
H. I. C. S. N.

Mllolipallva-Uaarnas
Enstmmäisttä

Sumna MeW/ Julki-Kijtos- Paasto- Sallimus-
Ia

Mutous-Maiwänä, >
Pidetty

Vuonna 1766
Paldamon-Kircosa.

Ia nyt

Halullisille Sieluille/ ja rackahille Sanancuulloille
lawiammaxi ylösrakennuxexi

pr<lnd<lttH<l annettu

Prowastin Apulaiselda samasa Seuracunnasa.

TURUSA/



Imprimatur.



EHriMnM/ Jumalala fMwAnw/ ja Cunnl«ltettnw«
HERran Scnracunda

N alda m oisa,
Minun HMM <a rackayat Sanancuuliani!

KWaickina mailman aicoina on HERra jocaCansoja racasia, an-
danut siunatun Sanansa ihmisten Cuolewaisille lapsille saar-
nata. Wiattomuden tilasa saarnais HENra siunauxen; mut-

ta uhkasi jo Adamia ja Ewaa kiruuxella, jos he maistit kieltyn puun

hedelmä. lalken langemuxen saarnais kyllä HErra synninranaaistuxen,
euoleman ja cadotuxen; mutta Hän racasti ijancaickisella rackaudella
Cansoja, ja se waati Händä saarnaman waimon siemenen ulosan-
Pamista caikille Cansoille. Tästä sai Abeli uhreilla tilan wihoitettua
Jumalaa lähestymään. Enos, Kenan, Mahalaleel, lared, Hmoch,
Methusalah, Lamech ja Noach rupeisit saarnaman; ne olit wanhur-
scauden saarnamiehet. Wedenpaisumistn jälkeen saarnais Noach, ja
erinomattain Korotettiin HERran Nimi hänen poicansa Semin-su-
guida. Abraam, matcalla Canaan maalle, ja tultuansa sinne, ra-
kensi HCRralle Vlltareita ja opetti caickia HENraa pelkämaan. I<saac Barsebasa, Jacob Bethelisä, ja Joseph Egyptisä olit toi-
welliset Saamamiehet. Sitten cosca Jumala Israelille andoi Le-
witallisen Jumalan palweluxen, josa Mellias cuwailtiM, nosti HEr-
ran käsi hänen secahansa Mosexen, sencaldaisen Saarnamiehen, joc«
oli wäkewH sanoisi» ja tsisä, Teco k. 7: 22. Josuan, Joca
cuulutti eaictt lain sanat, Jos. 8: 34. Samuelin, uscoll sen
HKRran prophetan, iSam.Z: 20, Nathanin ja Gadin,
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Ma saarnaisit Dawidln Hotvlsa totuutta', ja Jumalan wihaa syn,
nin yli. Salomonin, joca oli ei ainoastans wijsasCu»ingas,!waan
myös suuri Saarnaja. lLlias oli kijwas, /a Hlisalla ihmetöitä te-
kewainen woima. Jos tähän tygöpannaan coco Prophetain soucko,
ni/n on runsahasti jo Wanhasa TestaMenlisä saarnattu.

Ajan täydellisydesä, lahti lEsus ulos Cunniansa Istuimelda
saarnaman Jumalan waldacundaa caikille. Hän ei saarnannut yxi-
nansa, waan hän lähetti ulos Ewangelistereitä ja Apostoleita tällä
kästyllä: menZät ulos ja opettacat caickia Cansoja, Match. 28:
19. Heidän jälkeens on hän lähettänyt, lähettää wielä paraicaa, ia
nijncauwan cuin mailma seiso, työwätiä eloonsa: Ia nijn on tä-
hän päiwään asti HERra pitänyt ihmellisen huolen kircostansa, myös
meidängin Seuracunnasamme, yhdex merkixi, että H<ln wielä ra,
casta Canjoja.

Minun Nackahimmat Sanancuuliani! teidän rackaudenne mi-
nua cohtan on suilri ollut hamasta sijtta päiwästa, cuin minä ensin
Jumalan edescatzomisen alla jouduin teidän secaanne- Mutta se on
wielä palawammaxi tullut, jota callwemmin minä olen waeldanut tei-
dän kesielUnne: nijn että minä ilolla ja sydämmcn lewolla, kijtoS
Jumalan! olen HERrani wircaa toimittanut teidän sieluinne autude,
xi. Minä en taida puoleldani tietä, millä lawalla minä teidän rac-
kcmdenne palkitzisin. Ottacat kijtollift dcn merkixi minulda wastaan
tämä yrinkertainen Saarna, jonga minä teille uhraan, nijn rackaha-
sta sydäMmestä, cuin minä toiwo-sin sen le ldä rackaudcsa hywin
ylösotetuxi ttllla. Pyhäpäiwinä ja Suurina Nucouspäiwinä, cosca
ei teille ole mahdollinen HENmn Huonecsen, cli saarnapaicko-hin a-
stua sseluillenna rawindoa etzimään, laidatta nnö- näisä bladeisa.
Jumalan awulla,jongun ylösrakennuxen löytää, llsiasti ja aina tah-
don minä rucoilla Jumalala teidän edestänne, sillä N>el-
jet, minun sydämmeni Ka?u ja rucous on Jumalan tygs
teiden edestänne, että te autuaxi Amen.

* R»m. »o: i,
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Isän Jumalan ilancalckinen rackaus/ olössytyttäkön
meidän kylmät ja pensiät sydämmem hänen tundemi»
ftcnsa/Pojan HENran lEsuM CHristuxen callis aw
sio ja werenwoima/ pcfkön ja puhdistacon meitä cal»
lista mcldän synnin wioistam/ la Hengen sen totisen
Pyhän Oengcn cantzawaicuttawainen armo ja rauha
olcon cackein meidän canfiam! huoeaan/ anon/ rucoi»
len/ rnydän/ )« toiwotan/ sen eorkciminassi siunatun
Pyhän Jumalan/ Isän/ Pojan/ ja Pyhän Hen-gen Nimeen! Amen.

olen ijan<-aickisella rackaude!la sinua rahastanut:
N-j',, merkilliscsti puhu HENra lum la se suurin i,
cnvkein Cansain Armahtaja ja Rahastaja usoswaitun
Mhensa Prophetan Jeremian ennustus,Raamatun zt

lugusa, ja Z v. Mi»<z olen ijancaick sella sinug
racastanut.

C-llihimmat Sielut HCRrasa! nämat vwat merkilliset sanat/
jotca sWansa kässtta.vat Ilimalan erinomaisen rackauden-julistuxm
hänen Omm'sttdeusa»Cansalle; jongacautta Han pyytää wacuutta hei-
tä hänen palamasta ja sydämellisestä rackandestansa, han ei ainoa-
sians ljancaicklstmdefa jo ritaiiyt heijlu rackauden jolla Han
ei ainoastans he»dän myötä: äymisensä ajalla heitä edes muitten Can-
sain lähestyi; NMN myös jengin raMlden, jolla hän w.elä heid m
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»vanyeudens ja waiwainsa alla halaisi heidän omnans; pyytäin at-
noastans sencaldaisten waiwain cautta wetää heidän sielujaus plwle-
hens, että he totifesa nöyrydesä olisit nöyryttanet itzensä Hänen ede-
säns; ia sitten nöyrytettycnsä ulisit pääsnet poies orjudensa-ikehen alda,
saanehet culkia jallens endisihin asuin-paickoihins, sinnetultuansa jal-
lens raketa ylös langennehim Caupungeitans ia häwennehitä huonei-
taus, ja wihdoin astua ylös Zionijn riemulla ylistämään HENraaheidän Nacastajatans, Hänen pchäsä Templisäns: Mm<i sl<n ijan-
caictistlla ractaudella sinua racastanut.

'. Se HENra foca tasa lahestypi Hänen seuracundaans, ia hän,
da n>jn suloisesti tygöpuhuttele on HERra meidän Wanhurscaudem-me, se suuri ihmisten armahtaja. Ongo siis ihmet, jos hän tälleMorsiamellens sydämmellisen rackaudens ilmoitta? sanoden: Minä o-len ijancaickisella rackauoella sinua racastanut. Hengen omasa
kielesä, alkusanallansa 2N« on erinomainen paino, ja merkitään silläperäti suuri ja corkia rackauden muoto ja mitta; nimittäin sencaldai,
nen rackaus, cuin wanhemmilla on lastensa tvgö, nijncuin Abraaminrackaudesta poicans Isaakin tygö, luetan i Mos. 22: cuin sulhaiscllalöytyy rackaan morsiamensa tygö, johon esimerkixi pannahan Zacobinrackaus kihlatun morsiamens Rachelin tngözc. sijnä mielesä sano myösse ijancaickinen Nacastaja: Minä olen ijancaickisella rackaudella
sinua racastanut.

