisämma pitäwal hei-täns koosa, ja kuinga Herra lemZ onle yxmänsä, jougq päMe he kaikin cht-

tawat mielens ja sydämcns. Hänestä/ pu-
huu Simeon. Hänestä puhuu Prophe-
titza 3lnna,-Joseph ja Maria, ja kaik-
ki, kuin lunastusta Jerusalemia oduiit,
kllulit ilolla sitä ylistystä ja kiitosta, kuin
tälle lapselle anntttm. Se oli niinkuin
ei he oliskan nähnet ja kuullet mitään
muuta, kuin Herraa lesusta- Hau oli
heille kaikki kaikua.

Senkaltaisesta laadusta on ensimmäi-
nen rakkaus lesuxen tygö. Jumaliset
kansapuhett omat sen suurimmat ilon ai-
nehet. Ei mikän muu ole min makia
kuulla, kuin se, joka lesuxeen kostee. Vii-
loin ollan myös ääneti, niinkuin
Maria ja muut, jotka saarnilla olit, ja
sallitan heidän puhua Hsuxesta, jotka
paremmin culldewat Hänen, ja owat wa-
rustemt suuremmalla wiisaudella ja koet-
telemuxella kuin me itse, niinkuin myös
kaikki Tertoä kuuldelit Simeonin ja Pro-phelitzall 2!nnan puhetta. Se on suiircn
waiwaxi yhdelle sielulle, jofa ensimmäi-
nen rakkaus on syttynyt, että olla niiden

joiden kan!a ei han taida puhua
sydämensä tawarasta lesilxesta, waan
räyty heidän hnkkoudensa tähden pu-
hua muista asioista, ehkä hän knitengin
kartta kelwoloinda ja turhaa jaaritusta.

Jumalan rakkaus ja edeskatsomus so-
witti lui!!, että Joseph jaMaria, jane toiset
uffowaistt, jotka olit 'aapuilla, tulit Simeon
uin ja A,'nan tyqö, jotka olit täynnäl!s
Chri Nl,ren nmdemisti. Niin pitawat it-
sensä ne, loisaciisimäinen rakkaus lesuxen
tnqö on syttynyt, enimmästi wanhain ty<
gö, jotka enämmn a-kaa owat 011-t Chri-
sinxeia ja paremmin tmwewat Herran
teitä , kuin he i se. Täällä nyt Marial-
le tkttawaxi thtiin,kuilma tämän lapsm
kansa käymän piti, ja mitä hän'itse puo-
lestans piti Iczuxen tykönä odottaman.
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Simconin sanat hänen tykönänsä mai-
katta: „Katso, tämä on pandu langemi-
„sexi ja noilsemisexi monelle Israelis.i, ja
„merktxi, jota wastan sanotan. Ia si-
„nungin sielus lävitse pilä miekan tay*
„män, että mouen sydäinen ajatuxet il-
„moitettasin.„ Mihinkä sywiin aMuriin
mahloi hän tulla, kosta hän tätä suwit-
ti yhteen niiden suurten ja ylistettäwäin
asiain kansa, kuin hän oli Engeleildä ja
paimenilda kuullut tästä lapsesta?

Mu,ta tämä on st oikia opetus, jo-
ka niille annettaman pitä, jollla st ensim-
mäinen rakka«s lesuxen tygö on. Niin
teit Hänen Apostolinsa ApM. T. 14: 22.

„He wahwi:il Opettislasten sieluja, ja
„nmwoit.heitä ilstosa pysymääl!, sano-
„den, että meidän pitä monen waiwan
„kautta Jumalan Waldakuiwaan tuleman
„sisäi.le.„ Niin opttti pawali alusta pi-
täin hänen ja Christuxen uffollista seura-
jatans Timorbeusta, että jotka

„towat, pitä wainoa kärsimän.,, 2 Tim.
3: 12.

Katlokat edespäin meidän Texti'äm-
mä, mingä wakewän ylöshnätyxen se en-
simmäinen rakkaus lesuxen tygö anoa,
ja kuinga se itsens osotta. Kosta ensixi
muutamat olit itsensä siinä yhdistänet,
nimittäin Joseph, Maria ja Simeon,
joilla oli lapsi kestcssänsa, niin tulee An-
na tähän seuraa!, kania, st Anna, joka
niin suuresti ylistetan hänen ustollisudens
ja kiiwaudensa talien lumalata ralwel-
le'a. Nyt „tuli hän sillä httkella siihen,
„ja mnös Herraa.,, Hän al-
koi siinä, josa Simeon lopetti. Ia niin
he molemmin Herralle tämän uhrin au-
liit: O Jumala, sinua me kiitäm- O
kuinga mahtoi tämä wahwistaa Josephia
ja Mariaa: Kuinga suunsti yltyi tä-

män kautta heidän rakkaudcnfa tuli
ran lesuxen tygö! Mutta katso! kohta
kokounduu tänne muitakin, nimiltäin„kaik-
„ki ne, jotka Irusalemisa odotlt lunastu-
„sta „ niin kutu setwillä sanoilla Textisä
seisoo. O! ajatclkam tämän päälle har-
taudella .Mika ilo mahtoi heidän stM
misänsä syttyä, kosta he omilla korwil-
lans kuulit, mitä Silneon ja Auna pu-
huit tästä lapsesta, silla he tunsit ep.äi!e-
mätä > äilä molembia senfalcalstxi, zotka
olit täynnäns uffoo ja Pyhää Hengee.
Kuinga mahtoi tämä Simeonin ja An-
nan puhet heitä lohdutta, ja heisä »vai-
kutta stkä ustoa että rakkautta Hesuxen
tygö.

Näin aina muullongin käypi. Se
ensimmäinen rakkaus I tygö on
yxi tuli,.joka pian uloslewiä, ja saat-
ta-muidengm sydämet samalla tawalla
palawaxi. Täsä sytty yxi kyntilä toise«
sta ja yxi tuli toisesta. Täsä tekemät lap-
set ja imewäiftt seuraa wanhoille, ja he
molemmin yhdistäwät äänensä Hosianna
weisatesa. Matth. 21: 15, i5. O et-
tä waan monen sydämesä ensimäisen rak-
kauden hiilet hehkuisit, kuinga wäkewä
Ylösherätys olis silloin toinwttawa l

Textisä luetan edespäin, että, „sitt,e
„kuin he olit kaikki tehnet Herran Lain jäl-
„ken, palaisit he Galileaan heidän Kau-
„pungli.isa Natsaretlin.,, He teit ja täy-
tit totisesti kaikki Herran Z.ain Men;
Mutta heidän ensimmäinen rakkaudens
Herran lesuxm tygö matkansaatti, että
he sen teit illolla, ja waikka he kaikkia
täytit, niin ei he kuitengan töidensä pääl-
le ustaldanef. Sndän oli täynäns rak-
kautta Zcsuxen tygö. Häneen oli se kiin-
nitetty. He olisit muutoingin kotia men-
net, mutta nyt menit he hcräitettynä ja
wahwistlttuna ensimmäistsä rakkaudesanft
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lesuxen tygö. Heillä o!i se kallis tawa-
r2 myötänsä, josta he ja ne muut Tein.
plisi olit min korkiasti iloinnet, nyt me-
nit he oikein ja hywin kotia. Nyt ei se
kuulunut niin kulu loh. 1 : 46. Tulle-
ko Narzarechista jotain hyrvää? Heillä
oli hywä myötänsä, ja he welt sen kan-
sansa Narzarcchim.

Katso näin on sen ensimmäisen rak-
kauden lesuxen tygö, asiat. Ihminm,
josa st un synynyc, teke mitä hänen tehdä
tulee, ja ei ole hidas siinä, waan tekesen miellsuosin ja ilolla. Rom. 12: n.
Mutta parahat työnsä ei hän kuiten-
gan lue mixikän: sillä ei hän ole mistän
muusta tietäwänänsä, kuin siitä, että hän
lesuxen tunde. Hän on kuuliainen Iu«
malan sanalle, mutta hän muistaa senohesa, että Christuxen armon kautta ai-
noastansa tuilan wanhurffaxi. ensim-mäinen rakkaus, on niin kiitoxella lelu-sta wastan täytetty, et ä st kernahastisois taitawansa kaikki tehdä, mutta luu-
lee ei mitan iehnensä, kuin le-fuxelle kelpaa. Ia kosta yri Sielu Her-
ran huunesa ön kehoitettu ensimaiseen rak-
kauteen, niin menee hän sydämellisellä i-
lofla kotia. Hänestä tulee toteen, mitä
Muut usein mastoin totuutta ulkokullatuil-
la huulilla Veisawit: „Nyt mekotta me-nnemme Herran havisi' lahjoisi' rikkaat.,,
WirsiK. N:o 2,9: w. 2.

Tetti tygopanee: ~Lapsi kaswoi ja
„wihwistui hengesä, ja täyttttin wiisau-z,della ja Jumalat, armo 01l hänen kan-sansa,.,, Kuinga funresti mahtoi ensim-
mäinen rakkaus Imixm tyuö Josephin
ja Marian luona lisänä; kosta he.joka
päiM näit lapsen tygökaswaftnsen, ja
myös sen kautta tulit ratki wahwistetuiriustosa Hänen päällensä ,a wakuutuxe-sansa, mä, kaikki piti täytetyn tulema-,,

kuin Hänestä sanottu oli. Niin on se.
Jos ustollisesti nmiettllän sen ensimaisen
rakkauden kansa, niin yri toiwsltawakas«
wando armosa on sictä eroittamatoin:
sillä se oi ole joutilas, maan se waati ja
pakotta ihmistä kaikesa Herran tyosä ri»
kastumaan. Za juuri sen sutzlen on E-
wangelium eroitettu Laista, että kosta tä-
mä jälkimäinen ei anna lepoa ja tytymii
siä ja i.'iin ei jotain oikiata kaswaichota,
niin se edellinen warustaa meitä hengelli-
sellä woimalla kaswamaan ja eoeskäymäänarmosa.

Nyt edesäseisowat koeturetkin ja km-
sauxet. Jos luetan, mitä kohta meidän
Tertimmä jalken seuraa, nimittäin etti
Joseph ja Maria kolmandena päiwanH
luulit lesuxen kadottanensa, niin tämä
todexi hawatan. „Me olemma sinua
„hettien etsinet,, sanoit Joseph ja Maria
lesurelle,, HändH wlhdoin löytäisänsä.
Mutta siitä emme nyt tahdo lawiammai-
da puhua.

Päätös.
flNe tahdomme nyt siitä, kuin edespan»

on, uloswetä kolme asianhaara
kestinäiseri opixi ja ylösrakennllxexi.

:). Pitä meidän suurella huolella
ahkeroitseman, että meisä se ensimmäinen
rakkaus lesuxm tygö syttyis, jos ei sejo ennen tapahtunut ole- O kuinga toi-
wottawa st olis, että tämä rakkaus löy-
tyis jokaistsa meisä, ja että me kaikin,
niinkuin Petari puhuu iKir. 2: 3. „uli-
„simme maistanet kuinqa luloinen Herra
„on.„ Niin se olla pi> äis. Sillä kosta
me lapsudesammt olemma Kast en liittoon
yiösocecut, min olis meidän sii-nä pysymän, ja ustolla jaraikaaoc,la alaii
rippuman kiinni i > yloäfyllän-t
oleman kaikcs, H rn,se sn ysl .>ywi.» kyllä ly

ssia,
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asia, että Malmöin yhtä ainoatakan löy.
ty', ioka ei ole Kasteen armosta polslan-
gennu'. ScntHhden myss suurin osa ih-
misistä, juopununna synnin ja mailman
-rakkaudesta, nuorndesta asti edespyrki
himoinsa halauM, ja Ylönkatsoo ja kau-
histuu Jumalan sanaa ja kaikkee hengel-
listä hynM ja tuffauu siihen- Ia tästäseuraa taas se, että suurin osa ei tjedä,
eikä tunne, eikä ole koetellut, mikä se en,
si»l,näinen rakksus Icsuxcn tygö, on. Ah!
te mailman Lapset! M tämä niin ole, ja ei-
kö teidän oma sydämenne sano teille, että
te oletta maallisesti mieldyntt, cttä te raka-
statte ja etsitte turhutta ja iloittelette siinä:
Mutta ChristillisyyZ on teille ja
tnormaxi luin ratki, ettette woi lukea Yh-
tä ainoatakan Lukua Raamatusa, mutta
testaatte siihen ja suotta, len enlte,? aikoja
loppuman. Eikö teidän täydy tunnustaa,
että kaikki teidän ChriMisydmne ja Ju-
malan palweluxelwe on waetöin ja »voi-
matoin, ja yli paljas warjomeno, jota te
waan näwyn wuoxi edesanne pidätte, il»
man wilpitöindä rakkautta Herran Ie-

t.ygö, josta teidän sydämenne on
peräti tphiä ja köyhä. O kuinga kauhi-
stamalle! ja haistwaiftt oletta te täsä ti-
lasa sen Pyhimmän Jumalan silmäin e-
oesä: ja scnkaltamcn on ihminen niinkau-
wan, kuin ci Christus uffon kautta asu
hänen sydämesänsä ja on niin muodon
lesuxen rakkautta mailla.

'

Tämä pitä
oleman ikänans kuin meidän sielumme sie-
lu ja meidän hengemme hengi, muutoin
me olemma el>swä!dH kuolleet. Jos ei
Christ«s ole mndän elämämme woima,
niin meidän elämä ei ole mahdollinen kut-
sutta elämät Minä sanon teille totuu-
den, elte ticdä, mikä oikia elämä on,
niin kauwan kuin- ette halaja Christuxen
wlkm;tta« O te wiheliäiftt, waikka ette

tunne Mheliäisyttänne! KatsMt kuiten-
gin, mitä mmimalla on tcille andamista?
eikö hän ole jnuri hawittömasti teitä pet-
tänyt? ja mitä muuta, kuin wihtliäisyt-
ta tuotta synd, myötänsä? Sitä wa-
ston waifutta Christus iioa sima ensim»
mäisesa rattaudesa,kuin sielu käsittä Hä-
nen puolesns. Kuinga tyhmästi te siis
siinä teette, että te niin hnrtahasti juoxet-
te mailman perähän ia hänen turhan ja
katowaisen himoilfa tahoen hyljazte
den niin suuren autuden° Mutta jos nyt
Jumala sanallens anda todisiuxcn teidän
omasa, tunnosanne, slta se on totuus, ja
että te ci wielä ole maistanet ja wieiä
wahemmin koetellct jotain enämbäta sii-
ta ensinmtäisestä rakkaudesta lesuxen ly-
gö, ah! pidäistö teidän wielä sywemmäl-
le wajoNamatt sydäMenne taman mail,
man Menoon. O mikä lntzmyys! Mat
sisä tcbkö, rakkaat ihmist:! Mailnw ma-
xaa pahan, palkan. Ma miele-
henne tulla, etm ls tälläkin eralla olette
neuwotut jotain parembata etsimään. lol-
lei te tätä neuwoa ota, niin m-
dän duomionns tulee sitä rassahamma.rf.
Se ontosi,ttta minä puhun yhdestä hy,
wöstä, jota ette tunne: silla rakkaus se
ensimmäinen rakkaus Issuxen tygö, on
teille yri outo asia. Mutta tutkitat itse,
etsikat Raamatusa, ja latsokat, jos ei ft
ole totuus? Teidän pits löytämän, etten
minä ole mitan sanonut, jolla ei ole
hywä perustus Jumalan sanasa. An-
vakat tämän taiwutta teitä etsimään
yhtä autuutta, joka teille tähän asti on
ollut tundemcuoin, että te saisitte jotain
totisempata, parempata ja woimalUtmpata
teidän siellullenne, kuin teillä tähän asti ollut
on. O kuinga hywin olis asianne/ jos tt
mailman rakkauden siaan saisitte maistaa
sitä ensimmäistä rakkautta Zesuren tygöi

Mut-
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Mutta te, jotka kartatte, wähimän-
kin olena karttawananna suuria syndcjä:
te, jotka tähän asti olette kirkosa käynet,
kln»Net saarna, tullet P. Ehtolliselle: Mut-
-5a kaiken tämän alla ette tiedä luistan
Hengen uudistuesta. Rom. 7: 6. ehkä
te olette teitänne pitänet hyminä Christi-
tyinä, ja ulkofullaisndesanns muita duo-
minnet, jotka eläwat siuuinnähtäwäsä pa-
hudesa! Kuinga kauwcm pitä teidän te-
kemän itssllelme waihen turzyaxi ja pe-
tsz:en warjelnxexi, waikka te sydändänne
tutkistelicsawarfm hywin taidatte ylymärtä,
että teildä puutlu ft ensimäinen rakkaus,
josta nyt puhuttuun. Myös siitäkin te

päättä taidatte, ettei teidän asianne ole
hywin, kosta ette wielä tunne eikä ym-
märrä sitä, josta Jumala ckuitengin niin
selkiästi puhuu, ja joka juuri ei niin pal-
jon tarkoita CHMiIWn elämän täydelli-
syttä, kuin enämmin sen alkua, jottga
tähden se myös kutsutan ensimmäMi rak-
kaudcxi. Mutta jos te löydätte tämän
teijdH puuttuman, niin tämä puutos js
pidäis kehoittcnncm teitä sitä etsimään,
kuin te olttta wiclä Jos te ky,
sytte, kuinga teidän tehdä pita, että tesen saisitte; niin miltä neuwon teitä:mengät Itsuxcu tygö, rukoilkat Händäyxinäisydcsä hartahasti, että Hän tekis
teitä kelwollistxi wastanottamaan tätä en-simmäljiä rakkautta Hänen tygöns. Ta-sa saarnafa on tosin puhuttu tästä asia-sta, luutta Christus on se ainoastansa,~oka wol teille anda tämän rakkauden.Te oletta tähän asti weisannet: lesngystawan on paras, mutta, sitäteynet muiden mukaan, ja ilman sydäm-men tunnota, ilman todeta, waikka si-nain wuoxi on niin kuulunut, kuin yxiyoytawa Hsnxen rattaude» liekki palaisittldän sicluisanne. Sentähden minä nyt

manaan teitä: Rukoilkat Herraa hartaa-sti, eitä Hän nyt alurj tahdois andatöille yhden wähäisen mutta totisen kipi-
nän, tästä rakkaudesta. Kuitengin soisinminä, että te täsä asiasa Marsin ahneetolijitte, ja että Ma kipinästä yxiwäke.vÄ
tulen liekki pian syttyis. Mutta rukoile
kat lesuxelda tätä ci amoasians suulla,
waan myös sydämellä, ja wältäkät kmk-
kia, kuin rnkouxenne kuulemista estää tai-
ta, min Herra lesus on andawa teille
kaikki mitä teidän sydämenne anooja täyt-
tämä kaikki teidän rukourenne.

2) „Kosta,ss ensimäinen rakkaus le-„suxen tygö on meisä yiöMynyt, ulin
„pitä meidän, sitä oikein harjoittaman ja
„huolella säilyttämän, ettei sitä kadottt-
„tc>ist.„ Täsä minä tygöpuhuttelen teitä,
jotka totudesa olette käsitetyt
ja jotka tunnette, mikä ensimäinen rak-

kaus on Christnren tygö. Mutta minun
rakkahan: lottakama itsestämme wisu wa3-
ri. Kuinga surkialta ft kuulu: „Minul-
,,la on sinua wastan, että sinä sen sinun„ensimmäisen rakkaudeS annoit ylön.„
Kuitengin se walitettawasti usein tapah-
tuu. Sentähden olkai warallanna, ja
ennen kaikkia minä neuwon teitä, älkät
aiwan paljo luottako itse päällenne täsäasiasa, sillä se wäkewingin ensimäinen rak-
kaus taita huomaitsemata,ja kossa wähinluullan, jähtyä ja kadota. Jos yri to-
tinen mielen muutos on teisä tapahtunut,
kuinga haluMsti te ahkeroitsette silloinkokonans teitä lesuxelle uhrata! Kuing»
loistaa tenä silloin kaikki siitä tulesta,kuin se ensimmäinen rakkaus on teisä sy-
tyttänyt! Kuinga suurella ilolla ja mie-
lisuosiolla te silloin mailman hyljätte ja
poiskiellätte, unhotatte sitä kuin takape-
rin on, ja samoatte sen perän, kuin edesä sei-soo. Maikka nyt tämä ahkcroitsemus, ha,H 3
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lu ja woima ei ole määräns fuhten yh-
täläinen kaikisa, niin sen kuittngin pttä,
mj ta itse asiaan tulee, kci ifa löytymän-
Koettelcmuxen kautta se parahitten ym-
märretä,,,'ja yri sielu. ;oka käändymi.-
sen läpi on oikun käynyt tietä stn- Jos
nyt, niu kuin on sanottu, se huokmsti ja
huomaitscmata taita tapahtua, ctta pois
luowman ensimmäiftl, rakkauden woima-
sta, niin emme tee määrin, jos me pi-
dämme itsestämme sitä epäluuloa, ettem-
me ole tainnet marsin uskollisesti menetel-
lä sen ensimäiftn rakkauden kansa. An-
na olla, ettemme olis siihen wiaMt; mi-
kä wahingo olis meillä siitä, jos me y-
lön huonosti ja alahmsesii« siinä ajatteli-
simme itsestämme? ja niin kuin me koh-
ta saamme kuulla, niin ei tahdo'Herra
mcitä hyljätä, waikka emmetäydelliseen
määrään ole siinä ensimmmsesä rakkaude-
fa ustollilet. Mutta hengen köyhyys on
«lna eroitta matoin ensimmäisestä rakkau-
desta, jos se muutoin totinm on. Jos
tämä hengen köyhyys on oikiasta laavu»
sta,niin se waali "ja yllyttä ihmistä kaik-
keen hywään,ja faatta händä likcmmäxi
ja likemmaxi Christuxen ofallismeen. Ia
kuitengin luule yxi senkaltainen Christu-
xe« rakastaja, ettei hän ole kaikki tehnyt,
tuin hänen olis pitänyt, ja että hän on
perän mahdotoin kalkkeen siihen armoon
ja laupjuteen, kuin Herra hänelle osot,
tanut on, niin kuin se tosin ongin. Jos
ei hän nyt ahkeroitse fäilyttä tätä hengen
köyhytiä, ja tuule itsänsä nkkahaxi, jaettä
hänellä on kyllä, niin hän pian memtta
taita ensimmäisen rakkaudensa. Mut-
ta se joka aina aMa i:stnsa Hefuxen kas-
woin eteen niin kuin yxi alastoin lapsi
äi insä eteen; eli lii .kuin kerjäläinen, jol-
la ei ole muuta, kuin se joka ihmisildH
hamUe anneta», joka löytä ltsens puut-

tuwaiexi kattila, ja nyt wasta ruoee le,suxen armon täydellisydcstä saamaan ar<
moa armosta, se on sowcliam, ctta f kä
säl! yltämään tykönänsä sen ensimmäisenrakkauden, että myös lisändymään ja
edeskäymään siinä: Ei hän orjalliftsta lain
pelwosta, maan lesuxen rakkandelda waa-
dittu, karta ja wältä kaikkia sila, joka
taitais häwittä ja tyhiärt tehdä hänen
ensimmäisen rakkaudensa lesuxe,; tygö.

Multa nyt pita ihmisen myös wal«
mistaman itlensä kiusauxeen. Mmi! tw
lee saarnata wäkewasti liikutetuxi, ja sil-
loin tahtoo Icfus wetä händä ensimmäi-seen rakkauteen Hänen tygöns. Mutta
kosta hän sitten palaja mailmaan, min
ajattelee hän kohta: Mitä mahlawat ih-
miset sanoa, jos se mielen muutos, pNH
warteen tuleman, kuin sinulda waadi-
tan. Etkö saata kättcä sen hywän sy-
dämehes, ehket sinä sitä juuri suullas
tunnusta. Nämät tulemat sittm ulko-
kullatuixi. Ei tulee meidän siis noudat-
ta mailman, ja meidän turmellun sydä-
men witttelyxiä. ja haukutuxia, waan ur-
holliscsii murta itftmme kaikkein estmen
ja wastusten läpilse- Ics rakkaus Icsu-
suM tygö on wilpttöi', niin hän ej H-
susta häpee, waan tunnustaa hänrä suul-
lansa, waikka hän koko mailmaka ftn-
tähden fyljeffellyri tulis. tel,,
„gän ilsiänsa petiäkö., sano Pawali i.
Cor. 3: 18. „los joku teistä itsensä !U,
„lee wlisaxi mailmasa, se tukon
„lyhmän> että han wiisaxi tulis. .Elta
mailnzalda häwäistystä karsia Isuxen
rakkauden tähden, ft ei ole st ainoa, e«käse suurin waiwa ja kiusaus niille, jo ka
siinä ensimmäisesä rakkauoesa ppsya tnh<
towat. Wiela on monda muuta
wempaa kiusausta, katkerampaa waiwaa,
jHihin yxi oikia lesuxen rakastaja ei saa
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tuffaua, mutta niitä lesuren woiman
wäkewydesä läpikäydä ja woitta.

Nyt Herra andakon teille, jossa se
ensimmäinen rakkaus on syttynyt, runsa-ana mitasa ussolliuulta, walppautta, ja
armon ja rukouxen Hengee. Si'ä sa-
maa lainatkon Hau myös teille jotka
wnsta olette, herätetyt Hiusta rakasta-
maan; ettei kumbikcm teista mahdais Chri-
stusta kadotta, waan Hänen totisefa rakka-
Udefansa alati lujasti pysyä jaedes käydä.

3) „Pitä meidän, jos me ensimmäi-nen rakkuuden hyljänet olemma, läydel»
„lä todella etsimän, että me sitä wastude-
„sta löytäisimme ja ussollisemmasti siinä
„pysy!simme. Niitä löyty Jumala pa-
ratko»! teidän feasanne, joiden omatun-
do todistaa, että he owat rumennet Ic-susta rokastamaan, mutta-siihen kohta tu-
staunet ja wajyntt. Teille, jotka senkab
taiftt oletta, niin Herra lesus nyt mi-
nun suuni kautta tzuuta: „muista kustos„!angeisit, ja teepcnarmus ja tee niitä en-
„simmaisiä töitä,,, Te ymmärrättä tä-
stä, että maikka te annoitte ylön sen tei-
dän ensimmäisen rakkaudenne, niin Hänkäypi kuitengin teidän Msäune, ylöset-
si teitä, ja kästee teitä jällenS syttymään
siihen rakkauteen, josta te luopunet oletta.
I«, mikä wielä enämbi on, niin Hän it»
fe tatztoo suoda teille woimaa, että tätä
täyttämään. Ah! mikä suloinen sanomael se ole teille, että Herra lesus on tul-lut mailmaan etsimään sitä, joka kadotet-
tu oli.- että Hän on koko mailman syn-
nit kandanut, niiden rangaistuxen ulos-ftlsonut, ja kaikki selwittänyt sen wanhur-lwhan Jumalan edesä synvisten puolesta-
Katso teidän ussottomudenne welaz, onlesus myös kandanut: myös sengin ede-stä on Hän werensä wuodattannt. Pa-hastukat, murhettikat sydämmestä tätäKidan ustottomuttanne sen ensimmäisen,

rakkauden hyljälesä: mutta ällät
luxiin ja papotuxiin ainoastans pyrykö:
älkät myös epäilkö teidän ylösnousemi"senne mahdollisudesta, ehkä tumgc, stluri-
ja waarassilien teidän langemiscnne olis
ollut. H kät jääkö silliä makamaan, waan
nostat ylös kiruhtain, koffa Ie>us nyt
niin armollisesti tahto teitä ylösautta,
ja wastuudesta wnrustaa teitä Mä ensiln-
mäistllä rakkaudella, jota te lyhmydesä
poishurwiteUtt oletta. Jos te Herrankurituren witsal, alla waikeroitsette ja
itkette ja turhaan lohdutusta odotatte,
min ottakat kärsimisellä tämä kuritus wa-
stan. Se on hywin ansaittu, ja Herratahtoo sen kautta wahwemmasti perustaa
ttila siinä hywevä. Kosta Hänen aikans
tulee, niin Hän katkoo «eidän päällenne,
niin kuin Herra lesus wuinen katsoi
pcrarin paolle, ja ylösojenda ja wir-
wmtta teitä. - Multa että se nyt niin työ-
läs on teille uudistua ensimaiseen rcckk.-u.
teen, niin olkon se teille opixi, että ussol-
llftmmasti, waarinotta itsestänne, kosta te
palautetut olette. Me käännämne ryc
meitam Hänen tyqönsä, joka on ltse rak-
kaus rukoillen tällä mutto:

Rukous.
HHffollinen ja raftsutzclja täiitetty Vapahtaja!

Gi»nlle olfyn liitos ja ylistys täm.in totuu-
den fanas edestä, fnins meilic ilmoittanut olet.
Siemen on ulosfytvctty. Auna siunaures, ett»
st sydämme» tekis juurta, siri kuin se u»
lospnhke ensimmäiseen raskauteen Sinun tygss.
Warjele sitä sitten kaikkein ustowaisten sieluin ty<
konä. Anna heille »alpvmis ja ustollisuus, ettei
he kostan tätä heidän ensimmäisiä rakkauttansa an»
daisi ylön, Mutt« jos !> tapahtuis, eli jo olit
tapchtunnl, niin ala wasy kurittamasta heidän sy<
dämiänsä tämän uffoltomnden tähden, sixi kuin
he tekewät varaimuien ja niitä ensimmäisiä töitä, ja
pä«stawal Sinun llastmldcstatygonsä.- Että Sinee
Sinu.» /aifaudes hnwnn suosion jälken etsisit heite?
ja meitä kaikkia, v! sit mettä ja me Sinusa, j«se «lkaus, jolla Sinun Isäs on Sinua rakasta»
nut, pyfyis ««A Amen.
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Uuden - Wnoden Päiwa-
Hcrra, joka on luwannut kaikki uudexi tchdä, Hän lMdistakon myös
"rakkaudcnsa mcidan tnkönämme, ja tehkön mcitn uusixl Llwndokap-

paleixi Christuxesa. Amen.

sydämiämme keffenäm
tämän Vuoden alusa Herra-n kas»
woin edesä näin rukoilemaan:

Sinä Loppumatoin ja Hankaikkinen
Jumala, joka ijankaikkisudesta olet meitä
rakastanut Christuxesa Zesuxesa, ajan täy'
töxesä andanut Hänen meille Wapahw-
jaxi, ja siunannut meitä Hanesa, er.a
kukin Mndyis synneistänsä jasais iian-
kaikkiftn elämän. Uudista nyt tämä Chri-
stuxesa walmistettu siunaus, ja anna se
wäkewästi ja ruusahasti kaikisa meisä
tulla täytetyxi!

Uudista siunauxes meidän Runin-
gamme yli.. Kaunista Sinun Woidel-
Hus sielua kaikilla taiwallMa lahjoilla
Christuxesa ja suo Hänelle pit-
kää ikää ja kaikellaista KuninMWa me-
nestystä. Sinna Hänen hallitttsta-s ja
edesottamisians koko Waldakunnafa, että
Han pois poissans kaiken sen kulu paha o:i ja
edcsauttais iM hywää, Sinun Pyhälle
Nimelles kunniaxi ja ylistyxcxi.

Ussollinen Jumala' olkon SinuN
c.rmockätes lewitetty meidän Drotmin-
yinnna päälle. Kuule kaikki ne rukou-
xet, jotka yhteisesti ja erinomaisesti Hänen e,
desiänsä «vuodatetun, ja siuna Hänen
sielunsa Sinun rarkaudesas nyt ja aina.

Sinna 2>esti Drorrnmgiä sielun
ja ruumihin puolesta. Kiinnitä Hänensydämensä Simm pelkoos. Alöspidä Hä-
nen terweydensä ja elämänsä koko maa-
kunnalle iloxi.

Uudista Sinun siunauxes Kruunu
Printsin, Perw3ö Printstiu ja Printses-
soin, za koko sen Kuningalli-en Huo<
nsn yli. Täytä Heidän päällensä Vi-
nun armo-neuwos Christuxesa lesuxesa.

Siuna kaikki Chnstiilinen Esuvalda
kaikesa mailmala, ja tee portit ja owet
korttaxi ja lawiaxi, Christuxen, Kmuuga-
sten Kuningahan mihin sisälle menniv
olemaan ja asumaan.

Siuna Saarna-wirkaa koks Maa<-
kuunasa, että m, jotka sitä edesseisowat,
mahoaisir Sinun armos ja sisällHaluwai-sen woimas kautta, osotta itsens Sinun
oikioixi palwelioixes opisa ja elämäsä,
ja että he ilolla näkisit pimeyden wal/
dakunnan hämiämijen, ja Christuxey ar-
mo wa!dakun!>an ylöskäymisen. -

Aia o lunlala! wastuudesta sluna-
maan koko rätä Seuvakundaa. Anna
Sinun sanas kaikkein sen jastnden seasa
olla ~hapatoxen wertainen, jonga waimo
„otti ja sekoitti kolmeen wakkaan jauhaa
„stihen kaikki happani. Match,
iz: 33. Älä anna synnin heitä happat-
ta, waan suo heille yxi oikia rakkaus si<
nun sanahas (jonga päälle wiela paljon
puuttu), mi totinen isominen ja janomi»
nen Sinun totuudes ja wanhnrstaudes
perään, ljoka isominen ja sanominen moi-
nen tykönä kaiwatan> että se armo ja,
to'uus, joka on tullut lesuxsn Christuxen
kautta, mahdais suloiftsti läpihapannutta
heidän sydämiänsä. Kosta he myös e»,^
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sin etsiwät Sinun waldakundaas ja Si-
run w,intzurstauttas, niin mma heille sit-
ten kaikkia muniakin hywäa lygölangeta.
Mjn siuna lN)l Herra Herra , Esiwaidaa
ja alammoisia, Kirkkoja ja Skouiuja ko-
ko Maakunnasa,Opcttaita ja fanankuuli-
otta, tvanhoja, wanhembia ja lapsia, i«
sändä-ja perhcwäkca, nuorukaisia ja neit-
syjä, etä he ormos-ja apus kautta olisit
ja pysyisit osMsncl Sinun
siinä järjchyresä, kuin Sinä sanasas edes-
kirjoittanut olcr. Amen.

Rakastetut Herrasa.' Mitä me niin
muodon olemme lomeN toisiliemu'.? luma-
lalda toiwottanet, sila me nyt myös tah-
domme ylimielisesti meill.mme pyytä Her-
ran kansa ja awuxi buuta Handä'
sinnauxens täyttämlsesiäja erinomattainet-
tä wZkewa waikums ftnrais sen sanan myö-
tä, joka tällä erällä on ilmoitettawa. Kuule
-meitä, Isä meidän, l. n. e.

EwaiigMmz. Luc. 2: 21.
-aikaan, fosta fahdclan.!'aiwaa 'kulunut

V«/ o!i, että Lapsi piti ymbannsleikattmmn,
kulsitttin häncn nimensä Icsus, joka niin oli En«gliiliä is ennen kutsuttu, kuin Hau sikisi äitinsäkobdusa.

Rakassctut Herrafa! me tahdomme
tämän rMluctun Tenin jotzdatuxesta e-
desafttta

Uutisen Chrisiuxm rakkaudesta mei-
tä kohtaan»

,) Hänen Mbärins leikkauxestns.
2) Hänen niinsl,sä kutsumisesa.

NDitä „Christuxen rakkauden uuti-seen Hänen nmbärins leikkauxelanstulee, niin on tietää, että päätarkoitus
nnidän Tmisämme ei katso Cb'istuzenymbärmsleikkauxen päässe, waan Hänenmensä kutsumisen päälle, ja M ymhänns

leikkauxesta ainoastans maiuitan niinkuin
yhdestä merkillisestä asiasta sinä aikana, kuin
Hänelle mmi cmnettin. Kuttenginon.tar-
pellinen, että me tätäkin asiaa tarkemmin
orimma tundemaan ja siitä hsybyty,rcn
wedämme sielullenn.ne.

Imbärilislcikkaus oli st liiton merk-
ki, jonga Jumala teki 2!brahaunn kansa
i Mos. K» '?'- ~Han ustoi Herran
jaHän luki hänelle sen wanhurffauderi i
Mos. K. !6: b; „ Hän sn ymbänns-
„l?ikkauten merkin wahwistuxexi, että bärt
„o!i uffon kautta wanhurstaxi tehty. R<>m.
4: 11. Mutta mingätähden piti Chri-
sturen anda itsensä ynMrinsleikara? Ei
Hän ullut syndinen, ja -sen suhten ei Hän
tarwinnut niinkuin me, nston kautta wan-
hurffaxi tulla; ci Hän myös tainnut wa-
stanotta merlkiä wah-
wistnxexl uffon wanyurffaudcha. Apo-
stoli Pawali wastaa tämän päälle. 'Gal.
4:4, 5. „Ko!ka aika oli täytetty, lä-
„hetti Jumala Poikansa syndynen wainw'
„sta lain alaifcxi tehdyn: Että Hän ne,
,F>tka Lain alaiset olit, lunastais, e!tH
„me Hänen lapsixeus luttaisln.„ TäiK
me että Ci)vistus,Humalan Poi-
ka, Lain Herra, L.iwn Tekiä ja Wäli-
Mies, on audrmut ilonsa Lain alle siM
muotoa, että Hän andoi ymbärine-
leikata, ja teki itsens sen kalttta welka-
pääxi pitäniään kaikkea lakia. Gal.
5:3, Mutta mingätabden Hän niin
heitti itsens Lain alle? H) mei-
tä , lumstaii. Lain alda. Tämä ei ole
kuttengan niin ymmärrettäwä, tui!: 'Chr>>
stns olis tahtonut tehdä meitä ichwal-
daisixi ja toimitta lihalle wähindäkHn 'ÄI«
pautta, että syndiä Pois se- Ci?ri-
„stus ei ole tullut Laria päästämään wnan

mitä ftli noudattamiftcw
tulee Maith. '7< ,-ei Lakia lyhiäu te,
„ftmään, waan wahwistainaan sitä. Rom.

3' 31,
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3: Zi. se pitä nii-l ymmärretcä-
män, että Hän on meitä pelastama, i)
Ltr.lnoniaUistn Lain warjomenoista Wan-
hasa Testamentifä, jotka erinomaisesti Ja-
dan Kansaa tarkoitit. 2) Että emme tu-
le wanhurstaxi Lain kautta s tämä ei ol-
lut ennengän mahdollinen, Pawalin todi-
stuxen jälken Rom. 3:3) waan saanl-
me uskon kautta Christuxen päälle ilinan
Haita Yhden Jumalan ede'ä Mpamaisen
wanhurstaudlM. Gal. z: 21, 22. Et-
tä Laki ei taida meitä kadotta, ja kirou-
sta huuta meidän ylitsemme, jotka, totisen
uskon kautta olemma Cyristnxesa. Gal.
3: 13. Rom. 8: 1. 4! Että Laki ei
«vaadi eikä pakota mitä uskomaista; orjuden
hengi lakkaa, ja me ttme Cyristuxen Hengen
waikutuxista mielisuosiolla kuin me o-
olemma welkapäät tekemään, ja me Juma-
lan armon kauna woimme. 1. Tim-1:8, 9>

Mutta mi:ä me nyt hawaissemme
tästä, kuin sanottu on, ja mitä Christu-
fen ymbärinsltikeaus osotta meille? Jo,
„Uutiftn HHne,l rakkaudestans meitä koy-
„raan.„ O mlkä rakkaus ei se jo ollut,
että se »iankaikkinen Sana tuli lihan,
että Jumalan Poika ~tuli osallisen liha-
ista ja merestä» niinkuin .lapsillakin on
„!iha ja weri.,, Hebr. 2:'i4- Mutta
katso täsä on nyt yxi näkywämdi todistus
Hänen suuresta Rakkaudestani Täsä o--
wat ne ensimäiset werenpisarat Hänestä,
joka tahdot ristin hirsipuun päällä wuo-«
datta kaiken werensä sinun edestäs. Tasa
on humalan wiatoin Karitsa, se pieni-
nen lesuS syndisen lihan hahmoja,
Rom. S: z- joka anda itsensä kansa me-
netellä, niinkuin mekin, ehkä Hän isman
synnitä sikisi Pyhästä Hengestä Neltsen
tNarian kohdu!a. Hän on «ullut, niin-
kuin yN meistä. Sitä nämät
rat osottawat. Puhtahasta rakkaudesta

nuilä kohtaan, kärsi Hai,
sen tussalllsen kiwun,jonga ymbälins lcik-
caus saatti Halien pistusells rumihilicns.
Niillkuin Z)'kä kihlauxesa lahjoitta morsia-
meU?>!s Mun merkkiä ja panttia hänen
rakkaudestansa, niin myös tcke: sinun
Weri-Y'käs sinulle, sinä uffowainen sie-
lu. Haa sanoo: Mmä rakastan sinua,
ja tahdon tehdä sinun autnaxi: Seutäh»
den minä karsin tämän kiwun ja ulos,
wuodatan näm-at weripistrat. Ne olko»
nyt mttkixi minun rakkau estani: Zz wuo-
den perästä tahdon minä näkywämmän
todistuxen anda sen päälle. Silloin mi-
nä sallin itsiäni sinun lähtes ruostitta ja
orjantappuroilla kruunata, niin että weri<
juoxee minun päästäni ja ruumihistani:
Za, sillotil tahdon minä alsda nseni ri-
stinnaullta kasista ja jalwoista, ja awa«
ta minun kylkeen kuhällä, että siitä kaik-
ki minun wereni uloswuotais. Sillä
sinä, o sielu, olet minulle niin kallis ja
rakas, että minä sinun tahdon lunastaa
kaikista synneistä, kuolemasta ja perkllen
mallan alda wapahta ja päästää ei kul-
lalla eikä hopialla, mutta minun pyhällä
ja tallilla werelläni, että sinä minuu o-
mani olisit, minun waldakunnasani mi-
nun allani eläisit, ja palwelisit minua i-
jankaikkisesa wanhurffandesa wialtomude-sa ja cmtuudesa. Katsotat uutista Chri-
stuxen rakkaudesta meitä kohtaan Hänen
ymbärius leikkauxesansa!,, Me tuiki-
stelemme nyt

2) Uutista Hänen rakkaudestani
meitä kohtaan Hänen nimensä kutsunmsesa. , „Silloin kutsuttin Hänen nimensä
, lesus, jokaniin oli Engelildä jo ennen
„kutsultu, kutu Hän sikisi Oitinsä koh-onsa,, sanoo meidänTextimme, sen tau'l<>
johdattain meidän ajaluxemme sen pääl-
le, kuin oli edellä käynyt, ja selwästilietä cmdain, että Hänen nimensä tosin

pmbärins-
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ymbarinsleikkauxesa kutsuttin Ie su s,
ljoka epäilemätä tapahdui muiden ihmi-
sten läsnä ollesa, että tämä nimi olis
tullut tkttäwäxi, ja Hänen Peesenans
tutuxi sixi kuinH.in itse työsH oli) Mut-
ta myös, että tämä nimi oli Hänelle jo
ennen annettu, ei cunoastans äittn kohdu-
saollesansa, Matth. i: 2l. waan
myös ennen knin Hän siklsi, koffa En-
Zeli sanoi Neitftlle Marialle Nazarethi-
sä: „katso, sinä siirat kchdusas »a syn-
„nytäl Pojw: ja sinun pi ä ku suman„Hänen nimensä lesitt-,, Luc 1: Zi.Tämä on l iin tukkaan u! spandu 2.uc-
kahalda meidän Texwämmä, tiedoxi meil-
le, ettei tcknä nimi ollnt anntttu Lap-
selle ihmisten tahdosta, waan Jumalanneuwon jalken.

La niin,kuin tämä laosi ei ole jo-ku pallas ihnnnen, we,an Jumalan Poi-kii niin ei täsa tap.chtunut nii.-kum mui-den lBec! kansa, jorki saksansati siitä itse ti dH mitään, ett my's heil-lä ole jokll ajatus ja päätarkoitus sii-nä; Waan niinkuin Isän Hl aalan Poi-ka, jo aikaa ennen oli sanonut: „Karsc>
„minä tulen; Raama-usa on minusta kir-
,>jotteltu„ Ps. 4a: 8. niin on Hän joedeidäpain päättä- yt, että Hänellä pitioleman se nimi räalletarkottainsen kautta, että, koko Hänen suuri rak-kauden) tyo lähan nimeen sisällesnljetai-sm. Kosta Han,nyf.ttse työsä otti rä-niäl, nimen ihmisten seasa, niin on Hänk"U«ta edestuonut uutisen Hänen täy-delsiftsta rakk.udestai.ft, pounesansa ih-nnstci, suuh!,n läca' sioista nin-eä Ie-'A,"- k'"" itsens li'ildä kltt-Wtta. Nlmkuln Hän sanoa: Kat-okat, minä olen teidän Wwahsajcmne,
yurjkauteen, wlhasta armoon, kuolemasta

elämään, kadotuxesta ijankalkkiseen autuu-
teen: Mutta millä tawalla minä tahdonwapah:a-teitä, sen te taidatte hawata mi-
stä
nä tämän nimen olen ottanut. Se ol«
kon kirjoitettu teidän sydämiin: se olko-l
merkitty teidän rindaanne, ja kosta te pe-
rahäna-attelette len ymmärryssä, niin
te sen kautta aina tulette herätetyin to-
tiseen käändymis>en synnistä, ja eläwään
u!?oon minun päälleni. Oikat aina mii,
läytety' wäkewyoellä ja antuuoessa, että
te jalwoillamm tallatte syndiä, kuKe-
mala, perkelettä ja helwttnä, sixi kuin
te mwun nimeeni riemulla stsä!lec>siutte
ijankaikkiseen kunniaan. Katsokat täsauutista lesuxen rakkaudessa, jonga Hänmeille tarjoo niiniä'ottaisansa.

Päätös.'
Voss.tt ylös te kaikki, jotka nyt olettä

tasa saapuilla tänä Uuden-wuyd-n
päiwänä. Icittäkät takanne sen wanhattwuoden ja koko teidän elämänne synnit.
Nostat! Herra tahtoo jotaln uutta, luoda,
ettei sitä wa.chcm sillen ajateldais. No-stal! minä julistan teille Herran nimeen,
ettei Hän tahdo, että joku teistä pitäis
»aadä makamaan synneisänsä. Minä o-
len wastuudesta siunannnt teitä Hänennimeensä. Jos tämä siunaus Mi le-
wämän.teidän ylitsenne, niin pttä tei-dän synneijZännä luopuman. ,Se joka et
ole parannusta tehnyt wanhalla wuodel-la, hän tehkon sitä tässä uudella. Ssjok., wanhalla wuodella on sulkenut sy«dändäns Zesuxelda, hän mvatkon sitä nyt
uudella. Minä lupaan hänelle Herrannim en, että ios häil kuulee jä noudattatämän herätyxen, niin se mainittu siu-naus pilä tungeuman hänen sieluhuns,ja ylönpaldjsestj täytetyfj tuleman. Ehri,

stus
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ftus on andanut welipisaransa teille uu-
den wuodcn lahjaxi- Mitä wielä? Hän
en sitten kaiken wercns andanut wuota,
ja silla teitä ostanut. Ette ole teidän
omanne. Andakat siis te myös Hänelle
teidän sydämenne Uudenwuoden lahjaxi.
Andakat Hänelle kaikki se meri, kuin tei,
dän suonilanne liikku- Andakat Hänel-
le kaikki teidän sielunne woimat. Jos
talwastelee wanhaa Adamia, kosta sy-
tän pi ä ymbärinsleikattaman, niin on
on myös kiwistellyt Jumalan Karitsaa,
kosta Hän andoi itsensä Lain alleja ym-
bä insleikattin, ja wielä enämmin, ko-
sta Hän oliymäellä polki Jumalan toi-
han wiinakuurnaa ja Hänen hikens oli
niinkuin wel ipisarat, kosta Hän tuli ruo-
stituxi ja orj nlarpmalla kruunatuxi, ko-
sta Hän tapettu, ristin hirsipuusa, kosta
Hän ripoui niilckuin yxi kirous taiwa-
han ja maan wälillä ja huusi: „Minun
„lumalan, Minun Jumalan? Mixis -

„lönannoit minun.,, Matth. 27: 46. Ei
mahda stntähden kukaan anda itfenS estää
parannuxesta sen kautta, että se on li-
halle ja w.relle waiwaxi.

Mitä sinä nyt tahdot tehdä, o syn-
dincn! Kakso! Tänä uudenwuoden räi-
wänä astuu Herra Isus Ewangeliumm-.
fa sanafa kuin kafwcis elehen
ja sanoo: pulasta rakkaudesta sinua ja

kaikkia syntisiä wastan olen minä tullut
mailinaan, että minä wereni sinun täh°
tes, wuod. ttaistn. Ia katso! täsä owat
ne ensimäif-t Mripisarat; ne owat yxi
päälle luottttaw,, merkki siitä mittamat-
tomassa rakkaudesta, jolla minä sinua sylei-
len Ah! taipuk.n sen kautta sinun kiwiko-
wa sydämes, käändymään synnistä Minun

Sinä tarwitset minun apuani
monasti tänä wuonna: niin älä tänä en-
simmäisnä päiwänä kiillä minun anomi-

stani, että anda minulle sinun sydämes;
etten minä tulis waadituxi taas kieldä»
mään sinun rukoustas, kostas joudut waa-
ran ja hätään. Nyt sano urhollisesti y»
lös tänä uudenwuoden päiwänä kaikki o-
sallisuus, petkelen synnin ja tämän ma-

. ilman menon kansa. Anna minulle sy«
dän parannuxefa ja uffofa. Sydän mi<
nulle. Siihen on minulla suurin oikin»,
sillä mi"ä olen sen ostanut werelläni.
Jos se maxais sinulle kilwoilusta ja kam-
pausta, ja, jos sinun ~wcreengin asti pi-
„däis wastanseisoman kllwoitellen syndiä
„wastan, „ niin älä sinengän hämmästete.
Minun nimeni on lesus: Minä tahdo»
autta sinua läpi. Ei yxikän päiwä tä-
nä wuonna pidä ohttsemenemän, jona ei
sinun pidä saaman wastalkuisia todistuxia
siitä, että minä olen sinun auttajas ja
Wapahtajas. Alota sitä nyt ymmärtä»
mään tänäpänä, cttä sinä sitä koettelisitsitä wissimwästi muina päiwinä.

Ah! Rakastetut Herrasa, te jotka
nyt kuulette tätä, älkön kukaan teistä
paaduttako sydämenne. Minä sanon wie-
lä , että jos se sinnaus, joka minun pu«
hceni alusa sanoltin kaikkein ylitse, piti,
kaikille hywaxi tuleman, niin se pitä ta-
pahtuman totisesa parannnxen ja kään-,
dymisen järjestyxesä. Minä toiwon, ah!
että minun toiwoni perustettu olis, etlä
te ny: alotatletä'ä wuotla Jumalan kan-isa, että, jos tähän asti on laimilyöch,
te ny' täydellä todella ahke oitfttta ;ul,
la työsä ja totuus sa oikioixi Ch-istityixisi
ja että te tänäpänä annatte Haralle Ie«suxelle uutisen teidän rakkaudestanne, yh<
den fydäm-n, joka wilritlömästi uhraa
it ms Hänelle, niin kuin Hän mnös lä-
näpänä,on ilmoittanut teille uutisen Ha<
nen rakkaudestansa ymbarinskiktauxesans/
ja »iimia Maisansa.

Muttst
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Mutta te, jotka jo olette awannet
Hänelle sydämenne, te, jotka, ustotte Hä-
nen päällensä ja waellatte Hänen aste-
leisanla! te oletta osallisixi tullet „Chri-
„stuxen ymbarinslelkkauxesta, joka ei ta-
,,pc-hdu kasilla, kosta te poispanitte syn-
„nin ruumin iihasa-,, Te ette ole ainoa-
stans Kast Hesa wastanottanet sm suurim-
man eawaran,waan se on nyt myös sy-
dämiinne kätketty uffon kautta. Harjoit-
takat nyt se hengellinen ymbärinSleik-
kaus uston kautta, joka wastanotta Ch;i-
swxelda woimaa. Alkat ymbärinsleik-
fauxen weistä kostan poispango. Ahke-roitkat kaikina päiwina läpi koko wuoden
heikkouden syndejä poispanna, sitten kuin

synnin herraus on teista luowutettu.
nen nimens/eli oikeimmin sanotM, Hä»itse, lesus, pitH oleman teille alltuus j»
wäkewyys elämäsa ja kuolemasa. Hän
on wiepa teitä sinne, jo-fa Hän ilse on 5
ja josa ei muuta löydy, kuin sula kun-
nia ja autuus. Amen.

