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Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.
» § Otteks te taida aikain mcrkeja duomi.

ra? T<unkaldaisen soimaus»k>,smm,xen kautta
nuhtelee Waoablaja lesus epäuffoifta ia ulto«
ku.alutta Phariieuria «a Saduceuxla, kosta de a«
»>ott Käneldä, että Han merkin Tcmvaaua oso als iu il«
le; Ia tällä kysymyxella' näottäa myös Heira le,sus, kuinga tarpeellinen kaikkein ackain iymisllle se
on, että Ke tarkimmaui koeltelisit la taitawimmcmi
tutkint niiden-a:kmn merkeiä loina he eläwit. "Et»
teko te taida aikain merkeia duomita"? Niinkuin
nämät lesuren kalliit Vanat Luetan Mattheuxen
Ewangelmmi-kirjan kuudennesa Lugusa loista kym»
lnent?'!, >a wers. z.

2§. Katsokaa!, ah! katsoit peliästyreNH, minun
siunatut Sanankuuliani, kuinga kauwas ne wihel»
jälet lnmiset astuwat Keid.n sokeudeiaus, yn eyde»
j '!s,unel'aisudesans w paatumuresans, kosta se ka«
dottawalnenepäusto sodcimmesä hallitee a kosta
Ie uren »ulmimmat wiholliset ej tai»eet el» woineet
tomdesa lesuren suuria inmetöitä wastaan kuin K'n
maan pää «ii la maailisisa asioisa teki, mitan wilpiH
osottaa waan kaikki todiiit hänellä, että H.>n
ja el sfnq w muu oli Messias; Siiloin anowat he
«vielä merteiä Taiwaasla. IkäiMs tuin he olisit
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tahtoneet sanoa ilesuxen piti osottaman heille jotain
erinomaista/ niinkuin Moses annoi sataa Mannaa
maan päälle 2 Mos.kirl. 16:15. losua annoi Au,
ringon alallans seisoa Gibeonisa Josuan, kirj. »o:
12. Samuel jylistäck ja sataa»Sam. tirj. 1217. iaElias tulella Taiwaasta polti wihollisens 2Kuning.
kirj. l: 9, <o., sitten äffen kosta lesus jotain tain,
kaldaista tehnyt olis, mutta ei ennen, tahdoit he
wastaan otta händä nijnkuin sitä totista Taiwaasta
lähetettyä Lunastajata. Leppein Herra lesu! sins
minun sieluni armollisin ystäwä.' Nain saan minä
nyt taas nähdä sinun sutten seasa. Sinä makia
3öapahtaja! olit tosin itse se suuri TaiwaaUinen mer»
ki,ionga Herra luwannut oli Csa.Prophet.7-.14.,
mutta ah! kuinga usein sinä sait koetella ia hawai»
ta, että sinä olit pandu merftxi, jotawastaan sano,
tan Luc e: 34. O! minulle näky, kuinga sisällisesti
sinun herkäs sydämes ahdistettiin ja kuinga rastaa»
M sinä huokaisit hengeläs Marc 8: »2. syndisten
kowuden ja sowaisturen ylitsen; sillä, rakas sielu,
eikö heillä ollut yldäkyllä ylitsewoittawaisla tundo»
merketä sijtä, että heidän armoetsikko-aikans oli
Messiazen tulemisen kautta käsisä? Eikö he jo olleet
nähneet ja kuulleet niitä kaikkein suurimbia merkeiä
myös Taiwaasta? Osittain Engelein ilmoitusta iasitä ihmellistä Tähteä lesuxen syndyisil Luc. 2: ,3.
Osittain kosta Taiwas aukeni, Jumalan PyhH
Hengi alas astui ja Jumalan oma huutawainen
ääni kuultiin lesusta kastettaisa Matth. 3:17. Ei»
köstä nämat kaikki olleet kyllä suuret merkit Tai<
maasta? Woi sitä kauhiata epäustoa, joka näkewil,
ls silmillä ei näe, ja kuulemilla korwilla ej kuule,
Luc.B: «o. Ia woi sinuas sinä jääkylmä ja kiwiko,
wa ihmisen sydän, joka ett niistä kaikkein leppeim»
mistä rakkauden ihmeistä tottele etkä salli sinuas
mjldä taiwutetta ja lsmmitta. "Eli ettekö te taida
Oikain merkejä duomita"?