Rackahimmat Sielut HERrasa! Jumalan rackaus ihmisen tygö,se on nijn ijancaickinen, cuin se on tutkimatuingin. Jumala racastiIhmistä, ei ainoastans silloin, cosca hänelle hywin käwi, co,ca hän nijn-
cuin Jumalan cuwa, myötä luodulla wijsaudella, pyhydella ja wanhur-scaudella caunistettu, itziäns coconans Jumalan rackauden«speilisä curki<
steli; waan myös silloingin, cosca hän oli caickein surkeimmallcms.
Ihminen käänsi itzens pois Jumalasta cuuliaisuudellans; mutta Ju-
mala ei cuitengan käändänyt itziäns pois ihmisestä rackaudellans.
Ihminen racasti sitä, jota Jumala wihaisi; Jumala wihaisi sitä,
cuin ihminen racasti, mutta armahti ja racasti cuitengin
jonga hän cuwaxens luonut oli, aukaisi hänelle uuden tien. Armon
ja lunastuxen nen/ josa caicki hänen ricoxensa M pojespyhittämaan;

hän
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hän helwetlstä jMens ylösnostettaman, ja hän m','n cadotetlin autu-
denfa jällens woittaman: Minä täwin sinun oloitzes, sano se si<u,
ri »bmistsn armahtaja, ja näin sinun wcrefts macawan, ja
sanoin sinulle: sinun pirä elämän, cosca sinä nijn werescks
macaisit; totta sinulle sanoin minä, coscas nijn weresis ma,

caisit: sinun pitä elämän. Ia samasta syystä sano minun Ju-
malani edcstnoduisa sanoisa: minä olen ijancaictisella rackaudcl-
la sinua racastanut. Ongos siis ihmet/ jos myös Jumalan mies
Moses, hän tutkistele Jumalan rackaudcn sywyyttä ja corkcut-
ta, pituutta ja ja jaweutta, jos, sanon minä hän noyrydesä ulos-
puhkea näihin merkillisijn sanoihin: HKRra racasta canso-
ja? eli likemmaxi alcu-kielen jälkeen: lTlijn HiLßra, rackaudesta
sytytetty, racasta cansoja?

Hänen Cunmgalllnen Majestetins meidän Armollisin Cuninaam,
me, Jolle HERra Taiwahasta pitkää ikää, terweytta ja siunattua
Hallitusta lainatcon! on armosa hywäxi c,:tzonut, tänä Suurna en«
simmaisnä Julki Kijtos-Paasto-Catumus-ja Nucous-Päiwana,
Puolipäiwän Saarnan Tertixi lainata Mosexelda näitä merkillisiä
sanoja: HGRra, racasta myss Cansoja: pyytää niiden sancin
cautta johdattaa rackahita alammaisians catzeäeman sitä HERraa, io-
ea Cansoja racasta, ja erinomattain meidän waldacundamme siunau-
zellansa cnm «.

. HERra, se ijancaickinen Racastaja on se, tahto Hänen Cu-
»ingallinen Majestetins sanoa, joca tekee, että Hänen HenZene wie-
lä lewäjä meidän pohjanmaallamme, Zach. 6: 8. että Chri-
siuxen sana runsasti asuu meidän Waldacunnastmme: Col. 3:
16. Joca suojelepi Kirckonsa tänä wijmeisna pahana maisman aica,
»a, ettei helwetln portit pidä sitä woittaman, Matlh. ,6: iz»
joca wapahta meitä wirMisildamme, ja caickem kädestä, Zot«
e< mestä wihawat, ?ue. i: ?,. joca saatta raudan meidän,
waldacundamme äärille, nijn eitä me saamme asua lewolli-
sesti, ifteeukin wijnapuunsa ja ficunapuunfa alla, ißeg.4:2o,
2s. Hän rackaudesanst, caunista wuodet dylrydellä, ja Hänen»
«stelensa tiuckuwat raswasta, Ps.6s:i2. Hän tekee, että RuotM
«aldacundst on nyt mjncum Kdsnm ttHztgcha, ja miidä» cau-
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puttglmme ne owat wahwat,Hefech. ;6: zs. lii, HERra, soea
Cansoja racasta, hywästi siunaa meidän elaturemme, ja ts«<
hiilensä kyllä leipää anda, Psalm. IZ2: 15. Nyt sijs tahtoo Ha<
nen Cuningallinen Majestetins kehoitta itzecutakin rackahista alammai-
sistans kijtollisuteen tänapan, sanoden: Rijttätät caickein I"»nalit«
ten Jumalata, sillä hänen laupiudensa pysyy ijancaictisesti.
Psalm. 136: 2.

Nackahimmat HENrasa! ettei meidängan Seuracundamme mah-
dais tänäpäna jäädä nijden kiittämättömäin jouckoon, jotca turhaan
tundematlomasti Jumalan rackautta namitzewat, nijn astu nyt coh>
ta. ylös Barak, nouse ylös Debora, weisamaan yxi weisu; nouse y-
lös sinä hengellinen Barak, sinä henqellinen Debora, sinä uscowai-
nen Jumalan Lapsi, sinä lEsuren ystäwa, ja weisa sille Jumalalle,
joca palamalla rackaudella Cansoja racasta, cunniari, kijtoxexi ja yli-
siyxexi sturawainen Kijtos-wirsi:

Kijtos olcon sinul' Ijä/ maan <a taltvan tt. N:o zaa.
Euule meitä edespäin O Rackahin Isä meidän zc.

Cuul' nöyrät huocauxemme, ja armollisesi:c.
Textin - sanat: s Moz.k. 33:3.

Hän myös racasta Lansoja.
POals». sanan HERra, pchit» meitHlc.

Ylösllietun pyhän Textin johdatuxen jälkeen, tahdomme lyhykäisefa
h>-in,kertaisude,a, Jumalan armollisimman awun cautta tutkistella.

Jumalan/ sen corkeimman Kansain Racastajan
MmelliM ja palawata Rackautta:

losa me catzelemme
~sixi Cuinga Hän racasta caickia Cansoja yhteisesti: ja siri
2.sexi Cuinga erinomattain Ruotzin waldacunnan aiw

waisia, edes pakanoitten, ludalaisten ja nijn monen tuhannen
thristityn, jotca epäuscon pimeydesä wielä nytkin waeldawat.

HERra lEsu Cbnst', sinuas tygöm' käänn' le. ,
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Cosra me nyt lupauxemme jalken tahdommä Jumalan awun

cantta catzella Jumalan, sen corkelmman Cansain Racastajan sy-
dämmellistä ja palamaa rackautta; nijn tule meidän i:siri waarin-
ottaa, cuinga hän racasta caickia cansoja yhteisesti. Callihimmat.
Sielut HERrasa'. Jumala joca itzesäns nautitze caiken onnellisuden,
päätti hänen tutkimattoman wijsaudens svwydestä, ajanalusa, nostaa
meitä ihmisiä ylös meidän mitättömydestäm, /a Hänen cunniansa
corotureri, tehdä meitä osallisixi hänen onnellisudestans. Teco kijtti
Mestarinsa. Ihminen luotin. Hän syndyi HERran kädestä nijn
caunixi, niin ihanaxi, että hän päällisen' oli Jumalan cuwa. Ju-
mala loi tämän mailman hänelle ikanans cuin esihuonex,, jonga la-
pitze hänen wihin coewxen,a,an sisällä, piti waeldaman sisälle ijanccuc-
kisuuden autuallisijn Majohin, ja tulla taiwahan Asujamex,. Hä-
nen sielunsa saestettin Jumalan tunnon walolda, ja hänen sydammen-
sä hohti Jumalan puhtaasta rackaudesia. Jumala teki caicki, lä-
hin oman Nimens eunniata, hänelle hywaxi, silla ,tze ei tarwmnut
Hän mitään. Auringon teki Jumala hänelle juox,ax>, joca toi hä-
nelle edes jeka paiwan että lämbymän; ja Cuun walmscmaan hän-
dä silloin, cofca pimeys oli hänen majahans joutunut. Maa oli hä-
nelle runsas tawara,aitta, josa luondocappaleet cumarsit seka pelwol-
lg että cuuliaisuudella hänen edesäns, nijncuin heidän HERransaa.