Rukous.
lesu! se siunaus, jong« «,e >,lem<

me Sinuioa pytanct tata uulta wiwtta al<
faisa- Anna liittimen Sinun rafkaudestas, jongas
«mille taritset ymbariusleikkauresas ja niintä ot<
taisas olla wakewa meidän sicluifamme, niin ctts
me Uudenwuoden lahja», snnaisimme Sinulle uu»
tisen meidän parannurcsta»,, meidän «skostam j»
rakkaubestam Oinu» tygös ja siinä pysywäiset «li»
simme loppuun asti! Amcn..

Lähimmäinen Sunnuntai Uuden Wuoden pmwasta.
lesus Chrisms, jonga armo ia rakkaus on ylönpaldiststi funrcmbi ja

jalombi/ kuin me woimme ajatella; lesus LhrtstUs, jola on a-
sunut meidän stasam, ja nmfahasli osottanut saman rakkandens
meitä wastcm; Han tulkon nwös nyt armollans, laupiudcllaus,
smnaurcllans incidän tvkömme, ja totmittakon Sanans kautta mei-
dän sydämiimme > unta Jumalalle otollinen ja meille hyödyllinen
on. Amen.

Herrasa'. Me tiedämme,
/U. että tämän Sunnuntain Ewcmge-

3. Lugusta, ja edessftrla Christursn koste-
hen. Se mainitsee, kuinga Herra lesus
tuli Galileasta Jordaniin lohannexentygö ansamaan itsens kastaa haneldä:
kuinga lesns ja Johannes ei ainoastans

toinen toistans, kuinga heidän
piti tekemän Jumalan tahdon ja täyltä-

man kaikkee wanhurffautta, waan myös
kuinga se Pyhä jaKorkiasti ylistetty Kol«
meyhtcys ilmoitti itsens niin lalosti, ettK
seurawaisina aikoina on ratki ttckut sa-
nanlaffuxi: Jos tahdotan tuta Kulnu«
naisuden salai<uutta, niin pitä lorda-
,uin mentämän, ja katsottaman, mtta
siellä tapahdut, kosta F sus kastettiin
lohannerelda.Tasä Herran lesuxen ja Hoham«cs

Ka-

67lluden Wuoden Päiwä.



Kastajan yhdesä ollesa tapahduit niin mar-
sin erinomaiset astat, ettei meillä ole mi-
tan niiden rinnalle panemista. Kuitengin
lohduttamat meitä Herran lesuren sanat
Manh. 28 : 2li. kossa Hän sanoo:
„Kntso, minä olen teidän kansanne joka
„päiwä mailman lovpunn asti.,, Ia
Matth. 13: 2Q. „Kusa kaxt tahikka kol-
„me tulemat kokoon minun nimeeni, sii-
nnä minä olen heidän keskellänsä,,, Meil-
lä on sentähden syystä se ussallus Hä-
neen, cttä Hän >lyt myös on meidän
tykönäm ja meidän kansam, niin muo-
don kuin me ei ainoastans ole kokoontul-
lct Hänen nimeensä kuulemaan ja tut-
kimaan Hänen sanansa, maan myös sen-
Zin suhten, että me nyt olemme alkanet
phden Uuden wuoden: longa tähden me
rnyös tahdomme uudi'?aa meidän rakkau<
demme, toiwottain uutta siunausta ja
uutta armoa lumalaloa ja meidän Wa-
palMjaldam-

Niin käännän minä nyt itseni Her-
ran meidän Jumalamme puoleen Her<
ran lesuren nimeen. Händä awu,uhuu-
dan minä nöyrydeN, ja nlkoilen Hän-
da ttidän puolestanne: D Jumala/suu-
ri Almofa, Laupiudcsa ja
desä! Anna ie armo, jcn-ga niin monena
lvuonno perätysten olet wasymatä osot-
tanut talle Seurakunnalle, wastuudesm
tämän wuoden kanja, hänen -ylit-
sens ylöskäydä niinkuin aamurusto,
ja Mne händä edespaiil Sinun armos ja
rakkaudcs merkin. Joka hänelle alusta
on ilmoitettu, <e olkon, niinkuin yri elä-
wa siemen, joka ei huku, maan joka alati
uutta hedelmää teke Sinun cdesäö. Siu-
na sttä wa-teu se salni, joka tästälähin
kaikessa uffollisudella tulee ilmoitcttawari,
että se waikult.iis totien parannuren hei-
dän sydämisäns, jotka ftn kuulemat/

myös heidängiu tykönänsä, jotka tähän,
asti ei ole tahtonet harhoilda teildäns taan-
dyä. <piuna kaikki, jotka sekä wanhain
että nuortm tykönä uEolliftsii työtä te«
kamat sanasa, että kaikki hywin menestyis,
ja he M, päiwa lohduttttailin sananhedelmästä ja waikuturesta. Siuna Kä-
stynhaloiat tasa paikkakunnasa, ja hallit,se heitä Hengelläs, että he oikein Mir-
kansa Herrasa edcsseisoisit, ja Sinun siu<
nauxes tulis heidäzz ja Sinun Seurakun
das ylitse. Siuna kaikki tämän
kuiumn jäsenet, ja.poistorju heistä kaik-
ki se, joka taita olla Sinun siunamelles
estehexi, eli weta heidän päätlens kirou
xen jä Sinun wanhurssaat duomios. Ä
lä wäsy, o Jumala kärsiwMsyyttä, pit
kämielisyyttä rakkautta ja lcmxiutta mei-l-
le ofottanuista. Olkon tämäkin minun
esirukoureni heille simmuMi Christuxell
tähven. Amm.

Me joudutamme sanan tut<
kimiseen, rukoillen edelläVoittam lun:a-
-lalda siunausta siihen Herran rukouMa;
Isä meidän, j. n. e.

/Aulioin tuli lesus Galilivsta lordc!'''in lehaN«
nccci, tyaö, kiistatta h,!!>r!d,'. Mntt,, I)«

Hannes kielsi Hancldä »'an-idc': mi»!' tai- ilsen
Sinnlda tasiclta, ja Sinä tulet nunnn tyköni?
Niin wastais lesus, ja sanoi hänelle- salli n>'t, sil-
lä näin meidän wfti ft!issea wanbilrffa.llta täyttä:
Ia hän sallci Hänen. Kussa lefts kasttttu oli,
astui Haa kohta »los wcdesi:, ia ta'so,, tai>vaat
ankenit Hänelle, ja Hän Mi Ininalan Henycn
tnlcwan alas, niinkuin kyhtyisen, i« l»K",van Ha<
nen päällensä. IZ fatsi), ääni taiwasta sanoi:
tän,ä un sc Minun rakas Poikani, iohonga min«
mielistyin.

„Herran Herran Hengi on mimm
„päälläni, sentähden on Herra mmua
„woidellut saarnamaan köyhille hywaä sss--
ftlwmata. Hän on minun lähettänyt pa«

IMN-
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„randamaan särjettyjä sydummita: saar-
tamaan sangeille Ilmastusta ja sidotuille
„paasemista,!aarnamaan Herran öwllzsta
„wuotta.„ 3täisä sanoin, Rakastetut
Herrasa on lesaias, Lug. bl: 1, 2. e«
dcldäpain ilmoittanut sitä uutta ja Her-
ran otollista wuo'ta, jota Christuxcn piti
saarnaman. Siliä se on Christus, joka
täsä edeöasetetan puhuwaisna, jota Hän
myös ilse tictiawäxi tekee Luc. 4: 21.

Matth. 1,1: 5. Mutta nämät sanat ei
warsin käynet täy?öxeen Christilxen fyn-
dymisesä, kuin mämmin Händä kastetta,-
sa; sillä silloin aloni Han sila työtä te-
kemään, jota Hän sitlni joka päiwa toi-
mitti, ja joka Hänestä oli edeldapäin il-
moitettu lesaialoa edestuoduisa sanoifa.
I', Herrala cdeöiuennytD.Lutherus puhuu
jangen jalosti tästä asiasta silla muoto:Ewan-
gelistat puhumat sangen mähän Herran le-suxen lapsude,!a. Heriendäwät
nen kolmunden kymmeneen ajastaikaansa,
ja puhuma siitä Mirasta, jonga tähoen
Hän oli ittlktt> S.ltä ei he niin paljon
ennän jouduta itsiänö; maan puhumat suu-
rcffa ahktrudcila ja huolella Hät-en 'a-
ncistans, ?l'ao!!tanja ja tunnusKtahdeistan-sä, e-rä y/'.ny!lä näky:', kumga ftkäwonhasa eltä ttudesa Tcstamez,llsä erino-
niaisesti emmmästi Cbr:stuxen Kastetta
kappaletta Siilä myös UusiTestamemi alj.tan ja Christuxensta. Tätä hän lawiant.naZd.! ulostoimit-
ta hänen Kirkko-Postillasansa tämänSunnunt. p. Ewcmgelmmia selittäisä, ja
panee sen rinnalle ei amoastans sanatles. 61: 1. wcmn myös Apost. T. 1:1.Mare. 1: 1. stn kautta näyttaxensä, kuin-ga Uunen Testamentin ja Christuxcnarmo?waldakuni>an alku pitä crinömaift-ft» lutttaman tästq M»-, NM polku-

ja me tahdomme noudatta, ja niin pal-
jon kuin ajcm'lyhrMsys salli, ylös lue,
tusta Textistä edcsafttta

Herran undenja armollisen Wuo.
dm ailna.

1) Nusä asianhaaroisa, jotka edellä,
käwic Cyristurell Rastetta, ja

2) Jotka myötästuraisir Christuxenkastecra, ja jotka sen kansa olir yh-
distetyt.
„Inmala andakon kaikki Christuxsn„tähden tulla niin siunatun, kuin mc si-

„!a rukoillet olcnnna! Amenl,,
Cdellinen Osa.

pakastetut Herrasa, että lyhykäisytta
woitm, niin me ainoastans merkit,semme kolme niistä asianhaaroista, jst-

ka cdMkäwit Cbristux n Kastetta, joi-
hin mnös ne muut sisalksaljetan: l)
Kuincm Icsus tuli Galileasta IcHanne-xen tygö, kastetta hanelda- 2) Kmngc,
Johannes ei tahwmtt Christilsta kastaa.
3) Kuinga kuiscnain lesuS ylipuhuttelt
hända sitä lckcmään.

Ic'l!xen cnleininen on jokapaikasa
merkitlawa. Han kutsutan sixi, joka
tuleman pitZ. Matth. n: 13. Erin-
omaltain tosin Pyhä Hengi Mamatu-sa puhuu. „Häncn tulemi-cstansa lihasa,
„ja Hänen .tulennastansa duomiolle,,
niinkliin ne, jotkaenimmästjpitä pandanlan
sydämen päälle. KuittnZin tulee meidän
w su waari otsa, kosta paitsi sitä puhutan
Christnxcn tulemisesta. Silla Ehostuson sula Miisaus, sula Rakkaus, sulaN)oima. Niin ustin siis kuin Hän tu-
lee, nun Hänen tulemiscns muafa on se
wiifssus, rakkaus, totuus ja woima, kuin

Raa-
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Raamattu näyttä Häncsä o!?Wan. Tä«
sä tulee Hän Galileasta Jordaniin, Jo-
hannien tygö, kastetta häneldä- Tä-
sä näkyy Hänen wiisimdens siinä, että
Hän otta oikiasia ajasta waari, ulos-
toimittaisansa Jumalan neuwoa meidän
outudestam. -Hänen rakkaudens sii H,
että Hän itse tulee ja edesasetta itsensä,
ehkä Hän tiesi, että Hänen piti tuleman
niin kasteturi kärsimisellä, kuin nyt we,
dellä: Hänen rotuudens, että Hänen pi-
ti täyttämän kaikki, kuin Hänestä kirjoi-
tettu oli: Hänen woimans, josa Hän
nyt meni täyttämään kaikkea wanhursta-
utta: ja tämä siihen kostee, että Hän
nyt alotti saarnamaan uutta ja Herran
armollista wuotta.

Mutta me näemmä, että Johannes
kielsi Häneldä Kast hen, sanoden: „Mi-
„nä tarwilsen Sinulda kastetta, ja Si»
„nä tulet minun sygöni.,, lohalines
oli lähetetty, ennen kuin lesus tuli- Kaik-
ki Kansa juozl sen edellisen peräsä, en-
nen ruin he tiesit siitä jälkimäiftstä.
Mlltta Johannes ei ajatellut itscstans suu-
remmasti kui>! sowei, ja kökötti kaikisa
tiloisa kätensä lesuxen päälle, niinkuin
sen, jonga piti alkaman sitä uutta ja
H.>rrcm otollista wuotta. Sentähden on
myös tämä lohanncxen esielemys ylös-
kirjoitettu, että me siitä näkisimme, kuin-
ga suunsa arwosa Hän piti Herraa
lesusta myös ennengin, kuin hän näki
Jumalan Hengen tuleman Hänen pääl-
lensä, jota Jumala kuitengin oli mää-
rännyt ja andanut hänelle stn ylimmäi-
sen todistuxexi, että lesus totisesti oli
Christus. Nämät sanat, joilla Johan-nes tygöpuhutteli lesusta, johdattamat
meitä siis lesuz-en tygö, Häneldä odot-
tamaan sitä uutts ja armollista Herran
muytta. ,

Mutta kuinga wastaa lesus HändH)
Hän sanoi: ~Salli nyt, Mä näin mei«
„dän sopi kaikkea wanhurstautta täyttä.,,
Tämän wastcmren päälle lallci Johannes
Hämlle sitä. Mingätähden? Sillä hän
ustoi, että lesus tiesi paremmin kuin hän,
mitä piti tapahtuman ja täytettämän yri
toisensa jällen, että k.ikki waichurstaus
täyte?täist>n. Johannexen kuuliai/uus Her-
raa Christusta wastan ! sillä kuuliaisuu-
desta kasti hän Hänen) johdatta meitä
myös Hänen tyyonsä, niinkuin ftn oi-
kian Miehen tygö, jonga piti alottaman
.sitä Herran uutta ja armollista wuot-
ta, ja jolle me kaikin olemme uffon kuu-
liaisuutta welwolliset. Tutkistelkam nyt

lalkimaifesä Osasa.
<7tseä Christuxen Kastetta, ja sitä kuin
<,) sen kansa yhdistetty oli. Kasteye,
sta puhutan ainoastans yhdellä sanalla,
kosta se kuulu: Rosta lesus kastettu o,
li. Hän oli itsensä riisunut; Hän astui
alas Jordaniin, ja anda itsensä Juhan,
nexelda uoottaa Jordanin wttem. Tä-
sä ei mitan erinomaista tapahtunut; waan
Herran lesuxen kansa tehtin, niinkuin
muiden ihmisten, se on syndisten kansa,
jotka annoit heitäns kastaa Johanncxel-
da. Mutta tä'ä salaisuus lesus
ei ole syndinen, waan Jumalan wmtoin
Karitsa, joka nyt seisoo Jordanin wir-
rasa ja andaa Händäns kastaa samalta
tawalla kuin syndiset, että Han sen kaut-
ta a,lkais saarnamaan uutta ja Herran
armollista wuotta, ja tietä andais, että
Hän tahtoi kanda meidän syndimme, ja
puhdistaa meitä niistä Hänen werellänsä.
Se luonnollinen silmä ei näe täsä lnuu-
ta kuin sen ulkonaisen Kastchen toinvitu-
<cen: Mutta usson silmä katsoo stn pääl-
le, kuin nyt on sanottu.

Siina
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Siina me tulemma wahwistetuxi sen
kautta, kum Christnren Kastehen kansa
oli yhdistelty, ja josta Textin lopulla pu,

hutan: „Hän astui kohta ylös medestä,
„ja katso! Taiwat aukenit Hänelle ja Hän
„naki Jumalan Hengen tuleman alas
..niinkuin kyhkyilm ja tuleman Hänen
„pää!lensa. Ia katso! ääni taiwasta sa-
„noi: Tämä on se minun rakas Poika-
ani, johonga minä mielistyin.,, Kaikki
on täsä merkillinen. Hän nousi kohta
ylös medestä: ja kohta piti nyt se uusi
ja otollinen Herran wuosi alkuns saaman.
Ia karso! knulu se: Meidän pitä siitä
waariottaman: Nyt on se uusi ja Her-
ran otollinen wuosi tulema. Lucas ty-

.göpanee: LuZ. ?: 21. Hän rukoili- Tä-
sä hcnvatan" siis, kuka on meidän Ma
Plimmäinen Pappimme, joka rukouxel-
lans awaa tuimahan ja Jumalan sydä-
men. Niin aukenit caiwaat Hänelle,
kuu»u se edespäin. Merkittämme tasä,
kemsa meidän pitä löytymän, jos me
myös tahdomme tätä uutta ja armollista
Herran wuotts,ja että taiwas pitä meil-
le awmtaman, nimittäin Christuresa, niin-
kuin Pawali joka paikasa ja erinomaise-
sti Phil. 3: mntä neuwoo. „Ia lo-
„hannes näki Jumalan Hengen tuleman
«alas niinkuin fybkyilen ja tuleman Hä-
„nen päällensä,, Tämä oli se merkki,
jonga Jumala oli andamtt Johanneille,
tttä lesus oli Christus Jumalan Poika,
joka piti kastaman Pyhällä Hengellä loh.
1: 33. 34> tygöns pilä meidän
käymän, jos me muutoin tahdomme osal-
lisin tulla uudesta ja armollisesta Herran
«vuodesta. Ia karsc»! ääni raina-
sta. Täsä on sen Taiwalliftu Isän ääln',
loka itse todistaa Pojastansa. O ihmet-tä! O rakkautta! Jumala johdinta meitä
Ase äänellänsä tailvaasia Herran lesuxen

tygö, niinkuin sen, jonga kautta meHä-
neldä saamme yhden uuden ja armollisen
«vuoden. Sillä Hän sanoi: „Tämä on„se minun rakab Poikain, johonga minä
„mielistyin.„ Se on niin ymmärrettäws:
Tämä on se, jonga tygö teidän pita kään-
dymän ja jonga päälle teidän pitä u-
stoman. Tämä on se, jonga sanaa tei-
dän pita wastanottaman; Minä tahdon
Hänen tähtensä olla teille armollinen. Mi-
nä tahdon täällä Minun armowaldaknn-
nafani maan päällä ja sitten kunnian
waldakunnasa ijäti mielistyä teihin/ niin
että tästälähin amoastans yxi ainoa
mon ja rakkauden wuosi oleman pitä,
nimitäin se loppumatoin »'iankaikkisuus:
Sillä se, joka tekee parannuxen, uffos
EwanZeliumia, ja pysyy täsä minun Po-jasani, händä tahdon mins rakastaa, ja
awa ja i iankaikkisesti iloni ja mielisuosio-
ni hane-a löy'a. Niin olemma me nyt
siis myös katsellet sen uuden ja armolli-sen Herran wuoden alkua, ja sitä k»in sm
kansa yhdistetty oli.

Paatos.
Hlh! Rakastewt Herrasa, katselkam wi«
asusti, kuinga me kaikesta tästä, Ju-
malan tahdon jalken hyötyisimme, ja
niinkuin meidän sielumme tila sitä waati.

Tasa tygöpuhuttelen minä ensixi nii-
tä, jotka tosin suullans tunnllstawat Chri-
sturen, ja sentahden tahtomat tuetta osal-
lisin Herran uudesta ja armollisesta wuv-
desta, ehkei hewiela sydämestä ole kään-
dynet Christuxen puoleen, waan pitä-
mät historiallisen suu-uffons sinä oikia-
na, elämänä ja autuaxitekewaifnä usso-
na, ja sen ohefa edespprkiwät synneisän-
sä. Mitä minä ennen tehnyt olen niin
monena rukous-ja katumus päiwänä, mi-
tä minä myös m ole muija faarnoisa o«

hit-
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hitsepannut, sitä teen minä nyt tällä e-
rälla wastuudesta. Minä huudan teille
lohanneren ja Christuxen kansa: „Tch-

varannus, silla taiwan waldaknnda
„on lähestynyt; katsokat, tchkät senkal-
,,daisia hcdelmita, kuin parannuxeen sopi „
Se on mahdotoin, että te au?uaxi tulet-
te, ilman yhtä totista varannusta ja sy-
dämen ja mielenmuutosta. Te mahdatte
olla kastetut; Te mahdatta kuussa kuinga
monia saarnoja,tuin tahdotte; Teillä mah,
ta olla sywakin tieto Christilllsydesa; Te
mahdatte edesännä pilä sitä eii sitä hy-
wää ulkonaista harjoitusta: Niin minä
kujtengin tänäpaua sanon ja julistan
teille, mitä mma ennen tuhansin kerroin
olen kertonut: Että teidän sydämenne pi-
tä perinpohjin lulla muutetuxi; se pita
fiirrettämän. wanhasta unten 'chndymi-
seen; lihallijesta su-
ruttomudesta totiseen Jumalan pelkoon:
suu-ustosta elZwäan ustoon, synnin pal-
tvcluxesta wanhnrffaudeu palweluxeen:
se pila täytettämän lesuxen Christuxen
rakkaudella maiimattisen rakkauden siaan.
Muutoin on koko teidan'toiwo:'ne ja kaik-
ki teidän lohoutuxenne yxi sula waarä
luulo ja kumaus. Muutoin te lrpulla löy-
dätte itsenne hirmuijesti pttetyri, sillä ko-
sta te ajattelette Herran armollisen wuo-
den teihin kossewan, niin te saatte Her-
ran koston paiwaä wastanotta, jollaHän
on uhannut kaikkia niitä, jotka ei ole to-
tuudelle kuuliaiset. Niin kuulkat kuiten-
gin Herran sanaa tanaoäiwäna: j>!> suo-
ton humala, että se ikänans kuin ym-
bäriwaeldms teidän stasanne, ja herätte-
lis itstkutakin !>iin woilnallffssti, ettei han
enän taiyais riilotclki ja salata itsens o-
malda tunnoldansa,waan tundis fydäm-
mesänsä, eitä hän on juuri se sama, jo-
hon tämä lmhdellus kosiee, eli ettei hän

wielä ole sydanlestansa kaändynyt Her-z
ran tygö. Teitä kaikkia, jotka omisct tun,
noisa! ne olctta -näin lumalalda sivutut, >-

tcttä kaikkia ymdaripiitttan minä
ja rakkauden käsiVarsilla, ja asetan tei«
ta Herran etchcn, rukoillen teidän ede-
stänne. Ah Herra! Kmso heidän puoie-
heno:käani:ä heitä: suo heille totista pa-
rannnren armoa: anna heidän katua per-
kelen paussia: oMa HM tundemaan,
elta Sinä olet se s joka HM niin kau«
wcui olet etsinyt, ja joka nyt wastuude-
sta lariNel heille armoa, että wihdoin
wiimcingin se sana, jota niin' kauwan
on ollut kylmetty heidän sydämensä ko-
maan ja h.delmattömaan pcldoon, ylös--
kawis ja hedelmät tekis ja he saisit niin-
muodon oikein hyölyä siitä totuudesta,
kuin l>ille on ilmamitu. Nyt mi un
rakwbani! niilckliin minä puolestani yii->
stän Jumalala, joka minulle sen launu-
den tehnyt on,rttä mi a tämän , emvon
ja nuhtehen olea ftialu,' laskea teidän sy-
dämenne päälle, niin on minulla myös
toiwo teista, eitä te. tämän klttoxessa
nette, otatte sanan kätkettä '

sen hywaän syöameen, ja emmitte sen pe-
lastaa teitä lurmcluxesta.

Minä.puhini coiscxi teille, Te, jot«
ka sanaile olelle kuuliaiset ollet, «a oma«
sta koetttlcmuxesta oppinet-, mikä se
että sielusa-sa ja sydämesa sa tuta
ran uutta ja armollista »vuotta. Te olet-
te maistanet Ewangeliumin woimia. Ell
myös, jollei te niin tunduwmscsti ole si-l
ta mustaa saanet, kuin te suone» olisitte,,niin on teillä kuitengin hengen könnys,
yxi särjetty sydän, ja mitä muuta mkia-sa waäditan sichen, että hnö-
dytyxen kansa kuulla, kuinga Herra I-sus saarna yhtä uutta ja armollista Hw
ran wuotca meille. Kosta nyt Zumal»
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on tätä waikuttanut teidän sieluisanne,
ja te myös wihacttte sitä wanhacz menoa

teidän luonnollistsa tilasanne, jasitä wa-
stan sydämestä rakastatte sitä uutta me-
noa armon tilasa,niin minulle sen kaut-
ta tygölangia ilo ja lohdutus minun wi-
rasam. Mutta mieleenjohdattakat teille,
ctta se nyt on teidän kutsumisenne wel-
w»llisuS, että olla niin kuin suola koko
Seurakunnalle. Kawahtakat sentähden
ttitänne, ettette palajaisi wanhaan meno-
onne. Silla kosta su.'la kadotta woiman-
sa, millä silloin suolattaman
keroitkat ratki enämmin siitä, että te o«
lisitte yn hywä Herran suola, että
muut, jotka näkemät teidän pysywäifyt-
tänne, ja muita hywiä hedelmiä, kuin
Jumalan sana teifä teke, siitä yltyisit
myös sydämestä käändymään Jumalanpuoleen. Niinkuin te, sen tiedon jälken
kuin Jumala teille andanut on, tahdot-te, että muiden vita elämän, niin aset-takat te itsenne samalla tawalla esikuwa-xi hejlle. Rukoilkat sitä Herraa, joka ei
ainoastans ole andanut saarnata uutta ja
armollista wuottansa teille, waan myös
fitä alkanut teidän sielullanne; rukoilkatHäneldä kaikkea tarpehellista woimaa ja
wäkcwyyttä uuteen ja pyhään elämän,
niinkuin myös Christilliften kärsimiseen,
los te tuktte mahdolliseni arwatuxi, eträkärsiä Pilkkaa Christuxen nimen, ja Hä-m «euramisens tähden, eli myös mo»u-
liaisesa ahdistuxesa, kastetta sillä kastchel-lo, jolla Hän kastettu on. Te soisit-te, että te Häneldä kastettaisi» Pyhän
Hengen elämällä medellä, ja että teidänfielunna päälle Hänen Armonsa « wirrat
wuodatettaisin. Se on hnwä, että tetata halajatte, ja Herra lesus on se

myös, jokakastaa Pyhässä Hengellä. Mtt-
ta jos te tahdotte, että Jumalan pitä täyt«
tämän teidän toiwotuxenne, niin olkot
pysywäistt jokapäiwäsefä paranneen har-
joituxesa, walwsmisesa ja rukomesa, nöy-
rydesä, ja sydämelliftsä weljellisesä rak-
kaudesa;älkät ylönkatsoko ketän, jollaei olese armo, kuin teille on tapahtunut: älkät
kadehtiko, jos jollekkin olis suotu suu-
rembi armo kuin teille; rakastakat Ju-
malan fanaa: kuulkat ja tutkikat sitä mie-
lellänne,, jo noudattakat sitä; uudistakat
joka päiwä teidän kilwsitusianne syndiH
wastan; olkat kärsiwäNistt, kosta ei kaik-
ki ulkonaisesti niin käy, knin teidän li-
hallenne ja werellenne kelpaa; Andakatsen käydä, niinkuin se käy; Te olette kui-
tengin sen parhan osan walinnet ja tie-
dätte, että Herra on alkanut yhtä uut-
ta ja armollista wuotta teidän sydämiän-
ne. Iloilka-t siitä. YlistMt kiittävät
Herraa sen edestä. Nautttkat Hänen hy«
wyttänsä hywällä ja tyiywäisellä omal-
la tunnolla, hywin tieten, että ?ämä uusija armollinen Herran wuosi ?j ole kostan
loppuma, wacm että teidän pitä uffon
kautta menemän ajasta ijankackkisuteen,
ja niin pysymän Herran tykönä alati ja
ijäisesii, Amen.

Rukous.'
Sinulle olkon vlistys i« k,it„s,

»>/ ettäs tallakin kerralla annoit armos Ginuilscnias saarnainiseen. Anna, rtta se rukous, joka
taman uuden wuoden sisallekaobesa, meilda tehty
on, taman Seurakunnan edestä, tulis siuuaunllaja woimalla taytetyri. Siuna myös opeturcn ia
nMeen sanat, niin hywin niisa, jotka wiela e!a«
wat menos«!sa,etla he kaatnixi tulisit, kuin
myös niisa, joisa Sinun uusi j« armollinen wuo<
des jo on aljettu, ctta h' wahwisiuisit jo,!xus«n-sa, ja pysyisit Sinulle »Miisna-heidän elänim, äloppuun asti. Amen.

kop-
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Loppiainen.
lesus Christus, mailman walkcus, walaisson nleita elämän walkcu-

dclla, ja hautokon meidän sydämemme Jumalan rakkaudella! Amen.
Herrasi,! käsnäolewai-

nen Znhla-päiwa, eri-pattkakun-
nisä eri-nimessä kutsutan. Mut-

ta jos kysytän, mistä Ewangeliumisa pu-
hutan, niin wastatam, että siinä, puhu-
tan Tietäjistä Idäiftlda maalda. Olis
toiwottttawa,että jokainenperäänajaturel-
la mieleens johdattais, kuiitga nairen Tie-
täitten wiisaus crinomaltain osotti itsensä
siinä, että he etseit Christusta, ja ei taan-
net ennen, kuin he. hänen lcysit, ja
»öyttyänsä, kumarten rllkoilit Händä.
Tästä tulee meidän oppia, mitä meidän-
gin pitä lukeman sixi suurimmaxi wiisau-
dexi.. Jokainen meistä ei tahdo tulla tyh-
män ja ymmärtämättömän arwatuxi,
«vaan wiifahan ja taitawaxi. Jokainen
häpee, jos ilmei tulee, että hän on ie-sens tyhmästi menetellyt joiuin asiasa. E»
pinomaisesi, kysymät ne wiisaudezl perään,
jotka owat kästynhaldiat muiden päässe
mailmasa, ja jotka tahtomat painarvisu
toimitmisa elämänsä kulutta. Mingätäh-
den owat Skoulnc, ja Tie-
don-seurat asetetut? Minää tähden kaik-
-scm Kansain tykönä yhlcimä opetus-huonei-
sa lapsia ja nozzrukaista neuwotan?
Mingätähden owat wiisaat, oppcncet ja
ymmärtäväiset michet aina ollet korkissaarwosa pidttyt mailmasa? Jo: wiisaus
on licttikwästi YN sangen jalo omaisuus,
ja tuotta yhdslle ih-niftlle, toisen suhten,
yhden sangiu suurcn edun.

Tänäpänä meille Tie-
taita Idaiseidä maalda, jc,t'"a aikanans
olit wiisaudens suhlcn 4utur kaitcsa mail«

malc». Ei ainoasians waai,
myös pakanalliset Viljoirrajar s owat mi?
stä puhunet. Mutta mifä sei'oi heidän
wiiscmdens? Siinä että he elstit Chri,
siusia suurimmalla ahkenidessa, ja ei cm-
danet sielullensa lepoa, ennen kuin helöysit, opcit tundemaan ja kumarten ru-
koilit Händä. Katsotat: Tämä on st
totinen wiisaus. Jos yxi ihminen muisa
asioisa olis täydellinen, niin ei hän kui-
tengan mitan maxa, jos ei hänellä olt
tämä wiisaus,. la, jos hän myös tie.
tms kaiken Jumalan sanan, zkuin Bid-
liäsä on kirjoitettu, nuttta olis huolima-
toin Christusta etftisä, niin hän sntlö«masii kutsutan wiisahaxi. -Mc hawaitftm-
me ssta Mmmäisisä Papeisa ja Kirjain
oppineisa lerusaleuusa, joissa tosin oli
Jumalan sana, ja taisit wastata niiden
kysymysten päässe, jotka ylösnousit Chri-
stuxcsta, mutta olit kmcengin perinpohjin
tyhmät ja sokiat. Tlilkat siis ja kurki,
stelkam lämäolewaisecn Zuhla-päiwän

niinkuin «'peiliin ja op-
pikam siitä sitä totisia wiisautta, ynnä
sitä tyhmyttä, joka on tätä wiisautta ma-
stan. Ahkerojtkam sinä edessiscstä, ja
wälttäkam sitä jälkimäistä. Tätä
tahdomme me edellä kmMa rukoilla Ju-
malala Hänen Pyhän Hengensä awMa,
Herran rulouMa: Isa meidän, j. n. e.

EwangcUum, Matth. 2. i -1?.
lesus snndnmit oli Bttl>lchc!nisa ludall

maalla, Kuninsssss Herodcrcn
tietäjät tulit idästä ImMcmiin ja sanoit: Kuso
on st syndynyt ludalaificn Kuningas? S'.!la me

näin»
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näimme Hänen Tähtensä idäsä, ia tulimma Hän»
da fuuiarten rukoileusaan. Kosta Kuningas He<
wdcs sen kuuli, hämmästyi hän ja kai M Icrizsa'
lem hänen kansansa. Ia koksis kaikki Alimmaiset
Papit, ja Kiriuwppenct Kansan seasa, ja kyseli
heildä Cbrisiuren piti. Ia he sa<
noit hänelle.-Blthlehemisä luda» maalla: silla niin
on Prouhelaii kautta tnjoitctiu: Ia sinä I'ttb!e<
hein ludan maasn, cl sinä ole suin-.in r?,'hin lu<
dan Pää > Ruhtinasten feasa>: sillä sinusta un tule»
wa se Ruhtinas, jonna minun Kansaani Israe»
lia öitä hallitscilian, Silloin kutsm Herodes tie,
täjät salaa, ia tutkisteli wisusti heilda, millä aja!»
la Tahti ilmestyi. Ia lähetti heidän Bethlehemiin,
ja sanoi: menaät ja kosykät w,susti lapsesta, j«
kosta te ländatce, niin ilmsiltakat minulle, että
miiläkin tulisin ja kumartuisin Händä. Kosta hl
olit Kulonaan kuullet, menit he matkaansa: ja
katso, tähti jonqa he olit nähnet idäsä, käwi hei»
dan edellänsä, niin kauwan kuin hän edelläkäy-
den se,sahti sen paikan »äälle josa laon oli. Kosta
he tähden näit, ihastui! he janoni suurella ilolla. Ia
menit hnonescen, löftsit lapsen Otiusä Marian
fanja: maahan lanaeisit ja rukoilit häudä: ja a<
waisit tawaransa, ja, lahjoitit hänelle kuldaa, ja
Pyhäsauwua, ja Mirrhamila. Ia Jumala talsi
heitä uncsa Heroderen tynö halajamasta: Ia he
menit toista tietä omalle maa lcnsa.

Me tahdomme ylösluetusta Ewang.
Tenistä edesasttta

Tmkizmoxi:
Wnsautta ja Tyhmyyttä.

edellistä halullisesi:, sitä jälki,
mäistä,' huolimattomasi: Christuxenersilnisesä.
„Herra Ylöswalaise meidän Sielum-me Sinun miilaudcllas, että me tundi-

/,simme meidän tyhmydemme, ahkeroitsi-
„llmme siilä totisesta wiisaudesta niin kau-
„wail kuin me elämme, ja silten nautit-
„s!jimme sm hedelniää simä autuallisesa„ljankaikki!udesa! Amen-,,

Edellistsa Osasa
Me tcchdomme tutkistella „sitä totista„wlisautta halulllsesa Christuren et-

„simistsä.„ Me tahdomme noudatta mei-
dän Terttämme. Siinä omat meillä Tie-täjät Idästä, niinkuin yri speili, josa
meidän sitä näkemän ja oppia tnndemaan
sitä totista wiisauita. „Koffa lesus syn-
„dynyt oli Bethlehemisä ludan maalla,
z/Kuningan Heroderen aikaan, katso, tie-
„täjät tulit ioästä Jerusalemiin ja sanoit:
„Kusa on se syndynyt Juvalaisten Ku-
„ningat'? sillä me näimme hänen Tähten-
„sä idäsä, ja Ullimma händä kumarttn

Se oikia wiisaus -on tä-
sä silminnähtäwä. Tietäjät ei knfy yh-
dcll eli toisen asian perään. Ei he pyy-
dä mitan oppia wiisahilda ja oppeneilda
lerusalemisa ulosliwittäxensä ftn kaut-
ta enoista tietoansa- Ei he hnoli näyt-
tä heille heidän tairoansa ja ymmarry-
stälisä, ylistystä moittaxensa sen kautta
Indan Kansan tykönä. He kysymät koh-dastans Christuxen perään. Hänen Täh-tensä olit he nähnet idäsä: Hänen täh,
denfä olit he kotonans kaikki huoleti jät-
tänet: Hänen peräänsä olit he mennetJerusalemiin asti, Pää-Kaupungiin lu-dan maasa: Hänestä oli sydän täytetty:
Hän oli se, josta he kyselit, ketä ikänä-
sä he kohtaisit: Ei he tietänet eikä huo-linet mistän muusta, kuin Chnsiuxesta.Jos siihen aikaan olis knsytty leiusa-
leniisa; Mitä nämät Tietäjät idästä tah-
tomat? Emme ole tommet näkemään tä-
tä Kansaa; Heillä nmhta erinomaiset syyt
olla, mingätähden he owot tänne tullet;
Niin olis pitänyt wajtattamcm: He ky-
symät misa se wasta-syndynyt Indan
KnningaS on? Hz sanomat, että joku
Kuningas nmhta olla syndynyt meidänseasamme, sillä he owat nähnet HänenTähtensä idäsä. He ihmettclewät, etlei
joku täällä tiedä Hänestä mitan, niinmuo-
don kuin he owat luullet, että kaikki lc.p«

set-
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Htkili Jerusalemisi! sitä pidäis tietämän.
Ia kosta ei he täällä löydä sitä wasta-
syndynytta ludan Kuningasta, niin kysy-
ivät he neuwoa, kusa heidän Handä ecsi-
Män pita? Silla ei he tahtonet turhaan
waiwaa nähdä niin pitkällisellä waellu-
fella. He sanowat: Me olemme tullet,
ja koko meidän matkustuxellamme ei ole
muuta tarkoitusta, kuin että me kumar-
ien rukoilisimma Händä.

Rakastetut Herrasa! Ei tule mei-
dän ajatella, ettei nämät Tietäjät idasta,
ellet warustetut jollakulla ihmillisellcl tie-
dolla ja opilla. O ei. Heildä ei se puut-
tunut, ja se on yxi tietty asia, että Idän
nman tietäjät olit emmmasti hywin op-
pcnet: Ia senkaltaiset mahdoit nekin c«
rinomaisesti olla, jotka heidän seurasiansa
tulit Jerusalemiin. Mutta kaikki muu
taito ja tieto oli heildä nyt köyhkäism
arwattu, kosta heidän ajaturcns kiinni-
tettin siihen asiaan, josa kaikki Jumalal-
linen wiisaus seisoo, nimittäin Christuxen
tundemiseen. Kosta tämä tuli oikein sy-
dämeen, niin ei he muista tiedoista enäm-
min huolinet, kuin ihmillisen elämän tar-
»ves waati. Mutta heidän sydammenfä,
sielunsa ja mielensä oli liitetty siihen, kuin
oli etuisambi ja kallihimbi. Christuxen
tundeminen oli heille yri kallis parly,
jota he etseit, ja ei taannet, ennen kuin
he sen löysit. Sen he wiisaudexi luit,
za ei mitän muuta wiisaudezl kutsunet.El pidä meidän myöskän luuleman,
ettei he ChristuMa mitän tiennet, ennen
kuin tähti heille näwyi. Propheta Da-
niel oli asunut momkahtomain Ruhtina-
sten Linnoisa, ja tullut marsin maimtta-
wafi mailmafa wiisaudensa tähden. Erin»
omattain otit hänen ennnfturens Ehri-
fturesta, joka piti syndymän JuvalaistenKuninZaina, kaikkein täisä. Mutta ei

ollet ainoastcms Dainolm, waan myös
Mosixen Kirjat, psalmit ja prophcrar
käälyt Gretan kicleri, joka kieli oli niin
yhteisesti tietty ja tuttu, että sitä puhut,
tin kaikesa mailmafa» Jos nyt nämät
tietäjät, nahdefansä tähteä, olit niin Vir-
kut ja nopiat etche!!s ottamaan yhtä pit-
kää matkaa löytäxcnsä sitä, kuin srn kaut-
ta ulosmerkittin; kuinga olisit he lai-
minlyönet, lukea Danielin ja muita kir-
joja ? Niisiä he tietä sait, mikä Kansa
Zudalaiftt olit, ja mitkä lupauxet heillä
oli yhdestä Kuningasta, joka piti syndy-
män heidän seasansa. He olisit, että
minä mahdan ohitfemennä muita ennu-
stuxia, tainnet lukea esimerkixi, sitä
kuin seisoo ler. 23: 5, 6. „Katso, ft„aika tulee, sanoo Herra, että minä he-
„rätän Dawidille wanhurstan wesan;
„joka on Kuningaxi tulema, ja on hywin
„hallitftwa, ja toimittama oikiuden ja
„wanhurstauden maan päällä- Hänen„aikanans pttä ludata autettaman, ja
,/Israel hywäsa turwasa asuman: j-a tä-
„mä on hänen nimens olewa, kuin hän
„futsutan: Herra meidän wanhurffau-
„demme.„ Kosta nyt tahti wiela tä-
hän tuli, niin oli se Inmalalda aiwottu
tiettäwäli tekemään heille, että tämä lu-
wattu Kuningas nyt oli syndynyt Iu«
dan maasa Darvidin Kmnngallisesta su-
gusta. Niin oli Jumalan sana perustus,
heidän ustollens. Mutta niinkuin ei he
lumalalda maärattyin tawallisten wäli-
kappalden kautta tainnet tittä, että Chri-
sius nyt oli syndynyt ludan maasa,
niin laitti Jumala sitä warttn yhden ta-
mallisesta järjestyxestä luopuwaisen mäli-
kappalen. Ei he myöskän tähden pal«
jaan päallekatsomisen kaittta olis tainnet
ymmartä, mitä se merlM, jos ei Zu-
mala erinomaisella, latvalla jWä siwusa

<M
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olls ylöswalaifuut heidän sydämensä,
ja heille niw päällelnotettawan tiedon
Mä andanut, ettei he epäillä tainnet,
waan wahwasti ustoit,etlä tämä ihmel-
linen tähti piti ulosnayttämän sitä wa-
sta syndynyttä Zudan Kuningasta ja ei
mitan muuta.

Tasä tulee meidän' waarmotta sitä
harrasta halua, jolla nämäc Tietäjät, elseit
lesusta. Sillä ilman sila, että he'idäi-
ftldä maalda tulit Jerusalemiin, niin o-
pimma me myös Temstä, ettei he salaa
tiedustellet ja kysellet Händä Jerusalemi-si;. Heidän tulemisens ja asians oli niin
kuuluisa, että se tnli Kuningan Herode-

eteen, ja että joka ihminen sen tiesi.
Sillä Textisä sanotan: „Koffa Kuningas
„Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja
Maikki Jerusalem hänen kansansa.,, Me
hawaitftmme myös, ettei Ke kohta lähte-
net pois Jerusalemista, waan oleskelit sie-
lä, sm kuin heidän piti saaman asian
juuresta jaxam ulostutkituxi. Koffa He-
rodes salaa kutsui heitä tygöns,niin hänteesteli itsensä, niinkuin hän olis tahto-
nut anda heille sen walistuxen, knin hehalaisit. Han ymmärsi kyllä hywin, et-
tei hän ollut se, ennustus tarkoitti,
sillä ci hän ollut syndynyt Kuningaxi,
waan tullut Romalaisildc» siihen Wirkaan
korgotetuxi. Mutta Tietäjät kysyit sen
syndymn ludalaisten Kuningan perään,
minkuin suuren sanan-painou kansa alku-
kietefä sanotan. He kyselit yhden Kunin-gan perään, joka oli luwattu ja
nyt wasta syndynyt. Herodes ymmärsi
lyua, ettei tämä käynyt ulos kenengän
muun, kuin sen ulosluwatun Christutenpaalle. Sentähden kyseli hän Kirjan-
oppeneilda, kuja Christuxen syndymän
PN,.? Ia mitä he hänelle massaisit, sitä
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hau tielaille ilmoitti; Mutta niinkuiu, heolisit tainnet oudostua sitä, ettei w?au
heille seuraa tahtonutz tehdä sitä WZsta-
syndnnyttä Kuningasta eisei'a, mw l)M
tygöpanee: „Kosta le lapstn MM,/Min ilmoittakat minulle, etMMiiläkin
„tUlisin ja kumarraisin handä,,, Ehkä
nyt Heroderella ei ollut se aikomus, waan
oli paremmin päättänyt, mielesansä että
lapsen surmata, ulin ci kuittngan tietä-
jät hänen pahudestansa tiennet: maan he
wahwistuit halullistsa etsimi,sesäns Hero-
dexen kautta ja laxit Bethle-hemiin, että wifusti tiedustelemaan, ja
huone huonelda etsimään, sfti kuin he
hauen löytämän piti- Mutta silloin rien-
si Jumala heille awuxi. Hän näytti
heille sen eudifen tähden ja seu kautta sen
huonen. kusa lapsi oli. O mikä ilo syt-
tyi heila sitä löytäisa! Mikä usso! mikä
nöyrä kumartaminen! Mitkä lahjat! Kaik-
ki todisti nyt heidän palamasta halustan-sa, jolla he ennen tämän lapsen perään
pyrkinet olit. Sillä kosta jotain huolel-
la ja ahkerudella etsitän, niin sitä löy-
taisä sen fuurembi ilo ylösnousee. Tä-
mä oli se kallis pärly, jonga tähden he
olit niin paljon wmwaa nähnet. Nyt o-
lit he sen löynnet. Ia koffa he iloansasen Ylitse ilmoitit, niin epailcmatä Ma-
riakin myös jutteli miia hän tiesi, jon-
ga kautta he wahwistuit ustosans. Ju-
mala kielsi heitä myös unesa Heroderen
tygö palajamasta, niin kuin Hän olis tah-
tonut sanoa: Teillä on nyt se kallis rär-
ly: Kätkekät se sydämiinne: Mengät. ko-
tia toista tietä ja olkat siellä pysywäiset
ustosa Christuj:en päälle: Herodes ei olese mies, joka tätä pärlyä etsii: Hän tah-
to sitä jalwoillansa tallata, ja teitä szzr-
mata. Katsokat, Rakastetut Herrasa t
Tämä oli se totinen wiisaus/ mä Tietä-
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jät idästä niin halullisesi, Christusta etseit;
Nyt on,

lälkimaisesa Osasa,
Se tyhinyys tutkisteldawa,, „joka

„fcisoo ja osottaa itseus yhdcsä huolimat-
tomasi, lesuxen etsimisesä.,, Me taidam-
me tätä aslata lyhykäisesti edcövanna,
niinmuodon kuin se on niin selwä, että jokai-,
nen wähin waiwon sen ymmärtä taila. Tä'
fä edeötulee taas Herodes, joka näwyn
wuoxi on huolella ja halulla etsiwänans
Christusta: joka kutsuu kokoon Z)ljm,nai>
sia Papveja ja Klrjanoppeneita festustele-
maan: kyselee kusa Chnstllren piti lyndy
män: kutsuu tietäjät tygönsa, ja tutkiste-
lee wifttsti heildä, millä ajalla tähti oli
ilmestynyt, mutta se oli sula petos jahi«
mo meren perään, nijn kuin nähtäwä on
uloskaymisestä. Alimmaiset Papit ja kir-
janoppenet tahdoit myös niinä miehinä
olla, jotka todella Christusta etseit. Sitä
tdespandua kysymystä ei he oudostuuet.
He tiesit Raamatut marsin hymin: He
nnnoit oikian wastallren Prophetan tNi-
chan 5: Lugusta. Se näkyy siis niinkuin
tama mäki olis jlluri halulliftsti kysynyt
Christuxen perään: Mutta heidän huolens
oli siihen ainoastansa kiinnitetty, että he
Raamatutta ttttkeit, pidit ennustuxet mui-
siosa, ja taisit ulkoa lukia monia Raa-
matun sanoja. Mutta että Christuxen
lngö tulla, saamaan elämän Hänesä, sii-
tä ei he mitan surennet. Niin teit he
edespaingm, josta Ehrsstus walitta luh.
5- "o, Niin huolettomat olit,/)c-

Wmmaistt Papit, Kirjanoppineet
j kaikki Jerusalemin awwaiset, ettei y-
xikan tahtonut senraa tehdä tietäjäin kan-
ia
da kmsua heitä tyhmin',- jotka ei ensin-
gön tahtonet tiedujklla Christuxesta, joll-

ga Jumala oli niin selwasti ilmoittanut
sanasansa, ja jota heidän esi-isänfa, olit
ikäwoidän ikäwoirmet? Totisesti täM
tyhmyys on niin suuri, ettei sila juku
sanoilla ulaspuhua taida. Engä minakän
siitä tällä erällä enamdäta tahdo mainita,
waan

Paätöxesa,
f3'aa'nnan itseni teidän tygönne, minun

ftna<ckttu!ic>ni, ja kysyn tcildä: Luet»
tako te itsenne wnsahiri/ taitawixi ja ym-
märtäwäisixi? Eli wähmdäingin etsittä-
kö te wiisautta ja taitoa? Te taidatte
tietä että Raamattu ei hywäsiy niitä,

pitämät itsensä wiisama: Mutta
jos te wlisautta etsitte, o! niin opvikat
kllitengin, misa se totinen wiisaus seisoo.
Se on hywä, että kukin taidolla ja toimel-
la walwoo-ja hallitsee elalus-keinoausa ja
wirksansa, johon hän on kutsuttu: Se
on myös hywä, että olla warustettu tie,
dolla ja wiisaudella lähimmäisen palwe-
lusta kaikki rämä on itsefäns
yllsiettäwa', fossa sitä oiknn käytetan:
Mutta meidän sirliHnnnf ei tule kuitengansen kautta rawimxi. Se tonnen wiisaus
etsii jotain parembata ja kallihimbata, jo-
ka sielulle lewon 0!"i taita, joka on
hyödyllinen täsä elämä-ä,, ja taman elä-
män jalken tuetta ijanbnkkism autuuden.
Tasä sanon minä nyt: Että meidän fan-
samme owat asiat pian samalla tawalla/
kliin lerr.scUcmisa muinen oli. Mi mei-
stä sitä toimija

, toinen toista : mutta sie-
lu uichotttnn. Niin?; in.Ganm lerulalemisa
llluli, että heillä jo oli se kuin heillä ole-
man piti: että he olit Jumalan Kansa;

heidän huoleltomudensa Christuxen
ttsimisesä ki viläny- !)e.!le mahi, goxi ole-
man, niin käyvi se mnös mridängin ty"
köuamme. Suurin osa ajattelee: M

clelN-
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olcmme kerran tullet Christityiri; kuka
on meildä tämän edun poisottawa? Mut»
ta ci he tunne ja ymmärrä mikä surma
se on sielulle, että heidän sydämmcns on

° taynnäns mailman,rakkautta, ja ci jää-
dä wähindäkän totista Chrisiuxen ja nii-
den taiwallisten hywäin etsimistä. Mmta
minä tcen heille tämän kautta ticttawä-
xi, ettei he tunne Christusta, waikka he
Christuxesta nimeä kandawat.

Mutta minä en puhu ainoastansa
julkisista synneistä, näfywäisesiä riettaude-
sta ja ssiwottomudejja, waan
sta edesotlamWa ja toimiluxista joisa
heidän luondons suhten ei ole »viallista,
niutta jotka wäärinkäytettynä muuttumat
suurixi ja rassahixi synneixi. Näitä nuh-
deltmsa mailma kowin pahastuu, ei pitäin
Kekumallistt ajankulunsa, iloittclemiftn tur-
hisa seuroifa ja humituxisa ja muuta sen-
kaltaista minään pahana. Mutta ajatti-
kon kukin hartaudella näiden Jumalansanain päälle: „los te nyt syötte eli
„juotte, eli mitä te teette, niin tehkät
„kaikki Jumalan kunnia.ri. 1 Cor. ic>:
3.1. „Kaik?i mitä te teette puhella eli
„tyollä, niin tehkät kaikki Herran Icsu-„xen nimeen, ja kiittäkät Jumalala ja
„Isää hänen kauttansa.,, Kol. -;: 17.
min hän kyssä löytä maallisen- turhan me«
non tyhmyden, ja että se ihminen wttää
duomionsa, joka toisen yllyttä turhuttaedeswastamaan ja noudattamaan.