3 §. Juutalaiset anoit merkejck Taiwaasta ainoa-
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sians pelktsMs heidän epänFoans, mutta jos he
tosin olisit totudesa ottaneet waarin sen azan mer»
keistä, >ona he elit, niin ei fte millan muotoa olisi
tarwinnet yhtsn merkii Tmwliasta. He katselit
luonon merkezä, suure-a tarkkaudella ja teit niistä
heidän päät'j'ens, mutta olit.he niin
«nchahat silnä tarpeellisimmasa asiasa? Taiwaan
muodosta tunsit he ilman muutozet >aMm heidän
aj?eleens ja keinons sen takeen; niuita he panit sil'msns umbeen, ettei he olis nähneet niitä heidän
aikaisia merkejä, jotka mm selkiasti kutsuit heitH
Mcsstaz-en Waldaknnnan osallisureen. Elkö wal,
dikka luudalda jo silloin ollut poisotettu Luom.
kirj. 49: ja eikö ne seitsemän kymmenen wnoden wil«
kot olleet loppuneet? Dan. 9:24, Eikö he nähneet
kaikkia niitä ihmeitä, jotka ennustusten jälkeenCh«»
sineen nikana tapahtuman piti,Esa. 55: 5,6. 61: z.
Matth. 11:5- waan näistä ei he mhtsueet waaria
ottaa wähääkään; ja eikö he siis silloin olleet kau«
hian ulkokullatut, zotka pramasit jakiitit itjens hen»
gellisen wijsaudens tähden, ja ei kuitengaan tätck,
joka kaikkein tarpeellisin oli, tahtoneet tietä, mutta
anoit imelä muita merkeia'? Minun rakkaani, em»
me mahda ul?oa, että tämä suku ynnä lundalai»
sten kansa kaikki hukkunut on; ez millään muotoa,
Jumala armahtakoon meitä nnn totta, kuin meis
dangin scasamme wielä tänäpänä löytyy monda
meidän aikaista pilkaajata ia ulkokullattua. Täällä
kaivelemat he kaikkein Jumalan äärettömän rakkau»
dm, wijsauden ja kaikkiwaldiaisuden ihmetten pääl-
lä luonnosa ja armofa; mutta nnn pian kuin heidän
pidais oikein käändckmän heitans lesuxen Chri«
sturcn ustoon,nijn kuuluu se heildi? kohta näin epä»
l«!?oisesti: ellen me näe hänen käsisänsa naulan rei-,
tää, ja pistä sormiamme naulain siaan, ia pistä kä-
slämme hänen kylkeensä, en me uffo, 10h.tv:25.Täällä ikänäns kuin ymbärins piiritetään he nijlds
kaikkein selkejmilds lunmlan totudel» ja wanhur,
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ssauden todissllxilda < ja kuitenqin niin uleln kmn
he kuulemat Jumalan lupamia eli ul)kauria,niin
täytyy heldän ylitseno koynelttiä waiitta: ellette näe
tunnus tahtia ja ihmeitä, nim ette
Ellei niin olis, minssataoden sijs kansa ei huoli eli
usto, Herran Nimeen. Jumalan Sanaa?Kosta Iu»
mala niin angarasti uhkaa snndisiä häwityreui,
kuolemalla, kaootuxella za helwelillä, kosta luma»
la m», selkiästi osottanut on sanans toden mail,
mall? ennci w3d''''p'«immusta, todexi Sodomalle
ja Gomorralle, toden Jerusalemille la luudankan»
salie, ia kolka hän mctilckkin on sanonut: ellet w
paranna teitänne, nijn le kaikki nizn hukkaan tulet-
ta ,Luc i;:;. Mtz-ei sentähden he silloin sitä
mirei paranna ms he not heitans? Eikö
za mtuuls tähtiä ole ki)llä? Waan el he huoli cli
pidä niistä waaria. He halammat merkcja ulkona
it'estai'.s, mutta merkeick itse heisäns ja itse tMnans
e, be tahdo cuta eli koetella. Totisesti se kalttein
suurin JumalanKaikkiwaldiaisuden ia Armon mer«
tl za ihme, kuin Tmwaasa ja maan päällä löytää»,
on tosin yhden rochchäisen sy!wi,en käändymys Im
malan wqö, yhden sowaistun syndisen ylöswalistus
lesuzen Cdristlzzcn tuudenusesa, ja nhden synneya
kuolleen nlösherätys IM-en hengelliseen elämä in
«stosa. Katsokaat,fcnka!daisssta nierkcistä meidän
aikailet Phariseuret ja Saduseuret ei pidä yhtään
luklm, palio wLsemmin halaiawat että ne it!e hei-
sä s tehtaisiin; sillä heidän filmaus owat pettewt,
ettei he taida katsoa ia Jumalisella armon osottä»
mifella tutkia Jumalan kunniaw, setä hänen töi»
säns ia teoucms, että hänen olennosans. Herra
Taiwaasa itse tietä, mistä t mä lnrmuwen uneljai.
sns ia knlmäkissoims tulla mahw! Se nähdän kui»
tengin, että ihmiset omat kyllä taitamat duomttse<
maan maallisia kappaleita,mutta kuinga sokeina ;cl