Mutta sinä autuallinen tila Paradisisä, cuinga lyhyt olit sinä?
Nijn picainen, nijn nopia euin sinä olit/ nijn outo olet sinä nyt räi-
kille Adamin lapsille, etiä me tussin taidamme kirjoittaa sinun ulco-
naista catzaudotascan. Sillä nijn pian cuin Paradisi kijnnisuljettin,
nijn pian pimitettin meidän silmämme näkemään sinun autuallista ti-
laas Meidän synnin langemmemme oy meille nyt nijn tuttu, cuin
se on carwas ja catkerakin. Ihminen, jolle Jumala oli usconut nijn
suuret omaisudet ja awut, että hän olis yhtahywin tainnut olla syn-
diä tekemätä, cuin syndiä tehdä; waminkättti wapaan tahtonsa: tot-
teli Perkelen kirottua neuwoa: ylitzenkäwi Jumalan pyhän lain, ja

cadotti ni>n Jumalan cuwan. Jumalan pyhyys ja wanhurscaus wi-
hoitettin: Jumalan rackaus ylöncatzottin: Ihmisparca joudui Juma-
lan wihan ja lain kirouxen alle. Sondi lapitzen myrkytti hänen nijn,
että hän tuli Jumalan wihollisexi: Perkelen orjaxi: cuoleman saali-
hiri: Helwetin tawaraxi. Syndi, se rastas syndi, teki hänen ym-
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tnärryxens pfmläxi, hänen tahtoma wasiahacoisexi: hänen luondonS
lurmelduri ia hänen asaluxcns, haluns, mielens ja sydämmensä,
dexi myrkyllise>-i lähteexi, josta syndi alati uloscuohu. Tämän caut-
ta joudui hän lapsinensa wiheljaisimbään ja surkeimbaan tilaan.

Mikä oli nyt neuwoxi? mikä llwmaxi? ssnmga piti ihminm y-
lösrakettamcm? Cumga piti nyt se helwettijn waipunut synnin or-
ja waoauteen saateltaman la Jumalan canffa yhdistettämän?
parca ei liemyl sitä, sillä hän macaisi Jumalan wihan alla, joca
oli nijl? mfcas, että se paitw händä hamaan alimmaiseen helwettijn.
sngelit taiwaisa, joilla muutoin niin evrkiaan tietoon on suuri tilalli-suus sijtä, että he almoma curkistcleivat Jumalan salaisuxijn, olij
waaditut nyt tunnustamaan, että tämä asia kawi yli heidän ymmär-
ryxenfa. Kyllä näit he, HERra oli racas; nwtta nijn käsitithe nwös, että HENran wanhurscaus oli yhtä suuri, cuin hänen rac-
kaudenfa. Wähän kyllä arwaisit he sitä, että Jumala ihe cauttan-
ft oli sowittawa mailman itze canffanffa: wielä wähemmin taisit he
hawaim, että Hänen ainocainen Poicanfa, se siunattu lEsus, oli
jättämä ilonsa taiwasen, ja lähtewa sen siahan pilcfaa, häwäistustHja fanomatoinda waiwaa, sekä fieluns että ruuminfa puolesta karsi-
maan ia ulosftisomaan: mutta caickein wähimmin taisit he ymmättä,
«ttä Christus oli panema hengmsa mihollistensa edestä Taja mahla
M)t siis syystä hywastH caicsi liha sowään ihmettelemiseen langeta, ia
ynnä nmnustaa, että tämä oli mpos werraltawa sijhen kirjaan > jota
ei yxikan woinut taiwasa eli maan päällä awata, cuin ainoastans ca-
riha joca tapettu sn, Ilmest. k. s: ?, s. Jos nijn on asiat tai-

jofa caicki sula kirckauS on. Jumalan kirckauden walosta;
min mitä mahdamne sijs me maiwaistt maammadrt ajatella maan
päällä, fosa pimeys m idän ymmärryxemme silmät fvwaise? Ah ih-
meellinen rackausl Ihminen langeisi, ja hänen langemnresansa ei loi,
stanm yhtMn awun,kipinätä taiwaascen, cuitenain armahti ia raca-
sii Jumala häuda nijn corkiasti, ni.n nisn sydämmellise-
fti, mä hän andoi ulos amocaifen Poicanfa: O wenaloinda, On»
Mmaloinda mckauden osoeusta!
, Suuri Jumala, Sinä Taiwäan HENm, sa Mailman ihmel-»men Hallitzia! salli meitä Sinun lapsiäs sywimmäsa nyt
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pulMella sinun cäntzas. Waicka me nyt Mistäpäin hawaitzemmH
ja ihmettelemisellä ymmärrämme sinun siunatusta Sanastas, että
syudisten yiusrakennus helwetisia oli nijn muodoin mahdollinen, että
sinun Poicas, mjncuin mcarätöin Jumala oli lähtewä sinun helma-
stas maan päälle miehuutta ottamaan, kärsimään, ja nijn sitten cuo-
lemaan, nijn mikä oli cuitengin se kehoinawainen syy, joca pacotti
ftdändas näin palawasti, näin sydämmellisesti Cansoja racastamaan,
ettäs nain corliahan walicappaleesen rupeisit ryhtymään? Sinä cor<
kein Armahtaja, et tarwinnut meitä, sillä Sinä olit itzesäs yhtä
autuas, waicka jocainen meistä vlis helwettijn huckunut? Sinun
pyhydes ei olis mitään kärsimään tullut, ehkä me olisimma caicki
perkeleitten seuraan jäänet waiwojamme walittamaan, itkemään ja
parcumaan, silla sinun kijwaalla wanhurscaudellas oli täysi syy waai
tia ijancaickista costoa meidän ja meidän jälkentulewaistemme päälle.
Mikä oli se, joca kehoitti sinua ottamaan wierasta Maxoä syndisten
hirmuisten fyndein edestä? "Me luemme Historiasi yhdestä Grekan"
maan neitzeestä, Athecais nimeldä merkillisesti, että hänen Isänsä"
Leontius Atyenistä, testamenteraisi cahdelle hänen pojallensa caiken"
hänen runsahan omaisuudensa, andain ainoastans tyttärellensä kym-"
menennen osan, sanoden, että hän luonnustans oli nijn caunis, iha-"
na, ja nijn hywillä awuilla caunistettu, ettei hän enämbätä perin-",
dötä tarwinnut: Cuingas käwi? Hän kövhty; ja köyhydesänsa pao"

keni Keisarin Theodosiuxen Howijn, Hänen S'särenfa Pulcherian''
tygö, Constantinopolihin; Mutta wijpykö hän siellä cauwan? Ei;"
sillä inijn pian cuin Keisari hawaitzi hänen ihanan näkönsä, cauni-"
hit tapansa, ja loistamat awunsa, corotti han händä morsiamme-"xensa ja wihdoin awiveumpanixensa." Tähän kehoitti Keisaria mor-
siammen corkiat awut; mutta mitäs löysit Sinä corkein Rackaus
meisä, meisä sanon minä lviheljaisila, joidenga päälle fin H catzoit
tairoasta, nähdäxes, jos jocu meistä sinua eheis: Mutta cuin-
ga käwi? Ah! me olimma caicki poikennet pois, caicki olim<
ma me relwottomat: ei ollut ?xirän joca teki, ei ai-
noatacan, Psalm. 14: 3 Mikä oli se, joca kehoitti sinua meitä
awuttomia racastamaan? Eikös Engelit langenneet? langeisit totise-
sti; mutta se langemus cuitengin sysäis heitä alas tmwaasta: teki
heitä perkeleixi, ja helwetin onnettomin asujamixi: eikö he olleet yh-
tähywin sinun kattes-leco, cuin mekin? mingätähden piti se juuri
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tunluman nain: Ki GnZeleitä, waan Abraamin siemenen «n hckn
pä<lllens ottanut, sbr. 2:6. Jaa, meidän waiwaisten päälle ajattelit
Sinä, mikä oli syy? Sinun rackaudes: sinun palawa rackaudes:
sinun pohjatöin rackaudes: edemmäxi emme pääse; tasa täyty mei-
dän ottaa järkemme fangiri, ja yrinkertaisuudesa uscoa, että HKR-
ra, se suuri ihmisten Armahtaja, racasta Cansoja; ja tosin; nijn
corkiasti, nijn sydämmellisesti, että Hän on andauut ulos ainocaifen
Poicansa, loh. 3:

Suuri on Isän rackaus; mutta suuri on myus Hänen Lah-
jansa. Lahja joca on callihimbi cuin taiwas: Lahja jota ei taiwas,
eikä maa. käsittää taida: Lahja, juuri nijn corkia, cuin itze cmdaja:
ei Engeli, waan Jumalan ainocainen Poica. Jumalan ijancaicki-
nen silmächalu, ja Hänen olendonsa juuricuwa: catzos, minun Nac-
kaani! sen werrattoman Lahjan cmdoi Hän. Jumala, Isän perso,
nasa armahti, ja ijancaickisesa neuwonsa-piteesa paatti että ihmmm
piti lunastettaman: Jumala, Pojan personasa otti päällensä lunastu-xen työn, ja lupaisi tehdä Isällensä sencaldaisen uhrin, joca ijancaic-
ki>esti kelpawa oli: Jumala, Pyhml Hengen personasa, toimitti sen
woimallansa; ihmisille sielun-hywäxi ja autudexi: Catzo nijn luma-»
la itze cauttansa sowitti mailman itze canffansa; Eatzo nijn racast»
HHRra Canssja.