Mutta minä en puhu niin paljon
nWäkän: Sillä mdnda owa:, jotka- mai-
niiuisa asioisa ei tee imraa mailmalle, mut-
ta ei kuitengan halullisesti, maan näwyn

stusta etsiwät. Niin kuulkat nyt ja waa,
liottakat Tietäjäin esimerkkiä. Misä sei-soi heidän wiisaudensa? Mitä he etseit?Te olette kuullet, että koko heidän sy-

dämmensä oli ojcttu Chrisiuxen puoiem,
Händä etsimään ja löytämään. O niin
«käykät heidän astelessunsa. Jos te wi-sun tutkinnon perästä ymmärrätte teitän-
ne synnildä sowaistun ja wietcllyxi tnr-
hutta rakastanman, turhudcn perään pyr-
kimään, ah! niin toindukat ilman wii-

tästä lwarallzscsia tyhmydchän-
ne. Nuwetkat todella sitä wiisanna et-

joko teke teitä oikein ty nwä-st-
xi, loka woi teidän sielunne wihaftamar»
jella ja «iankaikkiseen clamaän k.sskeä. Ta-,
män löydätte te Icsuren tykönä, jolda

.ja jonga kautta kaikki öywa andi ja täy»
dellinen lanja tulee. De Hänen tygöns
on Jumalan sanafa niin stlwästi wiitoi,
tcttu, ettet te siitä eryä taida, jos tc sy-
dämen yrinkerraisudesa ja wilpittömydcsäsen perään kysytte.

Että te tähän sttä halulliftnnnosti
taipuisitte, niin ajatelkat, millä suurella
huolella ja ahkerudella Tietäjät idästä
Christusta etftit. He te-t niinkuin me
luemme Ps. 45: n, 12. „Kuu!e tytär,
„katso, jn kallista korwas: unhohda Kan-'„sas ja isä s huone: Niin Kuningas saa
„halun sinun kauniute-s; Mä hän on sinunHerras, ja sinun pitä bändä kumartaman.
He unhohdit Kansia.sa- He etseit Chri-
stusta, he, kumarsit Händä. „Se jumcl-
„linen halu on niinkuin keffus ja sydän
„siinä totisesa wiisaudcsa. Sillä jos pa»
rahia saarncjakiu kuultaisin: jos luetat»
siu nii/ä ylösrakendnrvaisimbia kirjoja,'
jos ulkonaisia Christlllisyden harjoituria
ahkerasti ivaarinotettaisin; mutta sielu ei
»Malla halulla lesusta etsis, niin on kaik-
ki paljcstans yri tyhiä warjomeno, joka
ei mihingän kelpa. Pää?i'cxi jos mii-
sautta löy!ä tahdotte, miu pitä teidän myös
hywärenne käyttämän ne kaxi rääwali-
kappaletta käälldymisen ja Christlllisyden
edcsauttannsexj, kuin on „Rukous ja lu-

„malan
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„malan Sanan tutkiminen.,, Näitä ei
saada eroitta toinen toisestansa; Ne pitä
oleman yhdesä, niin että me Jumalan
sanasta opimme, milliser meidän olla pi-
tä, <ja vukouxesa awunhuudamme Ju-
malala, että -Hän taydois tehdä meitä
senkaltaisixi. Sen jälkeen pitä uloshar-
zoitus ilman wiiwytystä sturaman: Ia
sillä muotoa anda Jumala meillä armon-sa että loyta ja tallella pitää sitä kMsta
«viisauden pärlyä. Tämä olkon nyt pan-
du teidän sydämenne päälle. Jumala
kehoittakon teitä kaikkia oikein ja autta-
kon siihen! Amen.

ka etsi Häntzä? Kuka ikawoitse Hända? Zioniilsanansaattajat ymitawat ulkona: Rauhan niaelit
itkcwät hMiasii ja sanomat: .Polut owat antiat
ei käy yxikäu rna tiellä. lesa- g» Niin»
kuin ennen ollut on, niin o» mukin: MailmaUyll
pahudesa, 1 Il'h. 5 : is. Kuitengin Siini!»
wahwn pcrustnxes, o Inzuala pysy», ja on dall»
kiinnitetty: Herra tunoe omansa, ja lokaitkan jo-
kainen waarydesia, joka Christure» nimeä mainitse.
2 Tim. 2: 19. Et Emä tahoo, että joku huk<kms. Seutähden annat Sinä aing ja kaikispai»
kois Christ»resta julkisesti saarnata. Ah!
na nyt täinä todistus Hänessä, että sielut aina sen
kautta haluun syttyisit Christust» etsimään sixi
kuin he Hänen löytämät, ja annaisit Hauen sn»
dämisäns asua. iloitsisit Hanesä ja Hänen Ylitseni
aina ja ijankaikkisksti. Amen,.

Rukous.
6Ma?as la,iwalli«en Isä! Sinä anda»

nut Gnun Poikas Wapahtajaxi: Mutta ku«

Ensimainen Sunnuntai Loppiaisesta.
Chrisius lesus, joka.ou tullnt mailmaan, wapahtamaan syndisiZ,

Hän asuton aina ja ijankaittisesti meidän tykönämme Armons kan-
sa! Amen-

Herrafa? Christus sanoo,
Match. 13: 4;, 46. „Taiwan
waldakunda on kanppamihen wer-

„tainen, joka etsi hywiä pärlyjä. sla
„koska hän lyösi yhden kallin pärlyn, me-
,,ni hän pois, myi kaikki kuin hänellä'oli,
ja osti sen.,, Tämä kallis pärlyon lesus
Christus itse. Sillä joka Hänen löytä,
eli on tullut -Hänen terwellisecn ja elä-
wäan tundcmiseensa, hän löyia HänesH
jotain niin hywää, niili kallista ja arwa-
matoinda, ettei se ole hänelle ollengan
waiwaxi, että Hänen tähdenfä hylätä ja
anda kaiken muun mennä martaan. Sen
päälle on meillä esimerkki Pczwalisa, joka

Phil. 3:7, 8, y näin puhuu: „Ne kuin
„minulla oli woittona, olen minä Chri-
„stuxen tähden wahingoxi lukenut, Sil<
~la minä luen kaikki wahingoxi, sen yiön-
„paltisen Christlixen lesuxen minun Her-
„rani tundemisen suhten, jouga lähden
„minä olen kaikki wahinMi lukenut ja
,me raistana pidän, että minä Christuxen
~woitta!sin, ja hanesä löyttäisin, j. n. e.
Mden samankaltaisen esimerkin edesaset-
ta wiimeisen Juhla- päiwän-
mi, Tietänsä idasta, jotka tämän,kallio
hin pärlyn tähden waelsit Jerusalemiin
ja sieldä Bcthlchemiin: ja kosta he sen

löysit,
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löysit, niin pidit he tawaransa, kuldansa
pyyan sauwnnsa, mirhaminsa aiwan toyh-
käisnä sitä wastan; andeliaisudessans tie-
taandain, että he nyt olit >löynnet, lfita
heildä niin hartahasti etsittyä hywaa, ja
palaisit omalle maallensa iloisella sydämel-
lä. Samalla tawalla on Ui selkiä esi-
tuwa tasta asiasta uähfäwä läsnaole-
waisesa Sunnunt. Ewang. Mariasa sa
losephisa, jotka haikian sydammen su-
run kansa luulit kadottcmensa taman kal-
lihin parlyn, ja pääsit kohta ahdistuxe-
sians ja lewottomudestans wapaxi, kosta he
kolmen paiwan mnrhetlisen etsimisen pe-
rästä, löysit hänen iällens: Ei he nyt e-
nambätä etsinet: Se oli heille kyllä, et-
tä he sait jallens tämän heidän ainoan
Mihin parlynsä.

Rakastetut Htrrasa! Me aimommetällä erällä lawiammasti tasta puhua. Ia
ehkä muisakin tiloisa edesasetetan tämän
ainoan kallin pclrlyn, nimitläin lesnxenChristuren, etsimistä ja löytämistä, niin
on asia kuitengin niin surcsta armosta,
ettei siitä kostan kylläxi, ja wielH wähem-
min liiaxi taideta puhua. Pyytäkäma
lumalalda Hänen Hengens apua siihen,
Herran rukouxella, Zsä meidän, j. n- e.

Ewangelmm. Luc. z: 42-52.
aikan, kosta lesns kahdentoistakyutme.-

nen ajastajan wanha oli, menit he Icrusa»lemiin juhla >paiwan. tawan jälkeen. Ia kuin «e
Vauvat M kulunet, siinä kuin he palaisit,
!«' poikanen Jerusalemiin; jota eija hänen äitinsä huomannet: waan
»uuitt häneii olewan scurasa. Ia he käwit yhdenPslwan matkan, ja etscit hindä lannoin ja lut<
twain seasa. Ia k«n e! he händl lontZnet, pa««lsit he leinsale,lnin, etscin hända. Ia t<nv.h<li" kminen paiwan pcMa, että he loosit hänenicmo!i»a isinwan oocttajain keskclla, kuulteleman
yeita khsywnn heildn. Ia k«iM.', jotka hnncn

kuulit, hämmästyit hänen ymmärrystänsä ja wa<
siquriansa. Ia kuin he hänen nait, niin hehäm»
Mastyit: ja hänen Ailinsa sanoi hänelle: Poikani
inixis mettle nmn teit? katso sinun Isäs ja mi,n«
olemma murhettien etsinet sinua. Ia hän sanoi
heille: mitasta te minua etseilte? ettäkö .tienNet,että minun pita niisa oleman, j?,tka minun Isani
owat. Ia ci he ymmärtänet sitä sanaa, kuin l/ä»
heille sanoi. Ia hän meni ala-s heidän kansansa,
ja tuli Nazaretiin: ja oli heille nlammainen. Ia

Äitinsä katki kaikki nämät sanathensä. Ia Ichis menestyi wiisaudess, ja ijäsa, j«
arinosa Jumalan ja ihmisten edesa.

Rakastetul Herwsa! YlosluettuaEwang. Tertia tahdomme me tällä eräl-
lä lyhykäisesti tutkistella, paälletarkoitu-xens ja sisällepitsns puolesta, ja sen jäl-
ken siitä edestuoda erinomaiseni

Tiltkmnoxi:
Muutamia opetuxia Herran Ie-

suxen Etstmisestä ja Löytämi-
sestä.
Ah Herra laina meille armoa, Mme opMmme, kuinga meidän Sinua

oikein etsimän pitä, että me Sinua itsetyösä lyötäisimme,ja ei sitte Sinua ko-
stan kadottaa, waan alati lja ijankaikki-
sesti pysyisimme Sinusa ja Sinä met-
sä-' Amen.
Tcxtin paasletarkoitus ja Wllepito.

me!Rak. Herrasa tahdomme op-
pia sitä oikein ymmärtämään, nA

pita meidän
'i) Katsoman Ewangeliumin e-

della käywäisen 40 wärsyn päälle: 3ap-
„si kaswoi ja wahwisiui hengesa, ja täy-
„tettin wiisaudella, ja Jumalan armo oli
„hänen kaniansa.,, Ehkä P. Lukas »iin
lyhykäisesti luin muutkin Cwangelistat
kirjoitta ChristuM lapsudesta, niin tah-doi hän knitengin edestuoda yhden est-

merkin,
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merkin, josta taitan tulla tietämään, mikä
Hengen wäkewys ja wisaus asui sinä
poikaisefa lesuxesa. Täla warten se ta-
paus on y.löskirjoitettu, kuin meidän
Textimme sisallansä pitä. Meidän pi ä
fiis sydamchilella kiitorella tundemanlu>
malan hymyttä, ilmoittaifa Ewangelisian
Luckcchan kautta asiaa, josa löyty
niin terwellisia opetuxia, kuin muisakin
Herran lesuz-en pnheisa ja töisä, ja ei
ottengan lapsen hulluutta, wan sulaa Ju-
malallista wiisautta ja kunniata. Myös
tahangin sopi: „Me hänen kun-
„nians, niinkuin ainoan Pojan kunnian
„Isästä.„ Erinomattain on tämän siwu-sa merkittawä, että ehkä epäilematä pal-
jon muuta tapahtui lesuxen lama ollesa,
niin kaypi Lucas kaikkea senkaltaista ohit-se, ja puhuu amoastans tästä tapauxesta,
joka ristin falaistwen päälle tarkoilta.
Silla risti on kuitengin se terwehellisin
ja mainittawin asia sekä Cnristuren, että
Hänen ussowaistens elämasa-' la taman
suhten pitä meidän

2. Mela edemmä takaisin käymän
katsomaan 34 ja 35 warsyja meidän Ter-
iimme edellä Luc. 2. Lugufa: josa Si-
meon mitun feasa sanoo Marialle: Si-
ntm sielus lapitse pitä miekan käymän.
Eoäilemäta nämat sanat tarkoittamat
ChrMuxm wnmeistä smtrta karsimista ja
sttä haikiaa surua, joka sen suhten oli
mnrtaw.i Marian sydända. Mutta mei-
dän TextiHmma, tahtoo Pyhä Hengi 0-
fotta meille, kuiliga Maria etseisänsa le-
susta kolme painM, piti tundtwan yh-
den esimaun siitä ahdistuxesta, kuin hä-
nen edesänfa kolmena päiwanä en-
nen lefuxen yiösnoufemista WMusta,ko-
ffa hän Hänen ilotta jällens sai.

3- Tulee meidän muistaa, että Ma-
na ei amoastans ollut lesuxm Äiti,

waan myösyxtussowainen Jumalan lapsi.
Niinkuin nyt tapahtui ruunnllifefa eli ulko-
naise a muodosa Herran lesuxcn ja Manian
walilla, niin tapahtu myös hengellis sa
muodosa Hänen jä sielun wälissä.
niinkuin Maria ensin piti eesimnn Herraa
lesnsta, ennen knm hän Hänen ilolla loy«
tä taisi, niin pitä nyös sielm! tykönäyrt
halllllinen etsiminen käymän yhden riemulli-sen löytämisen edellä. Sentahden sanoo Hän
itse: Se joka etsii, hän löytä. Matth.
?: F. Tamcln päälle pitä meidän walt--
tämattömästi katsoman, jos me tahdom-
me oikein tuta meidän TeMmme päalle-
tarkoiturei,, ja hyötyä meidän sielumme
puolesta sinä tapcwfesta, jokaTcttisa e-
despannan. Tähän tulee myös,

4. Et ä me fowitamme Ewangeliu-
millisten Histormn yhteisen päämäärän
meidän Tekstimme pMle erinomai,csti.
Nyt todistaa Johannes Lllg. 20: 31- et-
tä kaikki mitä hän ja ne muut Ewcmge-
listat olit kirjoittanet, katsoo sitä, „että
„me uffoistmme, että Hftrs on Christus
„lumatan Poika, ja että me saisimme
„elamän usson kautta Hänen Nimeensä.
Tätä päämäärää tietä ända Vapahtaja
itse, kosta Han sa-oo: cienner,
että minun pira niisä olema»r, jotkami,
nun Isam owar? Hän tahtoo min pal,
jou sanoa: Teidän olis pitänyt tietämän
että minä olen Messias eli Christus, Zu-
malan Poika, ja että minun Ma ftntätz«
den fenkaltaisisa toimiturlsa löytymän,
kuin owat minun MiralleniD minun
simalleni soweliat.

OHitsekäyden niitä mmta asianhaaro-
ja Texttfa. kiinnitämme me peranajatu-
rem> siihen yhteen, lnmittäin tuinga I»-
fus tuli etsityri ja löytyß, ja poimimme
sen Men nmnAmm

Tar>
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opetuxm Christu-
xen etsimiststä ja löytämisestä.

ensimöinen opetus on tämä: Mon-
„da luulemat, että heillä on Chri-

„stus, mutta Hän ei ole heillä kuitengan.,,
Textisä kuulu: „poikanen lesus jäi le-
„n>salemiin, jota ei Joseph la hänen
~Äitil,sa huomannet.,, He luulit ensi-
mälda, että Hän oli muasa, ehkä se ei
niin ollut. Tähän tmtaa soweliasti wer-
ratta, fe kuin nn salwimme: Moni ajat-
telee, että hänellä on Christus, että hän
tunde Hänen, ou Hänen omansa, on l)ä-
-nesä osallinen, maikka on toisin, kosta a-
sia oikein tuikican. Minä sanon marsin
ehdolla: Moni ajattelee. Sillä niin on
tvalitettawasti asiat suurimman osan kan-sa niistä kuin Christityixi kutsutan. Sil-
lä kosta he Chrisiikunnasa elämät, niin
ei he ensingän epäile, että heillä on Chri-
stus, josa he kuitengin suuresti erehtywät.
Siliä että olla Cbristuren omana, on toi-
nen asia, kuin että sen näkywäisen Chri-stillisen Seurakunnan jäsendcn kansa suu!-
lans tunnustaa Christuxen. Se on Chri-stux.n oma ja sillä on Christus, joka u«
ston Hengen kautta on totisesti yhdistetty
Christuxen kansa, ja osallisexi tehty Hä-nen Hengestäns, HHnen elämästäns, Hä-nen walkeuoestems ja Hänen woimastans.Monella on tapana, että kysyä sildä, jo,
ka kuoleman kansa ottele, jos hänellä on
Christus sydämesänsä? Kysymys ei oleitsesänsä määrä; mutta se on nMrin,<ttaluultan Christuxen sydämesä oleman, niin
Pian kuin joku ajatus Hänestä ylösnousee,
ehkä Raamattu puhun kokonansa, toisin»a waati, että Cbristns alms uffo,: kaur-
ta sydämciä. Eph. 3: 17. Tämän Chri-»>»xcn sisälläasumiftn kan>a seuraatämätlömästi, että Hmmen wihac, ja kau.

L2

histuu kaikkia syndistä menoa, ja fita ma-
fian isso ja janoo wanhurstautta, syleilee
Christusta yhdellä tobisclla ja Hänen P.Hengeldäns waikutetulla rakkaudella,
ja todella halajaa, että Wi Hänen ty-
känäns olla- Mutta nyt walittt4.iwastiM kysyjä eikä se jolda kysytän, tiedä ja
ymmärrä, mitä tämä kysymys sisällänsKpitä: Ongo Herra lesus sinun sydäme-
säs? I!m. Ktrkan z: 9. puhutan senkal-taisista, jotka,,,heitäns ludalaisiri jano-
amat, ja ei olekkan, waan he walehtele-
, wat.„ Niin sn myös monen kansa, jot-
ka sanomat heitäns Christityxi, ja ei s-
lekkan, waan he wal h-elewat. Moni
lohdutta itens aiwan warcchin. He teki-
sit taitawammasti, jos he ennen rupiaisit
etsimään Christusta, kuin että he luule-
mat jo löytänensä Hänen, waikka he ei
ensingän ole Hända todella etsinet. le-sus sanoo PhariseuMe loh. 9: 41. Jos
„te sokiat olisitta, niin ei olisi teille syn-
„diä; mutta että te sanotte: me näem-
„me, sentahden teidän syndinne pysyy.,,
Niin tulee myös meidän sanoa monelle;
Jos te tundisitte, että teillä wielä ei 0-
le Christus, niin te taitaisitte autetuxi
tulta. Mutta nyt te sanotte: Meillä on
Christus, ehkä Hän ei ole teillä,>sentäh-
den teidän synoinne pysyy. joss«
ihmiset tahdoisit anda oikasta itsens tästämäärästä luulosta! niin se ensimmäinen
kiwi tielda poissaatetu, joka Christikun-nasa estää yhden hywin perustetun paran-
nuxen.

Toinen opetus; „ Monella ei ole
„Christus, ja he ja tunnustamat
,/sen, mutta andawat kuitengin sen siltän-,,sa 011a.,, Senkaltaiset ei ollet Joseph
ja Maria. Sillä niin pian kuin he huo-
maissit, että lesus ei ollut heidän kan-sansa, cikä myös seurasa, niinkuin he ensin

luu-
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luulit, niin ei he andanet itsellens yhtän
lepoa, waan rupeisit Händä kohta etsi-
mään. Kuitengin olit he niin ka nm an
suruttomat, kuin he rawitsit heitäns sillä
toiwolla, että Hän oli seurafa. Tämä
mieleen johdatta meille, että monella niin-
kuin me sanonet olemma, ei ole Ehristus,
ja että he ei myöskän sitä kiellä, että
niin on, mutta cmdawat sen kuitengin sil-
tansa olla. Ei kaikki petä itsensä sillä suloi-
sella luulolla, että he owat hywät Ehristi-
tyt, maikka ei he ole Moni on niin
mieldynyt, että hän kyllä tietä tilans
wäärän ja huonon oleman, ja että paran-
nus ja käandywys on hänelle tcn-pehelli-
nen: Mutta ylöslykkaä sen päiwästä
paiwään, tydyttäin itsens sillä petollisella
lohdutuxella, että hänen asiansa edespäin
jostus paremmaxi muuttumat: ja että hän
kyllä tahto käändä itsens Jumalan tygö
kosta hän saa sen eli sen toimituren mal-
min, joka hänellä nyt on käsillä. Senkal-
taisilla on tosin joku etu niiden fuhten,
joilla ei ole lesus, ja luulemat kuitengin
Hänen heilläns oleman. Mutta tätä
etua pitä heidän hywärensä käyttämän
ja ei wiiwyttelemän parcmnuxen kansa
wähmdäkän ajan rahtua. Muutoin» se
tkto, joka heillä Herran ennältäwäisen
armon kautta on kadottawMsta tilaftans,
tulee heille siri raffahammazi duomioxi ja
kadoturexi. Sillä „stn palwelian, joka
„tiesl Herransa tahdo,n,, ja ei ilsiänsa

eikä tehnyt hänen tahton-„sa jälkeen, täytyy paljo haawoja kär-
„siä, Luc. 12: 24. Senkaltaiset tietämät,
«ttä heidän pitä mielens muuttaman, ja
täändyman,- johon myös Jumala kernaha-
sti tahtoo anda arntonsa», jos he sitä to-
della tehdä pyytämät: Ia kuitengin py-
sywat he endijelläns. Sentähden sanoo
heidän omatnndons heille, että heidän
duomions on suurimmasti kohlullmen.

Kolmas opetus: „Muutamilla ei o-
„le Christus, mutta he owat surua pitä-
„wäiset sasdaxcnsHändä; etsiwät HändH
„sentähden, että he Hänen löytäisit.,, Niin
teit Joseph ja Maria. „He käwit yh-
„den päiwän matkan, ja etseit Händi
„langoins ja tmtawain seasa. Ia kuin
„ci he Händä löytänet, palaisit he Icrm
salemiiu etftin.,, Täsä nsimisefä päälle-
pidit he siri, kllin he Kolmen päiwän pe-
„rästä lönsit Hauen Templisä.,, Äe jot-
ka tämän esimerkin jälken kii.nittäwätsy-.
dämens lesuxen etsimisten hawaitesans,
että Hän ei ole heille, owat paljo -parcm-
Msa t«lasa, kuill ne, jotka tosin tietämät
että Christus heille ei ole, mutta cmda«
wat sen kuitengin siltansa olla. Autuat
owat ne, Mlla on täysi todenteko Chw
stusta etfeisä: silla he taitamat olla wah«
wc>t siitä, että he Hänen löytämät. Joskuinga harjaumatoingin ihminen olis Her-
ran teisä, jos ei han tietäis, kuinga hanitsiäns Herraa lesusta etseisä käyttämän
pitä, niinhän kuttengin wahwnsen pääl-
le olla taita, että hän aikanans löytä
Hänen, jos han waan asetta sydämensä
pMwaisellä ahkerudessa Hända etsi-
mään. Sillä lesus ei ole suottasanonut; „etsikät, uiin te löydätte, sillä
„joka etsi, hän löytä.,, Matth. ?: ?, z.
Täfä ei tule kukan vetetnn. Mutta niin
pita myös ihmisen wifusii karttaman kaikkia
sitä, kuin M etsimisefä estehexi olla tai-
ta. Hänen tulee niistä »välikappaleista
ahkeroida, jotka päämäärän woittamisexi
owat tarpelliset. Herra an-
da hänelle ymmäryxen, ja osotta tien, jo-
ka wie lesuxen tygö. Hlkön sentahd'N
kukan hämmästykö ja laatko, joka lesil,
sta kerran on etsimään rumennut: ja mm«
stakon, että ,. joka wahwana pysyy lop<
„puun asti, se tulee autum.,, Matth.24:l3.

Neljäs
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Neljäs Opetus. „Moni etsi Chri-
„siusta, inutta ei oikew; Sentahden ei hän
„HZndä löydä. „ Niin hawaitsemme
TeNisä, että Joseph ja Maria etseit
Händä laitgoin ja tuttawain seasa, 'mut-
ta ei he Händä löytänet. He palaisit
myös I ru'a!emiin. Mutta ei he siel-
läkän Händä löytänet, ennen kuin kol-
men päiwän perästä Templisä. Niin-
kuin nyt nämä: ei siinä ollet crchtywäi-
set, että he Herra lesusta etseit waan
siinä, ettei he Händä etsinet oikicsa seura-sa ja oikiasa paikasa; niin on moni sen
suhten kiittttäwä, että hän wilpittömästi
etsi Christusta, mutta siinä hän määrin
teke, ettei hän etsi Händä siellä, kusa hä.nen tulee Händä etsiä. Niinkuin esimer-
kki : Mi otta tämän, toinen, toisen kir-
jan luktaxensa siinä ajawresa, että hänsiinä löytäis lesuxen. Mutta hänen kä-
siins taita huokiasti tulla yxi määrä cli
huonosti kokoonpandu kirja, josta hän e-
nämmin tule häiritetyxi ja yxinkertaisude-
sta ja puhtaudesta Christuxesa poisluo-
wuteluxi, kuin oikein neuwotuz'i sydämen-
sä halun jälken löytämään Wapahtajatan-sa. Mi ftnkaltainen tekis paljon taita-
wammasti, jos hän yxinkertaisudesa ussois
Raamattua siinä, kuin hän puhuu Cdri-stuxesta: jos hän wisusti waarinottais,kmnga Apostolit ja Prophetat oppinsa ja
esimerkkinsä kautta johdattamat meitäChrissuxcn tygö: jos hän ahkcroitsis to-tisesta sydämen parannuresta ja senkalwi-sesa jarjcstyxesä ussois sitä suloista Ewan-Mliumita: jos hän myös sitä noudattais,
la ei ussois jokaista hengeä, waan koette,
lis kaiw Jumalan puhtan sanan ,ä!?en.

hän tätä teke, ja pysyy fimä siwu-sa alituiiela rukouxesa, o l kuinga wisu-l>i kasittais hän Moin päämääränsä. Tä-mä on sanottu elmmwi: ja Vanen aino-

astans sen tähän tygö, että ihminen Chri-stusta etseisä taita joutua epälukuisten
harhateiden päälle, Hcrra warjclkon
ne yxinkertaiset!

wiides opetus: /Muutamilla on
„Christus, mutta ei he sitä tiedä; ja he
„wakuutttan waiwalla, että Hän on Keil-
„lä., Naiden lnokkan taita myös Jo-
seph ja Maria Tmisä tulla
he ollet Icsusta kadottanet. Ci Hau myös
ymmärtämättömydcstä ollut heistä luopu-
nut- Täsä ci tapahtunut niinkuin mui-
nen Josephille, joka, exyxisä ollesansa ke-
dolla kohrain yhden miehen joka häneldäkysyi: mitäs ersir, wastais: Mi-
,.nä etsin weljejäni, sanos minulle kusa„he kaitzewat karjaa.,, i. Mos.K. 57:
15, 16. O ei! Icsus tiesi hywin kIM,
mitä Hän teki. Hän jäi lahdollans Je-rusalemiin. Hän meni hywänperäänaja-
tuxen jäiken Templiin, ja laitti itftns i-
stumaan Opettajain kessellä pyhän neu-wonsa jälken. Lyhykäisesti sanoin, „ Haa
„oli niisä, kuin Hänen Isänsä owat<„
Mutta sitä ei Joseph ja Maris tietä-
net. Ei heillä wielä ollut sitä ymmär-
rystä ja koettelemusta Hänen teisäns, et-
tä he olisit taitanet oikein käytellä heitänsniisä. Olis kyllä kauwan saatu lohdut-
ta Mariaa, ja hän olls sittengin epäile-
mätä näin ajatellut sydämefänsä: Se onkaikki hywä, kuin mimln huomasanimaan olis lapsi Dsus, ja minä Hänen sil-milläni näkisin. Niin owat myös ne hen-gellisesti köyhät mieldynet. He sanomat:
Minä en näe mitän muuta, kuin tyh-
myltä, sukrntta, epäussoa, j>, saci-
staisntta minun ajatuz-ifani, yunoisani
puhiani ja töisanj. Kuinga minussa
taita olla Chrfstus? Minä en puhu nii-
stä, jotka owat lewottomat synoemsa täy-
den, ja jotka ei toiwota, etsi ja halaw3 3 »MIZ
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mitZn hartahammin, kuin että he puhdi-
stuisit synnistä,' jatulisit yhdistelyin Chri-
stuxen kansa uskon oiliala woimas«. Sen-
kaltaisista sanon minä, että he,llä on Chri-
stus, ja ei he suä tiedä. SM se, joka
on sydämestä katumainen, händä ei tahdo
losus heittä ulos, maan Hän wastanotta
hänen. Hän ei ole Mut wanhurstatta
waan syndisitä parannuxeen kutsumaan.
Match. 9: iZ. Tähän owgt myös kaik-
ki kiusatut luettaman, joilda pmmu kaik-
ki tunduwa lohdutus Jumalan armosta,
ja tulemat sitä wastan lakkamata runnel-
duxi ja waiwaturi sen Ruman tulisten
nuolden kansa. Niisä on Jumalan työ
niin salattu, että he waiwoin andamat
heitäns uffo:ta,että heillä on Christus ta-sa heidän surkiasa lilasansa. Mutta!hei-
dän pitä pawalin kansa hywäxi otta-
man Herran neuwon: „Tydy minun ar-
„mooni, sillä minun woimani, on heikoi-ssa wäkewä.,, 2 Cor. 12: 9. Heille
lohduttixexi ja optturexi kelpaa myös mi-
tä Zesaias sanoo Lug. 50: io. Kuka
„on teidän seasänne, joka pelkää Herraa,
„joka hänen palweliansa äändä kuul-dele,
„joka pimeydesä waeldaa ja ei näe wal-
„kenttä se toiwokan Herran nimen pääl»
„ie, ja luottakan Jumalansa päälle.,,
Tasa me näemme, että nämät sielut 0-
mat juuri ne, jotka totuudesa pelkawät
Herraa, ja kuuldelewat Hänen palwelian-
sa, se on lesuxen äandä: Mutta waelda-
wat sen ohesa pimeydesä, se on, heidän
uffonsa näkö on niin kehno, että Juma-
lan lohdutuxcn walkeus ei taida heitä
»valistaa. Nämät tulewat neumotuxi
toiwomaan Herran nimen päälle ja luot-
tamaan Jumalansa päälle.

Ruudes Opetus. /Muutamilla on
„totiscsti Christus, he tundewatsen, ja yli-
„stäwät sen edestä Jumalaa.,, Riin oli

Josephilla )a Marialla nyt lapsi lesus,
sinen kuin he löysit Hänen TenuMa
istuman Opettajain kestellä. He näit
Hänen ja hämmästyit ensimaldä, mutta
ihastuit epäilemäta sitten niin paljo ensm-
min. Heidän wertaisens owat ne sielut,
jotka ennen owat esinet Herraa lesusta,
ja heidän wiheliäisydens ja turmeluxens
sywän tundemisen,ja heidän syndinsä sy-
dämellisen katumuxen alla ikäwöinnet Ha-
neu armons lohdullista päällekatsandota
ja syndeinsä andexisaamista: Mutta o-
wat nyt niin kouwas tullet, että todellasanoa laitaan, että HM on päiwä wal-
jermut, ja lefus Christus se kirkas Koin-
tähti koittanut heidän sieluisansa. He
tietämät nyt, että heidän syndinsä owat
heille cmdexi annetut; Heillä on Pähän
Hengen todistus, että he owat Jumalan
Lapset, ja seurawaisefli Jumalan peril-
liset ja lesuxen Christuxen kansaperilli-
set. He iloitsemat todella nyt löyttyän-
sä sitä ainoata kallista pärlyä» Taiwan
waldakunda sn nyt heidän sielujansa.
Siellä on nyt niin kuin Pawali sanoo:
Rom. 14: 17, iz. „wanhurfkaus ja
„rauha ja ilo Pyhäsä Hengesä. Niisä
„he Christusta palwelewat, ja omat lu-
„malalle otolliset ja ihmisille kelwolliset.,,
Kuitengin sotimat he aina syndiä wastan,
joka tarttuu heihin ja tekee heitä hitcuK

xi. He uudistamat joka päiwä tämän
kilwoituxen ja tulemat siinä autetuxi hei-
dän Vapahtajansa armon ja woiman
kautta.

Seitsemäs opetus: on
„ollut Christus, ja owat lewottomat sen„yli, että he Hänen owat kadottanet.,,
Emme nyt puhu kipsatuista, joilda,niin-
kuin me ennen mcinitsmme, ei Christus,
wa«n ainoastans yj.'i tunduwa lohdutus
Hänm armostans za suloisndestansa, on
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kadonnut. Joseph ja Maria olit heidän
puoleilans kadotranet Christuxen, ehkei
Hän i'se puolcstaus olluc exyxiiu jou-
tunut. Me 01-mma tämän jo ennen mer-
kinnet. Se taita olla, ettei he Häncsta
min wifu?i waarinottanct, sitten kuin he
opeit tnndemaan, Hänen wiifaudenö ja
fiweydens. Viina ti ollut miiän «vial-
lista: Kmtengin olis heidän ai,!a pttcmnt
muistaman welwollisudenS, e tä huolella
warjella sitä tawaraa, kuin heille oli u-
stottu. Ia maikka he myös sen teit,
min-on erinomattain Maria, niinkuin
klnsauxen hetkellä tapahtuu, woinut tuta
tykönänsä haikian lewottomud.u len yli,
ma hän jollain muotoa olis erehtynyt
ja itfens pettänyt. Emme lue heitä mml.
Mi: Mutta mieleemjohdatamme tämän
ohesa, sen petollisen wapauden, johon
me sangen huokiasti joulua taidamme
sitten kuin me olemme armon löyn-
net Herran edesä. O sinä petolli-
nen wapaus! kuinga määrällinen olet si-nä niille, jotka omat sen kallihin pärlyn
löynnet. Mingä tuskallisen ahdistuxensinä niille saatat, jotka ei seiso Marallan-
sa! Ah että he tämän päälle ennen hy-
win ajattelisit, ettei he murhella tarwit-
sis wastuudesta etsiä si'ä tawaraa, jota
he walppcniden ja rukouxen putoxen, ja
waarinoltamattomuden kautta heidän a-jatuxistans, haiuistans, puheistanö ja toi-sians, kadottanet omat!

Rahdexas opetus: ,Muutam.at löy-
tämät Chrisimen jällens suurimma/tt ilo-
z,Nnsa, sitten kuin he owat Hauen ka-
„dottanet ja wastuudesta murhettien et-

Tämän päälle on meillä yxi
silminnähtäwä esimerkki Mariasa,. joka
« teestellyt itsensä toisenmuotosexi, kuinhänen sydämensä liikuturet myödenan-
wjt. Sitä iloa, kuin hänesä syttyi le,

l sufta löytäisä, taitamat ne sielut parahit-
i ien ymmärtä, jotka walitMawastt owat

> uskottomat ollet sm saadun armon nanti-
' tefa, mutta owat sitten uffollisen

! Wapahtajansa rakkahan la
' nuhten kautta wakcwästi herälelyxi tullecHändä wastuudesta etsimään, sixi kuin

he Hänen jällenF löytämät. O mikä iloylösnousee heisa silloin! He sanoivat:„Minä löysin, jota minun sieluni raka-
z,staa. Minä tartuin häneen,, (jttten kuin
minä olen oppinut tietämään kuinga huo-kiasti Hän taita tulla kadoteturj petolli-sen wapauden kautta) „ja en tahdo Hän-„dH laffea, siihen asti, että minä Ha-'

z,n?n saatan minun äitini huoneseen, minun
„äitini kammioon.,, Kork.W.z:,;. Nyt tllle.
wat senkaltaiset suuren kaut-
ta taitawÄMmaxi ja wiisahammaxi. Nyt
owat he fiwiHmmät ja nöyremmät. Nyt
karttamat he wisummin kalkkia, kuin tai-
ta ersittä heitä lefuxesta, eliwähindäin-
gin pimitta Hänm armonsa kirkkahai,
waloil heidän sydämesäns- He hapewät
mahdottomuttans. He rakastamat Pai-menoansa ja heidän sielunsa Pissaa senuMislwen tähden, kuin Hän on heille
olottcmut. He nautitsewat täsiälähi»häirittämätä Hänen cmmons. Ia jos
he komdastuisis, niin he Hänen cmnons
kautta auttamat heitäns ylös jällel',!:. Tex-
tilä sanotan Josephista ji Marialta,
että he menit Natsaretiin ja lesus hei-dän kansansa; ja -Hän oli heille alam-
mainen. Myös tämäkin on yxi esikumc»sen päälle, että maikka lesus on niiden
uffowaisten -Herra, fonga heidckn pira
kumartaman, Pf. 45:12. niin on Hän
HMe kuitengin sen suhten alammainm, et'K
Hän teke, mitä he anowat, knnlc heidän
yuutons, autta heitä ja ofotta heille kun-
niansa. Ne joilla Christus M tällä muo-

WK,
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toa, ne menestywät myös nMudesa ja
ijäsä j« armosa Jumalan ja ihmisten ede-
jci. Mutta aika ei salli Mtck opetuxia
lawiammalda edespauna.

Rukous.
Sinä Uskollinen ja Korktimmasli ffunsttu
Wapahtaj«! Sinun rakkaudc-s on loppumat»

tomasti suuri, sillä Sinä olct andannt itses ulos
meidän cdcstäm. Sinun hywydestäs se oi», ettei
Meidän ole pakko pysyä kuolemasa. Mutta me
häpemme suuresti, koffa mielchemlm johtuu, fuin»
ga kauwan me ja niuut olemma luullet Sinun
meillä oleman, ehkei niin ollut, ja kuiiM huolctts»
mat me olemma ollet Sinua totisesa parannuxen
järjcssyresä etsimään, waikka me kyllä hywin näh-
net olemma, kuinga huono j« »vaarallinen meidän
tilamme on ollut. Mitä tulee meidän sanoa? Si-
nä olct meitä etsinyt, M ei me Sinua. Mutta

koska me etseimme Sinua, niin Sinun anwl,
meitä ennätti- O kuinaa usein olimma me mM
wäärin ja kclwottomasii Sinua et.sinet. Ia joi
ei Sinua Den ole löytlK, niin ei Sinun ole syyti
siihen, waan meidän syymme se on. .Ylösvida nyt
ne kaikki meidän seasam, jotka totuudesa owat Si<
nu» löyunet, uskosa loppuun asti, ja f»uo heille
kaikki tarpcllinen ymmärrys ja wiisaus, niin eltcl
he huolimaltomudcn kautta Sinua kadottais, waan
pysyisit Sinulle usiollisna loppuun asti kaiken kiu<sauxen alla, jos se heidän pääKeus tulee. Ahlkätke heitä Smun armoos ja totjwtecs, että hei<
dm, sielunsa, kosta se rumihista erkaneman pitä,
mahdais löytä ja nähdä Sinua Sinun kunnKHs.
Mutta armahda Ginuas niidenkin ylitse, jstto
tähän asti ei ole etsinet eikä löytanet Sinua.' Ta<
ritse heille Sinun kättäs, Sinun sanomattomasta
rakkaMstas. Etsi heitä edespäin, että he m>M
Sinua etsisit ja löytäisit, ja aina ja tzankaikkise-
sti ylistäisit Sinun nimeäs, ynnä kaikkein »iidcss
kansa, luin Sinua rakastawati Amen.

Toinen Sunnuntai Loppiaisesta.
Ewangelium. loh. 2: l-11.

L>'a kolmandena spZiVäuä olit häät Galilean Ka<
naasa.ja Icsuren äiti oli siellä. Niin Icsus

ja Hänen Opetuslapsensa kutsuW myös häihin.
Ia kosta wiina puuttui, sanoi Icsurcn äiti Hä<
ncllc: ei heillä ole wimaa. Icsus sanoi hauelle:
waimo, mitä miuun on sinun kansas? ei minun
aikani ole wiclä tullut. Hänen äitinsä sanoi pal<
W»!ioille: mitä Hän teille sanoo, se tchkät. Niin
sic!!a oli kuusi kiwisiä wcsiastiata panduna luda<
laisten puhdistamisen tawan jalken, ja kulin weti
Fari cli kolme mittaa. lesus sanoi hcilk: Täyt»
takat la h? tiytit ne ylön tä»<
tccn. Ia Hän sanoi heille: pannat nyt sisälle,
ja wickät edcskaywalle, ja he weit. Mli!ta ko>
sta edeskäypä maisti sitä wctta, joka wiinaxi tul»
lut oli, (eikä tiennyt kiista se tuli, mutta palwc-
liat tiesit, jotka wcden.ammnnsit) k«tsui edeskäy-
pä »Ijan, ja sanoi hänelle: Jokainen andaa ensisii
livwää wiinaa, ja kuin juowutan, niin sitte huo<
nompata: sinä kätkit hywan wiinan tähän asti.
Tämä. on ensimäii«n Tunnustahti, jongq lesus

«?i Galilean Kanaosa, ja ilmoitti kunniansa. Iah'nen Opetuslapsensa uskoit Hänen päällensä.
sn lapsi syndynyr ja poika

?/N »neille annercu, jonga har-W- dioilla -Herraus on, ja
nimens kursucan Ihinellinen, V7euwon-
andaja, wäkewä Jumala, lankaikki-
nen Isa, Rauhan päämies. Se on tiet-
täwä, että nämät lesaian sanat, LuZ.
9: 6. katsomat Christuxen päälle; me
waarinotamme ainoastans sitä ensimäistä
nimcä, joka Hänelle täsä tule annetuxi,
että Hän kutsutan Ihmellincn. Tämä onse enslmamm, jota ihminen saa oppii»
Christuxest«, kosta hän sanan kautta tu-
lee Hänen tundoonsa saatetuxi, ja tämä
tundo P- Hengeil waikutuxen kautta teh-
dän elawaxi hänen syoämesänsä. Kaikkj
mitä hän silloin käsM ja tulee bietämään

Chri-
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Christuxessa, on hänen mielestsns ihmel-
lmen- on Hänen Personan-
sa; ihmcllinen Hänen Wirkansa, ihmel'
linen Hänen glendamisens ja ylöndämi-
sens tila; ihmcssinen on se wiisaus wa!i-
hurskaus, pyhys i« lunastus, joka Ha-nesa saadan; ihmellistt owat kaikki ne ar-
motawarat, kuin ihminen täällä uston
kautta Hänen paällens saapi wastanotta;
ihmcssinen on myös stn suuren kunnian
toiwo, jonga se ihmellinen Wapahtaja on
hauelle ansainnut. Han ei koffan lakkaa
ihmessinen olemasta uffowaisten sydamille.

enämmin he kaswawat Hänen tnn-
de! ,i'esans, ja jota lähemmin sydän tulee
tutuxi Hänen kansansa, sitä ihmellisem-
män tulee Ha„ heidän mielestänsä- Maik-
ka nyt, Rak. Herrasa, tämä ensimäinen
Nimi, jonga lesaias omistaa Christuxelle,
hllke ltlesans kaikki, mitä Christuxefta sa-noa taltan, niin mahdamme m? kuiten-
gin erinomattain somitta sitä Christuxeniymecoidm päälle, joita Hän teki lihanspäiwinä, ja jotka niin hywin silloin, kuinHänen taiwasen astumisens jälken, Hä-nen waimans kautta toimltettin HänenOpetuslapsildans ja Apsssoleildans.' Sil-lä nii>ä on meidän uffoNinen Waphtajam-me marsin erinomaisesa muodosa osotta-
Nlit itsens ihwelliftxi. Ii niinkuin läs-
»'nolewainen Ewanq. Texti puhuu siitäenstmMsta ihmetyösta kuin lesus teki,
niin me siitä otamme meille t«l n,ei niin
paljon selittäxemme tätä merkillistä astata,kuin yhteisesti

Tutkinxemme
CliMuxm Ihme-töitä:

„tä se tapchduis sitä suuremman ylösra-
„keunuxen kansa! Amen.,,

Edellinen Osa.Kosta minä, Rakkat Herrafa harwoissasanoilta aiwsn puhua LhriftUxen ch-mecöiden erinomaisesta laadusta, min en
minä «M lyhyemmästi taida tehdä kui»
kosta minä sanon: „Christuxen ihmetyöt
„owat itzmelliset kaikkein niiden ihmeA-„sten'asiain seasa, k«in ikänans owa-t
„tapahtunet ja tapahtuman pita.,, Sil-
la ihme-cöistä puhutan myös WanhasaTestamentisä, joita Moses ja, Prophetat
toimitit: Mutta Christuxen ihmetöM s»se etu, että jos niitä enoista tutkitan,
ja.sitten niitä jälkimäistä, niin täyty mei-
dän tunnustaa, että nmsä on jotain ju,«
ri erinomaista ja ihmellistä Mostxen ja
Prophetain tunnustähtein suhten. Niin,
kuin tähdet ei nay, koska cmringo kay
ylös taiwan piirille, niin kadottamat myös
ne wanhat ihmetyöt walkeudens, kosta
uffon silmä katsoo Christuxen ihinetöits.Christ«xen ihmetyöt woitMwat toi-sten ihmetöitä ensist paljoudesa. SiM
mailman alusta Christuxeen asti, ja niinmuodon neljsn tuhanen wuoden ajan si-sälle, ei puhuta ja kirjoiteta Jumalansanast, niin monesta tunnustähdlstä, kmn
Christuxelda Minänsä tuli tehdyn, ja uu-
den Testamentin Naamatusa toyty ylös-
pantuna. Ei ollut koffan ennen niin ma-
ilmasa ikänä ns kuin satanut ja tuissunut
ihmeitä. Ia niin se myös piti oleman,
että Hän marsin tarkkan, olis tullut u-
losmerkityxi, joka meille oli annettu Wa«
pahtajaxi ja Autuaxitekis^'.i- heidän erinomaisen luondons, ja

2- Heidän oikian öäyrtännsens puo-
lesta.
/,Tästä on nyt lyhMsydesä, pu-

„yuttawa> Jumala ftwkan nrmonsa, et-

Toisti olit Christuren ihmetyöt erin»
omaisesta laadusta: Jos Mostxen ja
Elian ihmeitä tutkitan, joiden päälle
malan Hengi katsoo Im. K. ii:"6,

niitt
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niin tosin lumelan Majesteti ja »van-
hurffaus niidcn kautta tulee kirkastetun:
Mutta Jumalan rakkaus, suloisuus, lau-
pius ja kmkllle ihmisille terwellinen armo,
ei tule kuilengan nun jalosti ilmoitetuxi
niisä, kuin Herran lesuxen ihmetöisä.
Sen päälle me esimerkin hawaitsemme tä-
män pcnwän Texiisä,josa owi meille ika-
räns kuin awatan sturawaisiin tunnustäh'
tehit!. Kosta me siinä luemme, kuinga
Chrissus muutti weden wiinaxi, niin mcil-
letiettäwäxi tendän, mi'ä meidän erin-
omaisesti mlee tutkia niisä seurawaisisa,
nimittäin, kuinga lesus niisä esotta it<
ftns, ja tahtoo tulla tutuxi niinkuin le-
fus, se on Wapahtaja ja auttaja, lsnga
sydämelle meidän waiwamme ja HHeäm-
ms känri. Siclä siitä luonnosta owat
kaikki Hänen ihmens. Z:s muutamat
«mkyisit toiftnmuotosixi, niinkuin esimer-
kixi, kosta Hän kirosi Fikuna puun Marc.
«i: 14. nitil tahdoi Hän ainoastans vh,
desä eli toistaa nsiasa tiiwautlansa oso.-
ta, kosta paraimuxestH ei kuulunut, eli
taisi myös joku muu syy olla siihen,
joka myöafturawaisista asian haarasta
on huokiasti ymmnrrettäwä. Psallisexi
on meidän Enangeliumi sowelias
d xi riihin muihin E-
wangelinmlllisiin Texceihin, joisn Chri-
sluxn ihmetöistä kiricittta-f.

Muta kolmannxi, on pääasia ja se
erinomaisin Christnxen ihmeisä se, että
Hän, ja ei yxikan muu ole tehnnt ih.
meitäns omzn woimans ka ur a. Tähä i
toffee, mna wnoo. loh. 5: 19.„Mitä Poiki l äke län tekemä", ja mi-
„tä ika ä Hän tcke, sitä myös Poika
„niin teke,, se on, samilla muotoa, ja
ei wähemmin, kuin Isa' silH ,eke. Sillä
ei Hän sano: „Han teke senkaltaisia asi-
«oita, luin ywat yhoellaiset Isan töiden

«kansa, wacm Hän tcke myös samat työt
„samalla muotoa.,, päälle kohta
wär/ysä 21 eoestuodan yri esimerkki, ko-
sta se näin kuulu: „Niikuin myös Poi-„ka wirwo ta, joita Hän tahtoo,, Niin
ei ole Raamattu kostan puhunut jostaku-
sta Propherasta, eli Engelilta, eli muu-
sta luoudokappal>sta I, mitä tulee
meidän sanoa? Christuxen vlöönousemus
on epäilemata se suu.in ihme. Mutta
siitä sanoo Han Id. io: 1,8. „Mmä
~panen hengeui. Minulla on walda sitä
„panna, ja minulla on walda sitä taas
,/otta.„

Tämä on st oikia kunnia Christienihmetöisä, jonga Hän ilmoitti, niinknin
Texnsä sanotan. Tama on „Hanen kuu-
rniansa, niinkuin omoan Pcign kunnia
„Isästa'.„ loh. i: 14. Seutayden edes-
loisti myös yxi jenkaltainen majestett Hä-
nen ihmeistä! sä, että he siinäkin kaywät
kaikkein muiden ylitse. Mutta kaikesta la-
sta t.ntan t. nella erällä enammin puhub'
ta. Me tahdomme nyt

Jälkimäiset Olasa
Christuren ibmecäiden oi-

kiara käyrcännstä. Se tehdän titt-
tnwäfi Ewangeliumisa luilla sanoilla, fuin
jo on edestuotn, nimittäin, että Hänen
kunniansa ilmonetraisi-,. Niin puhuu
Johannes tasa, ja ftlittä tämän asian sit-
ten Lng. 20:51. tässä muctoa: „r7ämät
(nmkit ja rwat kirjoitetut, eltH
„te nstoisstt. . etttl I> sus on Christus I"
„ma!an P-ikä ja eitä le sa-sitte «laman
„ustlw kautta Hänen nimeensä.

Sma kyy,: Kuinga taidan minH
kantta Christien ihmettä ssxi, että minä
niiden tähden nstoissu, ttta Hän totisesti
on Christus Jumalan Poika? Moses ja
Prophttat Hwat myös tchnet ihmeitä.Jos
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Jos nyt heidän ihmens ei todista jotain
senkaltaista heistä, kuinga pidäis Chri-
stuxen ihmetyöt Hänestä siiä todistaman.
Jos minä siitä että lesus muutti weden
wiinaxi tahdoism paattä, että Hän on
Christus Jumalan Poika, niin pita mi-
nun myös lukeman Mosexen Christuxexi,
niinmuodon kuin hän muutti weden werexi.
Jumalan sormi on siinä jalkimäifesä niin
hywin kuin edelllsesakin ilmoitettu, ehkä
toinen todistaa Jumalan rakkaudesta, ja
toinen enämmin Hänen »vanhurskaude-stansa.