Että yxi luondocavpale racasta toistansa, se «' ole ihmellmen;
mutta että se suloisin racasta sitä, riettainda:. se pyhin sondisinVa:
Luoja nijn luondocappaletta, että Hän lasteupi Taiwaasta kirotun
m.,an päälle, pilckaa ja waiwaa, karsimaan, se on ollut, se on
paraicaa, ia se on edespäingin olelM »xi sywa ihmeen-ainet caikelle
lihalle. Mutta wielä tätäkin ihmeellisembi nälyy se oleman, että hä-
nen racas Isänsä rassi lEsuxen jäälle »vuodattaa caicki Hänen wi-
hansa catkerimmat maljat: jättää hänoä nijn sywäan sielun murhe-sen: panna hänen pyhää ruumistansa werta hicoileman, ja lastia Ha/nen päällens nijn rastahan lMvetin kiwun ja waiwan.

Ihme ylitzen caickein ihmetten! HKRra racasta nijn Can<sia,
M se Woitnallisil» gndoj silog itziänsä: nijn, että se ihanin andoi

syl-
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Mssella itziansa: nijn, että se pyhin andoi lyödä «tziansä' nijn, elta
se wanhurscahin andoi duomita nijn elta Cunnian HER-
ra andoi ristinnaulita ihmsä: nijn, että ihe elälnä andoi cuoletta
,'tzensä: Sentähden ei taida Apost. pyhä Pawali Mlmtoin, cuin tä-
män sanomattoman rackauden ylistyxexi, huuta sanoden: Sijnä 5-
listää Jumala racfauttans meitä cohtaan , että cosca me
»vielä syndiset olimma, sn Christus cuollut meidän edestäm-
me, ROM.S: 8»

Cuca olis siis nyt, joca ei tahdois tunnustaa sitä HERraa
Coxkiaxi, joca Cansoja nijn racastaa? O Jumala! olet Ju-
mala ja ei kengäan muu: ei cucaan ole nijncuin meidän Jumalam-
me. Taiwaat ja maat owat täynnäns Hänen HERrauttans ja Cun-
niatans. Hänen rackaudtlisa taritzc Hän wielä nyt caikllle Cansoll-
le, nijn totta cuin Hänen edesans ei ole nyt yhtakän eroitusta Ju-
valaisen eli Grekiläisen walillä: nijn totta, cuin hänen werensä onwuo-
tanut caikille Cansoille terweydexi: nijn totta, cuin Hänen armons on
yhteinen; Cuin hänen sanans saarnatan caikille; ja cum hänen
pöytänsä walmistetan caikille: nijn totta sano HKRra, HSrra,
ettei hänelle kelpa jumalattoman cuolema, mutta että
malatoin täännyis tiestäns, ja elais, Hesech. 33: n. nijn tot-
ta tahto Hän caickia ihmisiä autuaxi, ja että he totuden
tundoon tulisit, l Tim. 2: 4- Mmgätähden? Wastaus: sil-
lä hän on itze rackaus,se suurin ja corkein racastaja ja caickeinCan-
sain Arlnahtaja,.

Mutta nijncuin Jumala on iftmeNinen töisänsä, ni/n on hän
«Ms ihmellinen hallituresanfa, ChristMsen kirconsa canga maan
päällä; sijnä, että Hän muutamille Cansoille, anda ja osotta ulot-
tuwaisen rackauden, toisille Mens runsahan ja ylönpaldifen: <atzel-
«amme perään nyt callihimmat Sielut HERrasa, sixi

2:sexi Cuinga paljo runsahämman Rackauden Jumala on o-
sottanut Ruotzin Waldacunnan alammaisille edes nykyisten Paca-
noitten, Juvalaisten ja nijn monen 1200 Christityn, jotca wielakin
Cuollon waHosa istuwat, ja epäuscon pimepdchi waeldnwat.

BZ Smk
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Suuremman rackauden vn Jumala osottanut meidän WMa?

cunnallem, cuin >:sixi nijn monelle tuhannelle Pacanalle, jutca pimey-
de>ä ia sokeudesa haparoihewat, eikä tiedä mitään Jumalan armo-
sta Christuxesa Issuxesa. Ah cuinqa ihmellinen olet sinä corkcin
Jumala sinun duomioiiasl Eikö likemMäxi caxi ilmatta osaa ih-misten lapsista istu wngiasa pacanallisesa pimeydesa, jotca iulkista e-
päjumalan palwelusta harjoittamat? Ongo sijs Jumala wäara, jo,
ca ei osota heille nijn suutta rackautta cuin meille? Ei: Jumala sano
itze Pacanoista: ettei he taida hcitänsä syyttsmixi sanoa:
Rom. i: 22.

Se luonnollinen laki heidän omisa tunnoisansa pidäis oleman
heille curittajana pacottajana Raamattua ja ilmestystä etzimaän.lälkimuisto heidän Isäinsa endisestä walosta, cosca Jumala heidänpaatumuxensa tähden on kyntilä, jalan heidän kesteltänsa pojes siirtä-
nyt; se pidäis myös johdattaman heitä wisumbaan ja tarkembaan
peraanajattelemiseen. Sanoma lEsuresta, ei taida salata itziänsheidän lldämmisäns. cosca Pawali todistaa, että jo hänen aicanan-sa Ewangeliumi lEjllxesta saarnattiin räikille Cansoille, ja nljn
myös pacanoilleckin. Heidän alinomainen cantzakäymisens Christie-
tyin cantza, pidäis heitä Mvs tielle taluttaman. Mutta cosca he
ei tahdo pyytä Jumalala tuta, nijn jättäwät Jumalan angaran wan<
lhurscauden duomiot heitä lydämmensa cangeuteen.

Mutta sinä Corkein Racastaja! cuinga paljo corkiamman rac-
kaudV olet sinä meidän Ruotzimme waldacunnan alammaisille osut-
tanut? Taitanemmaco me nijn corkiari anvata, cuin tulis, mitä
etua Christillinen ylöscaswnmskin matcansaatta ihmisten sydämmnä?
Eiköstä usia wielH nyt Meistä seuranne jouckoa ainoastans tähän
HERran Huoneesen ja tunnustane lEsuxen nimeä/ ei muun jyyn
lähden, cuin että se lapsudesta nijn tawaxi on lähtenyt? Eikö jocu
lvielä tänäkin päiwänä olis astunut epäjumalden huoneisin, epäju-
malia palwelemaan? Mutta cuinga corkiamman rackauben olet sinä
luitengin HENw/ joca wielä Cansoja racastat, meille osottanut?

"

Tussin olimma me ennättänet meidän äitimme helmaan MK»Kndymisen nostetuixi tulla, enneneum Jumala jo cafteen caulta oli
wal-
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walmis lorottamaan meitä armonsa-helmaan: pijrittamäan Meitä rac-
kaudellansa, ja meitä canhansa yhdistämään. Tussin olit meidät»
kielemme ennättänet puhua oppimaan, ennencuin me jo neuwottin
mailMtcmaan sitä siunatttia Issuxen nimeä, joja ainoastans autuus
lhlnisilje annettu on, Act. 4: ,2. Tussin olimma me perään-
ajatuxella oppineet käsiä suumme eteen nostamaan, ennencuin jo mei-
dän wanhemvamme nemvoit meitä lyömään meidän pickuisia kämme-
niämme yhteen rucouxesa meidän Jumalamme tygö. Muitten huo-
lella ja wailvalla, ehkä oma turmeldu luondomme halutvin oli, pai-
nettin meidän pienihm sydämnnhimme lEsuren cuwa, lEsuxen oppi
ja tundo.

meidän päiwamme, ja panvain tullesa teki ra<-
kaudensa enämmin ja enämmin palawammax ja loistawammaxi. Tu-
ssin olimme aamulla ennättänet herätä ylös meidän unestamme, ja
nousta ylös, ennencuin me jo saimme todistuxia hawaita, että
HHRran laupius, joca huomen uusi on, Wal. w. 3: 23. Tu-
ssin olimma me puoli, paiwän aicana joutuneet istumaan meidän
ruoca-pöytämme aarchen, ennencuin meille jo jätettin tila, tuta ftn
HERran sydämmell.stä rackaium, joca kzyhillensti kyllä leipää
andaa, Psalm. 132: is. Tussin ennätti se ihana aurmgo maan
alle waiona, fa pimeys meidän majohimme tungeuta, illalla,
me wuotcesen aiwoimme, ennencuin me jo sydammen ilolla saimmt
nabdä, HERran armo taiwaan sinä päiwänä awoinna seisoneen:
Jumalan rackacm Isän-Helman ulos lewitetyn: lEsuxen weren meil-
le sielunt'rweydexi taritun, ja Jumalan palawan rackauden seuran-
neen meitä meidän polguillamme.

huolens ja leiwl»
ssänsä; nnztta andoi Christityille ynnä sen edun, että he myös töit-
tensä alla taitamat Jumalalansa iloita, Jumalisia ajatuxia pitää,
ja Jumalaa, Cansain Nacastaiaa, cunrioittaa. Sillä Marthal-
la padan «'rela kodasa, ja keitto hnoreesaf Tabithalla soMitöitten-
sä ja ombellurensa alla- ja Elisalla bärkäinfä parisa, on ytt.ihymin
tila cuin IvseMUa Arimathiasta, ja Nicobemuxella, sijnä loista-
wammA mailmasa, HERraa peljätä, Mää, ja ylistää.

15
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„ Nl/t siis minun Nackahani! olico Jumala yhdelleckäan ainoal-

le meistä enämmin welwotettll, cuin nijn monelle tuhannelle pacanal-
le, jotca wielä nyt coveroitzewat pacanallisesa sokeuden-sumusa? Ha-
waitzico Jumala meidän turmeluxesamme mitään, joca olis tehoitta-
nut Händä racastamaan meitä enämmin cuin paccmoita? Ah! kllin-
ga usia Christityistä löytynepi cuitengin, /oca ei kertaacan wiela, pol-
«lllansa ollesansa, hartaudessa ja jydämmen halulla ole kijttanyt Ju-
malala, tämän arwamattoman edun edestä?

Eikö se mahda taiwuttaa kiwicowia sydammiäkin
cuulla pienden lapsucaisten wiattomuudesans hyräilewan lEsuxefta,
caiken mailman »vapahtajasta; jota raitzi ei olis yhtään iloa, näh-
dä silmillänsä, ainoataccm lasta maan päällä, jos meidän ci ynnä
pidäis surkutteleman lapsi-paran cadotusta peljätyxen-cuopasa hel-
wetisä. Ah! nyt on sijs HERra meidän wuoromme, meidän,
jotca Nuotzin waldacunnasa ja Pohjan-maalla asumme, huuta:
«6l3Rra, Sinä olet meidän Ilomme, me. sinun perimi-
ses Cansa, Es. 6z: 16. ja langeta ynnä ihmettelemiseen, sanoden;
Ah HERra, cuinga sinä racastal meitä: sillä sinä ilmoitat Ja-
cobille (Ruotzin waldacunnan asuwaisille) sanas, ja Israe-
lille s<iätys ja oiteudes: et sinä nijn tchnxt caikille pacanoil-
le, Psalm. 14?: 18, »9.

Suuremman rackauden on Jumala osottanut meidän walda-
eunnallem, cuin -:sexi ludalaisille: se on tosi, että luda oli se
Cansa, jonga Jumala oli uloswalinnut itzellens edes muitten can-
sain maan päällä. ludaa cohtan oli Jumalan rackaus peräti ih-
weilinen. Juvalle näytti Jumalan Majesteti itzens näkywaisisa
cuwauxisa sekä Tabernakelisa että templisä: ludaa culjetti Juma-
lan rackaus corkiain ihmetten cautta ulos heidän wihollistensa wer-
tajanowaisesta kädestä: luda istuu nljncuin Drotningl maan pääLa,
luda luojellaan nijncuin Jumalan silmäterä: luda istupi nijn-
euin sinetti Illmalan oikiasa kädesä: ludalle multttuu cowa callio
lähteheri, josta hän kyllitellen janonsa sammutta: ludalle siunatan
syngiä corpi walmistetuxi pöydäri, josta jocainen mies täydellisesti
rawitan: ludalle muuttuu sywä meren pohja wahwaxi maantiexi,cosca
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eosca hän wihollisensa sitrmaawata Ma pakenee: Indalle intti
HENra Autuaxi tekewäisen sanansa: ludalle andoi HENra Pro-
phetat ja Kirjanoppineet: ludan kestella syndy syndisille terweydexi
se ikawään asti odotettu lEsus: Heidän seasans teki hän wcrratto,
mia ihmetöita. Mutta Inda oli cowacorwainen Cansa, pahancuri-
nm joucko, joca ylöllcahoi caikeil Jumalan rackauden.

Illmalan rackaus ei tuscaundunut hänesen wielä, waan lä-
hetti caicki elementit, H.wen palwelian!a ludaa tielle johdattamaan
ja curiltamaan. Maa aukaise kitansa, ja nicleoi nwnda heistä:

Karmeet tulewat, purewat ja pistäwät heitä: HERran wihan tu-
li culutta ja poltta heitä: Sota ja miecka se häwitta heitä: Näl-
kä ja rutto sysää heitä joucottain turpecsen ja maan poween: mut-
ta turhaan, cuitengin huckaan: luda ei tundenut wielä että se oli
HENra. Mitäs tapahdut? ohdacke kypsyi: witlirlioho rupeis nyt
tulelle kelpamaan: kirwes oli jo pitkän aicaa madäinieen pulin juu-
tesa lewännyt: juret pllun alla ne lahoisit: HERran wihan tuuli
puhalsi sen päälle: puu caatu : luda hawitettijn. ludn on sittemyöden ollut kirottu, ja wielä nyt ulosmerkitylla kirourella wael-
dapi maan päällä, nijncuin todistajat Jumalan costonjanowai-
sesta wanhurscaudesta lEstixen weren ylöncatzeen täbden. Se oli
tosi, tällä Cansalla oli suuri rackaus lumalalda; mutta meillä kij-
tos Jumalan! on wielä suurembi.

Juvalainen waelsi pimiain warsoin ja cuwausien alla; mutta
me tunnemma Jumalan clawämmalla. tunnolla, cuin «känänsä he.
ludalainen suitzutta.wielä; mutta prophetictt owat täytetyt, peitet
ja esirippu on poisotettu: me en tarwitze enä seisoa Juvalaisten

canha esihuoneesa, waan saamme Jumalan näösa suoraan astua
armsistuimen eteen, että me laupiudcn saisimme, ja lsp-
däisimme armon, cssca me apua tarwitzemmc, Ebr. 4: 16.
ludalainen näki silmillänsä lEsuxen macawan heinäin ja pahnain
päällä: ludalainen piti uscoman coco mailman Wapahtajan pääl-
le, jonga hän näki naulicuxi ristijn, huudolla ja huocaurilla ylön-
andawan hengens: se oli tosi, hän sai myös nähdä lEsimn ju-
malalliset ihmetöit, joista hän ynnä Raamatusta olis huomannut,

C että
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Mä oli se totinen Messias, ia ettei hän tarw!'tz's toissa 6»
dottaa; Multahan näki lEsuxen sywäsa alendamisensa tilasa; ja
me Christityt näemme nyt lEsuren hänen cunniasans: me tiedäm-
me nyt, cumga paljon hywää lEsuxen esirukouskin taiwcasä tuot-
Wpi catuwaisille syndisille terweydexi. Jumala on nyt sanasansa il-
moittanut lEsuxen mailmalle, niin että waicka me jo elämme lähes
1766 ajasiaicaa sitten, cnin lEsus on syndynyt; ni>n on meillä
cuitenqin suurembi walo sijtä, että lEsus on meidän HENramme,
cuin Juvalaisilla, cosca he nait hänen silmiltänsä.

ludalainen pelkäisi, että jos hän oli llmnusiawa lEsuxen,
nijn oli hän mistawa sekä hengensä että omaismldens; sentähden stl-
nowat he: jos me sanomma Hänen Mctziaxex, tulewat Ro-
malaiset, ja ottamat po-g, sekä meidän maamme, että Can-samme, loh. 11: 48. Mutta, minun Nackahani! mitä tarwitzemeidän peljätä? mitä cadotamma me lEsuxen tähden? Ei mitään:
Jumala on rackcmdcsansa malaisnut coeo meidän waldacundamme
lEsuxen opilla: itzecukin, jolla kipinakan huolda löytyne sielunsaaucudesta, suopi mielelläns sen, että lEsuxen tundo uloslewenis.Jumala on lahjoittanut meille sencaldaisen jumalala pelkawaisen Cu-
ningan, joca mielelläns heittä Cruununsa lEsuxen orjantappuva-
cruunun eteen, ja tunnusta Hänen HENraxensa.