Minä massaan: Ihmetyöt eiosota koh-dastans ja ojeti Chrijttlxen kunniala,waan
heidän lähin paälletarkoituxenS on, että
Jumala niiden kautta tahtoo ulosmer,
kitä erinomaisia palwelioitans, jotka to-
tisesti owat Häneldä lähetetyt, ja että
chmisten seurawaisesti pita wastanoltamcmsen sanan, knin he Jumalan nimeen il-
moittamat heille. Nyt ei ole kostan jo-
ku Prophetaista sanonut itsens oleman
Christuxen ja Jumalan Pojan: ja niin
ei ole myös heidän ihmens stta tainnet
todistaa. Ne todistamat ainoastans sitä,
kuin heidän piti Kansalle edesmoman.Niinkuin esimerkit,' ne ensimäiset ihmeet,luin Moses teki Israelin lasten edesä 2.K,r. 4: 29, osottawat, että „Her-„ra oli etsinyt heitä ja nähnyt heidän~ahdistuxensa.„ Mutta Herra lesus onkohdastansa tunnustanut, että Hän on
Christus ja Jumalan Poika. Katso loh.
9: 35, 36. Marc. 14: 61, 62. Sen-tähden owat myös Hänen ihmcens sitätodistanet ja wahwistemet. Mutta tasaon myös wisujti wacirinotcttawa, ettäProphetat, esimcrkiri Jestas, Lng. 35,a 5i,, owat edsldäpäin ilmoittanet, et-tä se ulosluwattu Mchias nti tekämänjcnkaltmsia ihmeitä, että niiden piti

merkkinä oleman, josta Hända' tuta täit-
tin. Sentähden myös Herra Christusperustaa itsens selkiasti näiden mainittuin
Lukuin päälle Prophetan leiaian tykönä.
Nlin pisa meidän myös hywin muistaman, mitä ennen sanottu on Christuxen
ihmelten luonnosta, nimittäin, että kostane kaikin yhteisesti tlttkttan, niin niisä
hawatan jotain erinomaista kaikkein Pro-
phetailda tehtyin tunnuötahtein suhten.
Tahan tulee erinomaisesti, etä Hän ylös.
nousemisesans itse on ottanut hengensä,
niinkuin me loh. io. uiemme merkinnet,
ja että Hän on warnstanut Opetus-lap-sensa woimalla ihmeitä tekemään, että hesen wakewyden kautta, kuin he Hänestäsait, niinkuin orat saamat mehun
puusta, rekisir suurenipia cöicä, knin Hän
itse teki. loh. 14: 12. Tästä on myös
luettawa Apost. T. 19: n, i«. ja 57
15, 16. Nlin pysyy siis wahwana, että
„rämä on Christuxen ihmetten oikla käyt-
„täminen, että me niiden kautta tun-
gemme Hänen kunniansa, ja uskomme„Hänen niinkuin Christuxen Jumalan Po-hjan päälle, että tullaisin wanhurstaxi„ja autudxi Hä-:en nimensä kalltta.,,

Paatos.
flyutta Nakasittut cherrasa! Midä» ei
"'' pidä paljastans ty yman siihen, et-
tä me nyt luulemme lietawammö, kuin<
ga meidän pita käyttämä,, Christuxen ih-meitä ja niistä hyölymän, niin että mi
niiden kantta ustomme, et ä lesuS on
Christus, Jumalan ja ln mmc,
niininuodon Hänen ihmcitäns Hänen lu-malndensa kunnian todistnrexiz-ja päälli«
sexi taidamme cdestuoda Naama usta mui-
tn järkähtämättömiä pcrusturia, tämän
totuuden tuexi ja wahwistuxexi. Luthcrus
walin, hä/icn aikauans niiden ylitse, jot-
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W luulit perinpohjin ulostmklnms E-
lVsngeliumba, ja täyten mäyrään ustol-
lisixi tullcens: Ia meidän täyty myös
walittain hänen kansansa sanoa, että suu-rw osa pitä ulkonaisen suostumisens, <ja
lihallisen »stalluxens, ionga he käändy-
mättömillä sydämmillä panemat Chrisiu-»en päälle, totisna uffona. Sentähdcn
tulee meidän tarkemmin oppia ym-
märtämään, kuinga meidän Christuxen
ihmeitä pitä hywäxem käyttämän. Ne
lukitsemat kaikkein ensin, niinkuin me kuul-
let olemma, Hänen scmans ja oppins.
Mutta mitä Chrisius opetti? Hän opetti,
ettei meidän pitänyt pimeydesä pysymän,
wcmn parannuxen tekemän, ja käändy-
wän Hänen tygöns, joka.on mailman
tvalkcus,etta me saisimme ja meillä olis
elämän walkeus. loh. 12: 35-50. Ko-ssa me nyt näemme Christuxen kunnian
Hänen ihmeistänsä, niin se pitä meitä
tehoittaman, tutkistelemaan meidän me-
noamme Jumalan edesä' ja kaikesta sy-
dämmestä käändymäänlilmalan tygö mei-
dän synneistämme, että me lesuxen weren,
eli Hänen kärsimiset ja kuolemans kautta
saisimme ne andcxi. Niin pitä myös taik-,
ki se, jota lesus teki ulkonaisesti eli sil-
minuähtäwästi ihmeitä toimittaisans, mei-
fä tapahtuman hengellisellä tawalla. Sen
kantta tulee hyödytyxellä oikein meidän
päällemme fowitetuxi mitä Raamattu
Christuxen ihmeistä puhuu. Christus on
Wnyt sokiat näkewixi. Tule siis o syn-
Kinm Herran Zesuxen tygö, että Hän
finunäiu Viheliäisen ja sokian syndisen te-
kis nake wäxi, ettet sinä kuolis sokeuve-
fas, parhaldans kuins luulet itses näke-
wän. Hän on saattanut onduwat jaraa-
jarikot käymään. O! kuinga huonot ja
Kunnottomat owat sinun jalkas käymään
Jumalan kästyin teillä ja nutzdettomasti

wacldamaan Hänen kaswoins edesa. Tu-
le sils Herran lesuxen että Hä»
simm parandais, korjais ja wahwistais,
niin e!tä uston juoxun oikein alkaa mah-
daisit, ja myös sen uudesa elämäsä täyt»
talsit. Chrisius on puhdistanut spitaliset.
Tunne sinä sun syndinen spitalis, jarien-
nä itkein ja rukoillen Herran lesuxentygö, että Hän pesis ja puhdistais sinua
synneistäs Uuden Testamentin weren raut,
ta, joka on Jumalan Pojan meri. Chri-
sius on arvannut kuuroin kotvat. SM
joka nuorudcsta asti olet Mt enammm
kuulematom, kuin kyykärm?, joka lukitse
korwans, eltci hän kuulis lumojan ään«
dä! Tule nyt, za rukoile Herraa Icsu-sia, eli anna niiden johdatta sinuas Hä-
nen lygöns, jotka etsiwät siuun Sielus
autuutta, että Hän panis sormensa sinun
korwiis, walaisis sinun sydämes Pyhän
Hengen kautta, ja tekis sanansa wake«
wäxi sinusa , niin että se sinulle olis hen-
gi ja elämä, ja sinun sielus wirkois, wah-
wistuis ja iloitsis Nitä, siihen asti kuin se
eroitta sielun ja hengen ja jäsenet ja yti-
met, ja teke sinun warsin, terwchsxi, mm
ettäs suullas taidat jn!istaa Herran suu-
ria tekoja ja sanoa: ,/Tultat, kuulkat te
„kaikki, jotka Jumalala pelkälle: minä
~ilmoitan, mitä Hän minun sielulleni
„on tehnyt.,, Ps. 65: ib. Hän on y-
lösherättänyt kuolleita. „Sentähden
„heräja sinä joka makat ja nouse kuollci-
„sia, niin Chrisius sinua walmsee.,, Efh.
5: 14. -

Mutta ei wielä kyllä ole. Hyödy-
tys Chrisiuxen ihmeistä pitä wielä edcm-
mä käymän. SinM on yz,'i senkaltai-
nen Oapahtaja, kuin Hän ihmetöiftns
on ofottanut ilsens olewan. Nienuä siisHändä senkaitaisna etsimään ja wastan-
ottamaan/ «ston taMa woimc,sa. Ni-in

tuin
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knin Hän ensimmäisen ihmctyZn tehdesä ja kaikki käända parhax. Rom. 8: 23.
muutti weden wiinaxi/ niin pitä sinun Ia niin olet sinä Hänen ihmellifen woi-
myös sitä samaa hawaitseman sinun elä, mans kautta Hänesä sinun juoxus täyt-
mäsäs. Jos ahdistuxen ylpiät weden aal- täwä, täällä näkemä Hänen kumnans
lot käwisit siolus ylitse, niin sinä kuiten- ussosa,ja siellä katselema Hänvä kaswoi-
gin «ston kautta saat nähdä Jumalan fta niin kaswoihin. Siihen auttakon Hän
kunnian, j<? kuinga Hän woi muutta si- minua ja sinua oman knnnians tähden,
nun itku-pisaras ilon ja rinnun maljaxi, Amen.

Kolmas Sunnuntai Loppiaisesta.
Jumala, joka y!önpaldisessi woi tehdä vlitse sengin, kuin me rukoilem.

me ja ajattelemme, suokon meidän Herran lesuxen Christuxen
dellisydestä, ja Hänen knnnians rikkauden jalken, että me wakewi-
xi tulisimme Mllisesä ihmisesa, ja että Ehristus asuis ussvn kautt
ta meidän ftdamisämme! Amen.

Herrasa! Pawali kir-
idittä Rom. 12: 3. että jokai-
nen pitakön kohtulliststi itsestän-

sä, sm jcklken, kuin Jumala on kullen-
gin uffon mitan jakanut. Naisä sanoi-sa edespannan erinomaisesti se totuus, jo-
ka myös on usiammisa Raamatun pai-
koisa perustettu, että kaikilla lesuxen Chri-stuxen totisilla jäsenillä tosin on yhden-
kilicainm kallis usto, 2 Pet. 1:1. mut-
ta että tämä uskon mitta ei ole yhtäläi-nen kaikisa waan sangen ermkaltamcn,
ja että meidän täfä pilä katsoman Ju-malan päälle, jonga lahja uffo on, ja )osta
Hän, hywän ja pyhän tahdonsa jälken, ja-
kaa fnllekkin, yhdelle suuremman, toi-
selle wähemman mitan. Sitä ovetta myös
Apostoli Paw. selMsti, kosta hän ftmoo:

meille on armo annettu Chri-stuxen lahjan mitan jälken.,, Eph- 4-7.fturawmsisa 12, ,Z wärsrM il-

moitetcm se tarkoitus/ mitä warten Chri-
sius niin eri-mitasa jakaa lahjansa uffo-
waistlle, nimittäin „että Christuxen ruu-
„mis tuliS raketuxi, siihen asti kuin me
„kaikki tulemma uffon ja Jumalan Po-
hjan tundemistn yhteydesä täyden mie«
hexi, Christuxen tändelliien warren mitan
jälkeä. Meitä johdatetan täsä yhden
wertauxen tygö.jonga kautta me ftlwem-
min taidamme asian kasitta. Niinkuin
me luemme Christuxesta, että Hän meZ
nesiyi ei ainoastans lvlifandesa ja armo-sa, waan myös ijäsä eli rumihin suurus
den suhten Luc. 2: 52. niin pitä myös
metdängin fisallises ihmises aina kaswa-
man ja wäkewämmäxi tuleman. Iu«
mala tahtoo myös aina suoda meille suu-
reinpa ja suureniva mittaa uffosta ja Chri-
stuxen tundemisesta, niin että me. siinH
cnämmin ja enämmin täydelliseni tulem-
me, W kuin me Ewangelmmilliftsä ym-

nckr-
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märryxefä „täydellifezi ihmiftxi
~Cyrlstuxtss E?I. l: 2«< Tä-
stä on nähtäwä, ettei Raamattu sentäh-
den puhu usson erimitasta, että jokainen
pysähdois siihen kuin hänellä jo on, waan
enämmin sentähden, että jokainen oikia»sa järjestyxesä täydellä todella ahkeroitsis
lamoitta yhtä suurempi» uskon mittaa.

Rak. Herrala! Läsnäoletvcnnen E-
evangeliumi anda meille tilan tätä totu-
utta lähemnim peräänajatellaxemme. Ru-
koilkcun Jumalala, että Hän runsahala
mirasa lainais meille armonsa ja sen P.
Hengen apua. Isä meidän, j. n. e.

Ewangelium. Matth. 8: 1-13.
/siihen kosta lesns astui alas wuorelda,

seurais Handa paljo Kansaa. Ia katso,
imn luli yri spitalinen mies, kumarsi Hända, ja
sanoi: Herra, jos Sinä tahdot niin Sinä woit
minun puhdista». Niin Icsns ojensi kätensä, ja
nipeis häneen sanodcn:Minä t.hdon, »le puhdas.
Ia hän puhdisttttin kohta fpitalistansa. Ia lesui
sanoi hänelle: katso, ettcs kcnellekkan sano: >mit<
ta meoe ja näytä itscs Papille, ja «hra lahjas,
jonga Moses un käskenyt heille toi'ist»xcxi: Mut<
ta kosta Icsui meni Kapernaumiin, tuli Sadan,
päämies Hänen tygonsa, ja rukeili Hand». Ia
sanoi: Herra minun Palmellani sairastaa kotona
halwattuna, ja kowin rvaiwatan. Icsus sanoi hä-
nelle/minä, tulen ja parannan hänen. Niin Gc,
danpäämies wastais ja sanoi: Herra, en ole mi»
,:ä mahdollinen, että Sinä tulet minun kattoni
n?a; w>>an sano ainoassi sana, niin miunn pai»
wcliani paranee. Silla minä olen myös ihminen
toisru »vallan alla ja minun allani on sotamiehiä:
ja ',anou talle, ja hän menee: Ia toiselle lnle, ja
l,än tulee: Ia minun pnlwcliallcni: tee tämä,j«
ldäu teke. Kosta Icsns tämän kuuli, ihmetteli Hän,
ja sanoi heille, jotka seuraisit? totisesti sanon mi,
~ä teille, en ole löynnyt senkaltaista ustoa
Isrselisa. Mutta minä sanon teille-, monda tu,
lewat idästä ja lännestä, ja pitä Abrahamin Isa-
chin ja Jacobin kansa taiwan waldakunnasa iilu»
maa. Muita waldakunnan lapset heitetä» uiko»
naiseen pimeyteen: ficlla pitä oleman itku ja hamma»
sien kiristus. Ia Icsus sanoi iSatzanpääluielM:

mene, ja niinkuin sinä «ffoit, nim sinulle tapah,
la silla hetkellä hänen paluzGansa.

Rak. Herr. TäH nlosluetusa Ewa»<
geliumisa edesasetetan taxi ihmistä, jot»
ka etseit apua Herraldalesuxelda, ja saitsen myös. Toinen o!i yxi Spicalimn;
l« toinen Sadanpäämies Rapernaumi,
sa. Molemmat ustoit Heiran Icsuxcn
päälle: Ia tämän uffon päälle katsoi Ie«
suö auttaisansa heitä. Mutta että sen
jälkimäisen nsto oli etusamdi kuin sen spi<
talisen ja monen muun, sitä todistaa
Christus itse, kosta Hän sanoo: „totise<
„sti sanon minä teille, en ole minä löym
„nyt senkaltaista ustoa Israelisa.,, Tä-
mä anda marsin sowclian tilan

Tutkistella,
llsson erinkaltaista mittaa.

Me tahdomme sen ohesa Herran ni»
meen edesaletta

«. Ruinga rämä uston erinkalcainen
mitta ilmoitta itsens naisä molcm,
misa ihmisisa.

2. Ruinga se Christurelda tulee kat<
soruxi.
„Herra! Olkon Sinun armos mel>

„dän kansamme, että me oppisimme S>>
„nun totuuttas, ja tulisimme ftn kautto
„wahwasti perustetuli uskoja. Amen.,,,

Edellininen Osa.
A7ak. Herr. Kosta me nyt ensin tch

domme tutkistella, kuinga usto erin»
kaltaisesa mitasa ilinoittt itsensä niisä kah'
defa ihmisesä, joista Ewaligeliumisa pu-
hutan; niin tulee meidän ensixi merkitä,
mistä meidän pitä tietämän, että nailli
molemmilla oli usto, ja roisexi mistä «m
ymmärrämme, että se oli heidän tykönäni»
erinkaltaisefa määräsä. Eochäpäinpitätitt/

ta'
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tämän, että mkn asia löyty >a on, en«en kuin
sen erinäisestä määrästä jamitasta puh «a sopi.

Että se spitalinen totisesti ustoi He -

ran Chrisuxen päälle me
osittain hänen sanoistans, osittain hänen
menerrelemi estäne, osittain siitä awusta
kuin hän Chttstuxelta sai. Hänen sanan-sa Icsuxen tygö kuulumat näin: „Her-
„ra, jos Sinä tahdot, niin Sinä woit
~minun puhdistaa.,, Tämä on niin pal-
jo sanottu: Minä uston, että Sinä olet
Herra, jonga täsisä on elämä ja kuole-
ma, terweys jasairaus, jaettä se seisoo Si-
nun mhdosas ja hallusas, että autm yhä niin
Wiheliäistä ihmistä, kuin minä olen. Ehkä mi»
tettu, etten minä yhdkttäkän ihmiseldä apua
si äwastan toiwoa taida, uston minäkni-
tengiil Sinun wonnas ja wäkewydesniin
suurexi, että Sinä huokiasti woir puhdi-
staa minua spitalistani, jos Sinä waan
tahdot ja minä olen armon löynnyt Sinun
edcsäs. Eikö tämä ollutyri seltä uston tun-
nustus? Mutta hän wahwisti myös me-
nettelemisens kaMa tämän.juunsa tunnustu-xen; Slllä mikä oli ie, joka pakotti Hänentulemaan Herran lesuxen tygö, ja osot-
tainaan HäneLe wiheliäisen ja spttaliftn
raumihino? Mingä tähden largeisi hänlesuxen jalkain juuren ja ylösnostain kä-
siänsä kumarsi Händä? Gkö tämä kaikki
ollut sula todistus sen usfon päälle, joka
asui ha,en sydäme!än'ä? Mtltta ft apu
Maa Dsus a?woi hät.en saada, osaltalaikfein '.eiwemmi", ettei ne mainitllt hänenedesonamisin a ollet paljat ulkonoiftt sanatia loimituxet, mutta et ä ne uloswuosituffosta. lEms ojensi kätensä ja rupeis
„ha:'.een, sa»oöen: minä tahdon, ole puh

li Kän puh3istettm kohta spitali.
„stm,,a.„ Tä ä ei olis lesus, joka msinntt, chmilesä oli, I.'h. 2:25 tehnyt,
jos tl Hau olis nähnyt yänenuffonsa jaYM-

märtä yf, että hänen sydämensä oli siinä
tila a, kuin hänen sanansa, kaytöxensä ja
«mne tttemiftl-s ulrsnäytti. Se on tietty
osia, että Hsuren silmät aina katsoit u«
ston pewän nii«ä ihnleisä kuin Hän teki.
Niin sanoi Hän yhdelle Marc. 9» 23.
„los sinä sen woit uffoa, kaikki owat u-
„ffowaiftlle mahdolliset.,, Mn sanoi
Hän myös Marthalle, „Engö minä si«»
„nulle sanonut; jos sinä uskoisit, niin st-
„nä näkisit Jumalan kunnian. Ioh»
11: 45.

Että Sadanpäämies Kapernaumisa
uffoi Herran lesuren päälle, näemme me
samalla tawalla hänen sanoistansa, hänen
menettelemisestänft, ja siitä awusta, kuin
hän Chnstuxelda sai: jonga tygö wiela
tulee Chnstuxen selkiä todistus hänen n-
stostans. Että se spitalinen uffoi, ei ol-
lut joku kumma asia; silla hän oli syn-
dynyt Israelita, ja tn st. että koko Israel
tähän aikaan odotti Mctziafta eli
stusta; oli myös nuorudestans ilman epäi-
lemättä oppinut, wahindaingin pitänyt op-
piman Mosexen, Pwphetam ja Psalmein
todistuxet Hänestä, joka tuleman pitlV
Hän taisi fentähden niistä merkeistä ja
ihmeistä, kuin Herra I,su< teki, kohta
päättä, että Hän loli se sama, josta kir-
joitettu oli Prophttcusa, että Hänen tu-
leman piti. Mutta Sadanpäämies Ka<
pernaumjsta, ei ollut Israelin sukukunna-
sta, waan yxi Pakana, Sentähden ei
ollut uffo juuri niin kewiasti löyttawä hä-
nen tykönänsä. Kuitengin kaikki, mitä
me kunlemmt ja luemme hänestä, ilmoit>

etlH hän totisesti ussoi. Se jokakcn<
ken muun ylitse käypi, on se, että Hena
lesus mlkiscsti ylistää hänen uffons, ko-
ffa Hän sanoo niille, jotka händä seu-
raisit: „totifesti sanon mjnä teille, en ole
,MMä löynnyt senkaltaista uffoa Zstaelisa.Niin
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Niin on nyt osotettu, että molem-
milla, sekä Malisessa että Sadanpaämie,
hella Kapernaumisa oli usso. Mutta ku-
sia meidän pitä tietämän että se löytyi heidän
tykönänsä eri-mäaräsä? lesuxen sanat sen
selwiMsti näyttämät. Niisä pannan toinen
toisensa rinnalle sekä se usso, jonga Hän oli
löynnyt Israelisa, ectä se, loka oli rakanal,
lisen Sadanpäämiehenz tykönä. Ei lesus
sitä kiellä,!, että Hän Äi löynnyt uffoa
Israelisa. Se on tosi, ettck suurimmanosan. tykönä oli M kadottawatnen epäusko.
Siitä todistaa Johannes, Lug. ,2: 37.
„Waikka Hän teki monoa ihmettä heidän
,/nähtensa, ei he knitengcm ussonet Hä-
„nen päällensä-,, Ia edeltäpäin Lag. 1:
W. 11. ~Ci Hänen omansa ottanet Hän»
„dä wastan. Oli kuitengin heidän sea-sans niitäkin, jotka Hänen wastanotit,
,josta kohta sen jälken w. 12. ~Niille
„jo:ka Hänen otit wastan, andoi Hän
„woiman Jumalan lapsin tulla, jotka
„ustowat Hänen nimensä päälle.,, Sa-
malla tawaila lesus ei myöskän meidän
EwangMnnisa kiellä, estä muutamat u-
stoit Hänen päällensä: Waän Hän tiet-
täwän tcke, ettei Hän ole löynnyt Yh-
tä senkaltaista uffoa Israelisa: niin suur-
ta mittaa ussosta, niin wahwaa ja wäke-
maa ustoa, kuin Hän nyt äkkäisi tämän
tykönä, joka oli pakanallisesta sugusta.
Jos nyt meidän Wapahtajamme parem-
maxi arwaa Sadanpäämiehen uskoa kuin
kailkee <itä uffoa, jota Hl-In siihen asti
oli löynnyt Israelisa, niin seuraa, että
Hän myös katsoi sitä paremmaxi, kuin
fpitalisenussoa.laniin on asiaittesensselwä.
Se spitalinen uffoo: Sadanpäämies ussopi
myös- Mutta tällä oli suurempi mitta usso-
sta, ypi wahwewpi, lujempi, jalompi usko,
kuin toisella. Kuka tästä taitais epäillä,
kosta Chttstuxen Ann stm sila wHroistssa?

Meidän tulee nyt tietä, että Chri<
sius on audanut Sadanpäämiehelle ta»
män todlstuxen, kaiketi sen jalkenkuin HH„
f<ukk,tietäwäisydens wolkeudksa tutkci hä<
nen sydämensä, mutta siinasiwusa myös sen
jalkenkuin hänen puhestans ja teoistans olj!
ihmisten edcsä nähtäwä hänen uskostani.
Mutta minga kautta osottinytSadanpM<
mies ustonsa suuremmari, kuin sen spi<
talisen oli? Me löydämme tämän, kosto
me pcme.mme molembain sanac ja twc
toinen toisens rinnalle. MilH ensixi sa<
nohin tulee, niin spitalinen ulospuhfe täl«
lä muotoa: „Herra josSinä tahdot, nii»
„Sinä woit minun puhdistaa»,, Sada»,
päämies ei mainitse ollengan tästä ehdo<
sta: Jos sinä tahdor. Se koettelemus,
kuin kukin uffowainen woitta ussonso
harjoittaen alla, oppetta, ettäkewiämmästil
tullan ulkomaan, että Herra taita, kuin
että Hän autta meitä. Sentäh-
den sanoo myös ihminen rukoillejansa e<l
nemmin: ~Herra jos Sinä tahdot, niin!
„Sina taidat autta minua;,, kuin: Heo
ra, minä uston, Vina taidat ja tah<
dot minua autta, ja ettet Sinä taida w
kä tahdo jattä minua ilman awuta. Josnsso niin kauwas en»ättä, että ihminen,
täydellä sydämen totndella ja uston wcx
kuudella taita sanoa, ettei ha» epäile, et-
tä Jumala tahtoo ja taita autta, niin
tunde hän, että uffo on hänen tykönans
toiwotettawafa woimafansa, ja että se o»
tullut niille määrille, kuin se tulla taita.
Niin olit Sadanpäämiehen asiat. Chn»
stlls oli niin suuri hänen sydämesänsä,
niin hywin kaiMwaldiaisudens kuin rak-
kahan tcchtons suhten, ettei hän ensinqaN
mainitse tatä z'anaa: Jos sinä tahdot»
Tämä ei. ollut tosin joku epäuskon salia
sp.ita!istnkan suusa, waal? M merkki sen
päuiic, että hän nöyrydcsä andsi tahtoi
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sa lesuxen tahdon ala, ja oli tytywcu-
nen, jos Hän tahdoi autta elikkä ei. Ei
myös Ch istus pahastu tätä hänen sana-
ansa, waan wastaa sen päälle suurella
rakkaudella, sanoen: Minä tahdon. Tä-
tä wastan oli Sadanpäämies ikänans
kuin ennen käsittänyt tämän wastauxen
ustssans. Hän ussoi jo, että Christus
taisi, tahdoi ia piti hända auttaman.
Smtahden oli tosin silla edellisellä uffo,
mutta sillä jälkimäisellä „yri suurembi
„mi!tc uffosia.

Wielä siallänsfulke Sadanpäämie-
hen sanat paljon enämbätä, josta st suu-
rempi mitta hänen uffostans on nahts-
- Ennomattain on hänen suuri nöy-
rydens, ja se runnusms kuin hän teke
Lhristu.ren, kuimiasta sangen merkissinen.
Hän pnä Ichixen senkalmisna, joka yh-
dellä sanalla taisi autta hinda, niin, et-
tä niinkuin han yhdellä sanallans taisi
sitä aikansaatta sotamiestens tykönä, että
he menit luyunga hän tahftoi, tulit kosta
hän tahdoi, ja teit mitä hän heille käffi,
niin taisi Christus, joka ou Herra kaiken
ylitse, yhdellä ainoalla sanalla sen toimit-
ta, että taudin piti luopuman hänen pal«
lveliastansa, ja hän terwexi tuleman.
Naisä molemmisa osioisa ilmoitta myös
uffon suurempi mitta itsensä muidengin
tykönä, nimittäin,kosta ei ainoastans yn
ulkonainen, waan erinomaisesti yri sisälli-
nen sydämen nöyrys ftlwästi hawatan,
ja kosta yr,i suurempi tundo Christuxenkunniasta itsens wäkewästi osotta. Se
totinen usto nöyryttä ja saatta ihmisiä hä-
nen tyhjyttamä tundemaan. Nyt, jota
enämmin uffo lisäy ja wahwisiuu, sitä
enammin kaswaa myös ihminen totisesa
nöyrydesä. Samalla tawalla niin uffomyös käsittä ja löycä Christien kunnian:
M jota mämmin ihminen oppi sila lun-

dcmaan, sitä suurempi woima tygölan-
gia hänen hengelliselle elämallcns,nimel-
lä hänen uffons lulee palawammaxi ja
iloisemmat, enämmällä ussalluxella, roh-
keudella ja wäkewydellä tayletyxi.

Mutta niinkuin yxi suurempi mitta
uffosta nawyi Sadanpäämiehen scmvisa,
niin osotli se myös itse,is toisexi hänen
teoisansa, ja koko hänen menctyresansä.
Se spitalinen luli tosin Chrissuxen tygö,
ja kumarsi Händä: mutta Sadanpää-
mies ei tullut itse, waan andoi muiden
kautta sanoa Hänelle sitä, kuin main-ttan
meidän TerMmme, joka Luc. ? Lngu-
sta on nähtäwä. Eikö sopis ajatella, että tä-
mä olis todistus huonommasta uffosta
ftn jälkimäisen kuin sen edellisen tykönä-?
Mutta meidän Wapahtajam tietäanda et-
tä osta on toisin. Sillä sydämen uffossa
oli Sadanpäämies likembanä lesustci kuinse spitalinen; hänellä oli suurembi ustal-
lus Hänen apuuns, kuin tällä: Se oli
hänen suuri nöhrydens,- joka esti händä
ulkonaisesti tulemasta Hesuxen tygö: Hän
ei lukenut itstns mahdsllisexi siihell; mm-
kuin ei hän myös nöyrydestä tahtonut
sallia, että Herra lesus tuli hänen ty-
gönsä.- Niin oli myös hänen uskoma
niin suuri, ettei hän katsonut tarpellrcxi
wieda sairasta palweliatans Herran Ze-suxen tygö, eli waiwata Händä tulemaan
huoncseens. Hänellä oli, niinkuin ennen
sanottu on, se uskallus Christuxen tygö,
että Hän' taisi yhdellä sanalla mitta.
Meillä olis tosin enämmin sanomista tä-
stä asiasta, jos ei meidän Mäis/ joudut-
taman meitam

Jälkimäiseen Osaan,
«tutkistelemaan, kuinga „uffon eri!'kalÄ

„tainen mitta, tulce Herralda Chrft
Hänestä kuulu syy-

stä,
„stuxelda tatsotuxi.,,
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stä,mitä leremiasfanooi Lug. 5:3. „Herra
„sinun silmäs katsoo uffoa. Mutta että le-
maan myös uffon mitan päälle, sitä 0-
pimme me Tertisä, josa Christus paneesen pakanallisen Gadanpäämiehen uffon
ftn uston rinnalle, kuin Hän oli löynnyt
Israelisa» .Z)xi samankaltainen esimerkt
ki tämän päälle on meillä Match» 15 r
josa Christus, 23 w. sanoo Kananean
waimolle, joka myös oli pakanallisesta
fugusta r „O!wainw, sinun uffos on suu-
ri. Niin Hän ei amoastans katsonut
uffoa, waan myös sen wäkewyyttä ja
kehnoutta. Hän on se,, joka tutkistelee e«
li likemmin Alkn-Naamatun jälken punnit-
see sydämer,, l6: 2., Dan. 5 ::

2? ja hywin tietä,, kuinqa paljon kukin
painH uston sisällisen- wakewyden puolet
sta, eli kumga suuri taikka pieni hänen u-
ffons Molemmista näistä Raamatuw
paikoista me ymmärrämme että- Hän
warsin mielistyy sitä,, ettck usta on okmfa
fuurudefanfa. ja woimafansa. Ei Hän
hyliä sitä heikkoa uffoa,, sillä heikko usso
on myös uffo. Mutta niinkuin yxi
namäen mies ihastuu,.. jos hän miina-
mäesänsä löytäftnkaltsisen hedelmän,,
la on pwcmbt ja jalompi: kuin m-ualla,
niin iloitsee myös se Taiwallmen Mii-
namä e n mies, koM se,, jonga Hänenlätenst on istuttanut, witzeriöitsee ja HY-
win ja wakewästi Tämä mei-
dän Vapahtajamme ilo kawi meidän
WanOeliumisa niin kauwas,. että Hän, niin?
suin ylösfytytstnZ hengesä ulospuhkesi
yhteen eunustuxcen, ennen kuin Hän mai-
nitsi awu.sta, kuin Hän totisesti ai-
koi tchdä. Wonda> sanoo Hän „tule-
-s,wat> idästä M lännestä ja pitä Abraha-
,/Min, Iftchinja latobm kansa taiwcm
,Maldakunnafa istuman. Hän tahtoo-
»iin pilhon sanoa.. Tämä pakanallinen

Sadanpäämies on yri mo-
nille, jotka pakanoista kaikesa mailmasa
pilä käätyixi tuleman. Eikä myös pidä
siihen py'ändyman, että hän nyt on pa-
rempi kalkkia ussowaista Israelisa: Milukematoin joukko pakanoista pitä löyty-
män, jotka tulemat Abrahamin oikioill
poixi ustosa, ja saamat suuremman uskoi»
wakewyden, kuin ne, jotka nyt ludalai,
stcn feasa uffowat minun päälleni. He>>sä pitä oleman yxi senkaltainen uston
hengi, kuin Abrahamssakin. Heidän pitä
sieluisansa nautitftman ja osalliset oleman
siitä hengellisesta smnauxesta ja taiwalli-
sesta hywydestä, kuin Abraham, Ifaach
ja Jacob owat maistanet ja koetellet ste<
luisansa. Tämän kautta lefns ynnä tie-
täanda,, että jota suuremmalla uffon mi-
talla yn ihminen warustetan, sitä liiem-
pi tygökäymys on hänellä Jumalan ja
kaikkein Hänen armo - tawarainsa tygö.
Sen me hawaitsemme stlkiäsii Sadan-
päämiehen ja Kananean waimon esimcr»kistä. Sillä usko tllo myötänsä ei amoa«
sians sen ensimmäisen, waon myös yhden
lawiamman ja aina likemmän M tikem-
män yhdistyxen Jumalan kansa hengesä,,
kosta se kalmaa ja tulee wäkewämmäxi..

Tämä olkow nyt tällä erällä Ewaw
geliumm Textin johdatuxen jälken puhuf-
tn uston erinkaltaisesta lmtasta^

Päätös'.
Osstsokat nyt, Te jotka tätä kuusset o-

tette, etä te siitä- oikein hyötyisitte.
Te olette kuullet ensin kysyttämän, ja en-
nm kuin me puhumnne uskon erinkaltaise>
sta mitasta, jos sillä spitcMelm ja
danpäänuehellä totisesti oli usso. Niin te
myös katsokat, ja edellä kaikkia koctelkat
teitänne, jos teisä on usko,, silla- minäsanon nyt, «il«t usein ennengm fano^

uutz
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lwt, että suorin osa M pettä itsellä-
Luc- l?: 5. sanomat Apostolit Herralle:
„Lisaä meille ustoa. Mutta Herra sanoi:
jos ttM olis uiko, niinkuin sinapin sie-
men, j. n. e. joka niin on ylnmärrettä-
lväi Te rukoilette uskon lisäämistä: Jos
„teillä ainoastans olis niin paljon kuin yn'
sinapin siemen uskosta, se on, jos teillä
olis usto kaikkein mi tasa, niin
ei se olis woimatoin. Jos Christus an-
doi O!>etuslapsillens wastau-
xen, kuinga paljota enämmin täyty mei-
dän tähän aikcm samalla tawalla wasta-
ta niitä, jotka puhumat ustsn lisäämise-
stä, ennen kuin he owat tullet Christu-
xen Opetuslapsia, ja tydyttelewät itsen-sä mailman lasna ollesansa, paljaan Hi-
storiallisen uston kansa, jota he itse huo«kiastitc.itaisit hawatta kaikesta elämästänsja tegoistans/sydämens ja mielens tilasta,
jotka omat täynnä mailman rakkautta.
Mutta fitä ei he tahdo tuta, waan kostalM jolain jnmalisesa kirjafa lukemat j»n-
Zun lohdutuxen heikko-ustosille, niin hesen määrin sowittawat itse päällens. Iakosta he puhumat muiden ihmisten kansaChristillisydesta, niin he aina tahtowstkaunistella epäustoans heikon uston nimel«lä. Ei woi kukan ulospuhua sitä wahm-kuin se myötäns tuo, että näin it-
siänsa pettä. Sillä senkaltaiset ihmiset.lu-kemat sen aina epäilemättömäxi totudexi,
että he jo omat Cljristityt ja «Jumalantygo käätyt. Jos omatundokin joskus
lanois, ettei heidän asiansa ole hywin,nun he siihen tmwawat, että lheikko ustomi myös usto. SM auttamat he itsen-fa hnolettomlldens alla ja luopumat otkia-sta kaandymiseftä.Sentähden sanon minä:Koetelkat teitänne kaikella muotoa, jos
tellla el ole yri kuollut suu-ja sinp usto,m zos teille on M, eläwa sydämen usto,

N 2

waiska ei se suurempi oKs, kuin yzl sina-pin siemen, ainoassans että se on Mmmja Jumalan HengeldH waikutettu. Josteillä on uston olendo, se on, usko itse,
ehkä sangen wähäsä mitasa, ntin on sil-lä kuitengin luondo, kuin sinapin sieme-
nellä; se on woimallinen pois ajamaan
sydämestänne mailman rakkauden, juurta
tekemään, wakewästi ylöspäin kaswamaan
ja ama Itsäymään.

Jos nyt totuudesa nftn että'teil-
lä on usko, niin seuraa itsestänsä, että be
kaswandota siinä etsitte. Te kuulitte a»
stö«, että uston luondo ja laatu sn, että
joudutta lisäämistäns. Mutta niinkuin
syndi tartt» meihin ja teke meitä hitaha-
xi, niin pitä meidän aina olemnn walp-
paat ja halulliset, oikiafa järjestyxesä alj«
keroitsemaan uston alinomaisesta kaswZn-
nosta. Sentähden meille edcsasetetan sen-
kaltaisia esimerkkejä uston erimitasta- Sen-tähden ylistää Herra lesus niin suuresti
Sadanpäämiehen ja Kananean waimon
jaloa ja suutta ustoa. Sentähden Hebt.n: edestuodan niin monda loistaman esi-

kuwaa. Ia sentähden neuwoo PawaltTimotheusta 2 Kiri: 6. että hän he-rättais sen Jumalan lahjan, joka hänesaon, että kaikki, jotka tämän luit ja kuu-
lit, kehoitettaisin edeskäymään ustosa, ja
welwollisella tawalla etsimään suurembaa
ja suurembaa mittaa siinä. Alottele-
maiselle ChristittM käypi, niinkuin yhden
oxan kansa, joka istutetan elämään puu-
hun; se tule isommaxi ja isommari, jm
kuin hän hedelmää kanda; myös silloin-
gin se aina kaswaa ja kanda enämmin
hedelmätä; .se tewitta itsensä lawiammalle,
tulee jalomman jakaunimmaxi, ja wal-
mistaa wiinamäen haldialle enämmin iloa
hywain hedelmäinsä paljouden kautta. Te
sanotte: Kuinga me niille määrille tulla
taidamme? Minä mafiaan; Jos ustoa

alino-
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alinomaa harjoitttan, niin se alinomaa tulee
fuuremmax. Mutta sitä pita' harjoitet-
taman Jumalan sanan lukimisesa, ru-
kouxesa, Jumalan ja Waoahtajan Mk
kaudela, totiftsa ja waikuttawaisesa rak-
kaudesa lähimmäistä wastan, mailman ja
mailmallistm himoin hyljämisesä, ristin
iokapäiwäsesä ja mieluisesa kandamjsesa,
lärstmifesä, ja jos muutoingin jotain Ky-
lvää on, niin pita uston lakkamata har-
zoittaman itfeus sima ja ikanäns kuin 'e-
roittamau isfens, että hän alati tulis mä'
Fewammäici, teräwämmaxi, suurcmmaxi
za jalommaxi. Sillä muotoa huokiasti
lvälttä tawetan, ettei oppi huonosta ja
wäkewästä uffosta tule waärin känletyxi.
Niin lullan tietämään, ettei heikko-uftMa
welje pidä hyljätta, niinkun ei ChristuZ-
Zan sitä tehnyt. Silloin ei anneta Ewange-
linnun lohdutasta p>ismennä uEon heik-
kouden tähve», M usso, ehkä fuinga
H ikko se olla mahta, niw sekuitengin wa»
Wnotta Chnstuxett, maikka ei wäkewän
Miehen käoM, kuuengin niinkuin yhden
kapse l kädellä, eli Mimmin simottn, ih-
Fnmen tulee Chrjstaxelda wastano?ewxi ja
pideyxi. SU>ii ei jonain petollistalol>
duusta etsi'a sitä heikosta «stosta: eikä
myös siihen tydytä, waan «hkeroidan
enammin, et ä wakcwäxj tulla, että sy-

wemmeldä juurtua wilpittömäsä nömyde»
sä, että usson hlngesä oyrkiä edemmä ja
tdemmä lefuxen Cyistmen armoon, wäs
kcwytceu ja kunniaan, sillä niinmuodon
meitä sallitan altistl käydä sisälle meidän
Herran jawapaHtajan ijmckaitkiften wals
dakundaan. Hauelle vlkon kunnia jg
ylistys ijankaMsesti! Amm.

Rukous.
HHffolinen Wzpahtajc! Ginzzn «imeffens MoV

siitos ja ylifiys kaiken Sinun armvs ja ew
nomattai» uskllH taLin ja tnwallisen lahjan edestä»
Autuas o» se, jolle Sinä tunäu kaliin pärlylz
suonut ja andanut olet. Autllalline» on se pelds,
johon Sinä tämä,, sinapin siemenen o>'?t isiutta»
nltt, kaswamaan ja aina lisäymaä,' Sinulle yllsiyz
xen. ?äsä «lemma mc Sinun silmäis edesä,
Herra I?su, ja meidän, sydämeme on Sinun e<
desas niinkuin peldo, että sen korjaisit, ja min^
kun wiinamZki, että ftnMisit hedelmZllism. Jos
Sinä wiela meitä löydät walmlstamatoinna, ja
meidän sydämemme tyhiZm uskosta, ab! niin anna
meidän saada tämä kallis lahja siinä järjcsioresa
kuin Sinä, niin usein olet andanut meillc ilmoitta.
Mutta jos Sinä jo olet istuttanut »ff,n mei,
da» sydämiin, sl nUn annss tämän kaliin chrtin,
joka on Sinun oma kales isiltttama.GinlM siunaa
Ms kgutta hyötys- ettei yfikän pöiwa ohitsemenis,
jona ei usto melsa lisay> jona emme kanna uusia
paranuxm, usson ja hedelmiä Sis
nun kunniares. jäsen kautta niin paljon kuin mei<
sä seiso iulistamme Sinun iMes kunniala mäZ3
päällä. Suo meille sitä Smni oman kunnias M
ijankaikkisen rakkauves tähde»! Amen-

Neitsy Marian Kirkon-käyminen.

Kyntilämemln Paiwa.
HkNasa! Propheta Ma»

lachiaS edesasttta ne Jumalala-
pelkäwäistt, Kirjans Z:sa ja 4:sä

ZuZusa kahden toinen toisestaus eroitetun
Muodon alla. Lug. 3 :sa w.ib. sanoo hän:

Silloin „ne, jotka Herwa
„dunawat loinen toistansa näin: H ".ra
„otta siitä waann ja kuulee sin, ja nn«,
„stukirja on kirjoitettu Hänen ettensä
nnllt/ Ma Herra peltäwat ja muistamat

Hänett
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',Hänen nimensä. Ia Lug. 4: w 2.
tuulu se heille. Mutta „tt,A, jotka mi-
„nuu numäni pelkälle, on wanhurstauden

koitwwa ja autuus hs en sii-
„peinö alba! Za teiden pitä käymän u-
los ja sisälle niinkuill syö-lilat wasikat.
Malachias puhuu kahdellaisesta tilasta
ja ajasta. Ensin äinen aika oli se, joka
kului ennen Christuxen tulemista; toinen?
joka sen jalken sellraisi. Edellisesä oli
heidän tilans snta laadusta, että he lohdu-
tit heitans Jumalan lupauxilla: ja kosta
he kuulit jumalattomain Häijyä puhetta
ja nait hidan syndistä menoansa, ja tu-
iit päällisen htilc a zyljeffessyxi heidän lu-
nmlan peikon' tähden, niin oli heille sii-
hen aikan kyssä että lohdutta heitäns toi-
wolla Christuxcha, jcka epäilemättä tule-
man pitt. Mutta jälkimMsa oli httdan
tilans senkaltainen, että he sydämellisesti
iloitsit sitä, ttlä se, jota he odotit, oli tullut,
että wanhurstauden Amttngo, lesus Chri-
sius lotiftsti oli ylöökäynyt, ja että he
Hänen siipeis alla ja Hänen walosanfaolil Kynnet aumyen, tullet Hänelda ylös-
walmstuxi elämän walkeuoella, ylöslam-
mitetyx. Hänen armollansa ja sytytetyxi
rakkaudesta Hänen tygöns; seurawaisestitväkewästi wahwlsteturi siinä sisällisestiltzmi esä j.: heidän sydämensä toiwon jälken
saaten-xi yh:e?n rauhalla ja ilolla täp-
täy yn ofalli uteen Jumalan kansa.Mk. H-rr. Läs.äolcwaiftsa Inhla-täiwän Ewang:sa edespannan yxi mies
Sin,eon, joka oli ja cli molmendain näi-«m tilnin alla. Hänestä me luemme, että„hän oli hurffas ja jumalinen mies, odot-
etuin Israelin lohdutusta. Hän cli sen-lähden uuden Herraa pelkäwaisten seasa,

Malachias s^noo, että he ennen
Chrlstufeu tuiennsta lohdutti toinen toi-stansa. Mutta tämä' Simon oli wielä

elofa, koffa tämä autuallinen Wiw9 tay-
tettm, ja iloitsi omilla silmillä nähdesä Jumalan autuuden: Hän kiitti ja yli«
st, li,malata, että se, jonga hän Mika-
wvlden ikawöinnyt, nyt oli tullut. Senkatsoi hän yhdexi suloisexi elämä» puu-
xi, niin että hän oli altis kuolemaan, hy-
win tieten, että hän oli menttva kuMnastOelämään ja hänen Herransa iloon.

Tasa on meillä itnammin oppimisia
sildä wanhalda Simeonilda, kuin lyhye-
ni helkesä ilahtua taita. WalmlstakaMkuitengin sydamiäm oppimaan häneldä niiU
paljon, kuin mahdollinen on, ja MH eMs
lä perustamaan meitä siinä totudefa, ettH
ne lumalatapelkäwäiset löytämät nffossl
Christuxen päälle ej ainoastans «Mism
lohduwxen, waan myös oikian ilon wrunfan yldäkylläisyden kaikesta hywasta?
menestyxestä, elämästä ja autuudesta.
ta rukoilkam edeltäpäin Herralda nöyrim«
masti Hänen P. Hengensä apua ja
sawaikutusta, sanaa opettaifa MIsa meidän, j. n. e.

EwangcUum, Luk. 22:22-32.
/siihen «ikan kuin heidän puhdistus päiwätO

olit täytetyt Mosexen lain jälke», weit heHänen Jerusalemiin. aseltaxcnsa Hända Herran e«
teen, tNiinluin kirjoitettu on Herran Laija, kaik-
ki miehenpuoli. jok« awaa äitinsä kohdu»
pita kutsuttaman Herralle pyhaxi). Ia lihratarcn»fa, nimkuin sanottu on Herran Laila: pari Met-tisiä, eli kari Kyhlyläiscn poikaa. Ia katso, yxi
Mies oli lernsalcimsa, jonna nimi oli Simeon;
tämä ol< hmstas ja Jumalinen mies, otwttlMIsraelin luhdutnsta, ja Pyhä Henni oli häncsä»
Ia häille oli sanottn Pyhaldä Hcngelda, ettei
hänen vitännl ennni luulcmata uakemän, kuin hannälis Herran Cnrisinxen. Ia hän tuli Heuam
kautta Timpiiin., Ia luin wa!chcmmat lapsen Ie»suxcn toit tehdaxensa Hänen edestäns Lain
tawan jälken, nii» lian otti Hänen syliinsä, ja
kulli Jumalala ja sanoi. Nitt sillä lasket, Hcr«ra, p»lwrlias rauhaan menemän», sanas jal«
ken; Silla miuun silmäni ywnt Sinun au-
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tudes, j»»4« Gma walmistit taitfcin Kansaiil e»
tccn. walistamaan pakansita, ja' Si<
nun Kansas Israelin kunniaxi»

Rak. Herr- Vlösluetun Ewangeliu-
min johdatuxen jälken tahdome me tällä
erällä, sen armon lautta kuin Zumalg
andawa on,

Tutkistella:
Uston lohdutusta ia iloa.

I) Uston lohdutusta Simeonin toi-
wosa.^

H) Uston iloa hänen täyterysä'toiwo-
iansa.
7,Mutta Jumala, jolda kaikki loh-

„dutus ja ilo tulee täyttäkön meitä E-
ivangeliuminsa lohdutuxella ja iloilla Py-
„häsa Hengesä, että se sama uffon oikia
luondo ja woima, joka oli niisä wanhoi-sa hurskaita ihmisisä myös meisäkin löyt-
„täisin, Hänelle ijankaikkisexi kiitomi ja
„ylistyrexil Amen.

Edellinen Oss:
af. Herr. Kaikki, mitä Emangelistat

x/i.kir;oi!tawatHerrastalesuxesta,onniin
suuresta pauwsta, ettei meidän sowi sanoa
yhdesMän asiasta, että sftä olis tapatur-
man kautta mainittu. Emme kuitengan
taida kieldä, että he kirjoittajiansa usein
enammin katsomat yhden asian päälle,
tuin toisen. 3tiin puhuu Lucas Lug. 2:
21. Christuren ymbärms leikkamesta,
mutta hänen erinomainen tarkoituzens on
cttä tietäanda, kuinga lapsi kutsuttin le-sus. Siinä nimitetän ainoastans ymhä-
rins leikkaurcsta niinkuin yhdestä asian-
haarasta , josta se aika tulee ticttäwäxi,
jona Hänelle tämä nimi annettin. Sa-
malla tumalla on asia meidän Teriimme
kansa. Lucas tahdot tosin tieMnda,

kuinga lesus tuli wiebyfi Jerusalemiin,
siellä eteen asttetuxi, ja Laki ~

Mos. K. 13: 2. 3 Mos. K. 12: 3.
jälken, Hänen ja Marian Hänen äitinsä
päälle täyteMi- Mutta tämä edestuodan
kuitengm meidän Textifäm niinkuin U!
asianhaara/ joka kostee aikaan; ja on huu-
tia nähdä, että Ewangelistan ylimmäinen
tarkoitus katsoi sitä tapausta, joka siinä
tilasa wanhaa Simesnia kohtais. Sen«
tähden myös kohtuus waati, että m«
noudattaisa Ewangelistan päämäärä, en-
nen kaikkia tutkistelemme hänen sanoistan»sa, uston lohdutusta ja iloa, sen johdatll»
xen jälken, kuin Simeonista puhutan.

Mitä ensin uston lohduruxeen tulee,
niin se löytän Simeonin coiwosa, .jota
ulosmerkitän näillä sanoilla: Hän „odot-
„ti Israelin lohdutusta.,, Näisä sanoisa
tulee Simeon marsin'tarkkan ulosmaala<
tmi, niin että jos siihen aikan olis ky-
syä tahdottu: Mikä mies tämä on? niin
olis pitänyt wastata: Hän on yfi niistä,
jotka odottamat Israelin lohdutusta. Tä«
mä on hänen tundomerkkinsä; katsokat
täsä, yxi oikia Istaelita: Sillä niin ft/
noi myös Israel eli se wanhc, Jacob:
„Herra minä odotan Sinun cmtuuttas,,
1 K. 49: iz. Niin sanoi Darvid,

se ustollinen Kuningas ja Propheta Isw
elisa: „Herra minä odotan Sinun autu-
„uttas.„ Ps 119: 166. Niin odotti
jokainen uffowainen Istaelisa Herraa, jo-
ka on nähtäwä les. 24: 9. Tämä o«

turwa ja auttaja hädäsä,, jo<
sta ler< 14: s. Heidäul syndiwihelO
sydens ja turmelmens tunnon alla: luon-
nollisen elämän työn ja tustan allat nah-
desänsä mailman häijyä ja siiwotointza
menoa: hawaitcsansajaalafaydesänsä
malan duomioita, oli se heidän lohduta
xens, etlä heillä sli Jumalala lupaus.