Taallä neuwotan: täällä saarnatan: täällä huutän joca Py,ha meidän Kircoisamme: jocapäiwa meidän Sclouluisamme,' ja
lackamata meidän hlwneisam ia cöcoux-isamme lEsuxesta. Eilläyxi-ckcrtaisimmallakin Chvistilyllä on tila saada suuremman walonlEsuxesta cuin Cuningahilla ja Sangareilla Wanhasa Testamentisä.

lEsusta ei tarwitze jocu ehiä caucana; lEms etzi meitä itzemeidän kircoisam, meidän huoneisam, ja meidän wuoteisamme.maalla et tarwitze jocu kysyä: Cusa on lEsus? maan me löydäm-
me Hänen, hänen pyhacä sanasansa, ja saamme sydämmen ilollaHENran Pyhäsa Ehtollisesa rohkiasti sanoa: Catzo, Jumalat»carltzaa, joca pois ottaa mailman synnit, loh. 1: 29. jata»oamme Handa hänen rackaudesansa syleillä: minun Mwänl
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on minun, ja minä hänen, Cotk. w. 2: 16. Catzol nijn
wa, nijn sydämmellmen on sen Corkeimmcm Armahtajan rackaus
Christityita cohtan: eikö siis cukin nyt mahda ihmettelemiseen joutua,
sanoden: Ah cuinga HERrä racasta Ruotzin» Suomen, ja Pohjan-
maan EansojH.

Sumemman rackauden on Jumala
z:ri) Osottanut meidän Waldacunnallem, cuin muille Christi-tyille Cansoille Jumala on ,'hmelliscsti auttanut meitä

hlös sijtä hirmuisesta epäuscvn pimeydestä, joca muinen peitti mei-
dän waldacundaamme, ja asettanut meidän silmaimme eteen lEm-xen opin si,nä puhtahimmasa walvsa; cosca sitä wastan, niin mo-
net muut, jotca candawat myös nimen Christuxesta, ei tiedä muu-
sia Christillisydestä, cuin muutamista ceremvnivista, sokeuden ja 0-
man woiton pyynnön »kehen alla. Jumalalla on ollut ihmellinen
huolenpito Hänen Kircostansa meidän Waldacunnasamme, edes
muitten. Jos joscus Jumalan rackaus pidais ylistettämän, nijn
pidais se totisesti Ruotzin waldacunnan alammaisilda tapahtuman.

Jos me käymme meidän elämämme juorun läpi, niin saamme
hawaita, cumgci Jumalan sydämmellmen rackaus, eli simdymism,
eli ylöscaswattamisen, eli muitten asiam cautta, on jättänyt meille
suuremmat edut, cuin muille. Meidän nuorudemme ijäsä, cuulu
se «o HERran rackaasta suusta meille jotta Christityt olemnia: Ajat-
tele sinun l!.uojaas nuorudesas, Saarn. k. 12: i. Cosca wan-
hus sawlltti, nijn ei unhottanut HENra luotuansa; waan jätti hä-
nelle rackahan opetuxen: <l)le muille hywäxi csimertixi: ala anna
minun walittaa, ettäs olet Harmat carrvat saanut, ja et sit,
tekän sitä huoli, Hos. 7:9. jos muutoin tahdot, etten minä
heittckis sinua pois wanhudesas, engck hvljäis sinua coscas

tulet, Psalm. ?i: 9. Cosca meille l)>M)in käypi, ja me
HENralda slunatan, lähestyy HENran rackaus meitä, ja neuwo
meitä näin oikein wneldamäan: Cosca wielä aica on, nijn tchtät
jocaitzelle hywää. Gal. 6: 10. ricastucat tsisck, an-

4»ae«t hxwÄlä mieleM, olxat awullistt, 1 Tim. l): »8. rvab-
C 2 «p"
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wisiacat cutzumisenne ja wal-hemistnne, 2 Pet. 1: 10. Waaft
ennen caickia laittacat pelwolla ja rvapisturclla, että te au,
tuaxi tulisitta, Phil. 2: 12. W! cuinga paljon aicaa on mei-
dän Jumalan jattamX meille parannurcxi? ah kllinga paljolla dil<
jaifuudtlla on se wäkervin hallitzia duominnut meitä, ja hal-
linnut meitä nijn paljolla Wijs. k. 12: 18.
Meistä mahta se sijs cuulua: Autuas olet sinä'lsrael, cuca on
sinun caloaises? G sinä (Ruoyin) Cansa,joca HLRrasa au-
tuaxi tulet, s Mos. 33: 29.

Että HENran rach.us on palawa meitä cohtan, näemme me
jällens maallisista cappaleista.

l:sixi) Silloin, cosca hau lahjoitta meille ja
wän Hallituren. Asetta ihmisiä ihmisten talultajiri: Anda nijlle
jotca hallituxesa istuwat, ymmärryxen, wijsauden, toimen, waan en-
nen caickia Jumalan pelwon: nijlle jällens, jotca cuuleman ja tot-
teleman pitä, llscollisuuden, y.htapitawäisen sydämmen, ja halun re-
hellisyyteen: Silloin cosca HERran käsi nostaa Sangareita Can-
san keffelle, jotca oikeuden tunnosta kijwastelewat caickia julki-wää-
MtH wastqan, ja suoiclewat lakia, järjestystä, ja yhteistä
jos nain tapahtu, nijn hawaitzemma me, että HERra wiela raca-
sia Nuotzm- ja Suomen-maan Cansoja.

2:sexi) Silloin cosca hän on jättänyt meidän Maldacundam-
me äärille seka sisällisen, että ulconaisen rauhan ja lewon: estänyt
wihollisten jlilmat paällecarcauret, ja nijn sowittanut että me cukin
ilosa taidamme istua meidän Ficunapuumme alla, ja rauhan silloi-
sia hedelmita poimia: cosca näin on asiat, nijn on mercki sijhcn,
että HENra wiela racasta Cansoja.

z:xi) Costa Hän siuna Säätyjä ja itzecutakin wircamiesta hä-
nen wircansa toimituxisa. Cosca Hän maan andaa hedelmatä can-
daa, ja jo näky täyttänexi toimellisten työmiesten helmat runsahilla
lahjoilla, ja suurella siunaurella. Cvsca Hän on andanut ikänäns
cuin coco luonnon yhdistää mimansa, jq sittm jättää wiriville ka-

sille
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Me caickia, mitä he seka waattehexi, ruari, ja muuxl tarperens
tarwinnewat: sijcä näemme wielä/ että HCNra racasta Cansoja.

4N'i) Cosca HERra wastautiset tiedot ja tarpeelliset, tähän astisalatut taidot, meidän seasammc ylosautta; joideuga paalletarcoi-
tus on olewa, waldacunnan enaneminen, elatus keino, ja yhteinen
enni: ja wijmcisexi, eli

s:xi) Cosca Hän eulletkin terween ruumihin, joca on cal-
lis Jumalan ando ja lahja, eitä me sitä suuremmalla wireydella ja
ilolla taidamme meidän cutzumisemme-wircoja toimitella. Elämä
ja terweys ei seiso meidän woimasamme, waan HERran kädesa.
Me olemma hcicot cappaleet, jotca en paljo kärsi: sarviset, jotca
pian murenemme: sokiat waellus miehet, jotca nopiasti combastum-
me: en me tiedä sisälle taicka uloskäymistamme: meitä cohtawat
jocapaiwa lukemattomat tapaturmaiset asiat; ne olisit woimasa mei-
tä turmelemaan: en me taida itziamme warjella: hengiamme suo-
jella, taicka cadotettua terweyttämme iällens woittaa; cuca sijs ei
näe, että HENra on racas; ja Hänen rackaudensa palawa, jo-
en meitä eläwinä warjelee hamasta <iitin cohdusta , j<l
tekee meille caickia lMvckä? Syr. 52: 24. senlähden ei meil-
le HGRra tziLßra, waan Sinun nimelläs anna cunnia.
Psalm. iis.: 1.

Näin on nyt Jumalan armon cautta lyhyelda yxinkertalsilde-
sa edespandu, Jumalan sen corkeimman Canjain Nacasiajan sy-
dämmellincn ja palawa rackaus: i:sixi Caickia Cansoja cohtan yh-
teisesti , ia 2:sexi Nlwhin Waldacunnan alammaisia cohtan erino-
maisesti, edes pacanoitten, ludalaisten:c.

Nyt minun Rackahimmat Sananeuuliani! jos te tietamaatt
»l<tta tulleet Jumalan, sen corkeimman ihmistenpä Cansain Ar-
mahtajan M Racastajan palawata ja sydammelliM Mautta; Ma
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Hän on ei ainoassans mcastanut caickia Cansoja, waan myös ei
rinomattain Ruotzin Waldacundaa, Pohjanmaata, teitä ja teidän
lapsianne; nijn tule myös teidän tietä puoleldanne, mikä teidän
welwollisudenne on tätä HENraa cohtan, joca Cansola nijn on
racastanut. Minun Nackahani! tähän pitä teitä Apostoli pyhä Jo-
hannes ihanalla vpetuxellansa johdattaman: Sanat owat kyllä lyhyet,
mutta corkiari näkyy nijden sisällepito: racastacam Händä (lu-
malata) sillä l)<in racasti meitä ensin, i Joh. s: Suuri
Jumala! tämä olis kyllä lohannexen My, ja sijnä siwusa Sinun
oma waatimises meilda sinun lapsildas tänapän, sen tietää ei yri,
toinen, eli colmas meistä; waan sen käsitän, me enimmitten caicki.
Mutta HERra lEsu, Sillä tarkin sydändan tutkia! minä häm-
mästyn, jos sinä ruwennet meidän sieluimme tilaa tutkimaan, ja
en taida muuta edeldäpäin nähdä, cuin että Sinulla on wahwasyy usiata meistä köyhistä nain tygöpuhutella: minä tunnen tei-
tä, ettei teisä ole Jumalan rackautta, loh. 5: 42.