Hässi-
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Hänestä, jonga piti tuleman ja heitä aut-
taman. Tähän kossee, mitä m? luemme
Hc,b. 2: 1-4. „.Täfä minä seison Mi-
„nun wartiosani ja astun minun linnaani,
„jakatselen nähdäxeni mitä minulle sanotan,
„ja mitä minä sitä wastaan,joka minua
„nuhtelee. Multa Herra wastais minua,
„ja sanoi: kirjoita se näky, ja piirrä tau-
„luun, että ohitsekaypä sen lukis. S:l-
--„lä se ennustus pitä ajaffansa täytettämän,
„ja pitä sittekin ilmanduman ja ei wilpi-
„stelemän. Jos se wiipyy, min odota
„handä,hän tulce totisesti, ja ei wiiwyt-
„tele. Mutta joka sitä wastan on, ei
„hänen sielunsa pidä menestymän: sillä
„wanhmssas on elämä uskostansa.,, Tä-
mä oli Israelin lohdutus, jota kaikki
Wanhan Testamentin uffomaistt odotit.
He huokaisit sen perään Ps. 14:7., „Ois
njos apu tulis Israelille Zionistal sissäHerra päästää fangitun Kansan-pa, uitu Jacob iloitsee jn Israel rie,

Kuitengin fuM Simeonin
tulwo jotain ermomaista itstfänfä. Häntiesi wiriän Jumalan sanan tutkimisenkantta, että aika nyt oli joutunut, ja
kaikki merkit ulvsnäytit, että st uloslu-
wattu Messias eli Ehristus nyt tuleman
pitt. Jota enämmin hän siitä oli wa-
kutettu ja ussoi> että autuus oli lähesty-
nyt,, sitä suurempi ja wäkewämpi lohdu-
tus oli hänessä myss hywin perustetM
wiwofanja Christuxen päässe.,

Wutta.ei tnle meidän tM ohitsemennKsstä, kuin edeMkäypi ja seuraa meidänTettisämme., Esin seisoor „Hän oli hm-«stas ja jumalinen mies.,,. Hänen hur,staudens ja lunmlanpelkons o!i yxi be-oelmä hänen ussostans. Nyt ei ole he-delmä ennen kuin puu,, jM se kaswaa,,waan puu on lumidons.suhten edessä hänen hedelmatckis. KoM
nyt Ewangelista puhmsansa, Simeonista

panee nämät sanat edelle, niin le MpaH-
tu sitä warfm, että hän uloSmaalais
meille tämän miehen täydellisesti, ettei häwsen suuren joukon kansa ollut joku mail-
man orja, ivan eli lahiM osassisudefaJumalan kansa, wältti kolkkia syndistä
menoa, ja ahkeroitsi totisesta ja witpiltö-
mästä jumalisudesta, jonga perustus oli u-
sto Christuxen päässe, ja niin oikein wa-
elsi sen uffolla täytetyn Mrahmmn a-
steleifa. Sen kautta tahdoi myös L.u-
cas tietäanda, ettei Simeon tehnyt it-
sellens jotain petollista ja lihallista tohduttl-
sta Christuresta, waan että hänen syvä--
mens ja mielens oli welwossisesti walmi-
stettu yhtä totista lohdutusta waftanottama-
an r Inuri niinkuin me ennen olemme ku-
ullet Malachian sanowalr, että ne Her-
raa peMwäisic lohduttamat toinen koi-
staufa,.niinkuin hän sahdois sanoa:
ka ne, jotka ei pelkää tahto-
mat myös lohdutta heitansa, niin sn kui-
tengin heidän tohdutuxens määrä ja p<>
Nlstamatoin, jo ei st aula heitä, Sitck-
likiu sa-wo Lucas Simeonistar „PrM
„HslMi oli
unottu PyhäwKHmMdä ettei hänen pi-
„tänyl ennen kilolemata näkemän, kuil«

näkis- Hcnan SAleo»
nin wanhmssaus ja Imnaianyxr lahja> joka hänessä M yhteiM
muiden humalan lasten mi-
tä tM hänestäniamltfte,olihanells'
erinomaisesti suolA SM ehkä PyhK
Hengi, tarkkan puhuin on kaikkein lM-stastenja lumalata pMIVMen km,sa>
niin ymmärtä kuitenZm däsä pm-
kasa Pyhän Hengen kansa yhtä Vrophe'-
taNsta lahjaa, yhden Wanhasa Testameit-
tifa tawallisen puhenparren jälken., Mwtabtoo sanoa:' Gmiesu oli Mi'Propheta».
Tämän, hänen pröphelMsM. lchMsai yM-

w
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le tahdoi nyt Z.ucas edestuoda yhden
esimerkin, joka siinä seisoi, että Jumala
wastoin tawallisutta oli Pyhän Hengen
kautta hänelle ilnwittanut, e«tei hänen pi-
tänyt näkemän kuslemata, ei kuoleman
luonnollista kuolemata, ennen-kuin hän
«ruumihin silmillä oli nähnyt Herran Chri-
Mxens se on, sen Metziaxen ja Herran
Moideldnn, josta Hän oli andanut Kan-
fallens niin armollisia lupauxia, niinkuin
Jer. 61: ja mualla. Tämä oli yri mm
omainen ja tawallisudesta pois luopuma
lohdutus. Niin tietä Jumala Hänen dy-
wän suosionsa jälken myös ylönpaltisesti
ja mastoin tawallisntta lohdutta niitä, jot-
ka etsiwät lohdutusta Christuxesa yxinän-
sä, jaottamat tämän lohdutuxen Jumalan
sanasta ainoastans, niin kuin siitä tawal-
liscsta ja lumalalda määrätystä wäiikap-
palesta. Jumala tiesi wahwista» ja kiin-
mttä Christuxen päälle Simeonin uffon, jo-
ka oli perustettu Raamatun todistuxcsa.
Kuitengin ei ole tämä woinut tapahtua
Uman suurta kampausta ja kilwoitusta,
niinmuodon kuin Simeonin tuli pitä it-
sens ustosa lujasti kiinni Jumalan lupau-
icesa,ja ei korkialla ijällänsä„katsoakuol-
F,lutta ruumistansa, waan anda Juma-
lalle kunnian, ja täydellisesti olla wah«
e,wa siitä, että mitä Jumala lupaa, sen
~Han myös woi tehdä,, niinkuin Pawa.
li "Rom. 4: 19, 20, 21. puhuu Abra-
hamisw, ussowmsten Isästä»

Jälkimäinen Osa.'
ANe joudutamme meitän tutkistelemaan

„uffon iloa, joka näyttä itsens Si«
„meonin täytetysä toiwosa.,, Tästä tie-
täanda L,ucas Ewangeliumisa, i) että
Jumala itse on saattanut hänelle tämän
ilon, 2) Kuinga Simeon ulkonaisilla käytö-
zilläns on sen ilmoittqnut; 3) Kuinga ne

sanat, johin hän ulospuhkeis, todistit hä«
nen suuresta ja ylönpaltiststa ilostansa u-
ffosa.Kuka oli se muu, ?uln Jumala it«
se, joka saatti Simeonin uffon lohduru-
xesta uffon iloon, kosta ei hän omasta
taipumuxesta ja hartaudens tawallista har-
joittamista warten, waan Pyhän Hem
gen kautta, ja erinomaisen sisälle-
andamisens jälken, nyt tuli Templiin:
Niinkuin myös Christus sauno D"widi-
stn Matth. 22:43» että hcin hengesä oli
kutsunut Hänen Herran, se on, että Py-
hä Hengi itse, enämmin kuin Dawid oli
Hänen niin kutsunut. Simeon ei itse
tiennyt, että ilo oli niin lähellä: Mutta
Jumala sen ties», ja tahdoi nyt johdatta
handä sen tygö. Hän tahdoi anda hä-
nen nähdä täyttämisen siitä, kuin Hän
ennen oli luwannut, nimittäin, että hän
ruumilMlla silmillänsä piti näkemän Mes-
siaxen. Ehkä nyt täsä oli jotain mastoin
tawallisutta, niin kuitengin Jumala ai-
na noudatta tawallista jarjestystäns siinä,
että Hän ensixi'lohdutta ja sitten
ta mtttä, jos muutoin meillä ilo olla pita
pyhästi -Hengesä, niinkuin pawali kutsuu
sitä Rom. 14: 18. ta luke sicä Hengen
hedelmäin sekan. Gal. 5: 22.

Edespäin näkyy Simeonin ulkonai-
siin käytöxifä uston ilo, joka ei tainnut
hänen sydamesans salattuna ja kätketty-
nä pysyä. „Silla kossa wanhemmat toit
„lapsen lesuxen sisälle, tehdäxensa hä-
„nen edestänsä Lain tawan jälken, niin
„hän otti Hänen syliinsä,, Kuka ei ym-
märrä näistä hänen käytöxistäns kuinga
hänen sielunsa asiat olit, nimittäin, että
hän nyt erinomaisen Henqen ilmoituxen
kautta tiesi ja wahwasti ussoi, että ehkä
tämä Lapsi, joka oli M-.rian käsiwarstl-
la, ei näkyiM.toisenmuotoseN tuin muut
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lapset, niin oli se kuitengin totisesti se ulos-
luwattu Mesiias eli Christus, jongapiti wa°
pahtaman Kansansa heidän synneistänsä.
O mikä ilo ja riemu ylöskawi nyt Simeo-
nin tykönä sen suhten, että Jumala oli
uskollisesti pitänyt, mitä Han hänelle lu,
wannul oli! 110 Jumalan rakkauden ja
totuden yli!: 110 sen suuren autuuden t>i,
joka nyt oli tapahtuma Israelin Kansal-
le, ja koko mailmalle. Ulooojendaisan»
sa kässwarsians wahwistui HHnen uffons
ja hän himoitsi suuresti sira kuin hän nyt
sylihins otti. Niinkuin hän otti koko lap-
sen I"su?en käsiwarsillens ja pani Hä-
nen syliins, niin käsitti, otti ja kätkl hänmyös ustollans koko Christuxen, kaiken
Hänen Armons, ro.kkaudens siUiwuxens
ja taiwallistn hywydens kansa. Tasa ei
ollut mitan muutta, kuin rauhaa ja iloa
Pyhasa Hengcsa. Zesus oli h.inen käsi-lvarsillansa ja hänen sydämcsänsä. Se
oli hänelle paradist, taiwas ja autuus-

Mutta kaikkein emmmasti owat Si-
meonin sanat tasa tilasa todistajat siitä
uffon ilosta, jolla sydän oli täytetty.
Aika ei myödenanna, että lawiasti kaik-
kia ulostoimitta. Herra, sanoo hän,
,»nyt Sinä lastet palwelias rauhaan me-
nemään sanas jälken, silla minun Kl-„mäni owat nähnet Sinuu autuudes.,,Mikä tämä oli muu kuin uston ilo- Hänn ollut) cunoastans niinkuin muut usto-waistt Israelitat, toiwonuc ja odottanut
Christuren tulemista; waan Jumala olimyös erinomaisesti wakuttanut handa en-
nen muita, ettei „hänen pitänyt ennen kuo-„lemata näkemän, kuin hän näkis Her-,,ran Christuxen.,, Nyt näki hän Hä-nen: Hän piteli Händä kasimarsillans;
kaOll m tuttisteliHända luonollisilla sil«lnMusä. Mitä piti hau silloin muutalanoman, kuin että hän tahdoi päästä

ikehestä irrallensa ja pelastetuxi tulla yh-
destä waiwaloisesta mailmasta, josa hänkyllä kauwan oli lumalatans palwellut?
Hänen sieluns oli nyt täydellisesti lepoon
saatettu, kosta se oli tapahtunut, nM
hän wielä odotti wanharj eläisänsa: Hän
oli nyt omilla filmilläns nähnyt clawän
Wapahtajanfa, jonga ka«tta hän wah-wasti toiwoi saawansa paremman, ijan-
kaikkisen elämän. Sentähden hän myössanoo: „Mmun silmäni owat nähnet Si-
„nun cmtuuoes,, tiotaandain sen kaut-
ta, ettei han nyt niinkuin ennen lohdut-
tanut itsensä paljcm toiwon kansa, waan
iloitsi enammin sinä, että hän ussosa oli
käsittänyt Jumalan autuuden, ja että
häl, siinä nyt oli autuas. Siitä todista
myös ne kunnia-mmee, kuin hän puhe-smsa anda Herralle lesuxelle. Han kut«suu Händä „lumalan autuuderi-, jonga
„Hän oli walmistanut kaikkein Kansain
„cteen:„ Sen kautta tarkoitta hän les.
52: iv. päälle, josa me luemme. „Her-
„ra on ilmoittanutpyhän kasiwartensakaik-„kcin pakanain silmäin edesä: niin että
„faiM mailman ääret näkewät mcidmt
„lumalamme autuden.,, Tämä on se,
tahtoo Simeon sanoa, tämä, joka miilun
käsiwarsillani on, on se josta Icsaias on
ennustanut, O! ilo ja riemu Jumalan
autuden yli kaikelle Kansalle, jolle sewalmistettu oli ja seisoi lippuna, les. n:
iv. Edespäin kutsuu hän lesuxen „wal-
„keudexi walistamaan pakanoita,, katsoinsen kansa les. 42: 6. ja 49:6. josa tä-
mä nimi selwästi, tygöranncm sille luwa<
tulle Metziaxelle. Pääl/.sexi kut'uu hänHänen „Israelin Kansan kunniaxi,, jn
katsoo sen kansa kuka ties les. 49: z.„Sinä olet minun pallveliani, Israel,
~sinusa minä kunnioitetan.,, Ia hän
sulke puhcesans yhten kaiken sen hymän,

kuin

105Kyntilämessun Päiwä.



luin Jumala ikänäns oli suonut Kansal-
lensa, sillä kaikki katsoi Chnstuxen päälle
ja perusti itsens HanesH. Sentähden iloit-
si Simeon suuresti, että Hän nyt oli
tullut, jota kaikki uffowaistt lcmgemuxen.
Men olit odottanet, mutta erinomattain
Abrahamin siemen lihan jalken, se on
Israelin Kansa, josta Hän ihmillifen lu-
ondons puolesta piti syndymän. Tämä
sn nyt se uffon ilo jonga meidän piti
oppia tundemaan Simeonin täytetyn toi-
wo» kautta.

Päätös.
pakastetut Herrasa! Siitä opista, kuin

nyt on edesafetettu uffon lohduture,
sia ja ilosta, pitä meille fehyödytys ole-
man, että mekin puolestamme, niinkuin
Simeon, etsimme 1) uskon oikiaa lohdu-
tusta ja 2) uskon iloa. Ahkeroitkat sen-
tähden, että niinkuin Simeon oli sowe-
Ms uffon lohdutusta nautitsemaan, te-
kin walmisietuxi tulisitte sitä wastano.tta-
maan. Te olette kuullet Simeonin olleen
hurffan ja jumalism, ja siinä mielen»
laadufa „odottaneen Israelin lohdutusta.,,
Se on tosi, että Christus jo on ilmesty-

ja ettei me Simeonin tawalla tai-
da Händä odotta, niikuin sitä joka tu-
leman pitä. Mutta eikö tällä uffon loh-
dutuxella lienne siaa muiden tykönä, ku-
in ainoastans uffswaisten ja jumalisten
Wanhafa Testamen tifä ? Totisesti ei ole Uu-
den Testamentinkän uffowaistt siinä osat-
tomat. Eikö Christus sano: TelMr pa-
ranmw (käändäkät teitänne, muuttukat
fydamen sielun ja mielen puolesta,) ~ja
„ustokat Ewangeliumi,, (mainitufa järje-
fiyxesa) Marc. i? Eikö Raamattu sano
Uudesa Testamentisä: „paitsi pyhyttä ei
„yrikan faa Herraa nähdä.,, Hebr. ,2:

34. Te sanotte: Me tulemme uffon

kautta ainoastans wanhurssaxi jaautuari;
me luotamme ainoastans Christuxen pääl»
le, joka meitä lunastanut on. Se on
oikein sanottu. Senkaltainen oli myös
Simeonin uffo. Mutta se joka ustona
pidetän, ei ole uffs, jollei sydämestä lvi,
hasa kaikkeja Gndejä, ja ahkeroida Ju-
malala palwella totudefa, kaikesta syda-
mestä. Ette saa lohdutta Manne sillä,
että te olette wanhurstat ja jumaliset,
silla se on teidän welwollifudenne, että
niin olla. Mutta jos teidän lokdutmen-
ne Christuxesta, joka on se ainoa lohdu-
tus, pitä perustetun ja pysywaiftn oleman,
niin pitä teidän wilpittömästi wanhurstat
ja jumaliset oleman. Muutoin ei tunne
Christus teitä omixensa. Sitä on Hän
ulein tietaandannt. 'Niin kuulu se 2 Tim.
2: 19- „loka Christuxen nimeä mainit-„se, lakaitkan wäärydesta.,, Niin olkon
siis täydellinen todenteko teidän parannu-
xefanne ja koko teidän Christissisydesau-
ne; Osottakät sitä itse työsä: Niin kaik-
ki se lohdutus, josta Raamattu stuhuu
ja Christuxesta uloswuota, tulee min hy-

Win teille, kuin Simeonilleen hywäri:
ja se paljastans Christuren ja Hänen an-
sions tähden, ilman kaiketa teidän ansio-
tanne ja mahdollisuttanne. ,

Jos te tällä muotoa olette uskon oi-
kian tohdutuxen saanet, niin te wahwat
olla taidatte sen päälle, ettei teildä uffsn
ilo pidä puuttuman.. Älkät sen andaks
itsenne exyttä, ette te, teidän wilpittö-
män käandymisenne ja sitten
denne juoxun alla, alati saa maistaa yh-
tä tunduwata lchdutusta teidän sydämi»
fänne. Sanotat Dawidin kansa Ps. 2?:
13, 14. Mutta „minä uffon kuitcngiil
„nakewäni Herran hymyttä elawitten ma-
„a!la. Odota Herraa, ole hywasa tur-
„wKsa, ja hän wfttzwistaafmun sydames,
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>,ja odott, Herraa.,, Jumalalla on Hä-
nen pnhät syynsä, jongg tähden Han u-
sein te.kasin pita uston iloa.' .Jos se maan
tosi on, että te sydämellisesti pelkatte ja
pakastatte Jumalala, ehkä sen ohesc» tu-
hansittain puutoriakin löytyis, nm? ei se
ole wahinMi teille, ette te taida tundu-
wata lohdutusta, ja wiela wahemmin i-
loa maistaa Christuxesa, ainsastans että
omasa tunnosanne tiedätte, ette te weda
Zllmalan armoa haureuteen, waan olet-
te pysywäiset yxiwakaisefa ja kiiwasa kil-
woituxesa syndiä wastan. Pitäkat tettä,
niinkuin Simeon ainoastans Jumalan sa-
nasa kiinni, tutkistellen wisusti sydamesan,
ne «uinkuin hänkin Jumalan armolupa-
uxm: Oikialla ajalla ne teisa käandy-
wät hengellisen ja taiwallisen ilon liekixi.
Nnt „wliwytetty toiwo waiwaa teidän
„dämenne„ Sananl. 13: 12. niin kau-
wan nimittäin, kuin te kaipatte woiman
ja ilon tundoa lumalas, kaiken teidän ahke-

roitsemisene alla„ettaChristiMsydesa edeskay-
dä.Mutta josette wasy,waanriippuin Chri,
sturesa kiini, paallepidättekamppauxesa syn-
diä wastan, rukouxefa, Jumalan sanan ja
erinomattain Hänen armolupaustensharta-
hasa tuMmiscsa; min teidän pita ajallans, ja

kossa te sitä wclhin luulette, saaman koe-
tella: että „kosta ss tulee, jota tsiwota-n,
„n»in se on elämän puu-,, Jos tämä
wirwotus aina pakene teidcm edMnne,
ja teidän pita loppuun asti kilwsittelemaa
ilman tunduwaista lohdutusta ja ilsa,nim
ei sekän ole teidän autudellenne estepi.
Silla jos te oletta wahwat järkähtymä-
ta, ja aina yltäkylläiset Herran töM,
niin on kuitengit, kerran tapchtuwa, et-
tä te kuulette lesuxckl suusta: Niin tu-
le sinä uskollinen ja hurstas palwelia, ja
mene Sinun Herras iloon. Siihen aut-
tako» meitä, meidän uskollinen Wc»pah«
tajamme ijankaikkisen rakkaudens tähden.
Am en.

Rukous.
Emulle Herra lesu, olkon ylistys ja kiitos ses

lohdutux?!! edestä, knin Simeonilla yli Gin«»sa ja sen ilon edestä, suin hän tunsi Sinun ylit-ses, molemmat hän wastanotti Ginnn tay»
dellilydestas. Anna meidän myös siitä ammunda
sitä oikiata uskon lohdutusta ja iloa. Malmistaitse meidän sy-dämnnme siihen, tvtisesa yaranouxen
jarjestyresä.Suo meille alati Sinun sanas, se kallis ta»
wara, ja anna meidän sydämen halulla sitä kuulla j«
tutkistella. Walaise meitä sen kautta, ja te meitä pala»
waxi uskofa Sinun päälles, että meillä täällä lohdutusolis, ja Vihdoin Sinun kaswois edesa tandetline»ilo ja riemullinen meno iankaikkisesti. »M.

Sunnuntai Sepruagesima.
Se uffollinen lunmla', joka M sen kuin Hän on lulvanmtt ja ei sal-

li niitä ulosrewäistvxi tulla! kädestans, jotka Hänelle owat ustolli-set mkkaudesa. Hän tehkön meitä lujaxi ustosa Herran lesuxen
ja Hänen kallihisa sturamisesans loppuun asti! Amen.

O le ustollinen kuolemaan astl,niin
minä sinulle elämän Rruunu»
annan. Mmät,Rakastetut Her-o

rasa, owat Jumalan Pojan sanat/ ylös-
kirjoitetut Ilm. K. 2: 10. Christus tah-
too niittn kautta ei ainoastans lohdutta
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ja ylösojenda niitä, jotka kärsiwät Chri-
siuxen nimen tähden,, ettei he wäsyis ja
liäändyis, waan myös kehoitta heitä, y-
lösherättZmään sen Jumalan lahjan,
kuin heisa on, että he niin kaswaisit ja
wahwistuisit pysywäisydens alla uffosa,
ettei kuolemäka-i heuä woittais ja erotlais
Christuxen rakkaudesta. Senkaltaistsa
«paällekatsannofa kutsuu lu,nalan Poika
itsensä cdMkäywäisesä 8 w. „sixj en-
„slmaisezi ja wluncisexi, joka oli kuollut
„ja elää:,, Nimittäin että jokainen, jo-
ka waiwaa kärsii, pitais Hänen uskonsa
olkajan ja täyttäjän päälle katsoman, ja
,)«i enstngän pelkämän nii'ä, kuin hänen
„karsimän pitä „ w. 10, waan ajattele-
man, että Christus kärsimisen ja kuole-
znan tietä on mennyt kunniaansa, ja on
nyt walmis andamaan sen ijanraikkisen
elämän kruunun kaikille niille, jotka Hän-
dä samaa tietä feurawat. Ehkä siis maini-
tutsanat erinomaisestikatsomat niiden pääl-
le, jstkaulkonaitta waiwaa kärsimät Chri-
fimen nimen tähden, kuitengin kostewat
ne myös jokaiseen ihmiseen, joka on
sydämestä käändynyt Jumalan tygö, eh-
kä hän ei olis senkaltaisen kärsimisen a7a
annettu. Niin pian kuin M ihminen on
käändynyt, niin pitä nämät sanat ikänans
kuin soiman hänen korwisans: „Ole ussol-
„linen kuolemaan asti, niin minä sinulle

kruunun annan,, elikkä, joka yh«
tä on: „joka wahwana pysyy loppuun
„afti, se tulee ciutuaz-i.,, Match. 24:13.Rämät sanat pitä hänen warsin sywään
slsällekirjoittaman ja hywin kätkemän ha-
lien sieluhuns ja sydämeens. Kaxi asiaa
owat siis sangen tarpchelliftt meille: Se
«nsimmäinen, että me oikein käännymme
Herran tygö, ja toinen, että me olem-
me ussMet, sille kuin se tehty on. Se
sdM.m ei hyödutg mettä, jos ei se jäl-

kimäinen seuraa sen päälle. Jokainenhawaitsee siis, kulnga tarpeilinen se on,
et. a usein herätetyri ja kehoneturi,
ei totiseen ?aä°'.dymiseen, waan
myös, pysywaiseen ja alino,
maiftrn kaswandoon u!?c»Wsudew. L)s,'.aolewc,inen Ewangelium»
onda meille tilan Jumalan armon kautta
lawiammalda tästä puhua. Me turma,
amme sentäyden Jumalan ustollisuteen,
rukoilln Häncldä Pyhän Hengen apua
Sanan julistamiseen Herran rukouM-,
la, I,ä meidän, j. n. e.

EwalMlium, Mntb. 2Q> i -16. '
aikaan sanoi lefus ÖvetuslaMiens tK«nän wcrlauxen: 3aiw,-n wUdakunda un Per<heiusännän «vertainen, joka warhain huomeneltain

taxi lltos palkkamaan työwafeä wiinamäkeetisä.
Ia kuin hän sopinut työmiesten kansa paiwa»
penningistä, lähetti hän heidän wiinamäkeensä. Il»
hän incni ulos liki kolmannella h lfcllZ, ja näki
muita seisoman tmulla jontilasna: Ia sanoi heil-
le. Mngät myös te «viinamäkeen: ja mitä lch>
tuliinen on, niin minä annan teille. Niin he me<

Taas hän meni ulos liki kuudennella ja yh»
dexannella hetkellä, ja teki myys niin. Mutta
yhdellatoistakymmenennellä hetkellä läxi hän ulos,
ja löysi muita jontilasna fcisomasta: ja fanoi hei!»
le: mw te tasa kaiken päiwa» jmmiasna seisotte?
He sanoit hänelle: silla ei ole kengän meitä pa>l<
kannut. Hän sanoi heille: mengat te myös mi<
»un «viinamäkeeni, ja mitä kohtuus on , pitä tci»
dän saaman. Mutta koska ehto tuli, sanoi «vii»
namam IsäudZ Perhensä haldiallc: kuts»
fi ja maxa heidän palkkansa, ruweten wiimcifM
ensilnmäissin asti. Ia kuin ne tulit, jotka liki nh<
dellätoistakymlienennellä hetkellä tnllet olit, ftit
he kukin penninginsä. Mutta ksssa enlwäiset tlft
lit, l!!Ul«t he enämmän saaw.insa: ja he myös
sait kukin penninginsä. Ia kuin he sait, napisit heP?rncn!sändatä «vastan, saiioden: Namat "«viimei»
set owatlhds»hetken t«)ötä tchnet.ja sinä teit heida»
meidän werraremme,j?t?a olemma kandanet päimt»
kuorman heldcn. Nttn hän wastais ja sanoi yh»
dellc heistä: ystäwäni, ei, tee minä sinulle wääsyls
tä: etkös soinnut lniliun kansan» määlätnstä pe,!»
ningistä.? Ota se kuin sinun tulee, ja mene «at»
laas: muita minä tahoon M wiimeilM «M
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niinfiiin sinnLcn,;'!,. W"i engK miua saa teh!>ä
„>!»!»>' falusiam mtta miun iohdon? t,ukka katsok»
los scntnhdcn kalsusti, rlta minä hywa olm? Niin
wiimeiftt tulcwat cr.simäisiri, ja cnsimäistt »iimci»
siri. EM mouda owat tntsutut, mutta harwat
tzv«lit»t.

Rakastetut Herrafa! Katssisamme sen
päälle, kuin käy edellä meidän Teniäm-
me, niin me löydämme kuinga Match.
19:27 pcrari oman ja muiden Opetus-
lasten puolesta sanoo Herralle Chriftuxel'
le: „K'atfo, me luowuimme kaikista, ja

Sinua, mitä siis meidän sii-
„tä on?„ Ia niisa seurawaisisa 28 ja
2y w. hawattsemme me kuinga se rakas
Wapahtaja ei kowudella ja aizsion jäiken
«vastaa tämän päälle, waan enämmin y-
stäwällisesti lohdutta händä ja muita O-
petuslapsia: Hän anda heille ne suurim-
mat ja jaloimmat lupauxet, ja ei ainoa-
stans heille waan myös jokaiselle, joka
kaikkea maallista hyljäisa Hänen tähden-
sä on heidän fturajans» Dsussanon minä teille, te jotka mj-
„nua oletta seurannet siinä uudesa syn-
„dymistsa, kosta ihmisen Poika istuu Hci-
„nen kunniansa istuimella, pitamnös teidän
„issuman kahdellatoistakynuncnella istui-„mella, duomiten kaxitoistakymmendä I-„sra?lin sukukundaa. Ia jokainen kuin
~luopui huoneista, taikka »veljistä, taikka

taikka isästä, taikka äitistä,
„Uikka emännästä, taikka lapsista, tmk-„ka pellosta minnn nimeni lähden, hä-„nen pitä satakertaisesti saaman ja ijan-
„kaikkiftn elämän perimän.,, Mutta tä-
tä suurta lupausta andaisa, niin HänPriwakaisesti tygöpanne w. 30. „Muta
„monba ensimäistä tu,ee wjimeisixj.., Tä-män kansi ei fuirengan Irsus lootla si«tä mastosta, kM Hän tahdoj andaPcranlle, waan on meidän Emangelju »m
»crlnne OteliMttawa fturawaiscn 20 Lu

gun kansa- Se seliltä Christuxen ajatuxen
ja näyttä, kuinga Hän »iillä wiimeiMsanoilla tahdo, warata pecarm ja kaikkia
niitä, jotka käändäwät heitäns Jumalan
tygö, ettei he sen päälle lnottais,etlähe
omat hywjn alkanet, jonga edestä heidänainoastans tulee kiittä Humalan armoa;
waan paremmin ahkeroitsts olla ustollisnc»Hänelle, joka heitä kutsunut on, ja lu-
jnsti pysyä armosa, etlei he luulo-mah-
dollisuden ja ussollisuden puutoxe:, kautta
«nsimäisM tulis wiimcisiri. Sentähden
on meidän Vapahtajamme wertauxesanstänäpänä edesaftttanut niin erinkaltaissc»
työmiehiä, että me oppisimme siitä
min tundemaan sitä, kuin koffee tähän
uffoMsnteen, ja sen eri!,äiseen mittaa!! D
märään- Tä?c? me nyt tahdomme miele-
hemme johdatta ja Herran pelwssa edes-
asetta

Tutkinnon':
llffollisuben monwkaltaista maä«

raä ja mittaa Herran työsä;
jofa me merkitsen,

i) Mirä waadiran rotisten
teen -Herran ryösti

2) Ruinya rämän ustollisuden mitta
ja määrä on moninainen.
„Slw uskollinen Wapahtaja Sinun~armos tähän, ja tee «leitä niin uffolli-

,/sexi, ettei mitan tulis tästä asiasta mei-
„Väp syymme kautta turhaan puhutuxi,
./ja että kaikki Sil-un armos in siunau-„res alla ustollis sti käytettäisin meidän
„jjankaitklscri menesiy/leri! AMM,

Ed llinsn Osa.
H Fffollisuteen Herran cyösä waaditan

kolme kappaletta, joita me yrinker-
taiftstj ja felkiästi nidomme edespanna.
De ensimämen on, että yli ihminen pi-
tH tolijfsti M käälNy.yt zumalan ty-

03
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gö. Toinm,'että hän MlOymisesäns
ja kaikesa siinä, kuin sen kansa on yhdi-
stetty, ei pidä perustaman itsians jongun
oman ja ansion päälle, waau
psljcm armon päälle Christuxesa lesuxe-sa. Nolmas, että hän teke Jumalan
tahdon, niin kuin hän siihen kutsuttu on.

Se ensimäinen waaditan wälttämät-
tömästi, eli tarkemmin sanoin, se pitä
edelläkäymän, niinmuodon tuin .sopi-
maton: olis neuwoa sitä ihmistä ustolli-
suteen Herraa wastan, jonga sydän on
Hänestä luowutettu, ja ei tottele siitä
Herran työstä, josa Hän uffollinen olla
pitais. Mi senkaltainen pitä ensin herä-
tettämän totiseen paranuxeen ja käändy-
miseen ennen kuin hän taita neuwotuxi
tulla ussolllsuteen Herran- työsä. Sen-
tähdän nuhtelee lesaias Lug. 5: 12.
niitä, joilla „owat kandelet, harput, trum-
„but; huilut ja wiina heidän pidoisansa,
„ja ei katso Herran tekoa, eikä tottele
„Häuen käsialaansa.,, Senkaltaisia ei
Propheta tainnut kehoitta uffollisuteen
Herrait työsä. Se oli tarpellisempi, että
he ensin yxiwHkaisen nuhteen kautta tulit
eroitetuxi lihallisesta ja syndisestä elämä-
stänsä- Niin ei ollut myöskän Vapah-
tajan edesä meidän Textisämme epäustoi-
sia jakäändymättömiä Juvalaisia, joita
Hän tahdoi kehoitta ustoUisuteen, waan
Pecari ja Hänen toiset Opetuslapsensa,
jotka uffoit Hänen päällensä, ja joiden
käandymys oli niin wilpitöin, että he
Hänen tähdensa ylonannoit kaikki ja
seuraisit Händä. Niille kuulu se nyt:
„Olkat ustolliset, katsokat ette te ensi-
„mäisista tule wiimeisirj.,, Ei tätä ke-
hoitusta ustoUisuteen annettu sille Mahal-
le Nuorukaiselle, joka Matth. 19: 20.
sanoi: „kaikki liämät olen minä pitänyt
„nu6?udeslanj. Mitä wielä minulda pu«
„uttu?,/ Silla niinkuin ei hän wielä ol-

lut lastcnut oiklata perustusta, jota hän
kuitengin luuli tehnensH, niin pantiin HH«
nen kändymisens wllpittömyden eten yli
kowa ja waikia koetus, jonga ulosseisoi-sa. hän olis wasta tainut t«lla Christuxel-
da neuwotuxi pysywaisten uffolljsuteen.

Sinnepäin tarkoitta myös se wertaM,
jsnga Wapahtaja.lesus edesZfetta työ-
miehistä wiinamäesä. Ei niille, jotka sei-
soit joutilasna turulla, taittu sanotta,että
he olit ustolliset. Heidän piti ensin kut«
sutuxi tulla, ja kutsumista itse työsä wa-
sianotla. Sitte tuli se sen päälle, että he
kutsumisesansa uskolliset olit.

Edespäin ja toistxi waaditan toti,
ften ustolllsuteen Herran työsä, että ih-
minen kaändymisesänsH ja kaikesa siinä,
kuin sen kansa on yhdistetty, pitä itsen-
sä armon tygö ja ei noudattele jotain o-
maa mahdoAsutta ja ansiota. Silla niin,
kuin me armosta olemme wapahdemt Chri-
stuM kautta, jota Raamattu kaikis pai-
kois ja Pawali kahdesti Eph. 2. todistaa,
niin sl olis se kaikkein suurin ustsltomuö
lumalata wastan, jos ihminen, osalliseri
tehty tästä armosta, ei sitten tahdsis an-
da Hänelle kunnian, waan tygölukeg
jstain omalle mahdollisudeliens ja ansiol-
lens- Ia niinkuin ihminen ei taida teh-
dä jotain hywaZ, jota ei hän olis wel-
kapa tekemään, niin myös sekin olis suu,
ri ustottomus, jos ei hän kaikesa tekemi-
sesänsä tunnustais itsensä kelwottomafi
valweliaxi, jota Oheistus waati Luc.i7:'c).
Niinkuin hän ei myös woi mitan hywää
aikaan saatta, jota ei armo hancsä waikuta,
niin se olis yzi sopimatoin ustottomus, jes
han itse pyytäis jotain kiitosta sen edestä.
Ia niinkuin puutoret rippuwat Hänen
parahisa töisäns,niin siitäkin seuraa ettei
hän pidä katsoman oman legonsa päälle,
niinkuin han sillä jotain ansattsis, waa«
«limastans pal/M armon päälle luma-

110 Ssnnuntai SepluagesilNK



lan tykönä. Mutta kmnga kewiästi se
taita tapahtua, että ihminen katsoo 0-
main töidens päälle, sen hawaitsemme me
Pecarisa, joka kyshi Christuxelda: Mi-
rä meidän siirä on. Sentähoen käypi
Wapahtajan aiwotusTextisä parhasta pää-
jiä sm päälle ulos, että hillitä ja alas-

painaa tämän ustalluxen omain töiden
päälle. Sitä tarkoittamat nämät sanat E-
wal!geliumisa: „Mutta kosta ensimäistt
„tulit, luulit he enämman saamansa, ja
„he myös sait kukin penninginsä. Ia
„fuin he sait, napisit he Perhelusändätä
„wastan, sanoden: nämät wiimeiset 0-
„wat yhden hetken työtä tehnet, ja sinä
„teit heidän meidän werraxemme, jotka
„olemma kandanet päiwän kuorman ja
,chelden. Niin hän wastans ja sanoi yh-
„delle helstä: ystäwäni en tee minä si-
„nulle wääryttä: etkös sopinut minun
„kanfani Määrätystä penningistä? Ota se,
„kuin sinun tulee ja mene matkaas: mut-
„ta minä tahdon tälle wiimeiselle anoa
„nimkuin sinullengin. Wai engö minä saa„tehdä minun kalustaniMitä minä tahdon?„Tmkka katsotkos ftntähden karsasti, että mi-
„nä niin hywä olell? Joka lyhyesti pllhuin
on niin ymmärrettäwä: Jumalanwaldakun-nasa ei maxa ihmilen. työ ja teko mitan,
että se hänelle cmsiofi luettaisin. Siinä
ei katsota mingän muun kuin Jumalanpalsan armon jahywyden päälle, jonga tygö
ihmisen aina tulee itsens pitä, ja sen siwusatuta omaa mahdottomuttansa, joshän tah-
too Jumalalle kelwata ja otollinen olla.

Se kolmas, kuin »vaaditan ustolli-suteen Herran työsä, on se, että ihmi-nen käytta itsens, niinkuin hänen kutsu-miseens sopi. Meidän kutsumisemme onst, että Jumalan Pyhä Hengi on kut-sunut meitä Ewangeliumin kautta, ja lah,
lomansa hyljämään syn-mn palweluxen, ja Jumalala palwele-

maan sielun ja ruumin kansa. S? joka
tätä kutsumista seuraa ja on siihen otol-
linen, hän luetan myös! uffollisexi Her-
ran työsä, ja senkaltaiselle kuulu kerran:
„Hywin,sinä hywä ja uskollinen palwe-
„lia: wähän päällä'sinä olit ustollinen,
„minä panen sinun paljon päälle: mene
„sinun Herras i100n.,, Match. 25: 23.
Siitä puhu myös Pawali sillä muotoa
Phil. 3: 13-14. „Minä unhohdan ne,
„kuin takaperin owat, ja kokotan niitten
„perään, kuin cdefä owat ja samoan e-
„teenpannun määrän jälken, joka Juma-
„lan kutsumisen kautta ylhäldä Christu-
„)cesa lesuxesa ilmoitetan.,, Tähän vää-
kutfumiseen tulee sitten jokaisen ihmisen
ulkonainen kutsumus ja sääty; yri elää
Hallitus-wirasa, toinen Opetus-wirasa,
toinen taas Huonenhallitus-fäädysä- Näi-
sä pitä myös Jumalan sana ollg meille
ojennusnuoran, ja seisoo meidän ussolli-
sudemme siinä, että jokainen faädysäns
pitä Jumalan kunnian ja lähimäisensä
hyödytyxen päämääränänsä, ei katsoin it-
ft päällensä, waan oinoastans Jumalan
päälle. Ihminen tulee tosin cmtuari li-
skon kautta. Mutta usko pitä oleman
waikultawainen kuuliaffuden kautta Ju-
malala wastan, ja rakkauden kautta lä-
himmäistä wastan. Muutoin ei- se ole oi-
kia uffo. Tämän päälle katsoo kaikki
mitä Textisä sanotan työmiehistä wiina-
tyäesä. Se joka ei työtä tee, hänellä ei
ole Wimcimäen - Hawian kansa mitan teke»
mistä. Hän on se joka'kutsuu työhön. Kmn-
ga taita jokulohdutta itsensäkutsumiftstans,
los ei hän siitä ota waarin? Niin palju
kuin työstä laminlyödän,niin paljo nffol-
lisudesäkin ollan puuttuwaiset. Minä m
puhu nyt oinoastans ulkonaisesta työstä,
waan työstä Herran tegosa, josa kaikki
ftkä sielun siMiset liikutuxetja ajatuxet, että
ruumin ulkonaiset lyöt'tavchtuwat^lu-
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malan ku!,niaxi,seurawaisesti myös työn-
tegot kärsimiftsä ja ahdistuxesa, »ota
Jumala panee tungin päälle Hänen suo-
ftonö jälken. Niin seisoo nyt „yfi tott-
unen ustollisus Herran työsä siinä, että
~ihminen on totisesti käändynyt Juma-
„lan tygö, lohdutta itsens ainoastanslu-
z,malan armosta Christuxesa lesuxesa,
/,ja on Jumalalle kuuliainen tai-wa te-
„kemistsäns ja kärsimiftsä ns, pysyin s,i-
„nä loppuun asti, ja jos hän joutuis hor-
„jahtamaan, että hän silloin ylösnousee,
„tekee parannuxen, ja niin rippuu kuiten-
„giu lujasti ChristuUsa kiini. Nyt seuraa

lalkimäisesä Osasa,
, „kuinga tämä ussolli-„sus löyty moninaisesa määräsä ja

„mitasa.„ Jos se olis yhtä suuri kaiki-
fa, niin emme taitais kehoitta iestämme
za mlnta, aina enämmi-i ja enämmin u-
ffollisiri tulemaan Herran tyosä. Mol-
lisus on yxi Herran armo-lahja; mutta
yxi senkaltainen, joka taita niin
kauwan kuin me elämme, sillä niin me-
nettelee Jumala kaikkein armolahjain kansa.
Nffo, rakkaus, toiwo, kärsimys Hiljaisus
nöyryys jakaikki muut lahjat taitamat enän-
dyä: ja seurawaiscsti myösustolllsus, joka
kaikki muut lahjat säilyttämän pitä.

Mitä edellisesä osasa on sanottu nii-
stä kolmesta kappaleesta, jotka waadilan
ussollisuteen, se on myös waarinotettawa,
kosta sen suuremmasta ja wähemmästä
mitasta puhutan. Ei sowi kengän kieldä,
että ensixi käändymys yhden tykönä on
itsesäns woimallisempi, mieluisempi sydä-
mcllisempi, kuin toisen. Tähän me tai-
damme lukia ne, jotka tulit kutsutun
yhdellätoistakymmenennellä hetkellä, ja joil-
le sitten suurempi etu suolin, kuin kaikil,
le muille ennen kutsutuille työmiehille.

Kukas ei hwaaitse yhtä suurempaa kään-
dymiftn woimaa siinä syndisefä waimo»sa, Luc. 7. Zacheuxesa Lue. 19 ja ka-
tuwaisesa RyöwärisH, Luc. 23: kuin mo-ncsa muusa syndisistä ja Publikaneista,
jotka myös mänsst heitäns Christuxen
tygö, ja tulit mahdollisixi kutsutta Ha,
nen Opetusiapsixens. Luc. 15:1. iö:i.

Samalla tawalla on coisexi, suuri erui-
tus siinä mitasa, josa ne ustowaiset pi-
tämät heitäns ainoastans Jumalan sulan
armon lyaö Christuxesa Me
näemme petarisa, kuinga pian yxi sastai-
nen tarkoitus tahdot hänen tykönä!-s ylös,
käydä, koffa hau kysyi: Mitä meil!> sii-
tä on? Mutta meidän tulee myös tietä,
kuinga hän sitten molemmisa Lahetys-ki<«

toisin puhuu tästä asiasta ja ty«
göluke kaikki Jumalan armolle ia lesuxen
ansiolle, joka on toimitettu Hänen kaliin
werens muodattamisen kautta. Ne yh-
dellätoistakymmenennellä hetkellä kutsutu
työmiehet taitan myös tähän luttta. Se
ei ollut mikän muu, kuin sen kutsumai-sen P-erhenisännän armo, joka andoi hcil<
le päiwä - penningin. Pois kaiken ansion
kansa työnteon kautta. Se on yxi suu-
rempi mitta uffollisudesta, että ihminen
enämmin ja enämmin tunde mahdolto/
mudens ja haisewaien wihcliäisydens,ja
anoa Jumalan paljahalle armolle
man ja suuremman ylistyren jakunnian»
Tämä, tämä on se emisin ustollisuden
maisus, josa ihmisen pitä kaswaman jc»
tygöottaman; sillä sen kautta tulee hän
saatetun sywemniälle oman tyhjydens
demiseen, ja Christns sitä wastan e<m'm-
min kunnioitetuxi koko Hänen lunastuxens
työsä.

Wihdoin löydämme me kolmannexi
erinkaltaiien ustollisuden mitan, kuuliaisu-
desa Inmalatcl wastan, ja Hänen tah-

donsa
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donsa totisesa ulosharjoittamisela. Sii-
na pita ussowaiset koks heidän elämänsä
alla ustollisutta ofottaman ja harjoitta-
man. Jos kysytaisin, mitä sen e«nen
kaikkia tulee etsiä, joka tahtoo kaswaa ja
tygöotta kaikesa hywäsa, ja paälleluotta-
wasii ja nakywäisesti edeskäydä Christil-
lisydesänfä? Niin syystä wastatan, ettäse on ustollisus: siBH jos ussoliset oltai-
sin sen Herralda suodun armon wastan-
ottamiftsa ja käyttamisesa, niin ei puut-
tuis myös kaswandota ja edeskäymista
kaikesa Herran työsä.

Tasä tahdomme me nneleem johdatta
niitä, jotka warhain huomeneltain tulit
kutsutun' wiinamäen työhön. Jos he
ensimäiststä hetkestä asti olisit ahkeroinnet
oikein ussolliset olla siinä työsä, joka hei-
dän päallens pantu oli; jos ei he työtä
tehdesansä olis katsonet sitä päiwän kuor-
maa ja hellettä, kuin heidän ulosseisoman
piti, maan paremmin pitänet itsensä ar-
mon tygö, niin olis Herra myös heitä
korgottanut yhdestä ussollisuden määrästä
toiseen. Jumala olis tehnyt heitä uskol-
lisemman ja uskollisemman. Silloin ei
he ensimaisistä olis wiimeisixi tullet; niin-
kuin myös Christus sanoillansa.- ensimäi-ser wiimeisin' mlewat, ei tahdo tietaan-
da, että niin walttämättömästi tapah-
tuman pitä, joka on päätettäwa siitäsanasta:msnda, jota Hän kohta sen jäl-
len tygöpanec ja sillä opetta, että toisinkaypi monen kansa, ja että he pysywät
enjimäisnä. Nämät, jotka kutsumisenssuhten omat ensimaiset, woittawat myös
ei wähM etua muiden eU myöhemmin
kutsuttuin suhten, ja tulemat ei ainoastanskutsuturi, maan myös »valituin hywixi
työmiehin. Kosta Icsus Tettin lopulla
Mopi: „Monda omat kmsutut, mutta
„yarwat walitut,/ niin Hän sm kautta

tahtoo edeöafetta ussollisuden msnlnMa
määrä ja mittaa, ja on Hänen sanain-sa ymmärrys tämä: EM monda saa-
mat ja wastanottamat Ewangeliumin kut-
fumisen käandymisexi, eli palwilUMi Her-
ran työsä,. ja maikka he myös siinä py«
sywäiset omat, ni.'n omat kuirengm ne Har-
mat, jotka marsin hywm käyttämät itsiäns
täsä heidän kutsumisesans, niin että hei-
tä arwata taidettaisin juuri hywin Ju-
malan lapsixi ja walituixi
jotka paljastans pitämät heitäns sen kut-
suwaisen taiwallisen Perhenisännän ar<-
mon tygö, ja sen ohesa alinomaisessa u-
stollisudclla maariuottawat kaikista kut-
sumisensa welwollifuxista. O kuinga hy«
min omat siis.miden asiat, jotka heidän
nuorudestmsa mastanottawat armokutsumi-sen, pysywat siinä uffollisna loppuun a-
sti, ja tulemat niinmuodon, laupiudesta
ja rakkaudesta rikkahalda Herraldans, saa-
tetuxi yhdestä ussollisuden maarasta toi-
seen! Mutta koska wähin osa niin ai-
tasin seuraa Jumalan kutsumista, niin on
heillä kuitengin meidän TMisam suuri
lohdutus siinä, että myös muutamat tu-
lit kutsutun kolmannella, kuudennella,
yhdexannella ja yhdellatoistakymmeuennel--
la hetkellä; mutta erinomattain siinä, et«
ta ne wiimeiset taitamat tulla ensimäisin.
He mahtawat sentähden sitä rohkiamma-
st, ja ilojsemmasti Herran nimeen rume-
ta työhön , ehkä he hawaitsisit itsensä hil«
jäin kutsutun. Aika ci anna myöden,
että pidemmältä puhua tästä asiasta. A-
sia on myös niin painama ja lawia sisäl-
lepitons puolesta, elta tussin olis mah-
dollinen yhdellä kerralla puhua kaikesta,
kuin siihen yhteisesti kossee.

Päätös.
Aatsoka< nyt, Rakastetut Herrasa, et«
«3V ta tsillä olis «vtlwMnen hyödytys

- siitä

113Sunnuntai Septuagessms.



siitä kujn nyt sanottu on. Te olttta ku-
VÄet, että yxi wilpitöin parannus pita
Mrustuxexi laittaman sille totiselle n-
ssvlli sudelle. Niin ajatelkat nyt perään,
jss se lcisä on', liiinkuin se olla pitä. Jo-
kainen tutkistelfon wifusti omaa tundoans,
ja kyfykön itseldäns; Olengo minä toti-
sesti käändynyt Jumalan tygö, eli ei. Te
tiedätte minun usein teitä muistuttaneni,
ettei kenengän pidä perustamattomalla luu-
lolla täsä asiasa itstänsä tydyttelemän,
niinmuodon kuin totiseen käändymiseen
palM waaditan, ja oikia mielen muutos
sn yxi sangen suuri ja painama asia, jo-
sa aiwan monoa, ja suurin osa itstänsä
pettäwät, pitäin heitäns käändynemä ja
wastudesta syndyneinä, ehkä wastudesta
syndymilen woima ei löydy hcisä, eikä
osota itsens heidän elämäsänsä. Nämät
tulemat Jumalan sanan saarnan tygö,
niinkuin Nikodemus tuli Christuxen tygö.
Hau andoi tosin Wapahtajan itsensä o-
petta, mutta ei tahtonut siitä tietä, että
hänen ensixi piti wastudesta syudymän. Niin
nämätkin ei hywästy tä'ä oppia, eikä tah-
do uskoa, että heildä oikia perustus, ni-
mittäin totinen parannus puuttn. johsn-
Za kuitengin Nikodemus taipui, sitten kuin
hän Christuxelda tuli neuwotuxi. Mitä
Vita siis senkaltaisten sanankuuliaiu tykö-
nä aikaan faattttaman, jotka paadutta,
wat heitäns wäälW luulosa itsestäns?Jos ette wahwasti tiedä, jos te oletta
totisesti kääntynet Jumalan tygö eli ei,
niin tutkistelko wisummin teidän omaa tun-
dranne : Käykat Jumalan sanan speikin
eteen. Kurkistelkat siinä teidän töitänne,
sanojanne, himojanne, ajatuxianne, ja
mikä tarkoitus teillä on kaikesa teidän me-
Nosanne, tekemisefänne ja jältämisesänne.
Rukoilkat myös Jumalala, ettei Hänfalleis tenä kuolla, itsiänue pettäisänne.

Sillä Jumala on niin ulkollinen, että
Hän mieluisesti kuulee senkaltaisen rukou»
xen, ja ilmoitta teille sanansa kautta»
millinen teidän sielunne tila itse työsä on,
jos ette waan itsenne kansa liehakoitse,
mutta tahdotte sitä wilpittömästi tietä,
silkat tätä asiata pimiän päähän jättäkö,
sillä sen päällä rippuu paljon.

Mutta jos totudesa niin on, että te
olette käändynet Jumalan tygö, niin kat-
sokat, että te elämänne wittatte alinomai-sen teidän tyhjydenne tundemisen alla jl>
perustatte kaiken teidän autudenue toiwon
Jumalan sulan armon päälle Christuxesa
lesuxesa. „Hlköu joku luulko itsensä jo-
itakin olewan, joka ei kuitengan mitan
„ole.„ Gal. 6: 3. chlkät andakn yhden
petollisen luulon jostakusta omasta mch-
dollisudesta ja ansiosta fowaista teidän
uffonne silmää. Muistakat paremmin,
että teidän tulee kaiken edestä kiinä le-
sllsta Christnsta, ja Hänen suurta luiuv
stuxenfa työtä, josa Hänen wersns on
teidän edestänne wuotanut. Älkät luot-
tamisella oman wanhurffauden päälle saa-
stuttako sitä kaltihinda kaunistusta, Icsu,
xen Christuxen wanhurffautta, sitä ruh-
dasta kiildawätä kallista linaa, jolla Hän
rabto teitä lahjoitta ja werhoa- Ko>?n te
tulette Jumalan kaswoin eteen, niin tut-
kat aina niinkuin mahdottomat fyndifel,
jotka ei muuta ansaitse, kuin kuolemaa
ja kadotusta, mutta jotka kuitengin su!a<
sia armosta Christuxen weren tähdeu s,a-
wat autuden lahjaxi. Maikka tt kaswat-
te pyhydefä ja nuhdettomudesa, niinkuinse myös olla pitä; niin olkon kuitengin
kaukana teistä, että te sen tähden jotain
itsellenne tygölukisitte, waan paremmin
tutkat aina halwimmaxi ja yalwimmcm
omisa silmisänne. Christillisydella on ikä>
näns kuin kaxi perustus patsasta: W mei-
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Smnttmtai Septtmgesima. tis
dan oman mahdottsmudemme eli syndi-
wiheliaisydemme tundo. Toinen on Iu«

sixi, ja nuorukaisista täydellisin mlehixija isixi Christlixesa. i loh. 2: i« , 13,
malan patjan armon tuxdo Christuxesa
lesuxesa. Pitäkät siinä itsisnne kiinni,
ja ahkeroitkac enämmin ja enamin kaswaa
ja edeskäydä t-Hsä kahdellaisesa tundemi-

'

Mutta kawatztakat myös teitänne,
ette te wetilis Hlmalan armoa haureu-
teen, elikkä tekis yhtä kuollutta synnin loh-
dutusta, tästä sielua jasydändä wirwoit-
tawaisesta lohdutuxesta. Muistakat, että
te olette kallisti ostetut: ja pyrkikat sen
peraan, että te lumalata palwella mah-
daisitte hengesä ja totudesa: että be sie-
llln ja ruumin puolesta pyhät olisitte ja
Humalalle uhratut: ettei te tottelisi niitä
kuin teidän owat, lvaan niitä kuin Her-
ran owat: että tepawalin kansa unhoh-
taisttte ne kuin takaperin owat: että te
ustosa Christuxen päälle kaikkea uskollisut-
ta osottaisitte, kuuliaisudesa Jumalala
wastan, rakkaudesa lähimmäistä wastan,
nöyrydesä hiljaisudesa, kaikesa mikä hy-
wä ja otollinen Muistakat, mitck mi-
nä olen teille sanonut, että uskollisuden
pita kätkemän ja säilyttämän kaikki Ju-maliset awut ja Jumalan lahjat. Ma-lat siis lakkamata wisu waari, ettei jo-
ku usköttomus siellä ja täällä sais sisäl-leluikahta teidän töihinne, sanoihinne ja
ajatuxiinne. Mutta jos te hawailftttejongm, saastaisuden tahtoman itsensä si-sallelöydyttä, niin wastanseisokat sitä ur-
hollisesti: Käykat rohkiasti ylös korkiam-
pacm uffollisuden määrään, sillä siihen tah-too Herra mielellä ns suoda teille kaiken
tarpellisen wäkcwyden. Työtä tehkät maan
walppauden ja wireyden kansa Herran wii-
nomäesä, sillä siihen te kutsutut olette.
Pysykät täsä Jumalan järjestyxesa, niin
on Herra tekemä tettä lapsista nlwrukai-

14. Hän on saattama teitä uskosta u«
stoon, yhdestä woimasta toiseen, niinkuinse tapahtui Ralebiu ja Josuan kansa,
jotka alusta pitäin loppuun asti uskollise-sti seurasit Herraa, ja joilla sentahdenoli M sangen suuri etu muiden Israelinlasten suhten. 4 Mus. K- 14: 24, zo,
ZB. Lug. 32: 12. Niin on myös Her-
ra totuden Hengen kautta enämmin ja
enämmin muuttama teidän sydämen::e,
niii'. että se totinen meno Christuxesa le-suxesa hawatan kaikesa teidän tekemiseen-
ne ja jä tämistsänne, siihen asti kuin
meidän uskollinen Vapahtajamme ku simteitä, niinkuin Halien palwelioitans ja
palkkapiikojans tygöusä, Hänen kunnia»
hansa, ja uäin tygöpuhutttlee teitä: „Hy-
„win, sinä hywa ja uskollinen Palmelta,

wähän päällä sinä olit u-
,,stollinen, minä panen sinun paljon pääl-
,,le: mene sinun Herras i100n.,, MMth.
25: 21.

Rukous.
kiitetty, uskollinen Vapahtaja, että kaikki»

tätä olet audanut meille ilmoitta. Kää'nnä-
nyt sitä, joka meidän secisamme on käändymalsin,
niin hän käätyxi tulee. Awa sen silmät, joka on
andainit ilsens solvaisin wäälän luulon kautta o»
masla kclwollisudcsia, ja waoahda bändä kaiusta
oma-petoxcsta. Mutta suo jokaiftlle, joka on kään-
dynyt Sinun pnolces, ettei hän kostan «nhohe
tais < että se kuin hänelle tapahtunut on, ,o» sula
arino, j» että Sinä rakkauden sitehellä olet we<
tänyt händä tygss. Anna meille kaikille oitia ha-
lu ja wircys meidän Christillisydesämme, ja istu-
ta meidä» sydämiin yri lwwin «."-enstttiii usko!!,-sus, kaikesta 'voimasta työtä tekemään Sinun wii<
namäcsäs- ?'llä anna yhsan päiwaä, ei nhtän
siiman räpäystä ohitsemcnna, josa <t Sinä etsimeitzän sieluamme ysrmollas ja Totudellas, siihcn
osti' kuin »»e, niinkuin Sinun oikiat Kpses ,!»!),
dctoinna ja ilolla aseteta», Sinun Istuimcs eteen,
Ginuu nimcäs ijaittaikkiscsti plisiämaau. Auien.
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Jumala! suo meille kalkille yhteisesti ja erinomaisesti, Armen Hengen
kautta, yxi totinen halu jarakkaus Sinun sanas tvgö,ctta jokainen
meistä olis niinkuin istutettu puu wesiojain tykönä, joka hedelmäns
anda ajallansa, ja jonga lehdet- ei warise, ja että kaikki mene.
ftvis, mitä me teemme: Anna se meille, o Herra, Chnstuxen täh.
dm! Amen.j ,

Herrasa! Tämänpäiwä-
Ewangeliumisa Luc. 8:8. lu-

emme me yhtä sanaa, jotaWa«
pahtaja lesus usein muallakin on puhu-
nut, ja joka näin kuuluu: Jolla korwar
on kuulla, se kuulkan. Jumalan sana
on tosin itsesans niin suuresta armosta ja
painosta, että ihmisen kuulo, se suuri Ju-
malan lahja ja hywätyö, puä sen kuu-
lemiseen täytettämän. Mutta koska Her-
ra lesus ainoastcms muutammn puhein-
fa oheen on pannut tämän tzerätyxen:
Jolla on korrvar kuulla, se kuulkan,
niin me päätämme siitä, että nämät Hä-
nen pnheensa pitä ennen muita waarinot-
tamisella kuulttaman. Ei ole kuitengan
Mä kaikki hywin toimitettu, että me kuu-
lemme Hänen sanansa arvatuilla ruumin
ja mielen konvilla: Wapahtaja tahtoo
myös kehoitta meitä pcräänajattelemacm
ja wiriästi tutkistelemaan sitä, kuin me
kuullet olemme, sixi kuin me oikein käsi-
tämme, ymmärrämme ja opimme mitä
Jumala on meille scmascms käskenyt, eli
tieldänyt, cli lnwannut. Mutta ei tä-
mäkän tv-iels ole kaikki, mitälesus mm»
nitui a herätys sanoisansa meildä waati:
«vaan Hänen ajatuxens on, niinkuin Hänsen selittä Marc» 4: 24» että meidän pi-
tä katsoman, „mitä me kuulemme, hy-
-s,win tieten, että jolla mitalla me mit-

„taamme, sillä pita meille mitattoman, ja
,/wiela lisätän meille, jotka kuulemme;se on: Meidän pitä katsoman, että ne
sanat, kuin me kuulemme, waikuttawat
meifä niin suuren hyödytyxen, kuin suin-
gin mahdollinen on, ja että me koemme
seka sisällisesti että ulkonaisesti, suurim-
malla huolella ja uffollisudella niitä u-
losharjoitta. Sillä, sillä mitalla kuin
kutin scmcmknulia ahkeroitsee hywärenfä
kantta Jumalan kuulttua sanaa, samalla
mitalla tahtoo myös Herra hänelle mi-
tata siunausta, woimaa ja hedelmää sa-
nastansa, niin että ihminen ei ainoastcms
kätke sitä kuin hän on kuullut sydämeens,
ja osota sitä elämäsänsä, waan tulee
myös sen kautta saatetuxi awarampaan
tietoan, josta taas seuraa suuremmat ja
runsammat tämän tiedon hedelmät.

Rakastetut Herrasa! Läsuäolewainen
Ewangeliumi on senkaltainen, eitä kaikki
lippu sen oikian ymmärtämisen jakäyttä-
misen päälle, niin ratki, ettei Jumala
kostan anna ilmoitta, meille sanaansa,jol-
lei meidän sen ohesa pidä ulosharjoitta,
man, mitä täsä Textisä kirjoitettu on, ia
siitä hyötymän. Sentähden ei tule mei-
dän ihmetellä, että Wapahtaja on siihensisällesulkennt erinomaiset
sanat: Jolla on korwat kuulla, se kuul-
kan. Näjllq' sanoilla minäkin huudan

teidän
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teidän tygönne tällä erässä, ennen kuin
minä Texcin selittämiseen itseni annan.
Minä huudan Herran nimeen beille kai»
Me, jotka täällä läsnä olette; Jolla on
korwat kuulla, st kuu!kan. Kehoittako»
tämä herätys teitä siihen, että te ci ai-
noastans alusta loppuun asti hartcchalla
waarinottamisella kuuldele sitä, kum mi-
nä teille Herran nimeen ilmoitan, maan
myös ahkeroitsette kaikesa elämäsän.le u«
losharjoitta, mitä te tällä erällä kuulla
sastte. Mutta awuzi huutakam ennen
kaikkia Jumalala, joka taita jatahtoo kai-
ken tämän meisä waikutta. Tehkäm sitä
Herran rukouxella, Isä meidän, j. n. e.

nan funlewcit ja kättewnt hywalla ja toimelliscliasydämellä, ja saattawat hedelmän karsiwalli sydellä»

Tntkmdo:
Jumalan Sanan hedelmä ja hyö-

dytvs,
josa me mcrkitsem,

!) Mingä kautta se esterän
2) Mingä kaurra st edesauretan jer

woirecan.
CUutta että me sitä huokiammasti senpäämäärän tawoittaisimme, jonga
tähden me tästä olemme puhua aikonet,
tahdomme me ei ainoastans seliltä nm,
dän Wapahtajamme sanain ymmärryren,
waan myös kohla siihen tygöpamm sitä
neuwoa ja waroitusta, kuin tarpellisexi
katsotan.

„lumala suokon meille korwia, oi-
„kein kuulemaan kaikkia, ymmärrystä oi-
„kein käsittämään kaikkia, ja wilpitöiuda
„tahtoa oikein ulosharjoittamaan kaikkia!
/,lumala andakon meille' ulosharjoituxesa
„oikiata uskollisuutta ja pysywäisyttä, niin
„hywin kuin hengelistä wiisautta, että me
„siitä kuuldusta sanasta - «veisimme myö-
hämme iiankaikkisuteen yhden ylönpaldi»
„sesti runsan hedelmän! Amen.

Ewangettnm. Luk. 8: 4'^s»
/siihen aikan, kosta paljo Kansaa kokounnuk,
>»»/ j« riensit jokaisesta Kaupungista Icsuren ly'
go, sanoi Hän wcrtauren kautta: Kylwäjä meni
ulos sicm«>.oZufä kyllvämään: ja kuin hän kylwi
langeis muutama tien oheen, ja se rallatin ja taie
wan lin-lnt soit sen- Ia muutama langeis klwi<
stöhö», ja kosta se tuli ylös, kniwcttui st, ettei ol»
lut märkyttä. Ia muutama lanZeis orjantappu-
roihin . ja orjantappurat ynnä käwit ylös ja tu-
kahutit sc». Ia muutama lanaeis siihen hywaän
maahan, ja kuin st fäwi ylös, teki sc satakertai-sen hedelmän. Koska Hän tämä» sanoi, huusiH«n: jolla on korwat kuulla, st kuulkan N<i»
Hänen Orctuslapstnsa kysyit Häncldä, sanoden:liuka olis lama wcrtaus? Niin Hän sanoi: teille
on annettu tuta Jumalan waldakunuan salandct.-nnitta mnilk »vertausten kautta, ettei, heidän sitäMas näkemän, wgMa he näkisit, eikä ymmar<«amnn, waikka heHuulisit. Mutta tämä on sewertaus:Siemen onlumalan sana-Mutta jotka tien oheen,
ewat nc, jotka sitte tulee Perkele, ja
otta sanan heidän sydamistänsä, ettei he ustois ja
lvapnri tulis. Mutia jotka kiwisiohu!!, owat ne,
«ffa he kuulewat, ottawat he sanan ilolla mafian:
in e; heillä yle,juurta, hetkcxi he uffowät, ja kiu.puxe, ajassa lnngewat pois. Mutta st kuin orjantappuroihin langeis, owat ne, jotka kuulcwnt ja
nicmwat vois, ja tukahutctan surussa, likkaude-si«. »a elämän hekumasta, eikä kanna hcdelmäta.3Mtl« jok« hywaän «mahan, owat ne, jotka fa.'

Edellinen Osa.
pakastetut Herrasa! Koffa meidän Wa-

pahtojamme ylööluttusa Textisä wcr-
tauxen muodolla puhuu Jumalan sanan
siemenestä ja neljälaisesta pesosta, johon se
langeis, niin pitä meidän wisusti waari
ottaman, ettei joku eroitus ole siemenesä,
waanpellosa, se on,ej Jumalan sanasa,
wan nlisä, jotka sen kuulemat. On siisselwä, että se kolmellainey peldo, josta
Hän puhuu, pitä meille osottaman, min-
Zä kautta sen hywän siemenen/ eli JumalanP3 sanan
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sanan hedelmä tulee estetyxi. Ehkä
mat «steet owat epälukuiset, niin kuiten-
gin meidän Wapahtajamme jakaa heitä
kolmeen Luokkan eli Päakappaleesen, joihin
myös kaikki muut foweliasti taitan wcdetta.

Se cnsimäincn lai näistä estehista
ulosmalntan näillä sanoilla: „Kylwa-
„jä meni ulos siemendänsä kylwamaän:
„ja kuin hän kylwi, langeis muutama
„tien oheen, ja se tnllattm, ja taiwan lin<
„nut söit sen.,, Tätä selictä lesus itse
silla muotoa, kosta hän sanoo: „Mutta
„tamä on se wertaus: Siemen on Zu-
„malan sana: Mutta jolka tien oheen,
~owat ne, jotka kuulemat: sitte tulee Per-
„kele, ja otta sanan heidän sydämistän-
„sa, ettei he ustois ja wapaxi tulis.,,
Tasä me näemme, että Jumalan puolel-
da ei ole milän estettä, sillä Hän lähel-
tä sanansa, ei mingän muun tähden,
kuin että se saattais hedelmän. Hän an-
da myös siunauxeiis siihen, että „<en pi-
„tä menestymän, jota warten Hän sa-
nansa lähettänytkin on. Hesa. 55< n.
Mutta ihmisen tykönä, joka kuule sanaa,
on se estet, joka sanan waikutuxen tuka-
hutta. Edestuoduisa T?,rtin sanoisa Mai-
nitsee Wapahtaja siitä ensimäisesta päa-
cstehcstä, joka siinä seisoo; että moni to-
sin on saapuilla, kosta Jumalan sanaa
ilmoitttcm, niin että sen puolesta ölis
srn ajcl-ella, että he Sanan kuulewal,
mutta ci he kuittngan kuule sitä niin, että
sillä joku hedelmä olis toiwottawa,! sil-
lä e! he kätke sitä. Wapahtaja ei puhu
ollcngan niistä, jotka ei kuule sanaa. Se
en.ilscstäns YM'.u«rrettämä, että jos joku
käo':dä 'orldansa pois Jumalan , sanan
kuulemisesta, eli nukku» saarnan alla eli
onda a;alnn>ts pyöriä mmsa asioisa, eli

kansa jaarittelee, niin on, sanon
minä, itscsians ymmärrettäwä, ettei siitä,
jota ei kuulla, hyödytystä slla taida.

Näitä ei ole luettu mahdollisiMan mai«
nitta meidän Emangeliumlsamme. Ei he
tottelelumalan sanaa. Sentähden ei myös
Jumala heistä* lukua pidä. Kuulkat ja
waariuottakat tätä te kaikki, jotka omisa
tunnoisanne tiedätte teitänne tähän asiaan
wikapääxi. Ette ole ensingän niin hy<
wät, kuin se tie, johon muutama siemen
langeis: Silla niistä sanoo ChristuS: jo«
„ka tien oheen, owat ne, jotka kuulewat
„lanan.„ .Mutta ei tämä wiela kyllä ole.
Että kuulla on tosin malttamattomasti
tarpellinen, mutta wicla sittengin palj»
puuttu. Kuulkat ja waarinottakat mitä
Wapahtaja tasä sanoo: „Siemen tallaa
,ttin ja taiwan liunue söit sen.,, Kumga
Hän tämän seliltä? Jo hän sanoo: ,siM
„tulee Perkele, ja otta sanan heidän sy-
samistansa, ettei h? uffoisi ja wapaxi tu-
„lis<„ Rakkat Z)stäwat, jokainen kat<soo sitä kohtullisexi, että kukin omia s>
nojans parhain seliltä Mingatahden ei
pidäis Vapahtajalla warsingin siihen oi<
kiutta oleman? Ei olis kuka tiesi yxikäx
ihminen niin selittänyt Hänen wertau-
xcns siemenestä, joka langeis tien oheen,
kuin Hän sen ise teki. Me olisimme
woinct'sanoa: Joka ticn oheen, owat ne,
jotka kuulemat Sanan, mutta owat huo-
limattomat sitä peränajattelemaanja tutki-
maan, ja hitaat sittä ulosharjoittamaan.
Ei he micleens.johdata, mitä he owat
kuullet, waan noudattain wanhaa tapaa,
kaandawät kohta mielens pois maallisen
tllrhuden päälle:, jonga suhten he myös
owat niin tyhmät ja tietämättömät, niin-
kuin ei ikänäns jotain Jumalan sanaa olis
heille ilmoitettu.TämäChristuxen sanain
litys ei olis määrä, ja löyly jotain senkaltau
sta Ewan.geliumisa, josta me hawciitsemme,
ectä se warsiu hywin sopi yhlen wertau-
z'en kansa. Silla kosia Wapahtaja oli

wertau-
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wertamensa edesafettanut, „niin Hä-
„nen Opetuslapsensa kysyit Häneldä sa-
„noden: mikä o!is tämä werwus? Niin
„Hän sanm: Teille on annettu tuta Ju-
halan waldakunnan salaudct, mutta

wertausten kautta, ettei heidän
„srä pidäis näkemän, maikka he näkisit,
„eikä ymmärtämä-l, maikka he kuulisit.
Katlokat, tämä epäilemätä tietäanda, et-
tä OpetuslapMa oli suurempi hyödytys
simasta, kuin sillä muulla Kansalla; sillä
he peräänajattelit wisummin asian, että
heillä kaikesta olis suurempi hyödylys ol-
lut: Mntta toiset olit huolimattomat ei lu-
kua pitäin pidemmältä wertauxen ymmär-
ryxestä. Sen?ähden oli se myös heidän
syynsä ja Jumalan wanhurssas duomio,
ettei he niiickuin Opetuslapset, oppinet
ymmärtämään Jumalan waldakunnan
salautta, eli wetänet niin paljon hyödy-
tystä Christuxen sanoista. Mutta se eri-
nomainen selitys, jonga CÄistus anda,
osotta meille tjotain enämbätä, ja juuri
sitä, jota me wähin ajattelemme. Hänsanoo: „Sltte tulee Perkele, ja otta sa-„nan heidän sydämistänsä,, Kuka ajat-
telee ja uffopi tätä? Sinä knuldelet wiriä-
sti saarna: Sinä tiedät kaikki mitä on sa-nottu: Et sinä sillen lullle, että Perke-le,? pitä tuleman ja pyytämän poisottasanan sydämesiäs, ettes uskois ja wapaxi
lulis. Sen päässe et sinä ajattele, maan
menet kotias sillä toiwolla, että kaikki o-«ls hywin tehty. Taas sinä kuulet toi-saarnan, ja et silloingan ajattcle,ma pimcydän ruhtinas on sinua niinlastm, ja pyytä poisotta Jumalan sanansiemenen sydämestäs. Mutta täsä woomeidän Wapchtajamme sen selwillä sa-nmlla. Seinähden on tämä se ensimäi-«m sää-este Jumalan sanan hedelmälle,
että ihminen tosin kuule sen, mutta ei ah«

keroitse pita ja kätkeä sitä fydämefänsä.
Sentahden sanoo myös Wapchmja Luc»
n: 28. „Autuat owat ne, jotka kuule-
„wat Jumalan sanan ja, ota waari, kät-
„kewät ien.,, Ia Ewangeliumisa sanooHän hywästä maasta, että se on ne, jot-
ka kuulemat sanan ja kälkewät sen. Sii-
nä famasa nuhtelee Han niitä, jotka owat
ticn ohesa, jotka kuulemat ja ei kätke sa-naa. Mutta yn on erinomattain Vaarin-
olettama. Se on, että ihminen ei ajat-
tele jongnn saapMa slewan, joka tahtoo
poisotta hänen sydämessänsä sanan,, jonga
han on kuullut, ja jvkakuka tiesi on käy-
nyt händä sydämelle; ja että han juuri
seutähden tahtoo sitä poisotta, että ihmi-nen cawarnnsa kadottais, ja kmtengin ei
tietäis, kninga se tapahtunut on. Kaik-
kein wähin ajattelee ihminen sitä, että
perkele niin suuresti seisoo hänenperääu, ja estää niin paljon, kuin lMsuingin woipi, ettei hän käckis jotain hy-
wää sydämehens. Ia niinkuin ei häntunne eikä malta tätä waara, niin on
myös tämä tietämättömys, sokeus, ja siitäuloswuotawa hnolimattomus yxi pää-syy,
jonga tähden ei ihminen kalke sitä sanaa,

kuin hän kuule. Jos hän ussois Maranniin suurexi, kuin se on, niin hän nämätmolemmat asiat kyllä - yhdistsis, ja kak-
sois yhtä tarpellisexi että kätkeä kuin ku-
ullakki-n sanaa. Ia niinkuin hänen pitck
lakkaman kassista muista toimituxista, ko-
sta hän oikein tahtoo kuulla, niin pitä
hänen myös sanaa kuulttuansa kawahta-man itsensä kaikesta siitä, joka taitais e-
stexi olla sanan käikemiftfä. lat niinkuin!hänen pitä ymmärryxens woimaa käyttä-
män, ja wimsti waarinottaman, jos häntahtoo sanaa oikein kuulla, niin hänen myössen jällen pitä kaikella ahkerudella asetta-man mielensä siihen puoleen, ett» hän

kaM
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kaikki tallclle panis sydämehensä, ja ruu-
men ja »valppauden kautta wastanseisois
perkelettä, kosta hän sen poisotta tahtoo.
Mutta kosta walitettawasti senkaltaisia
sanankuulioita on harwasa, niin suurim-
malle osalle ei ole hyödytystMn. Jos niin
monda teidän seasanne Mrkis Jumalan
sanaa, kuin niitä on, jotka sitä kuulemat
niin sanan waikutus myös hawataisin it-
sekusakin. Mutta ffosta nyt monoa tei-
sta kuule ilman halua, että oikein kätkeä
sitä kuin kuulttu on, niin teille myös mi-
tatan samalla mitalla, jolla te mittaatte,
ja se on Jumalan wanhurstas duomio,
että kosta suruttomat ollcm Hänen sanan-sa kätkeisä, niin salli Jumala perkelen
tulla poisottamaan sanan senkaltaisista
huolimattomista sydämistä.

Toisesta Jumalan sanan hedelmän
estesta puhuu Wapahtaja Tcxtisä tällä
muotoa: „Ia muutama langeis kiwistö-
hön, ja kosta se tuli ylös, kuiwettui st,et,
„tei ollut märkyttä,,, ja seliltä sen näin:
„Mutta jotka kiwistöhön, owat ne, kosta
„he kuulemat, ottamat he sanan ilolla
„wastan, ja ei heillä ole juurta, hetkcxi
„he ustowat, ja kiusauxen ajalla lange-
„wat pois.,, Tämän Vapahtajan se-
lityxen jälkcn, joka on st paras kaikista,
ymmärretän tämän kautta ne Jumalansanan kuullat, joista ei tosin sowi sanoa,
että he ei tallella pidä ja kätke sanaa sy-
dämefänsä: eikä myös, että he ei usso,
niinkuin Wapahtaja on sanonut niistä
endisistä; mutta nämät kuuldelewat wi-
reydella ja, waarinottamisella: se edesasc-
tettu totuus loistaa heidän sydämisänsä;
he ihastuwat sen yli ja ylistäwät sitä
muidsn edcsä: he andawat myös monesa
asiasa todistuxen sen päälle, että sana on
saanut siaa heidän tykönänsä, niin että
olis syy towoa, että se heisä tckis sen
suotawan hedelmän. Mutta he erehty.

wät siinä, etttei he ole kyllä suruapiti,
wäiset siitä, kuinga se wanha kiwinen sy«
dänheisä tuliv oikein murretuxi, lyödyrij»
muutetuxi. Ei he myös tahdo tuta, että ta»
mä hcilda puuttu, eikä myös sisällekäy-
dH, rukouxen ja awuN huutamisen kansaa
yhteen totiseen parannuxen kilwoituxeen:
eli jos he myös sen aikomat tehdä, niin
ei st kultengan'käy ulos sydämestä; maan
he lohduttamat itsensä aiwan warhain;
tulemat kowin nopiasti tytywäisixi itsens
kansa, ja toiwowät autuaxi tulemansa,
ilman uuden syndymisen oikiata woimcia;
eli ustottawat he itsens petollisesti, ettäse heisä jo on. Mmät luetan moneloa
Jumalan totisin lapsin ja pidetän waw
hurffasna. Mutta kosta heidän jotain
karsiman pitä Jumalan Sanan,
xen ja Hänen seuramisens tähden, H
omantunnon tähden, niin ei he moi tate
koetusta ulosseisoa. Silloin ilmei tulee,
ettei he wielä ole andanet Jumalan sanan
heisä oikian woimans osotta: Se on kift
tettäwä että he scn andawat käydä sydämet
lensä: kiitettäwä,etta he se» wastanotta-
wat ilolla, ja ihastuwat totutta tutaisan-sa: kiltettäwä,, ettei he alusa seiso lu<
malan sanan woimaa wasian, maan usko-
mat sen: Mutta se on heidän Mikansa,
ettei he anna scn niin kauwas käydä,
että koka sydän tulis muutetun. Sen-
tähden myös se hywä alku, joka on teh-
ty heidän parannuxeens, menee hukkan.
Tämänkaltaiset omat monoa teidän sea-sanne, miestä ja waimoa, jotka wahwem-
pan ikään owat tullet. He kuulemat Her-
ran sanaa suurella ahkerndella, tunnusta-
mat sitä totuden, iloitsemat kosta Ju-
malan neuwo heidän autudesiansa selkiä-
si! ilmoiteta» ja kiittäwät Jumalala sen
edestä. Jos nyt tämän päälle ainoastans
katsotaisin, niin olis syy arwata heitäsenkill'
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senkaltaiDi, kuin heidän oleman pitä.
Mutta yxi puuttu yeildä. Ei he sitä a-
jatttle,että se wanha ihminen heisä wie-
lä elää ja hallusee, waan luulewat hei,
tans uusixi luolchokappaleixi, hywixi Chri-
stityin, jowen ei ole pakko ensin paran-
nusta tehdä, niinkuin muiden. Sentäh-
den pysyy perustus heisä muuttumatoin-
na, ja maitta sana näky tekemän jotain
hedelmää heisä, niin ei se ole kuitengan
uuden syndymistn oikia hedelmä, eli se
totinen meno Christuxesa lesuresa. Tä-
mä on syy, mingatähden Jumalan sana
niin Harmoin pääse oikein pystymään wan-
hoin ja ijallisiin ihmisiin. Heillä sn ko-
wembi kaswo kuin kiwi. Jos mitä ikä-
näns heille saarnattaisi,, ja puhuttaisin,
niin ei,se waikuta mitän, waan he pysy-
wät endistlläns. He sanomat toismanssanaa kuullensa: Se on hywä: se on
kaikki totuus: Jumalan kiitos, että se
niin stiwästi sanottin. Mutta siihen he
myös ftisahtawat, ja ei he pidemmäldä
waiwaa heitäns surulla sielunsa pelastu,
xesta ja sydämens ja elämäns muutoxesta.
Tämä teke minulle suurta mielipahaa.
Jumala awatkon heidän silmänsä näke-
mään misä waarasa he häälywät, ja tehkönetteicheidänwanhudensolis heille estexikään,
dymisesä,wacm paremmin kehoituxen, niin-
muodon kuin he haudan partahalla wa-
eldawat. Mutta walitettawasti tämä toi-
nen Jumalan sanan hedelmän esttt wai-kutta pahaa ej yxinans ijällist n tykö-
nä. Nuorukaisten ja keffiikäisten sea-sa löyty aiwan monoa, joilla ei ole juur-
ta, jotka uffowat hetkeri, ja kiusanrenMlla langewat pois. Q Herra awa Si-
nä itse heidän silmänsä, että he oppisit
symälle kaiwamaan, Luc. 6: 48 ja wah-wembaa perustusta etsimään, että he au-tuaxi tulisit.

Se kolmas lm niistä esteistä, jolla
Jumalan sanan terwellinen Hedelmä tuka-
hutetan, edesasetttan Wapahtajalda tässä
muotoa. „Ia muutama langeis orjana
„tsppuroihi!l, ja orjantappurat ynnä ka-
„wtt ylös ja tukahutit sen.,, Tämä se-litetä,,: „Mutta se kuin orjantappursihilt
„langeis,owat ne, jotka kuulemat ja me»
„newät pois, ja tukahutetan surusta, rik-
„kaudesta ja elämän hekumasta eikä kan«
„na hedelmätä.,, Tämän selityn,, jälken
ymmärretä,, täsa ne ihmiset, jotka el
ainostans kuule sanaa ja wastanottawatsen ilolla, waan myös ulkoo nähden te-
kemät juurta, rupewat mailmata ja ma-
allisia hyljämään, ja lumalata suuressa
ja palamalla halulla palwelemaan. Mut-
ta, sitten kuin he niin owat alkanet hm-
gesä, ei he ole kyllä warallcms synnin
«vietellystä wastan. He andawat itsens
wastudesta huomaitstmata kietoa elatuxensuruun: He rupewat wähitelien ajallista
hywytta ja rikkautta rakastamaan, ja e-
lämän hekumata katsomaan, niinkuin yh-
tä wiatoinda asiata,jonga kautta he jou-
tumat petollisen ja lihallisen wapauden ci-
la. Ehkä nyt senkaltaiset owat hywilt
alottanet, niin tule kuitengin Jumalansana heisä tukahutexi ja estetyn tekemä-
stä oikiaa hedelmätä, jonga suhtei, ei hemyös woitta taida M siunausta ja au-
tuutta, joka yhden totisen, uffollisen ja '
pysywäisen taiwan waldakunnan etsimi-sen päälle seuraa, waan poishmwittele-
wat sitä tyhmän huikendelewaisudens
kautta. Kuulkat tätä te elinomultain,
jotka olette kerran Jumalan sanan kaut-
ta herätetyn, ylöswalaistnxi, ja käälyxi
tullet. Ah! tämä armo on tosin monel-
le tapahtunut, mutta hän on Mens it-
siäns käärinyt mailman saastaisilleen ja
niin hutlltlanut kaiken hänen hengcllistn
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hywänsä, sen määrällistä hekumaa ja rik-
kautta noudattalsansa, maikka cilusa hä-
nestä parembi toiwo oli. Olkon tämä
senkaltaisille xi sanottu, ettei heil-
le käwis pcrann sanain jälken 2 Pet.
2: 20, että nimittäin „heille wiimeinen
„pahemmari tulis, kuin ensiinmäinen,, ja
w. 22. ei heille tapahtuis se totinen ja-
„nanlaffu: „Koira syö oxennuxensa, ja
„pesty sika rype ropakosa Men.„ Nyt
on

Toifesa Osasa
„minga kantta Juma-

"3.- „lan sanan hyödytys ja hedeimä e-
„desautetan ja woitetan,, Siitä puhuu
Vapahtaja myös wertauxen muodolla,
sanoden; „Ia muutama langeis siihen
„hywäan mahan, ja kuin se kawi ylös,
„teki se satakertaisen hedelmän.,, Hän
seliltä sitte nämät sanat talla muotoa:
,Mutta joka hywään maahan, owat ne,
„jotka sanan kuulemat ja kätkewät hy-
hmällä ja toimellisella sydämellä, ja saat-
/,tawat hedelmän kärsiwällifydellä.,, Sen-
rawaisesti saavan yxi totinen hedelmä Ju-
malan sanasta, kosta ihminen kuule Ju-
malan sanaa, kätkee sen hywäsä syda-
mesä, ja odotta kärsiwallifydella, sixi kuin
Jumala anda sen tulla hedelmällisen hä-
nen tykönänsä kaikesa hengellisesa hywä-
sä, perustaa ja wahwistaa händä siinä.
Kuinga tämä on-.ymmärrettäwä, se ei
tarwitfe lawinmbaa selitystä. Se hawa-
tan siitä, kuin ennen sanottu on. In--
malan sana tuotta itsesäns ja luonrous
fnhten hedelmän myöläns. . Ei se tyhjä-
nä kostan palaja, waan teke mitä Her-
ralle otollinen on, jos ei ihminen puolel-
dans estä sen waikutussa. Joka ne edel-
lämainitut esteet wältta, hän taita olla
wahwa jen päälle, ettei hänen pioa Iu-

malan sanan hedelmää kaipamcm. Mut-
ta kosta Match. 13: 23. s notan, eni„se tuotta hedelmän ja teke, muutama
„fatakertaisen, muutcnna kuudenkymme-
nen, kertaisen, muutama kolmenkymme-
nen kertaisen,, niin tiettawäri tchdän,
että jota enämmin ihminen somitta usens
Jumalan oikiaan jarjestyxeen, j.a kartta
itlens wastanseisomasta sanan waiku'ustc>,
fita- runsahamman hedelmän saa hän niit-
tä, jos ei toisten ihmisten kaändymistä e-
desauttaisa, ja muiden rakkauden töiden
suhten, kuitengin o»nan sielunsa menesty-
xen stihten, silla hän tulee likemmin yh»
distetyxi Jumalan kansa, ja Jumalan wal-
dakunda wahwistuu enämmin ja enäm-
min hänen sielujansa. Tämä osotta myös,
että Jumalan sanan hedelmä taita tun-
gin tykönä tulla aina suuremman ja run-
sammaxi, niin että se, joka ensin teki kol-
menkymmenen kertaisen hedelmän, taita
sitte tehdä kuudenkymmenen ja sataker-
taisen. Mntta yhteisesti tietäannetan,
että Jumalan sana tuotta runfan hedel-
män maikka se wäh.mäsäkin mitasa o!is
jongun tykönä hedelmällinen. longa täh-
den meidän Texsim ainoastans mainitsee,
että se teke satakertaisen hedelmän.

Ah! knulkat jawaari' ottakat tämä,
te kaikki läsnäolewaistt. Pois kaikkein
estetlen kansa. Ne luowuttawat teitä ar-
wamattomasta hywästä, nimittäin
malan sanan puhtaasta ja suloisesta he-
delmästä- Minun yMwanil Minnn työ-
ni ja ahkeroitsemiseni Herrasa teidän luh-
ten on, että te Jumalan saarnatun sa<
uan kautta, saisitt.- wa» sin hywät sydä-
met, ja niin sei: hedelmän tekisitte, win Iw
mala bazoja, jokaon teidän sielunne mene-
stys ja iiankatkkinen ontuus. Ah! etst-
kät siis omau hyödytyxenne tähden, sit»samaa, kuin nnnä etsin teidän tykönäni
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ne. Jumala ei tahdo wiimeisnä paiwä
uä knsyä peraäz:, kuinga monda saama
te kuullet olc:ca, waan kuinga sumen
h dclman ne teim tchntt owat. Silloin
sm päälle kaikki riippu, että teidän syoä-
m m<e o"<it tuller muAetuxi ja paramxi
sanan kautta, ja niin sowelian tehdyri
fa id,,maan Herralle otsNsen wanhurstau-
btii hedelmän- O! niin Jumalan täh-
den kamahtakat teitänne niisiä esteistä,
joista nyt puhuttu on, ja kätkekät se sa-
na, jota ette ylönkatfo, maan mielellän-
ne kuulette, hywään ia toimelliseen sydä-
meen. Älkät olko mioen. kaltaiset, jotka
owat tien ohesa, ja jotka tosin kuulematsanaa, mutta ei kätke sitä. Kosta te knn-
lttte, ja teidän sielunne sen kautta tulee
liikutttnxi ja herätetyxi,niin huoackat Ju-
malan tygö, että Han tahdois Hengensa
kautta lukita mnan teisä, ja ei sallia per-
kele» sitä pois otta. Ajatelkat sitte »vi-
summin perään, mitä te kuullet olette.
Mutta älkät surko, jos ette kohta taida
nnelehene johdatta kaikkia, mitä te kuullet
elctta. Silla Jumala ei kysy sen perään,
kuinga hmvä muisto on, waan kuinga
iftwaiset ja jano.oaisct ollan wsnhnrstau»
den perään. Silloin Pyhä Hengi oiki-
alla ajalla muisintta tellle sitä kuulttuasanaa. Sillä wälillä te hywin teette,
jos te totutatte itsiänne mieleen paina-
maan mitä te saarnasa kuulette. Jota e«
nämmin te siinä teitänne harjoitatte, sitähuokiammaxi se tulee teille, ja sitä suu-
remman hyöoytyren te saarnoista käsität-
te. Mutta älkät sen päässe ustaldako,että te muistohone paljon kätkenet olette,
waan chkewitkat wäymättömln rukou-
fen k> utta tulla tundemaan wastuudesta-
syndymtsen woimaa. Kartmkat tä'a ka-
ikkia omaa petosta. Älkät ajatelko, että teM.iue, säädyn»? ja oppinne snhten olet-

ta taiwan waldakundaa lähellä. Kaikki
sinä ftlsoo, eitä kiwisydän tule?
ja särzetyxi, ia uusi !ydan ttill- annetu-
xi, joka on se hywi sy Hn, j.ja Juma-
lan sana taita tehdä pa l>.umman ja ,ha-
nimman kärsiwäU! ydclla- Jo-
sta nyt Jumala niin on teidän sydämen-
ne muuttanut, niin katsokat, ettei ela-
tltten suru. maallinen ja rikkaus,
teitä wastundesta petttus ja akkamätä wiet-
telis petollisten wapautem. Kosta te
mulla käytte ulos wuotestanne,niinmtli-
stakat, eltä te nyt tulette moninaisiin walt-
alkusiin kiusauxiin, ja että perkele ma-°
ilma, ja teidän oma lihanne ja werenne,
pyytawät estää Jumalan sanua teisä he-
delmää tekemästä. Olkat kohta
tut näitä wiholiisia wastan Jumalan sii-
nalla ja rukouMa,ja anoakat tämän kil-
woituxenherättä ja pakotta teitä osottamacm
itsenne alinomaa yhdexi hedelmällisexi Her«
ran pelloxi, josa Hengen totiset hedel-
mät, rakkaus, ilo rauha pitkä mielisys,
ystäwvs, hywys, usts, hiljaius, puh-
taus Gal. 5: 22. aina löytywät kusmn-mcisa. Jokaisen päiwän pitä teille ttio-
man satakertaisen hedelmän sanasia, ja jos
teidän täyty ehtona häwyllä,tunnustaa,
että te sen päiwän edestä oletta wähätl
hedelmäz cehnet, niin rukoilkatllmalata,
tttä Hän tahdois lisätä t idä'-ro m kym«
menenkertaisen hedelmänne fuudenkym-
menenkertaiftri, ja tämän taas sataker-
taiseri. Muistakat pääWexi,että te olet-
te welkapäat uhramaan Herralle Chr«sin-
xelle koko teidän sydämenne, ja Änoastans
ahkeroimaan, ercä ce Hänelle kelpaisitte.
2 Kor. 5: 9. tämä on teidän alko-
miselme, nnn teillä on se hywa ja toi-
mellinen sydän, joka ttö» Herralle sulat
hywät h-delmät, Hänelle kiitoxexi ja kun-

Sltä suoton teille se usiolli -en
QZ Wa-

123Seragcsima.



Wapnhtcja, ja toimi'takon I ft, Hänen
Nimensä tähden, tei,ä, mikä Hänelle o-
tollinen on. A.nei?.

Rukous.
HtsksWn Vapahtaja? Einiä se nyt saarnattuU lana, ja anna, että lulin meistä sen walkeu»

dcsa oifein itsensä koetlclis, ia totien
ttt',s, ett« Siuun s-nas tasillähu, paremniiu mnszwoiltais pM<»ää«nsä/ ,k« n takan asti tapahtunut
on, ia ofottais woimansa sef.i sisälKfcsti
sieiusam, että ulfonaiscsii «neiftau ,'l.imasmn, sni
luin me sen Viimeisen ja nlimmaisen hedelmän
n,m Ewangeliumissas fäsitämme/ joka un meM»
sicluimme iMlailkintn mencfit/s ja autuus. Ainen,

Lastiais Sunnuntai.
lesus, st RWmaulittu, olkon meille läikille Jumalan woimaxi ja

Jumalan wiisaudexi l Uznen.
Herrasa! Kosta pawali

tahtoi kehoitta Timorheusra, u-
stolliftsti pysymään Apostolisesa

opisa ja Ewangeliumin palweluxesa, ja
osottamaan itsensä toimellisexi ja laitta-
mattoman työntekiäxi, min han kirjoilta
2 Kir. 3: 15, 16, 17. ,Mäs lapsu-
„dcsta olet pyhän Raamatun tainnut,
„ioka sinun taita autuuteen neuwoa, sen
„uston kautta, joka on Christuxesa Ie-

Silla kaikkinainen Kirjoitus
„on lumalalda annettu, ja tarpellinen
„opöi, nuhteli, ojennuxexi, kuntuxexi,
„joka on wanhurstaudesa, että Ju-
halan ihminen täydellinen olis, ja taik-
„kiin hywiin töihin sowelias.,, A-
xostoli tietaanda näillä sanoilla, että
Pyhä Raamattu on se ainoa perustus,
jonga päälle meidän tulee rcckenda mei-
dän uffoamme, ia että se on uZottuwai-
nen meHe kaikila meidän autudemm? tar-
peisa; että se n ainoastans ole sow lias
wasta-alotteikwaisille, waan taita myös an-
da yhdelle Jumalan ihmiselle ja palwe-
liallc, niin paljon wiisautta, kuin hä
le, mnidtn nmwomisrri ja jchdattamilcxi
Kutudm tielle, on tarpckinen- Mutta

pawali panee tämän tygo ennomaiM
painolla, että, kosta Timorhcus lapsuue-
sta on Pyhän Raamatun tainnut, niinse myös taisi „händä aututeen neuwoa
„stn uston kautta, joka on Chnstuxesa.,,
Niiilkuin hän siis tahto, että uston pitä
itstns perustaman ftn Inmalan sanan
päälle, joka on Pyhäsä Raamatusa edes-
pandu; niin tahtoo han myös, enä me
siinä eimen kaikkia etsisimme Christusta,
joka on ne cotuus ja elämä. loh. 14. s.
niin että koko Raamatun wiijaus siinä
yyttnjuoxee, että me Hänen kautlansa,
ja ei muuta tietä taida ijankaiM mi elä-
mään tulla. Sentahden on suurimmasa

ta> peltinen, että nämat molemnat
asiat lakkamata edespannan ja

ylösrakennuxeLi nimittäin ensin,
ettei meidän pidä rakentaman CH istuin
syttämme muun kuin Raamatun peru<
sturcn päälle, jos me muutoin tahdomme
l>'y ä sen j ka on wlnen ja
saata m-itä ija"kaikkiften nutut en:
sexi, että me Raamattua, se on. Juma-
la, totista sanaa lukei c, ja tmkiztcllesa,
kiinnitämme Midän sydämemme ja mie«
lemme Chrisiu^en, että me, uston kaut-
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ta Hänen päällensä autuaxi tulisimme.
Meidän ei pidä tasa min opxencixi ja wii-
saixl ilsiamnle lukeman, ettemme enämbää
neuwomista tarwitsis. pawali tiesi kyl-
lä hywin, että Timotheus itse oli Opet-
taja ja Pispa iLpheson Seurakmwafa,
tuitengin muistutta hau hänelle molembia
näitä asioita, ja neuwoo händä niisä py-
symään, ja semawaisesti Mirkansa toimtt-
tnisa niitä alinomaa edespanemaan, ja
sanankuuliainsa sydämiin painamaan. Hänsanoo siinä siwusa, että „jos hän sen teks,
„niin hän itsensä autuaxj saatta, ja ne,
„jo:ka händä kuulemat.,, 1 Tim. 4:16.

Ewangelium. Luk. 18: 31-43.
aikaan otti lesus tygonsa ne kaxicoisia,

fymmenda, ja sano, heille: katso, me
nemme leeusalemiin, ja kaikki pita täytettämän,
kuin Propyetailda ihulisen Pojasta kirjoitetut owat.
Gillä Hän a«nttan ylön pakanoilie, ja pilkata»
ja häwäistan ja spljetän: Ia kuin he owat Ha,
nen ruostmct, tappawat he Hänen: ja kolmandena
paiwanä on hän nouscwa ylös. Ia ei he mitän
naista ymmärtänet: Ia tama puhe o!i hciltza niin
peitetty, ettei he ymmärtänet mitä sanotti». Nii«
tapahdni, kusta Hän le.ikota lZhestyi, että yxi
sotia istui tien wiercsä kcrjaten. Ia kuin hän
tili Kansan faywan ohitse, kysyi hän mikä se olis.
He sanoit hanelje: lesus Natfsrcnus tästä meni.
Ia hän huusi ja sanoi: lesu Nawidin Poika,
armahda minua. Niin ne jotka menit ohitse to<
ruit händä »vaikenemaa»,- Mutta hän huusi sitaic.nämmin: Dawil in Poika, armahda minua. Niin
lesus seisahti, ja käffi händä talutta tykönsä.
Ia kuin hän lähestyi kysyi Hän haneldä, sanoneinMitäs tabdot, että minun pita sinulle
Hän sanoi: Herra, että minä nakrni jällen saisi,'!«
Ia lesus saiwi hänelle: ole natcwä, sinnn nstos
autti la hän sai kohta näkynsä, ja seu-raisi Händä ja kunnioitsi Jumalala: Ia kaikki
Kansa, kuin sen näit, kiitit Jumalala.

Rakastetut Herrasa! Me tiedämme
tämän päiwän Ewangeliumin, joka lue-
tan Luk. 13: sä, sisalläpidon oleman, että
lesus ilmoitta kärsimisensä, lehfä historiayhoestä sokiasta miehestä, jonga lesus te.
ti näkewäxi, on sen oheen pcmou) ja että
Chrisiumi kärsimisen julkinen tutkindoal-
ka tästä Sunnuntaista. Ia niinkuin
Christus Hänen piinaansa jaKwlematansailmoittaisa, neuwos meitä katselemaanRaamattua ja Händä, josa Raamattu
taymtin, nimittäin itsiäns; niin minäkin
tällä erällä tahvon niin saarnani somitta,
että me oppisimme Raamattua, niinkuinsiä ainoata kaikkein jumalallisten Mut-
ten perustusta, kunnioiMmaan, ja lulisnn-me ylssrakelnxi ja wahwisteluxi ussosalesuxen Chr,stuxen päälle', nilnkuin, Raa-
mallm todi,tuzen jälfen, meidän autud m-me ainoan perustuxen ja kallion päälle.
Herra meidän Jumalan tulkon meille a-wun armaansa! Hän lainatko.» meillewusautta ylhaldä,ja and.kon mci3e wo'«nma fa siunausta lastansa, että se hyö-
dy.ys kalkkein tyköoä molottaisin, kilinpaallctmkottetan. Ruk.ilkam siitä Her-tan rukalla, M meidän, j. n. e.

Rakastetut Herrala! Usso teke ih-misen Christuxcn Opetuslapsen. Jos u-
sto on oitmsta laadusta; jos se on nn to-
tinen usko, »uin on ha??, jonaa tykönä selöyly, yxi Ma Chrisiitcy. Musta jos ei
usto ole totinen, niin mahmwgl kyllä ih-
miset handä Christityn nimitä, mutta
itse tnösa ja Jumalan edesa, ei hän ole
Christicly. „Hänen silmänsä, katsomat
uffaa Jr. 5: 3. ja Hän lietä hnwin,
jos uffo on cikiasta laadusta ellei. N?an-
hurstas on eläwtj uskojansa, lucmme
me Rom. i: 17: Hab. 2: 4. Ku a siisei yhäkän elämää ustca ole, siinä ei ole
myös jotain elämää ja «valkeutta, waan
pimeys ja kuolema. Mutta se totinen u-
sto kiinni!ta silmänsä ensin wabwan jo
järkähtämättömän perustuxen päälle, jo-
sta hau sf pj mitä hämn ussoman pitä«.

Q 3
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ja sitten sen ainoan Vapahtajan päall ', jo-
sa hän uffopi ja toiwoo nututta perimän-
sä- Niin on Chrisws Opetuslapsiansa
Opettanut. Niin owat he myös, niin-
kuin käMäiset Hänen puolestansa, opet-
tanet muita, jo Ha päälle me jo olemme
yhden esimerkin edestnonet 2 Tim. 3:
Seuratkcnne siis tätä opctuxen muo-
toa, ja ylösluewsta EwanMulnin ,TeNi-
stH edesasetlakame

Tntkinttoxi:
Uston Silmää, joka katsoo

i) Sen pyhän Raamarun päälle.
2) Cbristuxen päälle-

„Suo meille, o Herra, että meillä
„aina olis yxi wahwa perustus meidän
uskollemme, ja että me sen' p lie tuli-
„simme ylösraketuxi lankaikkiseen «utu-
Menl Mmen.

Edellinen Osa.
ssssakasiewt Hcrrasa! Se on aiwcm toi-
«)h. nen uskon tmmitus, että olla waka
sen päälle, etta„Pyhä Raamattu on lu.
„malan sana,, (nimittäin siinä ymmar-
xyxesä, että uston pitä ainoastani sen
päälle itsensä vcrustanmn) ja toinen, että
~u,sto katsoo lesuxen Christnxen niinkuin
„ainoan AutuciXitekiänsä päälle.,, Sen-
tähden on kohtullinen, että me erittäin
edesasetamme, kuinga uffon silmä kenoo
Pyhän Raamatun päälle, ja myös erit-
täin, kuinga se katsoo Lhristuxen, niin-
kuin hänen Wapahtojansa päälle. Z)xi
ei taida M paitsi sitä toista: Kuitengin
on uffolla kumpalesakin asiase, hänen eri-
nomainen toimltmmsa ja harjoituxensa.