Te suruttomat, ja si)nnin cauhian ikeen alla wiela Nlickuwai-
set Sielut, te otetta totisesti sijna jurkeimmasa tilasa, nijn cauwan
cuin t< kijttamättömydesimne tundemattomasti HERran rackautta
nautitzetta. Teidän sielunne tila on sitä enämmin surkuteldawa, jo-
ta enämmin wapaehtoinen meno, autuden asioisa,, näkyy ulosle-
wittäwan itziänsä teidän sydammisännä. Cuinga usta teistä löyty-
nee nyt sijna tilasa, joca olis walmis sydammesansä walittamaan
langenneen Christillisydenfä yli? cuca tunnustaa sielunsa oleman nijn
surkiasa tilasa, että se olis wiela ylön kylmä, ylön pensiä ja wa-
Mhacoinen, ja ettei se wielä ole tullut coscan Jumalan rackau-
delda ylöslämmitetyxi? Sencaldainen «valitus taita, m,ncuin Ju-
mala parahiten näkee, löytyä kollä harwan eaton alla Christicun-nasa. Mutta sitä. wastan, paranna Jumala! mitä nähden enäm-
min suruttomain kestellä, cuin loabin wääraä syleilemistä: lu-
daren petollista suun andamista: Petarin onilettomia waloja: I-
smaelin häwäistysta: Achitophelin määriä neuwo?a: Absaionin cat-
keruutta ja Saulin wainoa? Nämät wirittäwät ulos usiamman
<ynnin,paill!ln, cuin Mizpasa, ja usiamman w>ritctyn wercon, cuin

Hos. 5: i. joiza macaa syöttänä Sodoman omenat,
pm» eautM owat, waan sisäldä tapmUns saastai-suuc-
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suutta; minä ajattelen silNläin pyyM, lihan himot, fa ylpiaS Elä-
mäkerta. Mutta auta ijaneaickinen Arniahtaja! cninga usia Chn-
siitty nijtä suruttomain seumsa syöpi? eikä ajattele perään, että
namat omenat owat samasta laadusta, cuin se kirja, jonga Johan-
nes söi: se oli makia hänen suusansa nijncuin hunaia; waan
cuin hän sen syönyt oli, carwasleli se hänen
Ilmest. k. ia: »o. Tästä tapahtu, että rackaus se kylmene: u-scon wijmeinengill kipinä sammuu: jumalattomus enäne: perkele
ei tarwihe nu»uttaa itziansä walkeuden Engelixi, silla tämä Can-sa jyndiä tekee Absalonin canlia walkialla paiwällä. Eikö silloin
mahda se sielu, jolla liene kipinäkan huolda sielunsa autudesta,
huocata : Ah woi, että me nijn syndiä tehnet olemma,
Wal. w. 4:

Te jallens ulcocullatllt ,'a tecopohät, jotta oletta stickelammat-
la muotoa harjaunneet liehacoitzemaan Jumalanne cantza, mitäs
olisitte sanowat, jos lEsus nyt- lahestyis itzecutakin teista, tällä
lysymyrellä: racastatcos minua? kyllä tiedän minä sen wisiisti,
että jocainen teistä olis nopia Petarilda sanoja lainamaan, ja näin
lEsusta wastaman: HSRra I<3su sinä tiedät että
racastan Sinua: Mutta jos lEsus ftnpäälle sanois: caitze nyt
siis minun Lammas-laumaani: taluta aututeen nijtä sieluja joi-
den edestä minä hengen»' pannut olen: enanna minun waldacundaa-
ni: hawitä perkelen waldaa epäuscon lapsisa: ole minun köyhille
weljilleni ja sisarilleni awullinen: älä racasta mailmaa: pane pois
ahneus ia hecumallinen meno: euoleta sinun häijyjä halujas: etzk
minun weresäni sie,us,terweyttä; nijn
ffian canya cuolinwuoteesanne lEsustanne wastata? 2lh
muista nyt, cuinga minä sinun edesäs «len totudesa j»
waalla sydämmellä waeldan«t. ja tthnyt mitä sinulle on
ollut otollinen. Es. 38:3» Eikö silloin lEsurella olis täysi sW
teitä cohdata. teco-pybyden tackia teidän seljastanne poisrijsua, ja
paljastaa teidän häpyanne, sanoden: SinuUa on porton
että taida häwetä, ler. 3: 3. ettäs olet pensiä, ja et kyl-
mä, että palawa. rupean minä sinua minun suustani,s
loeoxendamsan/ Ilmest.k»3:i6.

23
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Sinä Ruotzin Waldacunda! sinä Pohjanmaa! sinä Christil-

linen Paldamon-Seuracunda! jos jollaculla Cansalla on olluj syy
huutaa HERran palawata rackautta corkiaxi, nijn on totisesti si-
nulla ollut, se suurin; mutta uletcos oikein käyttänyt caikcn hänen
rackaudensa osotuxen alla itziäs? Tosin uijncuin 3»aAmmi, se on,
ei nijncuin minun Lansani, Hos. i: 9.

Meidän CuningMsen Istuimemme on Jumala kaunistanut
jumalisella, wijsahalla, ja hurscaalla Eunmgalla, joca Saar-
nawiran cauttä jaliens tänäpan pyytää kecoittaa rackahita alam,
maisiansa tundemaan lumalata sixi armahtajani, joca Cansoja
racastaa.

Meidän rajoilemme on HENran rackauS jättänyt lewon ja
rauhan, cosca muutoin eripuraisuden, perkele nostaa waldacunnan
waldacundaa, Cansaan Cansaa, ja säädyn säätyä wastan: Mut,
ta cumga moni muistanee, nijncuin pidais, rucouxisansa HENral-
le kijtosta andaa rauhan edestä: ft on työ, joca monelda enimmi-
ten tekemätä jäapi.

Meidän elatuxemme keinot on HENra, rauhan liepehesä, cruu-
nannut suurella siunauxella, joca cuitengin syndiseldä Cansalda e-
palucuisella muotoa wäärinkäytetän, synnin, h/cuman, coreudcn,
ylpeyden, ja jumalattomuden edesauttamisexi: »mutta sinä nuria
ja secaseuranen Cansa, nijnZss sins HlLßran maxat,
ss Mos. 32: 6.

Meidän Waldacundamme on HENra siunannut enimmiten
uscollisilla, uutterilla, ja kijwahilla Sielun-paimenilla, joista et
lnyöstän Sinä..Christillinen HENran Seuracunda ole ollut osa-

.toin. Tekis Jumala ettäs ol>sit rucouxisas Elon-HENralle lE-
suxelle andanut sydämmellisen kijtoxen, joca on lähettänyt uscollista
työwäkea eloonsa: kyllä safirnatan täällä, kyllä opetetan, kyllä neu-
wotan, ja kijwastutaan, wasymätä,. puuttumam: mutta sit-
ten cosca me olemma wäsyxiji, asti puhuneet, saarnannet, huu-

ta-
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taneet, la el näyckan hedelmää; nijn täytyy meidän, Slnä Cor-
tein-Paimen! wesisilmillä, ftdämmcn kiwulla, la mielen lewotlo-
nudM, kaändyä Sinun puslehes talla wanhalla, euitengin to-
tisella wallluxclla: slLßra cusa usco meidän saarnamme,
Es. n: ~

HERra lEsu! crsea minä asattelen sinun rassaudes päälle,'
euinga palarra, euinga sydammellmen se on, «uinga Sinä coco
päiwän (myös meidän, sinun palweliais cautta) roeotat kät-
täs tottelemattomalle Cansalle, joca waelda ajatustens jäl-
ten, sit<l tietä joca il hywä ole. Es 6s: 2. ja toiselda puo-
lelda ihmisten eowuuden päälle, ettei heille eoscan na» »vesitän sil-
mihin tulelvan, ei coscan lijcuteta, eikä coscan ajattele heidän eli
onnians, taicka ladotustansa, nijn kiwistelee minun sydämmcni, sie-
luni hämmästyy, kieleni waickenee, ja suuni se tulee aanetlömäxi:
mitä minun pitä en<l puhuman? sillä sinä tunnet palwclias,
OKRra HKRra, 2 Sam. ?: 2a.