Meidän Ewang. Tettisä opetta myös
Wapahtaia Opetuslapsiansa kaikella huo-
lella „?nsin, kuinga heidän pita asettaman

„uslonsa silmän Pyhäi! Raamatun paöl-
„le; M Hän oltl tygönsä ne kaxitolsta-
„kymmendä ja sanoi heille: katso/ me me-
nemme leruÄenmn, ja kaikk, pitä täy-
„tettämän, kuin Prophetailda ihmisin
„Pozasta kirjoitetut owctt.,, Han tahto»
tasa sanoa heille, unta nyt
tapcch:uman piti, kuinga Hä- en sielä piti
kärsimar, kuolemaa /a lttte ylösnouseman.
Eckö Hä«! ollS taitanut tätä teille tic?äanda
ilman Raamatun nimittämistä? Mutt»
katsokat,nullawiisau3>ella ja taidolla Hän
menettelee Opetuslastensa kansa. Se oli
sinä aikana heille yxi verat, ouw asia, et-
tä Han, heidän Herransa ja Mestannia,
piti karsiman ja kuoleman. He rohwnitsit
itsens peräti toisella toiwolla, että mmit<
täin, Hän nyt wihdoin wiimein pin le,
rusalemisa itsensä löydyttämän, nm-
kuin se ulosluwattu Israelin Kuningas,
ja jällen ylösrakendaman jc> saattaman
tätä waldawndaa siihen ulkonaiseen kuw
maan, kuin sillä oli Davidin ja Salo-
monin aikoina. Sentahdm osotta Han
heitä Raamatun tngö, että he Mtä tar<
lemmin oppisit tundemaan Jumalan mu-
woa, ja kuinga se nyt oli tämettäwä
Hallesa, niinkuin siinä tllosluw.ltusa
Christuxesa. Niin johdatta Hän heitä
nyt Jumalan sanan tygö lietaandaNam
sa edeltäpäin, mitä Hänelle tapahimncm
piti: Niin teki Hän myös sitten, kosta
kaikki oli täytetty. la, niinkuin Opetus-
lapset ei oikein noudattanet Hänen joh<
dattamistansa, ei tutkinet Raamatulta, ei
katsellet, kuinga Prophetat olit edeltäpäin
Hänestä puhunet, niin Han nuhtelee hei-
tä sen syyn tähden Hänen ylösnoulemi"
sensa jäiken: ~O te tompclit ja hitaat sy<
„damesta ustomaan niitä kaitkia, kuin
„Prophetat puhunet omat. Eckö Chn-
fimen pitänyt Mii karsiman, ja Hänen
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„„kllm'.iaatlsa Käymän sisälle. Ia Han
„rupeis Moscxcsta, ja kaMsta Prophctai-
sta, ja seli.tl heille kaikki kuin
„Hänesta olit. Luk. 24: 25, 26, 27.
Tämän teki Hän wastuudejta w. 44, 45,
45, 47- josa Hän myös Opttuslapsiilens
mieleen fohdatta, mitä Hän kärsimisen-
sä edessä oli puhunut tästä asiasta. Tä-
stä me hawaitftmme, että tämä oli le-suxen spctnxen-muoto: Ehkä Han, niin-
kuin „amokainen Doika, joka on Hän
„helmasa, Joh. 1: is- ja meidän ainoa
Herramme ja Mestarimme, olis taitanut
johdatta meidän ajatuxemme sulan Hä-

nen oman täydellisydens päälle, niin ei Hän
kuilengan tee sitä. Ei Han myös neu-
wo Opetuslapsiansa perustamaan liidän
tietoansa Hauen kärsimisestänsä, muiden
ulkonaisesa arwosA olewaistcn ihmisten pu-
hen päälle, ei myös jongun »vanhan sa-
noman päälle, joka on tullut mies mie-
heldä puhutuxi, waan ainoastans Pyhän
Raamatun, niinkuin sen ainoan uston
perusturen päälle. Sitä lamia opetuxen-
muotoa, noudatta myös se totinen Chri-
sturen seuraja, parvali, niin ussMs st«,
että hän uskalff rohkiastija ulkiststi itsiän..fa siitä kerffata wihollistensa eocsa, „eitei
„han ollut muuta sanonut, kuin Mof s
„ja Prophetat owat sanon-tt tulewari,z,että Christuxen piti kärsimä; ja olnnan/,ens,maisen kuolluitten ylösnousemisesta,
„julisvmafa walkeutta ludan Kansalle~ia pakanoille,,, Apost T. 26: 22, 23.Mcka on nyt selwembi, kuin että ChristusHäneit Opetuslapsensa oi at -opettanet
meitä, että meidän uffomme silmän pitä en-nen kaikkia katsoman Pyhän Raamatunpäälle; ja että he itse tahtomat, ettakaik-n heidän puhensa pita sen jälken koetel-daman? Mikä on felweml)i, kuin että hett tahdo Mllia, että joku antuften, asiasaseurals järkiansä, niinkuin yhtä M-ojen-

nusnuoraa, eli rakendais muuta perustu-
sta Pyhän Raamatun wieren? Jos nyt
Christuxen ja Hänen Apostolinsa oppi ja
esimerkki jotain woi meidän tykönämme,
niin se pitä meille oleman sanotin yxi
kettä taittein edestä, että meidän pitä
kcndaman meidän uskomme Pyhän Raa-
matun päälle yxinänsä- Jos muilla o-
pcttaisansa on jotain hywaa ja terwelli-
stä edestuomista, sen kautta johdattaxen-
fa meitä Christuren tygö, niin he owatsen Pyhästä Raamatusta ottanet. Sen
on Jumala taffenut perustuxexi Hänen
totudellens, ja on sen myös kyllä wahwi-
stanut sen kautta, että kaikki mitä Wan«
hasa Testamentisä ennen oli Christuxcsta
ilmoitettu, se on tullut Hänesä taytetyxi,
ja Uuden Testamentin Raammusa ylös-
kirjoitetuxi. Meidän ussomme silmä pitä
niinmuodon täsä oleman yxinkertainen ja
puhdas, niin ettei se tunne ja tunnu-
sta jotain muuta perustusta hywätt au-
tuden to'uteen kuin Pyhää Raamattua,
ja sen jalken koettelee kaikkia muuta. Tä-
mä on se en simainen, josta me olemme
tahtonet puhua, nimittäin, että „uston
„silmän pitä Raamatun päälle katsoman,,,
Nyt seuraa

MkimaM OM,
uston silmä pita

oleman kiinitttty Cbristuxen päälle'.,,
Jumalan sana, kokoollpantu Pyhäsa Raa-
malusa, on s", jota meidätl tulee ustoa;
m«tta Christus on se, jonga päälle mei-
dän pita ustoman. Me opimme Raamatu-
stchmitä meidän pitä uffoman Christu,resta,ja
kuinga meidän pitä perustaman meidän u-
stoim Hänen päällensä, niinknin sen ainoan
mttuden kallion päälle. Raamatttl ei waa-
di nnluta kulmiata, kuin et'ä me uffom-me sitä, niinkuin Jumalan totista sanaa;

Mut-
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Mutta emme tule autnaxi paljastansa sen
kautta, että me ustomme sen todexi, kuin
sciso Bibliäsä. Jos emme tule eoemmä'
xi, niin ei auta se meitä, waan meidän
pitä yhtä hywin kuoleman synneisäm-
,ne. Meidän pitä siis myös tuleman itse
Christuxen tygö, jonga Raamattu todi-
staa oleman meidän ainoan Wapahta,
zamme. Muutoin me olemma Pharift-
usten kaltaiset, jotka' myös tutkistelit
Naamatuita, ja ei ollet wääräsä siinä et-
kä he todistit Christuxesta, mutta „ei he
„kmtengan tahtonet tulla Hänen tygsn-

että he olisit elämän saanet. loh.
5: 39.49. Niin pitä tosin uston silmä
oleman yxinkertaifesti asetettu Pyhän Raa-
matun päälle. Mutta sillä ei ole kuiten-
tengcm kaikki tehty: Meidän pitä myös
kiinnittämän sitä Christuxen päälle, jon-
Ha tygö Raamattu näyttä meitä.

Johdatusta tähän cmnetan meille mei-
dän Ewang.Textisä, ensixi Christuxen 0-
pernxen kautta ja toisexi Hänen ty-
ölisä kautta. Mitä Christuxen opemxeen
tulee, niin Hän täsä edeltäpäin sanoo mi-
tä ei wiela ollut tapahtunut, mutta oli
kuitengin kohta tapahtuma, nimittäin:
että Hän „cmnttan ylön pakanoille ja
„pilkatan ja häwäistan ja syljetän,, Ia
kuin he owat Hänen russiincr, tappawat
Se Hänen, ja kolmalldena päiwänä on
»Hän noustwa ylös. Ei mikän tainnut
olla selkiämbi kuin tämä Christuxen ope-
tus ja ilmoitus. Kuitengin kuulu se Ha-
tien Opetus - tapsistansa: ettei he mitän
„näistä ymmäitänet, ja tämä puhe oli
„heildä niin peitetty, etcei he nmmärtä-

mitä heille sanottin. Sillä se wan«
ha ajatus pyöri wielä siihen aikaan h:i'
dän mielesänsä, että Christuxen piti ra-
kendaman yhtä ulkonaista ja maallista wal«
tzakundaa mgilmasa. Smtähdm §i tait<

tu niin selkiasti puhulta, ettei st kuitengan
ollut heidän mielestänsä pimiä ja käsittä-
mätöin, paljastcms sen syyn tähden, etteise sopinut yhten heidän ennm käsitellyin
määräin luuloinsa kansa. Mutta kostase sitten tuli täytetyn, ja Christus mui-
stutti/heille endlstä puhettansa; kosta Hän
siinä siwusa selitti Raamatut, ja osotti,
että sen niin piti tapahtuman; niin kaik-
ki stlweni heidän edesänsä. Kosta he
sitten olit saanet Pyhän Hengen, ja he
ulostoimitit heidän Apostolisen wirkansa,
niin oli se kuin mainittu on, ja ei mi»
kän muu, heidän oppinsa korkein päälle-
tarkoitus, ja saarnaisit sitä kaikille luon,
dokappaleille taiwan alla, ja neuwoit ih>
mistä, että he Christuxen kautta ainoa,
stans taisit autnaxi tulla. Meillä ei ole
seurawmsesti parembaa selitystä Christuxen
sanain ylitse meidän TMisämme kuin A-
possolitten Teot ja kirjat, jotka owat sillä
täytetyt, ja jotka selkiästi opettamat mei-
tä, Luinga meidän ustomme silmä pitä
oleman kiinnitetty lesuxen kärsimisen, kuo«
lemcm ja ylösnousemisen päälle. Katsel-
kmn ainoastans, kuingaPawali siitä pu-
huu i Kor. -4. „Minä teen teil-
„le tiettäwäxi, rakkat weljet, sen Ewan-
„geliumin kuin minä teille ilmoitin, jon-
„ga te myös saanet olette, jofa te nn)ös
„seifotte. Jonga kautta te myös autu-
„axi tuletta, jos te sen pidätte, kuin mi-
„nä teille olen ilmoittanut, ellet te huk-
„kaan ole ustonet. Sillä minä olen sen
„ensin teille andanut, jonga minä myös
„sacmut olen, että Christus on kuollut mei-
„dän syndeimmä tähden, Raamattuin jal-
„keen. Ia että Hän oli haudattu, ja
„nousi ylös kolmandena päiwänä Raa-
„mattuin jälkeen.,, Jonga perästä hän ty-
göpanee yxiwakaisesti w. ii. Olisin siis

eli he (ne muut Apostolit) ,/nain„me
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„me saarnamme, ja näin te olette myös

Edespäin ja toisin opimme me
„Christuxcn legoista, kuinga uston silmä
„pitä Hänen päällensä astttttaman.,, Tex-
tisä puhutan yhdestä köyhästä ja 'okiasta ker-
jäläisestä, joka on meidän hengellisen wiheli-
äisydemme kuwa. Sillä luonnosta olemme
me kaikin hänen kaltaisensa; ms olemme
fokiat ja kelwottomctt kaikkeen hengelliseen
hywään. Tämän opctta meille Raamat-
tu jokapaikasa, ja sen täyty meidän myös
tunnustaa. . Me petämme itsiämme,. jos
emme pidä meitän senkaltaisina. Silloin
ei ole totuus meisä. Mutta mitä teki tä-
mä sokia kcrjäläin? Texti sanoo:- „Kuin
„hs,n kuuli Kansan käywäu ohitse, kysyi
„han mikä se slis? He sanoit hänelle:
„lesus Natsgrenus tästä meni. Ia hän
„huusi ja sanoi: lesu Dawidin Poika,
„armahda minua. Niin ne jotka menit
„ohitse, toruit händä wmkenemaan; Mut-
„ta hän huusi sitä enämmin: Dawidin
„Poika, armahda minua.,, Hän oli to-
sin luonnollisesti sokia, mutta hänen uskon-sa silmä oli niin paljota enämmin arvat-
tu tundemcmn Asusta, jota hän kuuli
tnamittawan Dawidin pojaxi, se on,
siri ulosluwatuxi Mesiiaxexi. Niinkuin
hän uffoi Raamatun ja sen kuin siinä
vli edeltäpäin sanottu Christuxesta, ia eri-
«omattain, että Hänen piti andaman so-
kioille näkynsä, lesa. 35: 5. niin ustoi
hän myös, että tämä lesus oli händäkin
'«uttawa. Sentähden huuta hän: Da-
widin poika, armahda minua. Niin
tulee meidängin tehdä. Meidän pitä myös,
niin yrinkertaisesti kuin tämä sokia ker-
jäiäin,kiinnittämän meidän uffomme sil-
mää Herran lesuxen päälle, ja „usto-
„man, että Hän ou Christus Jumpan

ja eltä me saamme elämän u-

„ston kautta Hänen nimeensä.,, loh-207
31. uffoman, ettei yhdcsäkän toisesa ole
autuutta, ja „ettei mnös ole muuta ni-
„meä taiwan alla ihmisille annettu, josa
„mcidän pitä autuaxi tuleman,, Apost.
T. 4: 12. sillä „Hänestä kaikki Pwphe-
„tat todistamat, että jokainen,kuin uskoo
„Hänen päällensä, pitä Hänen nimensä
„kautta synnit andcxi saaman.,, Apost. T.
10: 43. Mitä teki nyt Herra lesus tä-
män sokian miehen kaula? Jo Hän aut-
ti händä, silla niin kuulu ss Tettisä:
„Niin lesns seisahti, ja kästi händä ta-
„lutta tygönsä. -Ia kuin hän lähejHi,
„kysyi hän häneldä,sanoden: Mitäs tah-
„dot, että minun pita sinulle tekemän?
„Hän sanoi, Herra, että minä näky-
„ni jällen saisin. Ia lesus sanoi hä-
„nelle: ole näkemä, sinun ustos autti
„sim:a. Ia hän sai kohta näkynsä ja sttl-
„rais Händä, ja kunnioitsi Jumalala:
„Ia kaikki Kansa, kuin sen näit kiitit
„lumalata.„ Tämä oli Ehristuxen teko
siinä sokiasa miehesä. Mutta sitä ei Hän
tehnyt sitä warten, että me paljastcms
Häneldä odottaisimme yhden senkaldaisen
ulkonaisen awun, niinkuin ci meillä olis
sotain suurembaa ja korkiambaa hywä
Häneldä toiwomista: Waan tämän kaut-
ta lukitsi ja wahwisti Hän oppinsa, että
Hän piti kuoleman meidän edestämme ja
ylösnouseman kuolluista meille parahaxi,
eli niinkuin pawali puhuu: että Hän
„on meidän syndeimme tähden annettu
„ulos, ja meidän wanhurstauttamisemme
„tähden herätetty y!ös.„ Rom. 4: 25.
Kossa me nyt, niinkuin se sokia kerjä-
läinen tulemme Hänen tygönsä, ja meidän
syndeimme tähden huudamme Hänen ty»
gön»'ä katumaisten ja uffowaisten sydän-
den kansa: „lesu, Poika, ar-
„mchda minua,, niin Hän niin totisesti

tchwo
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tshtso autta meidän siellljamnte, kuin
Hän autti M sokista n?iestä. Hän tah-
tso niin totisesti'tehdä meitä antuaxi, kuinse sokia tuli näkewäxi. Mutta ntinkutn tä-
mä sitten seuraisi Chrtstusta, niin pi'ä
myös meidän, kosta me uffon kautta o-
lemme wanhurssaxi tullet seuraman Häu-
dä, ja tällä muotoa sydämmen yxinker-
taisudela aina katsoman uskon alkajan ja
päättäjän päälle, Hebr. 12:2. että me
kaikki ~Hänen täydellisydestänsä saisim-
„me, ja armon armosta.,, loh. 1: 16.
ja taitaifimme alati kerskata: „Hcrrasa
„on minulla wanhurstaus ja wäkcwys.,,
lesa. 45: 24.

Päätös.
Hcrrasa! Me olemme nyt

lyhyesä tutkinnosa coespannet, ku-
inga uffon silmän pfta katsoman, sekäsen Pyhän Raamatun että myös Chri»
stuxen päälle. Kaikki mitä me sen suhten
sanonet olemme, on tosin siitä laadusta,
että kukin huokiasti hawaitsee/kuingahan
siitä hyödfttyxm ;a ylosralennuxen sielul-
lensa wetää taita. Kuilengin ylösherat-
täpeni teitä sitä wäkewemmin, niin minä
tahdon muistutta ensin, etla teidän pitä
Pyhää Raamattua pitämän niin suurcsa ar-
wosa, kuin tulee ja me nyt olemme kuul-
let, että ieHsuxelda ttseldä pidetty on. Se
pitä luettaman lumnlcm totifexi sanaxl, ja
fixi ainoari lähtehexi, josta mc ne juma-
laNiset totudet ammunda taidamme. Meil-
lä on, sanoo perari 2 Kir-1: 19. wah-
wa Prophetallinen sana, ja te teette hy-
win, että le siitä wWrinotatte nnnkuin

joka pimcifa walistaa, niin kau-
wan kuin päiwä walkcnee ja Kointähti
koitta teidän 'sydämiänne. Te olette mnös
js kuMet, kuinga pawali muistutta Ti-
morheustänsa, että hän lapfndesta oli
pyhän Raamatun tainnut, ja tietäanda
fimä fiwusa, että se taisi yäuda amu-

Mn ncuwoa uston kautta, joka on Chri-
sturcsa lefuxesa. pawali panee tähän
wielä tygö että Timocheus öli Rnama«
tuu opetuxen kautta tuswt täydellisen Iu«
malan ihmisexi/ ja kaikkiin hywiin töchin,
seurawaifcsti myös Opetus-wirkansa toi-
mcllisten ulosharjoittamisecn, fowelian.
Jos nyt Herra Zesus itse ja Hänen py-
hät Apostolinsa, ei ole rakendanet mluu,
kuin tämän perustnxeu päälle; jos nyt
meilläkin Uudesä Tcstameittisa owat mei-
dän Herran lesuxen Christuxen oma au-
tuden sana, jci Hänen Apostolinsa kirjat/
jotka ei ole puhunet eikä kirjoittanet muu-
ta kuur sitä, joka seisoo Mostxefa, pro-
phetaisa ja Pjalmcisa, ja ne marsin ja-
losti selittänet: mingätähden pjdäis lnei-
dan sillour seuraman meidän omaa tur-
meldua jälkiämme niisa asioisa, jotka ko-
ffewat Jumalaan ja meidän autmecmme.
Mingatahden pidais meidäl: jongun muuu
perustuxeu lasseman meidän uffollem, cli
poikkeman sildä hywälda tieldä, kuin m
wanhat wiisaudcsansa, ja Christus itse
ja Hänen Apostolinsa yxistansä ja aino-
astansa cwat noudattanet. Mutta ei kai-
tenga.l yri paljas ulkonainen ja suulla o-
sotettu Raamatun kunnioittaminen ole u-
lottuweunen. Meidän pitä myös itse työ-
sä osottaman, että me sen korkcimmalaorwosa pidämme. Meidä-l pitä kaikesta
sydämestä sielusta ja mielestä wastanolw
man sitä, liiinkuin sen tottsen wiisau-
den ainoata perustusta ja ojem'usnu2raa>
Meidän pitä lukeman ja tutkisteleman si'
tä hartaan rbikouxen kansa, että Jumalasanallansa tahdois wa listaa meidän sydä«
miämme ja suoda meille sen totisen Miisaa
den sielumme yankaikkisexi autudezl. M»
tulemme me, lupcmxcn jälkcn Ps. !l: niin
kuin istutettu puu wesiojaiu tykönä, jo-
ka hedelmänsä anda ajallansa, ja jonga

lch
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lehti ei marisee,. ja kaikki menestyy mitä
me teemme. Te tiedätte minun aina ncu-
woneni ja kchoittcmeni teitä tähän, ja
että minä siinä sironsa olen teille ilmoin
tanut, mikä hyödntys sen'kautta teille
tygölangia,joka erinomaisesti siinä seisoo,
että te silloin wasta taidatte saarnoista
ylösrakennuxen saada, kosta te itse ko»
tönänne rupeatte marsin wiriästi Juma-
lan sanaa lukemaan ja tutkimaan. Mi-
nä toiwon, ettei tämä minun neuwoni ole
teisä hedelmätön, ollut. Mutta koska se
nut sn mustuudesta kerrottu, niin kästt-
täkön jokainen sen aikomisen ja päätöxen
sydämcsänsä, että täydellä todella otta
Zumalan sanan käsimsä, oppiaxens siitä
juurtcnjaxain sitä totista lvitsautk».

Tonexi niin «lkat, sen kautta kuin
edesusetcttu on, muistutetut, että Raa-
mattua lukeisa ja tutkistcllesa, kunnitta
teidän sydämenne, mielenne ja ajatuxen-
ne Christuxen päälle, että te Handä sii-
nä etsisitte ja löytäisttte, niinkuin se Hä-
nestä myös todistaa, ja että te Häne-
fä juuritttuxi ja raketuxi ja ussosa wah-
wiftetuxi tulisitte. Yhtä pähkinää awa-
tan, että sen sisusta saatasin; muutoin
olis turha, että sitä särkiä. Sumalla ta-
ivalla se myös olis yxi tyhjä työ, että
lukea jatutkistella Raamattua, ja ei Chri-
stusta löytä, joka on Raamatun keffusja sydän. Jos joku matkamies joutu nä-kemään yhden tien-wiitcm, jonga päälle
jotain kirjoitettu on, joka hänelle waeldai-scmsa ojeonuxexi olla taitais, jääpikö hänseisomaan sen tytöllä? Eikö Hän pikem-
min jouduta, itsens edespäin kulkemaan,
lullaxens sinne, kuln' hän on ailonut?Jos hän pysändy tienwiitan wieren,niin.
händä syystä tyhmäxi kutsutan. Senkal-
tainen on itsekukin, joka aamulla ja eh-tona, ja muullongin luke jongun lugun

Vibliäsä, mutta tytyy siihen, että hin
cmwostal-s 3ätkce muistoonsa jotain, kuin
Raamatusa seisoo, ei siitä lukua pitain,
että lesuxen Christuxen ylänpaldinen un,-
do mahdais oikein juurtua hänen syda-
mesänsn, cli että hän tulis Christuxen ty-
gö, jonga Raamattu hänelle näyttä, et-
tä hän Hänefä sais walkeuden, elämän,
wakewydm ja autuden. Se armon jär-
jestys, jota myöden Christuxen tygö tul-
lun, on usein teille ilmoitettu. ja'ftn Hä»itse, on näihin Harmoihin sahoihin sulke-
nut: parannus jaustokac Ewan-
gclinmi. Tähän järjcstyxeen pitä jokaisen
siMckäymän, joka lesuxei, tygö tulla
tahtoo; se on: hänen pitä elämällä la-
malla tundeman ja katuman, häne.' snn-

ja turmcluxensa, ja D
wangeliumin suloisten armolupausten tut-
kistellesa taipuman ja rohlvaistman itsens,
sydämen halulla ja ussalluxcllu lesuxen
turwii» pyrkimään. Mcleenne jchdatta-
kat, mitä me nyt ftnonet olemme siilä
sokiasta kerjäläisestä, jonga lesus autti.
Mengät te myös samalla muoto kuin han-
gin Christuxen tygö. Mkät pitäkö itse
teitänne wiisahina ja sanoko: Me näem-
me. Älkät pettäkö itsenne hywällä lim-
lolla teidän sielunne tilasta, waan tunde-
kat ja tunnustakat Jumalan edesä teidän
tyhmydeune ja sokeudcnne. Nöyrvttäkät
siis teitänne Hancil edcsänsä; tunnusta-
kat ja katukat teidän syndinne, niin on
teillä tie awoi tullaxenne lesuxen tygö.
Hän kutsuu senkaltaisia tygönsä ja sanoo:
„Tulkat minun tygöni kaikki jotka työtä
„tcette ja olette rastautctut, ja minä lah-
„don wirwotta teitä,, ja toimitta teille
lewon. Katsotat kuinga selwä ja tasanen
tämä tie on- Ei tarwitse kenengäu senpäällä harhaella. Niin seuratkat nyt si-
tä neuwoa,kum teille annettu on,jateh-
kät ainoastans niinkuin tämä sokia nues

Uki.
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teki. Mkät anvako «mitan estää teitä wuo-
dattamasta Herran Hsuxen cdefä, tätä
rukousta: lesu Dawidin Poika, armah-
da minua. O! kuinga suuresti minä soi-
sin/ että täinä sana olis niin sisällrpai-
nettu teidän sieluune ja sydämeenne, et-
tä se koko teidän elämänne aikana kaikuis
ja kajcchtins, ja että yli senkaltainen sy-
dämenne huuto ja palawa halu Zesuxcn
armahtamisen perän, lakkamata mahdais
tuugeg Itsensä Herran lefuxen sy-
dämeen- O kuitlga te silloin täytetyxi
tulisitte Ewangeliumin lohdutuxeNa! O
kuinga wuotais silloin armon la ssunau-
xen wirrat Hänen fydämestänsä teidän pä-
ällenne, kuinga tayttais Hän teitä elä-
mällä ja woimalla, ja tekis teisa ne kalli-
himmat ja ihanimmat wanhurffauden he-
delmät. Tulkat! Käykäme, niinkuin st so-
lia mies Icfurcn tygö, ja edestuokam yh-
teiststi Hänelle meidän rukouxem, että it»
sekuktn meistä niin totisesti sais ihastuaHänen awustansa, kuin st wiheliainen
mies meidän Textisämme.

Rukous.
L^.esu, Dawidin Poika! armohda meitä. Sinssnedesäs me tnnnuslamme, että mc ilman Si>

nula olisimme ollet kuoleman ja kadoturcn lapset,
ia että koko Raamattu osotta meitä Sinun tygZs,
ja todistaa, että niiden pita sondinsa niiden sa».
man, jotka Sinun nimes päälle uskowiit. Tämia
olcmma me kauwan tiennct ja totena pitänet; Mt»
ta Jumala suuri osa meistä on anda»
nltt sen niin siltansa olla, ja ei ole huolinut tul.
Ia Simm tygos elamälä saamaan, niin kuin M
pitänyt. Meidän sielumme olis pitänyt olla Oi»
nuun, niinkuin Maansa kiinnitetty ustollisen j»
pysywäiscn rakkauden kautta. Mutta st ci ole nii»
hylvin. Jumala nahkön! We olemme oman snym?
mc kautta lundemattonmt Sinulle, eli Gina meil<
le.' Ahl anna meille se armollisesti andexi.cttä
me niin «vahan olemme Sinua etsinet, ja scntZl><
den niin wähän Sinua ioynnet. Kuule in«t
tä köyhiä chmisparkoja, jotka täsä owat kokoD
tunet Sinun »desas ja huutawat Sinun tyqös,
nimkuin se Sokin: lefu Dawidin Poika! Armah-
da meidän päällemme. Giniin edesäs owat mci<
dan sydämemme, ja Sinä tiedät, kuinaa fu„glK
sielu ja mieli on Sinun vuolees taivmmt. Ion»ga tykönä Sinä nyt löydät p-erusturen wiela
r<ln ja kelwottoman olcwan, niin muuta ja pu"«w
na se Itse, että mc wihtwin kaikin tulisimme Si<
nun tygss itkcin ja rukoillen, ja niin saisimme Si>
nnlda awun. Kiinnitä sitten sakkaniata meidän
ufksmme silmää Sinun paälles, joka olet se oi»
fia Autuden - kallio ja meidän uskomme alkaja je>
täyttäjä, että SinZ aina cnämmin ja enänmiin
täyttäisit meitaSinn» armos«walol!a, ja wihduin
olisit meidän ainoa kerffaurcmme, meidän ainoa
tawaramme. Anna se meille. Herra lesu,Si«»n
armahtawaistn rakkaudes tähden. Amcn.

Ensimäinen Sunnuntai Paastosa.
Herm lesu, Sinä nffon alkaja ja täyttäjä, opeta lueitä oikein kilwoit-

telemaan syndiä ja perketettst wastan, että me uston pidaisimme ja
juoxun tayttäiflmme Sinun woimasas! Ainen.

Herrasa! Tästä päiwäM
?/T, tutkistelimme, kuinga

uston silmä pita olla kiinnitetty
Raamatun, niinkuin Jumalan Sanan

päässe, ja sen kautta Herran lesux. en pH-
älle. Minä soisin sydämestäni, että kaik-
ki se, kuin silloin sanottin, ei ainoastansolis muistoon kätketty, waan että se mnös
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pywis sydämcsänne teidän elämänne lop-
puun asti. Tämän edellakäywaisen saar-
nan kansa tulee lasnäolewamen sitä
»varten yhdistelyn/ että kaikki ne, jotka
mielellänsä heittämät uffcn silmää lefu-
ten päälle, tulisit lyhykäisesti neuwotuxi,
kuinga heidän pitä heitänsä oikein käyt-
tämät?, koffa he Naamatufa tahtowat H-
susta katsella, niin, ettei perkele mahdais
eroitta heitä ussosta ja autudesia, maan
tulisit Ehristuxelda, joka on elämän Ruh-
tinas, uston kantta saatetun imnkaitti-scen elänlään. Rukoilkam sentähden Zu-
malata, että Hän sois armonsa tähän e-
desottamiseen ja anoais siuncmxensa se-ka opettamiseen että kuulemiseen, tehdensitä Herran ruksuxella: Isä meidän,
j. n. e.

Ewangelium. Matth. 4: 1-11.
hilloin wictin lesus hengelda korpeen, knisattaV>> perkeleldä. Ia kosta Hän oli rmistonuntneljakymmenda pmwaa j« neljäkymmeniä »otä,

H«n isois- Ia kiusaja NM Hänen tngon-
fa ja sanoi. Ginä olet Jumalan Poika,niin sano, clta namat kiwct leiwirl tulcwat. Mut-
ta. Hän wastaisja ftuoi: Kirjoitettu on, ci ihmi-«en ela ainoasti leiwästa, mntta jokaitsesi» sanasiawn Jumalan suussa lähte. Silloin otti Perkelehancn kansanso pyhään Kaupimgiin, ja asetti Hä>nen ?cmplin harjalle. Ia ftnoi Hänelle: Jos si<olct Uimalan Poika, niin laste Ei!!us alas-vnm: silla kirjoitettu uu: Hän anda kästyn Enge-
lnllcn.a Sinnsia, ja he käsitä kandawat Sinun,«ttcs jaltaas kiwcen lonkka. Niin lesus sa<Y°> hauelle: tgas on kirioitttt»' ci sinun pidä kiu-laman Herraa sinun lumalatas. Taas wei HänenMkelc suiden korkialte wnorclle,ja vsotti«e rniN! ma »linan waldakmniat. ja niiden kumnnu.sanoi hauelle: Namät kaikki minä ainian Si-lniue, jos sinä lanaet maahan ja rukoilet minua.Nun sanoi lesus hänelle.- mene vois Satan: sil-la tirmttttii on: Herraa sinun lumalatas pttäSi-mm kmnattainan, ja Händä ainoata

Mti Häne« Pettclc: Ia fatwE-aellt

R 3

Rakastetut Herrafa! Se o» yxi m',
wan kallis ja kultainen Raamatun pna,
joks, on ylöskirjsitettu Hedr. 12: -, ja
näin kuulu: „Katsokamm3 uzlon alkajan
„ja päättäjän päälle.,, Apostoli oli siinä

ll. Lugusa edeöasetta-
nut Abelin, Enokin, Noakin. 2ldraha-
min, Isaakin, Jacobin, Josephin, Mo,
sexen, Josuan ja muut uffowaiset, joista
Raamattu puhuu, zninkuin todistajat ja
elämät esimerkit ussosta. Siitä teke häl,
Lugun 12: 1, tämän päätöxen:„Että mcil-
„lä on näin snuri todistusten joukko mei-
„dän ymbärillämmä, min vanhenne pois
„kaikki kuorma ja syndi, joka aina mci-
„hm tarttu ja hitaxi teke, ja juossamme
>,kärsiwällifyden kautta, siinä kilwoitnrefa„kuin meidän eteemme pandu on.„ Mnt-
ta täsä joukofa, eli alkukielen jälken,täsH
todistajain pilwesä, ei hän ollut lamannut
yhtän, jonga hän olis tainnut kutstm u-
ston alkajaxi ja päättäjän. Sillä se on
lesus Christus, meidän Vapahtajamme,
Minänsä- Hän on paljota ylhaiscmbt
kaikkia muita uffon esikuwia, ja owat myös
uffon fangarit Wanhasa Testmuentifä kat-
sonet Hänen päällensä, niinkuin PidänRuhtinansa Ija ylimmmsen Esi-michensH,
päälle. Näin sanoi Han, Jumalan Poi-ka Itfe, ilmoittaisansa itsensä losualle,
jolla myös, että hän olis lesuxen esiku-wa ollut, oli se nimi lojua, eli lesnS:„Minä olen Herran sotajoukon päämies.,,
Jos. 5 : 14. Tahtoo siis Apostoli, että
ne uskowaistt wetässt sen hyödytyxen, kuin
he sumgin taitamat, kaikkein niiden esimer--kistä, jotka owat todistuxen saanet ustostu:Mutta heidän pitä ennen kaikkia kuitengm
tietämäl, ettei jokumuu kuin lesus Christus,
ole uffon alkaja, eli oikeimmin,Rorkcm
päämies, joka on kaiken Jumalan mu-roon ilmoittanut, kumga meidän M u-

ston
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sson kautta kllwoittcleman auluutta wol-
tareiume; joka on kilwoitus-paikalle it-
sensä andamtt, niinkuinEläniän Päaruh-
rmas, Apost. T. 3: 15. ja niinkuin Aumden
pääruhcinas Hcbr. 2: 10. sotinut mei-
dän puolestamme, ylitscnwoittanut tämän
mmlmcm Jumalan, ansainnut meille elä-
män ja autuden, ja oman esimerkkinsä
ja tcrwcllisen sanansa kautta meille osot-
tanut, kuinga myös meidängin Hänen
woimansa kautta pitä kilwioittcleman.
Hän on wihdoin ristinsä päällä huutanut.
Ge on cäycctty. Hänen päällensä pitä
meidän jentähden ainoastans asettaman
meidän ustomme silmät, jos me tahdom-
me käsittä uston lopun, joka on stelun
autuus, niinkuin nekin, jotka meidän kan-
samme yhdenkaltoisen kaliin uston saanet
owat. Muinen sanoi tämä Hern,, sota-
joukon Päämies: lTiyc olen minn rullur.
Sen me myös taidamme Hänestä sanoa
läfnäolewaisen Ewang. Tcxiin johdatu-
xcn jälken. Sillä Hän oli tullut Gali-
leasta Jordaniin; Hän oli.wastanotta-
nut Kasien lohannexelda; Hän oli tai-
walliselda Isäldä julistetun tullut Meffia-
xexi ja Jumalan Pojaxi; Hän oli nyt
myös woideltu Pyhällä Hengellä ja woi-
malla, ja mietin samaltza Hcngeldä kor-
peen, kilwMelemaan meille Kywaxi sata-
nan kmlsa. Tulkon sentähden
kuin tunnustaa lesuxen Christuxen nimeä,
katselemaan

Tutkmnosa:
Icsusta niinkuin uston Alkmata

ja Ruhtinasta.
1) Ruinga Hän on warustecm tämän

mailn,an lumalara, ja hänen pääl-
lekarkannsiansa wastan.

2) Ruinga Hän sotii händä. wastan.

3) Ruinga Hän wihdoiil YlitstnWoi»
ra hänen.
„S-iuä elämän Ruhtinas Herra le-sti, auta mchä että me. oppisimme oikei,,

Sinun, niinkuil, uston Ala-
jan ja Pää-Ruhtumn päälle! Auta mei-
„tä myös, että me Sinun armos kautta
„ja Sinun wakewydesäs, nyt ja ai»»
„woiton saisimme! Amen.

Ensimamen Osa.
pakastetut Herrasa! „Kumga mczdän
</». Herra niinkuin uston A!kW
ja ollut nmrustettu mem,
sänsä sotaan salanata, ja kaikkia häne»!
„päällckarkamistansa »vastan, sen o!0tta«
wat sanat TcxisH, jotka nä.in kuulumat!
„lesus mietin Hengeldä korpeen; sildj
samalda Hengeldä, joka edelläkäywäisest
Lug. z: i 5 kutsutan Jumalan Hengeri.
Hän oli näkywäisesä muodosa tullut H,
suxen yli, yhdexitodistuxexi meille thmisttll:
sillä muutoin, eli jo sikiämisens ja syndymi-
sensä suhtenoli lesus Pyhästä Hengestä,
Matth. i: 20. „Hengeä ei ollut Haneb
le annettu mitalla. Joh. 3: 34. „Hän
„oli woideldu Pyhässä Hengellä ja.woi<
„malla.„ Apost, T. i«: 38. Näiu wa«
rustettuna oli Hän jo Prophetan Icsaian
kautta uscns edcsasetlanut »a san.onut!
Lug. bi: i.„Herran Herran Hengi on M
„nun päälläni, sentähden on Herra minun
„woide!lut.„ Kaikki tämä Hänestä sa-
notan Hänen ihmillisen luondonsa puole-
sta, josa luonnosa, chkä personallisesa yhdi<

Jumalan luomwn kansa, Ha»
myös on astunut sotaan Perkeleitä wastaH
ja sen ulostoimittcmut.

Mutta niinkuin meidän uskomme Al'
faja ja Autudemme Ruhtinas oli, D-
inalan sanan todistuxen jälken, warujW
tu, niin pitä meidängin warustetut oleman

melme<
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mennesilmnle sotaan Hänen ja meidän
yhteistä wihollista, pimeyden paäruhtina-.
sta wastal,, jos me muutoin, niinfuin
pawali waati Timocherlxelda, tahdomme
olla lujat lesuxen Chrrstuxen sotamiehet.
2. Tim- 2: 3. „lolla ei ole Christuxcn
„Hmgi, ei se ole Hänen omansa, sanoo
maimttu pawali Rom. 8: 9. Jos ei
hän nyt ole Christuxen, koko Herran so-
tajoukon Päämiehen oma, kumqa nstal-
dais hän astua sotaan perkelettä ja kaik-
kia hänen päällckarkamistansa wastan?
Niin kuullat nyt ja waarinottsckat tämä:
~Z),ri ihminen, jolla on Jumalan Hengi,
hän on »varustettu ja kelwossinen tähän
~'ötaan- Mutta st, jolla ci ole Juma-
„lan Hengi, hän on kelwotom tähän so-
ftaan.,, Tämä olko» meille kaikille ke-
lMtuxexi, että tästä hetkestä asti ei mistän
niin suuresti huolda pitä, ei mitän niin
hartasti Jumalalda pyytä ja rukoilla,
kuin Hänen Hengeamä, että me Sen
saisimme, cli "myös, jos mc Sen jo
saanet olemme, ctä Hänen lahjansa ja
woimansa mei!a jokapaiwä lisändyis.

Ei kuitenczan tamau kmitta Autuden
walikapaleet illossuljeta, jotka owat lu,
malan ouolelda Hänen Sanansa ja ue
Pyhät Sakramentit, ja meidän puolelda
uiko, joka lllotta itsensä humalan sananja lupausten päälle. Silla JumalanHengi on „uss'on Hengi.,, 2 Kor.-4: :?.

ja „luma!an Sana on Hengen miekka.
Evh. 6 : 17. Me saamme myös kohta
nähdä, kuinka Jumalan PoNa ilfe, niin-
kuin uffon Alkaja ja Päämies, on ollut
»varustettu tällä miekalla soticftnsa perle-
lm kansa, kosta meidän,

Toilesa Oftsa,
tulkistessa». ktiinga Herra I?suson käynyt pcrkcletts wastan.

Tästä puhuu meidän Tmimme niin pal-
jon, että waiwoin lopulle pääsisimme,
jos ms wiela usmmbia päiwiä, millä ea
sazio heckejä,sen tutkistelemien uhraisim-
me. M? stlljemme sentnhden kaikki nai,
hin kolmeen kr.synyri!,, joiden päälle
me lyhykäisesti tahdomme «vastata. Kn-
sytäu siis
-i) MihingH luuloon ja ajatuxcc!! kinja-

ja rahroo Icsusta yllyrcä ja saarra?
2) Millisillck syillä hän koke tal-

tvlltta HHndä sichen.
z) Am;iga Herra lesus händä Vva-

stacen kohtaa?
Mitä ellsimäistfn Rysynzyxeen tulee',

niin 'wastatan lyhykäisesti/ että ~perkele
„tchdoi saatta lesustg siihen ajatuxeens
„ettei Hän ollut Jumalan Poika„ mm-
knin erinomaisesti stilK nahfäwä on, et-
tä hän lesux-lle sanoo: S-"nä

Poika, niin sano, että nämät
„kuvet lciwifi tulemat. Jos Sinä olet
„ Jumalan Poika, niin laffe Sinus alas-
„pain, j: n. e.

Toisen kysymyxm päässe
että kinoja pyytä ylipuhutessa za ussotta
Zesusta, ettei Hän ollut Jumalan Poi-ka, kolmella seurawKisella syyllä, ,Ef'sin,?tta
„lesuxcn täytyi nälkää joku ei o-
lis tainnu! tapahtua, jos F)än olis
malan Poika ollllt, sillä Hän olis silloin
woinnt kiwet leiwin mausta.
että Hän, „minkmn muutkin ihmiset oli
~tämän eläm-än tapaturman, wahinaml
~-a woaran alainen.,,

. Jos Hän lu-malan Poika olis, !N!s Hänen pidäis tai.'
wman ilman waarata anda itftnsä alas-
räin Templin horjalda, niinmuodon
kuin Jumalan sanasa oli Hänelle lnwat-
tu, että Ct!gelit piti HSM Wsäns kan-

dHM.M
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daman, ettei Hän jalkaansa,kiwen louk-
kaisi. Rolmanncxi, että jos Hän olis Ju-
malan Poika, niin ei Han tainnut e!aä y-
lönkatsottawasa koyhydcsä ja alahaiflldeia,
josta myös Perkele yltyi siihen häwyttömy-
„teen, että hän osotti lesuxelle kaikki mail-
man waldakunnat, ja lupaisi Hänelle ne, jos
Han olis mahan langenzmt/a kumartanut
händä. '

Rolmannen kysymyz-ell päälle no-
statan: että ,/lesus kohtaa kiufajata Py-
yhän Hengen woima.sa Jumalan sanan
„kautta„ joka nähtawa on jokaisesta wa«
stanxesta, kuin Hän anda satanalle.

Nyt on asia selwä, ja jokainen taita
huokiasti sitä lawiammalda me tutkia, sen
johdatuzcen jälken , kuin näisa kolmesa
kysymyxisä ja niiden päälle
annettu on-

Te sanotte: Mitä tämä meitä aut-
ta ja hyödyttä? Me näemme tosin, että
Herra Icsus hywin ja urholliftsti
on sotaa käynyt. Mutta Hän oli lu,
malan Poika: Ia perkele mahtoi, niin
paljon kuin han woi, haukuttlla Handä
siitä epäilemään, niin ei hän kuitengan
mitän woinut aikaan saarta. Mutta me
olemme syndiset: Ia kosta kiusaja astun
meidän kimppuume, pyytäinwiettllä mei-
tä epäilemään Jumalan armosta ja mei-
dän ottamisesta lapscxi, niin mitä hyö-
dyttä se meitä, että me näemme Christu-
xen niin wastanseisowan satanata, ettei
tämä mitän woinut Handä wastan? Tä-
män päälle minä wästaan ensin: Niin-
kuin se on tosi, että Christus oli Juma-
lan Poika, niin sekin on epäilemätöin to-
tuus., että me olemme Jumalan Pojat
ja Tyttäret uffon kautta Christuxen päal,
le, jos me oikiasa käandymisen jarjesty-
zcesä tulemme Hänen tygönsä. Juhalan
wahwa perustus on tällä kiinitetty: „la-
„kaitkan jokainen wäärydestä, joka Chri-

„in,xen nimeä mainitsee. 2 Tim. 2: 19,
les teillä tämä perustus on, että te
»vilpittömästi olette luopunet kaikesta suma,
lattomudcsta ja wäarydesta, ja Ma" te
halajatte autuutta Christuxelda Uinäns,
uston kautta Hänen päällensä, niin te o-
lette , Jumalan oikiat Pojat ja Tyttäret.
Muutoin ei. Toistxi: lesus on astunut
futaan perkelettä wasian meidän tähtem-
me, ja ei itse tähtensä, sentahden on myös
Hänen kilwoituxensa meidän kilwoituxenp
me ja Hänen woittsnfa meidän woiltom-
mc. Kosta Goliach, st wäkewin Phi-
listcrcin ftasa tuli Daroidilda ylitfenwoi-
tetun, niin ei ollut woitto Davidin 0-
ma yxinäns, waan koko Israelin, i Sam.
1?: Niin myös täfä. Ksssa Christus
soti pimeyden Ruhtinata wastan, niin
Hän soti koko Jumalan Israelin puole-
sta: ja koffa Hän ivoitta wihollisen, niin
on woitto meidän, koffa me sydämestä u<
stomme Herran les»zxen päälle. Mol-
inannexi. Kosta ssnä olet käändynyt
Jumalan tygö, ja Perkele tahto siuulda
poisotta wakuutmen, ettäs olet Jumalanlapst: kossa hän pyytä sinua samalla ta-
walla mielellä, kuin lesustakw, niin l>
nä tlnwalliscsti mahdat ylönkatsoaja syl«
jessella handä. Silla Jumalan Sotajou-
kon Päämies, Dawidin Poika, leftii
Christus on hänen ylitseawoiltanut: Iakosta' sinä tällä uston sota-asella kohtaat
perkelettä, niin ci hän woi sinua tikutta,
waan täytyy sinun tyköas paeta.
ta katso neljännen! Jumalan Poika on
myöZ täfä opettanut sinua, että sinun pi-
tä itses warustaman kaikkia pcrkelen kiu<
sauxia wastan Jumalan Sanalla, siinä
pysymän jaeiandaman sinuas siifä
wieroitta. Se on siis hywZ, ettäs wastan-
seisot kiufajata uffon H-ngellä, mutta
mielchcs johdata siinä siwlisa,tttäluma-

lail
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lan sana on tämän Hengen miekka. Wa-
rusta sillä itsts päiwin ja öin, ja muista,
ettäs Pyhäsä KGesa oltt Christuxen
päälles pukenut ja olet tullut Zumalan
armon-liitosa Hänen lapsexensa ylösote-
tuxi. Tämä luja armon-liitto ei pidä
hukkuman, jos et sinä niinkuin walapat-
toinen liiton rikkoja palwele syndiä hänen
himoisansa, Kastesa tehdyn lupauxes wa-
stan. Jumala Makuutta myös sinua siitäPyhäsä Ehtollilesa, ja sanoo sinun uffos
wahwistuxexi:„Teidän edestänne ulosan-
„nettu ja uloswuodalettu syndein andexi
„andamisexi. Mutta walwomista ja ru-
kousta ei Mun pidä laiminlyömän. Ia
silloin siliä tulet satanata wastan, niin-
kuin yri lujalesuren Christuxen sotamies,
Hänen oman esimerkkinsä jälken. Sil-
loin hän niin wähän woi sinua wnbin-
aoitta, kuin sinun Wapahtajataskin. Mei«
dän tulee wielä,

Kolmanuesa Osasa,
„kuinga Herra lesus wih-

„doin ylitsewoiiti perkelen. Silloin jät-
ti Hänen perkele, ja katso! Engelit tulit ja
„palwelit Händä, luemme me Ewangeliu-
min lopusa. Täsä oli yxi kaxinkertainen
woitto. Perkelen täytyi jättä Händä ja
Engelein tulla palwelemaan Händä. Mut,
ta meidän pitä myös waarinottaman mi-tä Lukas Lug. 4: 13- tästä asiasta puhuu,
sanoden: Ia „kuin kaikki kiusaus oli pää-
tetty, meni perkele pois hetkexi Hänen//tyköänsä.,, Pangamc tätä sen rinnalle,tuin Christus sanoo: luh. 14: 32. „Tä-Män mailman päämies tulee, jolla ei 0-~le mitan minula:,, ja mieleem johdatta.kam, että lesus kohta sen jälkey, kuin
Han tämän puhunut oli, alkoi Hänenwumelsen kilwoituxensa, jongaPäälle seuraisi täydellisin woitto ja wii-'Memen woiton sana- se on räyteny. , S

Kaikki tämä on meille kirjoitettu
dutuxexi ja opixi. Minä sanon: „Mlllt
„lohdutuxexi.„ Sillä uston pitä sen pääl-
le itsensä luottaman, että perkelm on täy«
tynyt Christuxen tyköä paeta. Hänei,
tulee myös olla wahwa sen päälle, etls,
satanan myös pitä meistä luopuman, ios
me lesuxen woimcm ja armon kautta-Jumalan sanalla seisomme händä wastan.Niin sanoo Jakob Lug- 4: 7. „Wastau-
,/seisokat perkelettä, niin hän teistä pake-
nee.,, sanoin myös: Meille 0-
pixi. Sillä ei kaikki tule yhdellä ain«-
alla kamppauxella ja kilwsituxella täy-
tetyxi- Meidän pitäwalmistaman meitä so-
taa käymään niin kauwcm kuin me eläm-
me. Mutta me tiedämme myös, että me
wihdoin saamme rauhasa ja ilon kansasanoa: se on täytetty, kosta Engelit
meitä wastanoltawat, ja wiewäc meitä
Abrahamin, ja se kuin wielä ensmbion, Zesuxen helmaan.

Paatos.
te, jotka totisen käandymlsen,kaut-

ta olette teitänne rewäisnet irti pimey-
den wallasta: te jotka kasteenneliitosa, eli totisen sydämmen parannuxm
kautta olette sen jällen uudistanet: te
jotka uskotte Jumalan ainoan Po/an ni-
meen, nostat, pyhjttäkät sota, hcrättäkät
wäkewät. Joel. 3: 9. Taalla on Im-
manuel, joka on sotaan mennyt teirän
puolestanne, kilwoitelluc wihollisen kansa ja
hänen mahanlyönyt. Älkät peljätkö,
waan olkat hywäsH turwasa. Hänenpäällekarkamisensa ei woi mitan, jos te
ainoastans pysytte uston Hengesä jaFe-suxen Christuxen terwellisisä salioisa. Te
olette kuullet, kuwga teidän pitä wastan-
seisoman ja ylitsenwoittaman wihollista.
Autuat olette te, jos te noudatatte tätä

> hyö-
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hyödyllisiä ncuwoa, ja aina katsotte H-suxen päälle, joka on uffon Alkaja ja
Päämies: niin te wihdoin saatte wciton
ja ilon kansa sisallekäyda Hänen kunnia-
ansa.

Mutta te wiheliaisel pimeyden ja
kuoleman lapset, jotka taikka tydyttelette
teitänne paljalla lumalisuden marjolla,
mutta poiskiellätte sen woiman, taikka e-
latte julkisisa lihan töifä! Kuinga kau-
ivan tahdotte te Christuxesta nimeä kan-
da, ja ei kuitengan olla Chnstityt? Kuin.
ga kauwan tahdotte te kerskata Christuxe-
sta, ja kuitengin anda mailman hengen
teilä, niillkuin epäuston lapstsa maikutta?
Ah! rewäistat teitänne irti, ja katukat
synnin paulasta/ jolla perkele teitä sitonut
on! Tasä on Immanuel, elämän ja au-
tuden Ruhtinas. Hän tahtoo autta tei<
ta synnin ja perkele» wallan alda. Nyt
kosta te tämän kuulette, sanokat ylös per-
kclelle ja synnille kaikki palwelus. Elte-
kö te ole niistä luopunet kastesa? Mingä»
tähden te nyt tahdotte palwella heitä elä-
masänne. Christuxen puolelda on tei-

dän lastenne-liitto luja. Uudistakat sewaan teidän puolezdanne. Tämä ta<
pahtu, kosta te wastudesta luowutte pois
perkelestä ja kaikista hänen teoistansa ja
menoistansa. Nyt taidatte te pimeyden
lapsista tulla waikeuden lapsin, perk-len
lavslsta Jumalan pojixi ja tyttäriri. G
kat waan estelkö teitänne, alkät myis
ylöslykatkö sitä. Täsä on Immanuel.
Han pyytä ja waati teitä: UhrM
ruuminne ja sielunne Hänelle palwelureri.
loutukon sotaan jokainen, joka tahto Im-
manuelin oma jaosallifexj tulta Hänen
kunniastansa. Älkön wasykö, waan py«
sykön uffosa loppuun asti, niin han tu-
lee autuaxi, Amen, Amen.

Rukous.
sinä ihmisien »rakastaja, Herra Icht,
siunattu waimon Siemen, joku olet nkfip»!'

kcnut tarun-» pään, ia opettanut ja its? näyttänyt
meille, kuinga meidän pita sotiman fatanala w
stssn, ja tallaman handa jalwoillanime. Ah! nn<
«a meidän niinkuin nyt sanottu on, Sinun <W!Z<
asuwaisen arwos ja woinms kautta kaikki hywin
toimitta, Sinun loppumattoman waldas ja kuni
nias kiitoxexi ja lulmiaxi! Amen.

Toinen Sunnuntai Paastoja.
Herra, joka rukouxen kuule ja jonga tygö sentähden kaikki liha tulee,

Hän wuodattakon Armon ja Rukonxm Hengen meille. Hänen M
mensa ylistl-xcxi ja meidän ijankaiMsiri amudexi! Amen.