.lEsuS tehkön, minun Nackahimmät Sanancuuliani l ettei
teidän kijttämättömydenne waalis lEsusta, joca tähän asti on tei-
tä sydämmellilesti racastanut, teitä lähestymään nijncuin Juvalai-
sia sanoden: humalan waldacunda pitä tcildä otettaman
pois, ja Annettaman pacanoille, jotca sen hedelmän tcke-
»vät, Matlh.2l: 43. eli nijncuin Pawali ,'a Baniabas: teille pi«
ti ensin Jumalan puhuttaman: rraan että te sen
hyljäätte, ja luetta itzenne mahdottcmiri »jancaickisccn elä,
mään, caho, nijn me käännämme mettämme pakanain tx--Bs, Tecv k. 46.

Mutta cumpasengo vlis syy tähän, sinungo lumalas eli si-
run, jos HERra sinua ansiosta nijn ran.qaisis? ei HENran; sil-
lä sinä Israel olet itze wicapää sinun cadottixces. Le le"'säle,
min asujat, ja (paloamon) miehet; duomitcat nyt minun,
ja minun wijnamäkeni wälillä: mitä sijs olis enämb» mi.
nun wijnamäelleni tekemistä, iota en minä hänesä tehnyt
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«Ie?-Es.-5: 3. Minä kiLyn slnulda tätä sinä pyhä HERran huy-
net, josa nijn usiain kijwasten sielun paimenden woimat owat culute<
lmxi tulleet? Teildä te nurcat, te seinät ja pilarit, jotta oletta he-
linän wastan ottaneet, nijncuin paljosta Jumalan sanasta? Si-
nulda sinä pyhä A«tari, josa Jumala wmymätä on sihdistä ra-
winnut Poicansa kallijlla ruumihilla ia siunatulla werellä?
Olisco Jumala enammin tainnut racastaa tätä Wijnamäkiä, cuin
hän racastanut on? Mutta mixi hän sijs cando. pahoja mar-
joja, cosca minä odotin hänen wijnamarjoja candawan?
taita lEsus kysyä? Es. s:

Aiatelcam siss perään lEsnren Nimesn l wsca macaa meidän
-puolellamme. Me walitamme kyllä ludalaisten yli; me huudam-
me, että he olit paatuneet; me taidamme ihmetellä heidän vlihens;
mutta itze olemme nijn pensiät, nin cowacorwaiset, niin tundemat-
tomat, ettemme näe wih.liäisembää tilaamme: ei yle sijs
jos Tyrolia ja Sloonilia on olewa huotiambi duomiopäi-
wiin<z, Match. II: 21.

Mutta cauwas menen minä fo asatusteni Canfa: wscas sft
kipiä Rucouspäiwa Saarna, näky» syndineil a,'attclcwan: Emut-
tonms näky fo cvhmwan minua, sa>wden: Saarnaa minulle su-
'loiftsti, Es. za:,o. U)e sa minulle 3wnin wirsi, Psalm.
137: 3. jaa, HENra tietä että me sielun paimenet tahdoisimme
sen tehdä, mutta meidän täytyy »varoittaa syndistä, ettemme huc-
kllis hänen cantzansa. Kerran cosca caicki saamat päätetan, cuu-
lu se lopuxi ca Me mikille coir lle, jot<-a ei crrittaa tai-
da, näitten sieluin weren olcn minä waatiwa sinun
tckdestäs. Hefech. 3: 20. OtM se siilon, Rackahin lEsu he-
delmä caikista meidän 'Nueouspäiwn saarnoistamme, enätä Peluin
ladotusta? O HERra älä kn, duomiolle sinun heicon palwelias
cansia! minä tahdon »väärille opitta sinun tics, että shndi-
sct tygös palajaisit, si: Sentähden minun» Racka-
hani! laittacat pelwolla ja wapifluxella, että te autuas
tulisitta/ Phil. z; «. M rackahat «peljet, minun fsdä»n-

Me-
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Menl halu ja rucous on lumalan tyZ5 teldckn edestän»»R,
että te autuaxi tulisitta. Ro n. io: i.

Nyt sinä hercka sielu ja ustowainen Jumalan lapsi! joca o-
let jo saanut maun sielusas Jumalan palamasta rackaudesta; nu-
hinga kehoittaisin minä sinua muuhun cuin lumalalles kijlosta
weisamaan: Rijtä Hiäßraa minun sieluni, ja calcti mit«l
minusa on hänen pyhää Nlmeänsä: kijtä minun
sieluni, ja älä unhoda mitä hywää sinulle tehnyt on lc.
H>salm. 12;: 1,2. Sinun sielus on totisesti amuallisesa tllasa.Aos sinä waelluxes alla sijhen uuteen Jerusalemiin tahdot rucoil-

nijn sei>o sinulle armon taiwas awoi, ja lEsus on cuulewa
sinun rucouxcs äänen. Jos sinä etzit lumalatas aicana,cosca hän Isällisestä hywäntahtoisudesta, on itzens poiskätfenyt?
Mn ei taida Hän cauwan lymyttä itziäns, cosca hän huu>
tos ja itcus, nijn huuta hän: Läsä minä olen: täsä minä
olen: Jos sinun wircas huoli paina sinua? laste pääs Jumalan
Helmaan, hän on sen sinulle helpottama. Jos sinua wainolan?
Saulin keihäs se ei tapaa sinua: Mitophelin neuwo estetään: lu-
znala taluttaa sinua neuwollans, ja corjaa sinua wijmein
cunnialla, Psalm. ?;: 24. Jos sinä olet sywäsä sielun ahdistu-
xesa? Jumala on lohdutuxen Isä: jos Dawidin harppu taisi ila-
huttaa Saulin lewottoman hengen; nifn poimi sinä itzelles lohdun
tusta Jumalan sanasta: lo,s HENra jähetti lohduttawaisen Natha-
nln murhellijen Dawidin tygo: sa ilahuttawaisen Elin, ickewan Han-
nan lygö: niin Hän on sinua lohduttaxensa panewa palweliainfa suw»
hun numat sajiqt: l.ohduttacat, lohouttaeat minun Cansaani;
wahwistacat wäsyneet fädet; tuetcat nMndyneet polwet;
sanocat heicksmieliMle: olcat turwas, Es. Zs: 3, 4. Cosca cuolin
hetkes lähestyy, ja jos Perkele rupea sinua peljattämään, nijn tai-
dat Pawalin canha sanoa: Cuca tahto päällecanda? Jumala
on joca tekee wanhurstaxi, Nom. 8: zz. Caikein sinun sielus
wijmeisten taistelemusten alla, taidat sanoa: näjsä caitisa minH
y! tzenwoltan, hänen cauttanZ joca minua racastanut on,
Rom. z: 37. ja juuri cosca sinun henges rupia ruumihiftas pois er-
jamään, silmäs euoleman umen kijnnj waipumaan, ja heMNwe-
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to sydammesiis seijaytamaan, saat ilolla taiwaafen sanoa;
minulle on laupius tapahtunut, i Tim. i: i6. sillä nyt olen
minä löytänyt sen, jota minun sieluni racasiaa, Cork. w.z:4.
<shrist«s on minulle elämä, cuolema on minulle rooitto,
Phil. i: »i. nyt en pelkä minä, jos wielä mailma huckuis,
za wuoret kesselle merta wajoisit, Ps. 46: 3. nyt cuolema,«usa on sinun otas? helwetti, cusa on sinun woittos? kij-
tos olcon Jumalan joca minulle woiton andanut on, meidän HE3>
»an lEsuxen Christuxen cautta, »Cor. 15: 57.

minä nyt aiwon tähän tygipanna Amen> nijn tahto
«itleelli langeta Prophetan sanat: minä sanoin: huckaan minä
työtä tein, turhaan ja tyhjää» minä iäjä culutin wäkenit
cuitengin minun asiani on Hsßran, Es 49:. 4. mutta mi-
nua ilahuttaa Jumalan lupaus: minun sanani ei pidä tyhjänä
palajaman minun tygöm: ja sen pitä menestymän, jotH
«varten minä sen lähettänytkin ole», Es. n: n. Jumalalla on jo>
kiitos Jumalan! muutambin, ja lEsuxen awutla saapi Hän wielH
usiamman, joca sanosa uscva taitaa: ei cuolema, eikä elämä,
ei engelit eitä esilvallat, eitä w<ttewyd«t, eikä nykyiset, ei-
tä tulewalsct, eitä corkeus. eikä jywyys, taida minua lu,

wslan rsckaudesta eroitta, joca on Chri-
ftuxesa, meidän HKXrasamme:

A M E N.