AAakasittut Herrasa.' Se on usein sa-
<I/A nottu, ja syystä hywästä me mni-

stulamme teille si?ä lakkamata, et-
tä Jumalan Sman tutkindo ja Rukous
bwal Christlllisnden päakappalset. Se,
joka näisä molemmisa tappaleisa itMns

jokapaiwä ja herjoitta; 'f,
jolla on st wilpitöin aikomus, että na>
den wälikappalden kautta tulla yhteen
totiseen ja aina lähembään ja lähempään

Jumalan kansa; hänen M
epäilemätä ajaUanS wetämän sinä rM»

sange"
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sangen suuren hyödytyxen. Sitä wastan
meidän hengelliset wiholliscmme, perkele,
mailma ja oma ja weremme, ei
ole meille mifaan niin suurexi estecxi,
kuin näisä molsmmisa lumalalda asete-
ttuja ja silmatuisa Christillisyöen wäli-
kappaleisa- Ei myös meidän heikkoudem-
me smisään niin paljon näytn itsiänsä,
kuin täsä, niin että, maikka me sen tun-
neme, taidame me kuitengin kewiästi jahuo-
maitsemala anda sen estää meitäme jom-
mastakummasta eli molemmista. Sentah-den tulee meidän aina ahkeroida hengel-
lisestä «valppaudesta, että me ilman une-
liaisuutta ja hitautta molemmifa, sekaJumalan sanan tutkimistsa kuin rukouxe-
sakin itsiamme alinoma ja oikein harjoit-
telisimme. Asian suuri tarpcllisuus waa-
ti, että nämat molemmat kalliit Chri-stillisyden welwollisudet tulemat julkisisa
saarnoiia joka aika edesasetetuxi ja eri-
«omaisella painossa laffetuxi sanan ffuu-licun oman tunlwn päälle< SM me«
kin olemme Jumalan, armon kautta ah-keroinnit uffolllsesti tehdä, Tällä erässäme ainoastans kiinnitämme meidän maa-tinottamisemme, toisen päälle näistä wel-wollisuxista, nimittäin rukouxen harjoitu-xen päälle, johon me teitä nyt rakkahallasydämellä tahdomme herätta ja kehoitta.Mutta täsäkin on rukous tarpellmen;
st on tarpellinen, että me hartalla ja nöy-
rällä sydämellä pyydämme lumalaldaMhan Hengen apua ja armoa sekä sa-naa opettaifa, että sanaa kuullesa. Teh-kame sitä Herran rukouxella, Zsa mei-dän, i- n. e.
Ewangelium, Matth 15:21-28.hilloin läfi lesus sicldä ja poikkcis Tyrin j«

"" la Sidonin maan äärin. Ia katso Kanane-«n waimo, joka niistämään ääristä oli tullut, huu-
!> Handa sanoden; Herra, Oawidin Poika,' ar-

niahda Minun päälleni, minun tyttäreni tvaiwatanhirmuisesti Perkcleldä. Mutta ei Han sa»«k<mhända wasiannut. Niin Hänen Opetuslapsensa,
tulit, ja rukoilit Händä sanoden: croita hända
Smusias: silla hän huuta meidän jälkeemme. Niin
Hän »vastaten sanoi: eu ole minä lähetetty, wacnl
tadotettuin lammasten tygo Israelin huonesta.
Mutta se tuli ja kumarsi Hända, suoden: Her-
ra auta minua' Niin Hän wsstaten sanoi:
sowelias otta lasten l«päa, ja heittä penikoille.
Niin se wastais: totta Herra, syöwat kuitengin
penikatkin niistä muruista, jotka heidän herrainsa,
pöydältä putowat. Villoin lefus »vastaten sa»oi
hänelle: Owaiilw, suuri on sinun uffos: tapahtu-
ko!! sinulle, niinkuin sinä tahdot. Ia hänen tyt-
tärensä tuli sillä hetkellä lerweM.

Rakastetut Herrasa! Apostoli Jakob
3ug. 5: 15, anda rukouxelle yhden eri-
nomaisen nimen, kosta hän kutsun sen
uffon rukouxexi. Hän lupaa, että rämä
pita kuulduxi tuleman, ja sillä samalla
julistaa han kaikki ne rukouxet woimatto-
mixi, jotka owat ilman ustota. Niinkuut
yxi nolli ei ole mistan armosta, jos ei
joku toinen siffru seiso sen wieresä; niin-
kuin yxi pähkinä tnlce poisheitetyxi, josa
ei ole sisusta; niin on kaikki rukous, seta«
pahtukon suulla eli ajatuxilla, Jumalan,
edesa tyhjä ja ei mitan, niin kauwan kuin
ei se lähde uskosta, eli ei ole uston kansa
yhdistetty. -Herran silmär ei katso mei-
dän huuldemme hyminätä, eikä myöö sy-
dämen ajatuxia, waan uskoa, niiilkui!»
Jeremias Lug. 5: 3? puhuu- Kuja se
totisesti on, siinä on ihmmcn wanhurstas,
ja hänen rukouxensa laitan todella kut-
sutta „uffon rukouxexi ja yhden mau-
„hurssan miehen rukouxexi, jonga nimen
Jakob sille myös cmda mainitusa s:nen
Lug. 16. w:sä. Senkaltaisen rnkouxcn kuule
Jumala; ja juuri totta puhuin „niin se
„woi paljon.,, Me tahdomme tällä eräl-
la Ewangcliumiu TextistH edesasetta

Tuft-
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Tutkinnoxi:
llstoi Rukousta.

Me tahdomme waarinotta,
1) Ruinga rukous ustosa aljeran.
2) Ruinga sen kansa ustosa päälle,

piderään, koeruxen hetkellä.
3) Ruinga se sen kaurra tulee kuuldu-

xi, ja woitta micä se halajaa.
„Herra liikuta minun kieleni ja sa-

nnan kuuliain sydämet, ja suo että tämä
„httki meildä niin hywin käytetläisin, että
„mei!le siitä hyödytys olis kaikkena meidän
„elinkautmam ja ijankmkkisesti! Amen.

Ensimämen Osa.
Kuinga rukous tulee aljeturi uffosa 0-

sotetan meille Ewang. Tettin alusa,
koffa me siinä luemme; „Silloin läxi
<,lesus sieldä ja poikkeisi Tyrin ja Si-
„donin maan äärin. Ia katso, Kana-
,,nean waimo, joka niistä maan ääristä 0-
„li tullut, huusi Händä sanoden: Herra,
„Dawioin, Poika armahda minun pääl-
leni, minun tyttäreni waiwatan hirmui-
sesti Perkelelda.

Täsä ms näemme „ensin, että le-„sus armollansa ennM sitä rukoiliam,
„kum täsä Hän läxi
siitä paikasta, josa Hän ennen oli. Hän
tuli Tyrin ja Sidonin maan äärin, ja
seurawaiststi pakanain rajoille, josa tämä
waimo asui, joka oli wanhain Kanaan
maan afuwaisten sukujuuresta, ja joka
tähän asti oli ollut yxi pakana. Eoäile-
«lätä tapahdut nyl, niinkuin muulongin,
josta Ewanaelistat mainitsemat, että niin
pian kuin I fus tuli näihin maan äänn,
min uloslcwitettin sanoma Hänestä. Tä-
mä tuli woimon korwiin. Niin paljon
on wähimäNkm hänen puhistansa päätet-

täwä, et a hän on mahtanut kuulla M
huttawan Icsuresta, kuinga suuria Mä
Hän tähän asti oli tehnyt, kuiuga Hän
oli waeldcmltt ymbäri ludan maasa,
tehnyt hyvää ja auttanut kaikkia, jotk»
olit riiwatut perkelelda, ja että Hän sei,
suhten pidettin sinä loimotettunaDawidin
Poikana, se on Mesiasna eli Christusna,
mailman Wapahtajana, jota ludan Kansatähhän asti oli odottanut. Kuinga hän olis
muutoin kutsunut Händä Herraxi ja Da.
widin Pojoxi, ja ottanut pakonsa Ha'<
nen sulaan armahtamiseensa, saadarensa
waiwattua tytärtänsä terwcxi, jos ei hän
kostan olis kuullut Hänestä puhuttaman?
„Kuinga he sitä auxensa huutamat, jon«
~ga päälle ei he ustonet? Ia kuinga he~sen uffowat/ josta ei he ole kuullet?,,
kysyy Pawali Rom. 10: 14.

Mitä täzä tapahdut,se on aina lu<
malalla ja meidän Vapahtajallamme
tapana ollut. Me kuulimme, wiikko sit<
ten, että Herra lesus on uskon Alkaja
eli päämies; Jos täsä asian ulkonaista
muotoa katsottaisin, niin olis syy, ena
koko täsä toimiturcsa lukea Kcmanean
waimoa sixi, joka alkoi, jota wastan <e
näky niinkuin lesus ei olis ollut hänestä
taananfa, eikä ajatellut hänen päällemä.
Mutta usson kautta hawaitsemme me, et-
tä lesus täsä oli Alkoja: Sillä uffo 0'
petta meitä tundemaan Hänensa, kuinga täynnä se on armosta ja ra?»
kaudesta: Ia tämä se oli joka taiwuKi
Händä tulemaan pakanain maan ääriin.
Mon kautta me tunnustamme, että Hän
edeltäpäin tiesi kaikki, mitä Hänen piti
tekemän ja kärsimän: I)sta se myös ci
olluc Hänelle tietämätöw, mitä Hänel-
le tapcchruwa oli "Mä Tyrin ja Simoni!!
maan äärisä. Uskon kautta me myös YM'
»uärrämme/ elta usso on Hänen lahjansa
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ja niinmuodon on tämä waimo mahta-
nut Hanelda ja Hänen täyoellisydestän-
sä saada ien enslinaistn uikun kipinän.
Kaikkia tälä opetta mieta Jumalan sana
Hänestä. Se on stlnawaisesti yxi turha
suru, kosta ihminen janoo: Kuinga tai-
dan minä rukoilla, jos ei Jumalala annaarmonsa siihen? Jos Christus ja Hänen
Cwm geliumins on saarnattu hauelle,
joka niin puhuu, niin mahta niin
hywin sanoa: Kuinga taidan minä näh-
dä, että auringo paistaa minulle? Silla
niinkuin Jumala on sitä warten luonut
auringon, enä st walollansa hyödyttäisi
ihmisiä ja muita luontokappaleita; niin
tulee myös Chrisius ja Hänen Ewange-
liumins meille ilmoitttuxi sitä warten, et-tä ihmiset sen kautta pelastetun «.tulisit.Se joka ei tahdo tulla walkeuten, ei ru,
kouxela hätänsä walitta, hän snyttäkön
omaa kowakorwaisuttansa. Christus, ma-
ilman Warahwja, ftarnatan meille s>n-lahden, että kaikki liha mahdais tulla Hä-nen tygönjä. Niin paljon ja niin totta,
kum almoa waaditan rukouxen ensimäiseenalkuun, niin paljo armoa tahtoo myös
Jumala suoda, ehkä se ensimäldä tapnh-
tu salatulla lamalla, ja emme kohta tun-
ne sydämisämme se» ennät äwäisen ar-
mon wMuuxia. Tä?ä pila meidän en-
nen kaikkia tietämän ja «niistämän, ettäkosta meits kchoitetan rnkouxeen, me ei
mahdais kauwan ttänäns kuin sanailla ja
«telia Herran meidän Jumalamme kan-sa sli'a, jos me taidamme rukoilla eli ei.
«jumala on kä«Venyt, meitä rukoilemaan
1" luwannut kuulla meidän» rnkouxemme.vlkon se siis meille kohoituxexi, että ru-
w.ta rukoilemaan. Niin paljon armoa,
Nlin tarpellinen on, on saapuilla: lättH-ramme ainoastansa sille siaa meidän ty-
lonHm,n?, ia älkäm Jumalan Vetämistäwa,sta>,l,eisoko. S

Toisexi näemme me, „kuinga Ka-
„nanean waimo kohta ja rolMsti atotti
„rukouxensa, sitten kuin hän oli edcsastu-
„nnt.>, Hän tulee pakanallisista maan
ääristä: han ikänans kuin ei kuule eikä
näe, mitä muiden ihmisten kansa tapah-
tu: hänellä oli tyttärensä waiwa ainoa-
stans mielesä. ja Herra lesus silmäin e-
desä. Hänestä ustoo hän, Mä Hän oli
kyllä woimallinen auttamaan handä hä-
dästä. Sentähden „huusi hän HändH
„sanoden: Herra, Dawidin Poika, ar-
,Mahda minun päälleni. Minun tyttä-
reni waiwatan hirmuisesti Perkeleldä,,,
Katsotat tätä waimoa! Ei hänellä ol-
lut yhtan rukous-kirjaa, ja hän taisi kui-
tengin rukoilla! Hän yli mnoastans kuul-
lut niin paljo Christuxesta, että Hän mui-
ta oli auttanut, ja että Hän kutsuttir»
Herraxi ja Dawidin Pojaxi. Tämän
wähan ja halwan tiedon, kuin han aino-
astans sanoman kautta oli saanut Häne-stä, anda hän tykönänsä tulla _wotmalli-
sexi. Hän täyttä sen yrinkertmfcst,, kostahän oli awun tarpehefa. Ei hän myös
ensin kysy perään, jos hänellä °li nsto,
waan hänellä oli kyllä siinä, että hän nä«
ki wiheliäisyden huoneensa, ja kuuli Chri«
sturen oleman leimailla. Ryt mene
hän itawöiden ulos maan ääristänsä; hän
hllutss Christusta; han ilmoitta, mitä hän
tiesi Hänestä, että Hän oli Herra jaDa-
widin Poika; Hän wcllitta Hänelle
waiwcwsa, niinkuin hän tahdois sanoa:
Ettäs olet se kuins olet, niin se seisoo
Sinun wallasas, että minua autta, sillästta warten oM Sinä mailmaan tullut.

Tämä on meille esikuwafi kirjoitet-
tu, erinomattain kcffa tämä woimo tai-
tan lmtta edMkawiäxi monelle tuhanel-le, jolka pakanoista owat käandynet Chri»stunn ustosn. Ia! tä>nä waimo spettc,

mei:K
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mcitä esimerkillänsä enämmin kuin minä
nyt woin sanoa, jos minä paljoygin siitä
puhuisin. Minä mainitsen sentähden ai-
noasians yhtä asiata, jota me kaiketi ja
sen johdosta kuin täsä ensimäisesä Ofasa
sanottu on, mahdamme noudatta ja pääl-
lemme sowitta: Nimittäin, kossa Jumala
anda teidän tuta jongun ulkonaisen eli
sisällisen waiwan, niinkuin tämän päälle
ei ole puutosta; niin muistakat, että Chri-
stus on teille ilmoitettu. Käyttäkät se,
kuin te Hänestä kuullet olette, jos se ku-
inga wähangm olis, yrinkertaisesti ja u«
ftolliststi teille hywän, niin että te koh-
ta lesuxen Chxistuxen nimeen riennätte
etsimään pelastusta teidän hädästänne. Mi-
nä lanoin, ettei täsä elämäsä kostan tai-
da yhdelda ihmiseloa puuttua hätää ja
waiwaa; sillä syndi on meisä, joka sn
kaiken wiheliäisyden juuri ja alku. Se
joka ei tunne jotain waiwaa, hän on
yhden kuolemallansa oleman ihmisen kal-
tainen. Ma ei enän ole jotain tundM sai-
raudestansa, waan makaa jo kuollon ki-
dasa. Sentähden tulee tosin aina ruko-
illa; mutta silloin kaikkein enimmästi, ko-
ska ihminen ei tunne eikä tiedä Mistän
waiwasta, sillä waiwa ja hätä on silloin
kaikkein sumin. Mutta minä sanoin
myös, että teidän pitä kohta rukouxeen
Vxinkertaisesti käyttämän sen wähäisen tie«
don kuin teillä Christuresta olla taita:
Tämä ei ole kuitengan niin ymmärrettä-
wä, että te sen ohesa saisitte päällepitä
synnisa. Itsestänne te sen mahdatte löy«
tä, että Jumala ei taida kuulla yhtä sen-
kaltaista ihmistä, jolla ei ole uskollinen
ja wilpitöin aikomus, että käändH itsiän-

sä Hänen tygönsä- Mutta jos tämä teil-
lä on, niin kaykät turwallisesti edes,
niinkuin tämä waimo tuli pakanallisista
maan ääristä, ja huutakat Herraa lesu-

sta, niin kuin te parahitttll taidatte. Me
riennämme nyt

Toiseen Osaan,'
tutkistelemaan, kuinga uston rukoustapäällepiderän koeruxen hetkellä.
Tätä edespannan meille Textifä näissä sa,
noilla: „Mutta ei Hän sazmkan händä
„wastannut. Niin Hänen Opstuslapstn-
„sa tulit, ja rukoilit Händä scmoden: e«
„roita händä sinustas, sillä hän hnuta
„meidän jälkeemme. Niin Hän w.astaten
„sanoi: en ole minä lähetetty, maan ka,
„dotettuin lammasten tygö Israelin huo,
„nesta. Mutta se tuli ja kumarsi Hän-,,dä, sanoden: Herra auta minua. Niin
„Hän wastaten sanoi: ei ole sowelias,
„otta lasten leipää ja heittä penikoille.
„Nim fe wasiais: totta Herra, syömät.
„kuitengin penikatkin niistä muruista, jot-
„ka heidän herrainsa pöydältä putowat.,,
Me tahdomme lyhykäisesti lapijuosta ja
seliltä nmtä sanoja.

, Ei Hän sanakan händä wastannut.Tämä on fe ensimäinen koecue. Wai-
mo oli kuullut niin Paljo hywää Herra»sia lefuxesta, ja kuinga Hän warsin mie-
luisesti autti wiheliäisiä, jonga suhten
hän kuka tiesi ajatteli: Ei se maxa mi-
nulle enämbi kuin yri sana, että.' minä
walitan waiwani Hänelle; niin Hän koh-
ta autta minua. Mutta tasä tapahdu»
kokonansa toisin.Tästä tulee meidän oppw, että maik-
ka me langemme polwillemme ja Chri-
stuxen nimeen maistamme Jumalalle wai<
wamme, niin ei meidän kuitengan pidä
andaman sen häirittä itsemme, että me
usein emme tunne siitä jotain sisällistä
eli ulkonaista lohdutusta, waan että se
näkyy enämin, niinkuin ei se tahdoisto-
dexi tulla, mitä rukouxesta ja siitä loh-
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dutuxesta ja awusta kuin se myZtäns tuot-
ta, sanottu on. Mutta tämä ci pidä
meitä karkottaman ja peljättämän, waan
meidän tulee silloin,hartahammin rukoil-
la, ja siinä päällepitä. Se on uiko.
Niin teki waimo: ja siinä hän teki oikein.

„Niin Hänen Opetuslapsensa tulit
„ja rukoilit Handä sanoden: erotta hau»
„da Sinustas, silla hän hmtta meidän
„jä!keemme. Niin Han wastaten sanoi:
„en ole minä lähetetty, waan kadotet-
„tuin lammasten tygö Israelin huonesta.,,
Tämä oli se roinen koerus. Nyt näky
se niinkuin Kananean waimo olis jo woi»
ton päällä ollut, kosta Opetuslapset ru-
peifit hänen puolestansa hywää puhumaan.
Sillä jos'ei hänen oma rukouxensa slts
mahdollinen ollut,että Wapahtajalda kuul-
duxi tulla, niin ei Herra olis kuitengan
mahtanut ylönkatsoa Hänen rakasten O-
pttuslastensa estrukouxen. Mutta tämä
tapahdut toisin. Hän muistutti heitä, et-tä niinkuin Hän oli lähettänyt heitä ai-
Noasians kadorerruin lammasten tygö
Israelin huonesta, Matth. iv: 6. niin
oli Hän myös itie lähetetty cimoastanöniiden tygö. Kosta nyt tämä waimo
oli Kananealainen ja ei Israelin huone-sta, niin hän kohta päättä taisi, mitähä>M oli odottamista. Jos nyt waimokuult tämän nwstauxen, o! kuinga kowinmahtoi ft käydä hända sydämelle? Joseihän taas sitä kuullut, niin oli awun
wuwytys hänelle jo »uurexi mielimurheri.Hena anda hänen huuta. Ei Herra kään-nykkan katumaan hänen paällens- OMitta tustMfet koeturet!

.

Tämä on meille ol>A kirjoittttu,
tutng., meidän pi'a ilfcln> läyt:ämän,ko-.
»la koetuxer tulemat suuremmari ja suu-remman. Tähän on se kiusaus syyssä
luettawa, kosta yxi ihminen, joka on ker«ran rumennut itsensä MMmaän ruko-

uxella Jumalan tyqö, tulee niiden aja-
tusten päälle, että Raamatun suloiset ar-
molupamet ei koste häneen: Ettei hänel-
lä ole osaa Mä- Senkaltaisille ajatunlle
ei pidä sia annettaman, waan meidän
tulee wastauseisoa, niitä selwillä Raama-
tun sanoilla, niinkuin:, Jumala rahrookaikkia ihmisiä aunmri, i Tim. 2: 4.
Christus ei ole rullm wanhurstaita kut-sumaan, waan syndisuä parmmuxeen.
Matth. 9: 13. Jos en minä nyt ole
senkaltainen, kuin minun olla pita, niin
minä tahdon rukoilla lumalata, että Hän
tekis minua senkaltaisen, kuin Hän tah-
too , että minä olisin. Silla wailliä kuu-
le Hän kuitengin minun rukouxsni, jon-
ga minä en perusta minun oman mahdol-lisudeni päälle, waan Hauen armo-lu-
paustensa päälle Christuresa. Mutta jos
niin olis, että Herra awun kansa wiipy,
ja että se näky, niinkuin seka meidän 0-
mat huo?auz'emme, että myös muiden c-
sirukouxet meidän edestämme ei mitan he-delmä waikuttais, niin älkämä sittenkäuwäsykö, waan päällepitäkamme huutai-sa Zesuxen jälken, niin kuin Kananean
waimo teke. Kerran ainakin awun het-ki lähesty. Senkaldaisten koetusten kaut-
ta lullan niin wäkewäxi uffosa, kuin A-
brahamikin. Hän ussoi sen toiwon, jo-sa ei toiwoa ossut, ja ei mllur heikonuffosa, Rom< 4: iF, iy. niinkuin pa-
wali jalosti puhuu Abrahamin ussosta»

Murra »e ruli, sanotan edespäin
„ja kumarsi Hända sanoden:

„Herra aura minui. Niin Hän wasta-
„ten sanoi, ei ole sowelias otta lasten lei-
„pU,j' heittä penikoilll'.,, Tama oli se
kolmas ja kaikkein »vaikein koetus. Hanmakaisi nyt kaswMansa Herran lesuxened»'sä ja huusi: Herra l aura minua;
Mutta han saa yhden senkaltaisen wastaF

uxen,
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men, joka taisi murta hänen sydämensä
ja perän kuolitta sen. Juvalaisten tapa
oli, että ylönkatststa .anda Pakanoille
koiran nimiä: Mutta MH ei hän tain-
nut odotta Fesurelda, josta hän oli ku-
ullut, että Hän oli se ulosluwattu ma-
ilman Wavahtaja. Kuitengin piti se niin
oleman: Hänen piti ensin sydämen wa-
kuuturella tundeman, että hän oli taik'
teen apuun mahdotoin-

Jos meillengin niin käypi, että me
kauwon rukoilemme jongun awun saama-
ta, niin me taidamme olla wahwat sen
päälle, että Christus silloin tahtoo opetta
meitä wielä enämmin nöyryttämaän it-semme ja halwat olemaan meidän silmi-
sämme, ja ei päalleseiftmaan, että Hän
jongu» meidän mahdollisudemme eli ru-
kouxemme tähden, pidäis meitä kuuleman;
waan paremmin tunnustamaan, ettei Hän
tekis wääryttä meille, jos ei Hän kuulis
meidän rukouxemme, niinmuodon kuin
me siihen olemme peräti mahdottomat.
Waimo sanoi: „totta Herra', syömät
„kuitengin penikatkin niistä muruista, jot-
„ka heidän Herrainsa pöydältä putowat.,,
Tällä muotoa tuli rukous oikein päällepi-
detyri ustosa kiusauren alla. „Näin me-
„ni hän istumaan alammaisten siaan,,
niinkuin lesus neuwoo 3uk. 14: io. eli
niinkuin Assaph sanoo: „minä olin niin-
„kun nauta Sinun edesäs, Ps. 73: 22.

Mutta mitä panee hän tämän tygö koh-
ta: w. 2z, 24. „Kuitenain minä pylyn
„alati Sinun tykönäs: sillä Sinä pidät
„minua oikiasta kädestäni. Sinä talutat
.Minua neuwollas, ja korjat minua wii-
„mein kunnialla.,, Niin teki tämä wai-
mo,kosta kiusaus suurin oli. Hända pi-
la meidän myös feuraman, jos niin ta-
pahduis, että meitä koeteldaisin, kuinga me
rukomen harjoituxesa päällepitäwäiftt .0-

lemme. Mutta meidän tule wielä tiltli-
stella,

Kolmannesa Osasa,
Awinya rukous tulee uston kautta ku-
«3V ulduxi, ja rvoitta sen awun kuin
hän halaja- Tätä meille osotttan Tercin
lopulla, josa me luemme: „Silloin lestis„wastaten sanoi hänelle: Q waimo, jua«
„ri on sinun ussos; tapahtuko» sinulle,
„minkuin sinä tahdot. Ia hänen lyttä-
„rensä tuli silla hetkellä terwert. „ O
kuinga jalosti on lefus maalanut asian
meidän silmäimme eteen. Hän ei ainoa-
stans anna itse työsä waimon saada sitä
apua, kuin hän anoi: Hän ei ainoastans
tygölue sitä hänen ustollensa, että hänsen kautta autetuxi tuli: Hän ylistää hän-
dä myös sen edestä, ettei hän andanut
itsiänsä poisnäyttä, waan oli turwMse-
sti päällepitäwäinen rukouxesa, ja ri>
pui Hänen rakkaudesansa kiinni, sm kuin
hänen rukomensa tuli kuulduri. la, mi-
tä wielä enämbi on: niin meidän Wz-
pahtajamme ulospuhkcisansa mainittuihin
sanoihin tietäanda, että yri senkaltainen
usto käy niin Händä sydämelle, että Hän
kaiketikkin armahta yhtä niin ustollista
rukoiliata, ja anda hänen saada mitähän
anoo, ja wielä enämmingin: Sillä Ze-sus sanoi: „tapahtukon sinulle, niinkui»
„sinä tahdot.,,

Mutta teille, jotka tämän kuuletta
sanon minä: Kosta me tutkistelemme sen
Kananean waimon menetttlemistä, niin
on meillä kaikilla syy huuta niinkuin Her>
ra lesustin: <l> waimo, sinun ustos on
suuri. Kuw on meidän seasamme, M
oikein sinun asseleitas noudatto? Kuka
on meidän seasamme, joka synnin, wihe-
liäisydensa tundemisen kautta, on niin pian
andanut pakotta itsensä maallisen-rakka^^
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den rafanallisilda rajolda, hulltamaan Her-
ran Icsmen perään? Kuka on niin pian
ja niin ussollisesii kuin sinä, andanut
tulla tykönänsä wmmallisexi ja wai-
kuttawaisexi, mitä hän Christuxesta kuul,
lut on? Kuka on osannut niin hywin
täyttä itscns kaikisa Jumalan ihmellisisa
teisä, kuin sinä? Kuka on min sywästi
itsensä alendanut, kuin sinä, koska Her-
ra on tahtonut hyljätä? Hylvästa syystä
ylistää Herra lesus sinun ustoas, ia a«
setta sen esimerkin meille, oppiaxemma
siitä, mikä yxi oikia uffon rukous on, ja
kuinga paljon se woi. Ah minun rakka,
hani! Emme ole tähän asii oikein rukoil-
let. Meidän täyty haweta, kosta mesen päälle ajattelemme: Eli ongo meilläomasa tunnosamme se wakuutus, ctta Is-

suxella olis syy meisse sansa: O ihmi-
nen, sinun ustos on suuri? Ah että me
tundisimme meidän puutoxemme täsä a-siasa. Tulkat nyt minun kansani: Teh-käme seuraa Kananean waimolle, ja toi-
nen toisemme kansa huutakam näin Her-ran Hsmttt jälkeen:

Rukoys.
(U-akkahin Herra lesu! Tasa on yri suuri jou?-

ko ihmisia Sinun cdesäs, jotka ei «vielä lai«
da rukoilla niinkuin tulee. Nyt me olemme stou»lusa käynet Kananean waimon tykönä, ja hänet»
da opuiiltt, mikä yri oikia uston on, ja
mila se woi. Ah! anna meille anderi meidän hus»
limattomudemme ja kylmakistoisndcmme rukouxesc».Tasa me olemme. Opeta meitä rukoilemaan, iatäytä Mcisa uston waikntus woimall-sesti. Herra Ie»su! Sinä Dawioin Po,k«! Armshda meitä! Au»

ta meiä! Amen.,

Kolmas Sunnuntai Paasissa.
Nostan Jumala, että Hänen wihollisensa hajotettaissn; ja jotka Hän-

dä wihawat, paetkan Hänen edestänsä. Aja heitä pois niinkuin sa-
wu ajetan pois: niinkuin meden waha sillaa tulen edcsä, niin hukku-
kan Jumalattomat Jumalan kaswoin edcsa. Mutta wmchurstat rie«
muitkan ja iloitkan Jumalan cdesä ja riemuitkan ilosa. Ps. 68:
2, z, 4.

Herrasa! Kosta pawali
2 Kor. 6: tahtoo edesasetta,

kuinga hän ja bänen apulaisen-sa Herran työsä piti osottaman itsensäkaikisa asioisa niinkuin Jumalan palwe-
liat, niin sanoo hän muun seasa w. 7.s,Totuuden sanasa, Jumalan waesä, wan-
„hurffauden sota-asetten kautta, oikialla
~ja »vasemmalla puolessa.,, Tämän kaut-
ta hän tittäcmda, kuinga suuresa arwo-

sa hän piti totuuden sanaa, jota Chri-
sius oli käskenyt händä saarnamaan.
Kusa hän sitä ilmoitti, niin hän ha-
lvattu , että Jumalan woima seuraisi
senkansa, joka ylitsewoitti ihmisien sy-
dämet, taiwulti ne Christuxen kuuliai-
suden ala: päästi HM synnin-siteistä,
ja lohdutti ei ainoastansa, waan wah-
wisti ja warusti heitä sotimaan pimey-
den waldaa wasian ja W plitsen-

woit-
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«voittamaan. Täsä löysi hau myös kaikki
ne sota-aseet, jollla hänen niinkuin lesuxen
EHrlstuxen sotamiehen tuli itsensä wyöttä ja
warustaa, siinä wanhmssaudesc, kuin hän
uston kautta Christuxen weresa saanut 0-
li; niin ettei hänellä nyt ollut mitän pet-
tämistä , joko wihollnet hänen päällensä
karkaisit oikialda eli waftmmalda puolel-
da, kunnian eli pilkan, panetuxen eli
tiitoxen eli jongun muun kautta. Tämä
en kaikille esikuwaxi kirjoitettu, jotka pi-
tämät Hengen wirkaa: Ia ei heille ai-
noastans, waan myös kaikille, jotka Chri-
stuxesta nimiä kandawat. Mutta lesus
Christus, Sangari Iraelisa, edesloistaa
täsa opettaita ja sanan tuulioita, eli ko-
ko Jumalan Israelia esimerkillänsä. Me
löydämme sen läsnaolewaisesta Sun-
nuntai päiwän Ewangeliumista, ja tah,
domme Jumalan armon kautta sttä asia-
ta tällä erällä lawiammalda ftlitta. Z)h-
distäkämme sydänuämme pyytämään lu-
malalda armoa, woimaa ja siunausta
siihen? Hauen sanansa kautta Kuule mei-
tä, Isa meidän, j. n. e.

Ewangclium. Luc. 11: 14-28.
aika,,, ajoi lesus ulos Perkelen, joka

V«/ oli mykkä: Ia tapahtui, kosta perkele oli
«jett» ulos, niin mykkä puhui: ja Kansa ihmet»
t<!i. Mutta muutamat heistä sanoit: hän ajaa
Ulos Perkelitä Beelscbubin .Perkelittcn päämiehen
kautta: M-tta muut kiusaisit Händä, ja anoit:
Häneldä tunnustähteä taiwaasta: Mutta että Hän
tiesi heidän ajaturensa, sanoi hän heille: jokainen
waldakunda joka crkanne itsiänsä wastan, l« tulee
kylmille, ja huone lanqe huoneen päälle Jos
myös Gatan on erinnyt itsiänsä wastan, kuinlza,
hänen waldakundansa on seisowainen? Että te sa»
«oitte minun Perkelitä Beelsebubinl ajawan,
ulos.. Multa jos minä Perkeleitä Beelsebubin
lautta ajan ulos, kenenaästä kautta teidän poikan-
ne niitä ajawat ulos? Sentähden heidän pitä o»
leman teidän Mutta jos minä Iu»
malan sormella Perkelitä ojan ulos, niin tosin o»
Jumalan, waldakunda, teidän tpgönne tullut. Ko»

sta wäkewä harnistoittu hänen kotonsa warjelee,
niin hänen omansa owat ranhasa. Mutta tost,
händä wakcwämpi tulee ja woitta hänen, niin hä„
otta pois kaikki hänen sotaiseensa, joihin hän tur«
wais ja jakaa hänen saalinsa. Jok» ei ole mi»
nini kansani se on minua waslan, ja joka ej minun
kansani kokoo, hän hajotta. Kosta rietas hengi
lähte ihmisistä,, niin hän waelda karkeita vaikkoj,
ja etsi lepoch ja knin ej hän läydä, niin hän so«
noo: minä palajan minun hnoneseeni, josta min,
larin. Ia kuin hän tulee, löyta hän <e» luudlllo
lakaisiuxi ja kaunistetuxi. Silloi» hän menee j,
otta kansansa seitsemän muuta händänsä vahemb»»
ta hengeä, ja tuin he sinne tulemat, aluwat he
silliä: ja sen ihtnisen »viimeiset tulewat pahemmari,
kuin ensimmäiset- Ii taphtui koska hän näitä fa<
noi: korotti yri "waimo Kansan seasta äänenfj
ja sanoi: autuas on se kohtu, joka sinun kandanut
on, ja ne nisät joitas imit. Niin hän sanoi: I»
tosin,autuat owat ne, jolta kuulewat Jumalan s»»
nan ja kätkewät sc«.

Rakastetut Herrala.' Jos me tah,
domme tietä jotain Raamatun paikkaa,,
jösa puhutan kaikista Jumalan sota-asrhi,
sta, niin me mahdamme ylöslyödä Eph.
6: ic»> ja semawaifet wärsyt» Tämän
rinnalle taidamme me panna i Thess. 5:
8, ja Wanhasa Tcstamentisa lesa. 59:
17. ja Lug. 26: 1. kuin myös Wiis. 5:
17-20. ja muita paikkoja- Merkillinen
on, että niin hywin siinä ensin mainitusa

6.. kuin myös muija paikoisa, niin
omistetan Jumalalle ja Hänen ustowai-
sillens yhdenkaltaiset sota-aseet. Sillä lu,.
mala on lapsssansa,' niinkuin Johannes
1 4: 4» kixjoitta te
„olctta Jumalast, ja oletta heidän woit-
„tanet, sillä se joka teisa on, Hän on
„suurempi kuin se, joka mailmasa on „

Sentähden sanoo myös Pawali 2 Kor.
ia: 4. „meidän sota-asemme, ei ole li«
„halliset, wan wakewät Jumalan edesä
„kukistamaan warjeluxia; „se on: Jumala
on andanut meille Christuxesa hengellisen
woiman, jonga kautta me ylitsewoitam<
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me kaikkia, mitä perkele mailma ja mei-
dän'oma lihame ja wereme asettawatmeitä
wastan, ei kuitengan maallisella tawalla,
eli ulkonaisen woiman kautta, waan sen-
kaltaisien sota»asetten kautta, joilla Pyhä
Hengi itse meidän sielujamme warusiaa.
Mutta niinkuin me olemme oppinet, että
siinä kilwoituxesa, meidän hengellisiä wi-
hollisiamme wastan, kuin meidän eteem-
me pandu on, „katsoa uston alkajan ja
„paättäjän lesuxen päälle,, Ebr. 12: «,

«. niin on myös hywä ja hyödyllinen
meidän sieluillemme, että otta Hänen sa-
nastansa wisun waariu ja ahkeroida siitä
oppia tundemaan uston oikeita sota-aseita,
ja kuinga niitä pita käyttä sodasa epau-
stoa ja pimeyden walda wastan. Että
tämä meille sitä paremmin menestyis,
niin me tahdomme Tttlin johdatuxen jäl-
len edesasttca

Tutkinnon':
Uffon Sota-aseita

„O Herra Auta! o Herra anna,/hywin käydä! Amen.,,
pakastetut Herrasa! Kosta minä olen</K sanonnut, että me tahdomme tutki-
stella Uston sora-aseira, niin ei meidän
pidä luuleman, että tämä asia olis niinwaikia ja pimiä, ettei ne yxinkertaiset si,
tä woiii käsutä. Sillä emme ymmärrä
niiden kautta mitän muuta, kuin niitä
humalan sanasa edeskirjoitettuja walikap-
paleita, joilla meidän tulee, Jumalan ar-mon kautta, wasianseisoa ja ylitsewoittane sisälliset ja ulkonaiset kiusauxet,
kuin meitä Christillisydesamme kobta-
wat.l Nämat »välikappaleet me kutsum-me Uston sota-aschixi, ei siinä ymmär-
Mesä, niinkuin itse usto ei olis luttta-wa naiden sota-asetten seuraan; silla Eph.

6.- ja i Thcss. 5: kästctan meidän vtM
uskon kilpi, jolla me woimme sammuttakaikki sen ruman tuliset nuolet: Waan
siinä y-nmarryxesa, että usto pitä oleman
meidän sydämesämme se oikia perustus
ja pää - wälikappalet, jonga kautta ne
muut sota-aseet, kuin Jumala anda meil-
le, tulemat oikein ja szunauxen k<insa käy-
tetyn. Sentähden asetta myös usko ni«
mät sota-aseet kaikkei-l ensin epäul?oa wa«
stan, niinkuin sitä, joka on juuri ja al-
ku kaikkeen siihen pimeyden waldaan,
kuin ihmisia waiwaa. Jos siis epäusto
on ylitfewoitettu, niin ei taida myös
juku muu wihollinen meidän edesamme ke-
stää.

Että minä nyt yxinkertaisimmasti o-
sotta mahdaisin, kutka uston sota aseet
owat, niin en minä taida ohitsemennä
että katsoa takaisin sen paolle, kuin kay-
pi meidän Totimme edellä, «uinmuodon
kuin Wapahtaja siinä anda meille jalon
ja kaunin neuwon rukouxesta: Mutta ru-
kous on se sota-ase, jonga mcidan tulee
pica ja käyttä .'eka ensin, että »viimein
meidän hengellisesa kilwoituxesamine: Se
on se kaikkein tuttaw.n,ja että minä niin
mahdan puhua, se kaikkein yhteisin wa-
likappale, johon uffo tarttu, kosta epäu-
sko, eli joku muu sisällinen eli ulkonai-
nen waiwa, sitä kiusaa ja ahdistaa. Me
olemme paljastans Arjalaiset Jumalan e-desä. Mitä meillä on,, ja mitä me kil-
woitellesam woitamme, sen me kaikki sa-amme rukouren kautta. Senlähden on
myös se Korkiasti ylistetty Jumalan Poi-
ka itse, ehta Hän oli kunnian Herra,
lakkamata ja loppuun asti rukousta har-joittanut, niinmuodon kuin Han tahtoikaikisa olla meidän kaltaiseme kuitengin il-
man synnita- Päällisen on Hän myös
neuwonut Opetuslapsiansa tutuga hei.

dan
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dän rukoileman piti. Rukous on juuri se
kappale, josta liukas puhuu wähän edellä
meidäu Textiäme. Ehkä tämä on mei-
dän mielestämme yxi aiwan hywin tietty
asia, niin on kuitmgin yn totinen ustou
rukous walitttlawasti niin tundematoin
ja niin harwasa, että se syystä taitan
kutsutta yhdexi Christillisyden salaifudexi.Ei niin monda walilusta kuuluis, jos me
uston rllkouxella paremmin meitäm waru-
staisimme, josta mennehenä Sunnuntai-
na puhuttin.

Se ensimäinen wärly meidän Texti-
sämme opelta meitä, kuinga pim.yden
walda, ihmisten epäusto ja hawäistyxen
hengi ulosoxensi lelusta wastan kaikensen myrkyn ja kmkcruden, jolla heidän
sisunsa oli täytetty. Syy siihen oli?
että Herra Iclus oli wapahtanut yhden
riiwatun Perkelen mallan alda, ja teh-
nyt hänen puhuwaxi. Kania, joka näki
tämän Jumalallien työ;, ihmetteli sitä,
kosta Jumalan woima, joka oli Christu-xesa loisti heidän si'mi!nfä: Mutta kohta
oli muutamia saapuilla, jotka tygöluit
tämä" työn ei Jumalalle wcmn perkelel-
le- He fanoil: „Hän njaa ulos perkeli-
„tä Veelsebubin perkclitttn päämiehen kaut-
ta „ Toista oli mnös läwä, iolka mie-
lestäni olit ymmärtäwäisemmät ja tai-
tawammat, kuin että olisit rumennet u-
stonwcm jotain ilman ja perusture.
ta. He luulil/ että ne merkit, kuin le-sus teki, olit komin huonot ja »voimat-
tomat »vakuuttamaan hmä,että Hän oli

Mutta jos Hän tekis jongun
merkin auringoft,, taiwan piirillä eli mu-assa, johon ei satana ulottunut, ja josa
hän ei woinut mitän, eli josa joku sa-
lattu luonnollinen syy ei tainnut mitän
«vaikutta, niin he wasta tahdoit tumu-
staa sen Kywäxi. Mutta se ei ollut kui-
tengan mikän muu, kuin heidän kady-

lettu epäussonsa, joka senkaltaisen merkin
halaisi, niinmuodon kuin se ei tahtonut
tuta Jumalan työtä Jumalan työri.
Mutta niinkuin lesus tiesi heidän aja,
ruxenla,se on,hy,vin näki heidän häijyn
epäustonsa ja häwäisiyxcnsä, niin Hän
tarttui sota-asehmsa ja kohtasi niillä pime.
yden waldaa ja ylitsewoitti sien. Täsci
tulee nyt meidän awata silmiä katsomaan,
kutka Hänen sota-aseensa olit, ja merkit-semme, ettei ne ollet mitän muuta, kuin
„ne wahwat ja järkähtömältömät peru,
„stuxet„ joita lefus panee pyarisensten
häwäisiyxiä ja epäuskoa wastan. Mdcn
lihalli esti mieldynen ihmisen pimitetty ja
epäustoon waipunut järki ustalda eninv
mästi »vääräin luuloinsa ja perustamatta
main päätöstensä päällä, pitäin itsensä war,
sm witawana,kosta se Jumalan työtä laitta.
Sitä wastan on wiisandellakin l)änen pe<
rustuxensa ja päätöxensä, ja se käy toteen,
milä luetan Wiis. 7: 30. „Walkeudm
„täyty yötä paeta, mutta pahus ei i-
„känä woita wiifautta.

Se ensimäinen perustus ja päätös',
jolla lesus kohtaa epäuffoiset ja
siat, on tämä: „lokainen waldakunda,
„joka erkanee itsiänsä wastan, se tulee kyl-
„mille ja huone lange huoneen päälle.
„los myös Satan on erinnyt itsiänsä„wastan, kuinga hänen waldakundanst
„on seifowainen? että te sanotte minuil
„Perkelitä Veelsebubin kautta aiawan u-
„Ios„ Tämän kautta ofotta lesus wi-
hollistensa lyhmyden. Hän uloömalaa hci«
tä senkaltaisin, joilla ei ollut järkiä ja
taitoa, ehkä he pidit itsensä wisahamba-
lm, kuin muut. Ia owat nämät
fuxen sanat niin selkiät, ettei ne yhtän
seli Ystä tarwitse. Sillä kosta hawataw
että yhden ihmisen puheet, työt ja edesot»
tamiset sotimat toinen toistaa wastan;

loM
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kosta hän myös itse työsä häwittä ja ty-
hiäxi teke toisen yriwxiä ja edesottami-
sia; kosta hän kokee handä »vahingoitta;
niin ei taida kukan niin tyhmästi ajatella,
että yxi senkaltainen ihminen yhtä pidäis
sen kansa, jota hän nain wihaa ja wa-
stanscisoo. Niin oli myös läsä Chnstu-
len kansa.

Se toinen perustus ja päätös kuu-
lu näin: „Mutta jos minä Perkelitä
„Beelsebubin kautta ajan ulos, kenenyä»
„stä kautta teidän Poikanne niitä ajamat
„ulos? Sentahden heidän pitä oleman
„teidan duomarinne. Mu.ta jos minä
„lumalan sormella Perkelitä ajan ulos,
„„iin tosin on Jumalan waldakunda tei-
„dän tygönne tullut.,, Tämä perustus ei
ole niin kewiä käsittä, kuin se edellinen;
Kuitengin on se niin ymmarrtttäwä, et-
tä lesus täsä tahtoo näyttä pharisem
fille, että he paljahasta wihasta ja kateu«
desta tygöluit perkelelle Hänen työnsä.
Sillä jos joku heidän lapsistans ja ope-
tuslapsistans ulosajoit perkelitä riiwatui-
sta, niin he sen työn tygöluit Jumalalle.Sitä wastan kosta lesus sen teki, niin
sanottin, että hän ajaa ulos perkelitä,
Beelsebubin pe, kelitten päämiehen kautta.
Sentähden taisit heidän omat lapsensa
ja opetuslapsensa osotta heille, millä kyy-
tärmen myrkyllä heidän sffunja oli täy-
tetty, koffa he ilman syytä, sulasta pa-
hudesta hyljäisit Herran lesuren tekoja
ja sen kautta teit Hänelle wääryttä. Mut-
ta tahdot wielä makewämmin ryh-
tnä heidän sydämeensä, ja tyMcmee sen-tahden.- „Mntta ios minä Jumalan sor-z,mella perkelitä ajan ulos, min tosin on
„lumalcm waldakunda teidän tngönne tul-
„lul.„ Hän tahtoo sanoa: Jos te mai-
nnulla tawalla annatte rntanne wakuu-
tttta teidän omiloa tapsillallne, niin pi-

tä teidän myös minusa tundeman Ju-
malan sormea, se on, Hänen Pyhää Hen-gessä, jonga kautta minä ajan ulos Per-teittä , niinkuin se Mostrenkin ihmeisä on
nahtäwä. 2 Mos. 8: 19. Teidän Mmyös siitä päättämän, että minä olense totinen Mchias, josta Prophetat owat
kirjoittanet, että Hänen piti tuleman ja
Jumalan waldakuudaa jällen iylösraken-
daman.

Se kolmas perustus ja paatos näil-
lä sanoilla edespannan: „Kosta wäkewa
„harnistoittu hänen kotonsa warjelee, niin
„hänen omansa owat rauhasa. Mutta
,/koffa handä wäkewämpi tulee, ja woit-
„ta'hänen, niin hän otta pois kaikki hä-„nen sotaaseensa, joihin hän turwais ja
„jakaa hänen saalinsa.,, Tämä on niin
ymmärrtttawä: Te tiedätte, kumga hir-muisesti perkele menettelee riiwattuin ih«misten kansa, kuinga hän repi ja raate-
lee heidän rumihinsa ja jäjenensä, niin
ettei kukan woi sen päälle katsoa ilman
surkuttelemista. Mutta te havaitsettemyös omilla silmillänne, ettei yxikän per-
kele, jos niitä wielä olis legionirrain, tai-
da minun edesäni seisowainen olla: Mi-nä ajan heidän ulos, niin pian kuin sen-kaltaiset onnettomat ihmiset tulemat mi-
nulle näkymiin. Mutta en minä siihen-gän wielä tydy, waan, niinkuin perkele
enimmästi luotta niiden syndein ja wikainpäälle, joisa ihminen elää, ja nämät o-
wat ne sotaaseet, joihin se wäkewä har-niffoittu turmaa; niin minä myös tulenheille, joita minä perkelen massan alda
wapahdan, awuxi minun terwellisellä o.
wllani, että he »ulisit Jumalan asunsia-xi. niin ettei Perkeleen olis heidän kan-saosa mitän tekemistä. Eikö teidän siitäpidäis täydellisesti wakuutetllxi tuleman 5
etten minä pidä satanan kansa, waan et-
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M Mnä paremmin olen Hänen wiholli-
sens,kukistajans ja häwittäjäns? Nukuin
yri woiton ruhtinas jakaa saalin, min
minäkin annan takaisin sen terweyden ja
woiman, kuin perkele niildä waiwaistlda
riiwatuilda" ihmisildä on ottanut pois.
Mikä suuri pahus on se siis, kosta te sen-
kaltaista tygöluette perkelclle, jolda minä
tuitenOin faalin poisryöstän?

Se neljäs perustus kuulu nain:„lo-
„,ka ei ole minun kansani, le on minua

joka ei minun kansani kokoo,
„hän hajotta.,, Herra lesus tahtoo, «t-
-tä he ttse tästä totisesta sananlaffujia we-
täisit sen päätien, että mitä he jaarit-
telit Hänen Yläpitämisestänsä petkelen
kansg, oii niin paijola wahemmin totu»
den kansa yhtensoptwaimn, kuin jokainen
näki ja hawansi, kuinga kaikki Hänen
oppinsa käwi ftn päälle ulos, että häwit-
tä ja lyhiäxi tehdä kaikkia petkelen töilö
ja mmoza»

Se -wiides perustus edespannan näi-
fä sanozsa: „Köffa rietas hengi lähte ih«
„misestä, niin hän waelda karkeita paik-
„koju m etsi lpoa, ja kuin ei hän löydä,
„niin hän sano: minä palajan minun
„huonestcni, Ksta minä läxiN4, Ia kuin
„hän tulee, löytä hän sen luudilla la-
kaistun ja kaunistetun. Silloin hän
s,menee ja otta kansansa seitsemän muu-
lta händänsä pahembata hengeä, ja kuin
„he sinne tulemat, asuwat he siellä. Ia
„fen ihmisen «viimeiset tulemat pahem-
„mcn:l, kuin ensimäiset. „ Hän tahtoosanoa: TutkilMat ainoasians wilpittömä'
fii, kuinga teidän ftasanne käypi perke-
litten ulosajamisen kansa. Jos jongun
lumojan kästyn jälken saastainen hengi
uloslähte, niin ei ole siinä mitän pysy-
wäistä. Se rietas hengi palaja kohta,
ja senkaltaisen wiheliäisen ihmisen wiimei-

set tulemat pahemmaxi, kuin enfimaistt.
Mutta minun töisäni ei niin tapahdu.
Kosta perkele kerran lähte pois, niin ei
hän uffalla enän tulla taitaisin. Eikö
teidän siis täsä pidä tnndeman Jumalan
scrmea?

Katsokat! nämat owat ne perustuxel
ja päätöxct, joilla Chrisiuxen wiisaus
wastanseisoo epäuskoa ja häijyin ihmisien
häwäistyxiä. Hänen wihollisenja ja pilk,
kazanla waikenjt. Ei he woinet mitan
edesmoda sitä wastan, kuin lesus sanoi,
waan täydyit wcistoin tahtoansa tuta ty-
könänsä naiden Jumalallisten sotaaseitten
woiman.

Ia capahcui, sanotan edespäin E<
wangeliumisa, „kossa Hän näitä sanoi,
„korotti yu waimo Kansan seasta äänen,
„sä ja sanoi: auiuas on se kohtu, joka
„Smun kandanut on, ja ne nisät joitas
„imit.„ Katsotat, mikä waikutus niillä
Jumalallisilla sotaasehilla oli, joilla le,
sus soti pimeyden waldaa wastan. Sil,
lä niiden kautta tuli tämä waimo ma-
kuutetun, että pharistuxcr olit pilkkajat,
multa lesus se totinen Mestias. Hänen
mieleens johtui silloin lesuxen äiti, jon»
ga hän ylisti autuaxi, niinmuodon kuin
hän oli se siunattu waimoin seasa, josta
lesus oli syndynyt, ja jonga nisiä Hän
oli imenyt. Mutta niinkuin ne sanat,
joihin hän ulospuhkeisi, olit täsä tilasa
sopimattomat, niin Herra lesus oikasi
händä, ja. sanoo: wiimeisisä Textin sanoi'sa: „Ia tosin autuat owat ne, jotka kuu,
„lewat Jumalan sanan, ja kätkewät sen.,,
Sen kautta tahdoi lesus johdatta hän,
dä, ja kaikkia saapuilla olewaisia ihmi,
siä, kuin myös meitäkin, jotka tämän
kuulemme ja luemme, uston oikian pää-
sotaasehen tvgö, jonga kautta me perle-
len mahanlyödä/ ja niinkuin ylitsewoite-
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