hllol»'Nomina seisomat he kalkn-m
ohcft,pidcn pidäis hkitä sula;Mewoittaman, et,
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fä nyt sn aika unesta nosta;sill? meidän aufuudem,pe on nyt kuin silloin kosta me uikoim-
ma Roni. i;: i;. De nähdään, että he tattawat
pnytä merkejä, jatossn suoda että Tajwaan akkunat
awätqlsim, niin fttä sseldä fatais heille mailman ta»
ivarata ia rikkautta, mutta kuinqa he ylönkatsowat
ja wäärin kWtawät kaikki Jumalan runsaasti
wuodatemn rakkauden ihmeet maan päällä! Katilökqat,Taiwaasq weisaawat ne autuaat sielut Mo»
fexen wirtä, sanoden: Suurat ja ihmel<
lnet owat sinun tekos, Herra Jumalakaikkiwaldiatz

;.' Katfokaat,maan päällä we,saa»
wat kaikki Jumalan pyhät, jbtka loka päiwä koet,
telewat niin monoa merkiä la todistusta Jumalaniihmeitä tekewäisesta armosta: Tulkaat ja katsokaatJumalan tekoia; joka niin ihmellinen on töiläns ih»misten lasten seasa, M 66: s. Mutta hullu el mkö
sMfja Ampeli ei ymmär»ä nM Ps. 92:7. Eikö»
st mahda sentWen soweljaästi kuulua yhdesä yxi»
»vakaisesa soimauxesä la lijkuttawaisesä kenoituxfsa:te taida aikain merkeja duomitä" ? Te, löt«
kamuisa anoisa olette ni,n wirkut: Te, kuin olette
taitaw.it musta merkeistä tekemän tcillenne ennu»
siuxia,lä Nilden jälkeen laittamaan teidiln menonmz
Te, kuin mjn jllurta huolda pidätte ja walwotte
maitmMsen wöMn tähden: Te, kuin mielellanntzbuoinitseftä kosteletta ia moititte kaikkia muita.

aitäW merkejä duo/>mitse«lk Me kqMsta Maichaaroista, fttä Jumal»
ajattelee jotakin, jotain erinomaista teidän kaman,
ne? Ia mixette taida niin wilfaästi senjälkeen lait-
ta teWn eleenottamisianne ja astelitanne, että te
ennen pelastcturi teidän
täyM "la, ettekö ie taida aikain mer-
tM duoAM''?' "

...,.-.

Hyvästi ssunatut Heryasa!kossa ftnfaldaisetMat tahahttlwat, owat enämnnn
Mpi chyss useitl ne Mlk,it ilmKuduwat,ktlU' owat

paina-



painawaiset la ssminnähtäwät. säsä el se ole suuri
Ol»a larpee.iinen, odotla ihmeitä za luodon outo»,a tap.iuria Tosin tun-lustan minä kaikesta sydä»
mest lni, että se «uuri Jumala sekä taita että tah«
too. ko ka hän hmv näkee, niillä n!ht,sw«mmM
luonon töillä kehomaa syndisiä perähän aia«
tureen muna ntiokuin ei meille ole annettu taikka
lupausta eli kaMä odottaa senkaldaisia merke»
jä, niin ilman sit> koettelkmus kyll.i osocta, millinen

naiden merkein aa u,ein makaa Ai)! Mlnck
luulen, että itse asiain meno a muoto on kyllä
lv -arinotetlawa aian mcrki. Se oli waarinotetta»
wa aika, koita Jumalan wihan w»rrat hukutit kai»sen sen ensimätsen mailman; mutta eikö sitä aawi»
sietiu erinomanen Jumalan armomerkiii kantta. lo«ka el»ei heidän paraninlstans sata lakankymmen»

wuotta, niin myös ihminen hirmuisten synnin
me>kein kautta että kaikki liha oli turmellut tiemHmaan pH illä Luom. klrj 6: >2. Se oli merki'«inen
aika, koika luudan kania kukistettiin ?a Jerusalemiiätj h wttetliin, mutta mitkä olit silloin niiden ai»
käin merkit? Jo tosin, yhdeldä puolen leuren ih-
misen tuleminen oli se kaikkein suurin Jumalanrakkauden imue heid.m kej?e! äns, mutta myös toi»
selda puolen oli hiwityxen kauhistus P»häsa siasa,
smuttomus la yusein kansan itse waldalius synneisä.
Kat,o! luuri niin on emmmtten aina sekä Jumalan
suarin armo että myös syndisten suurin pahus ollut
kaikkein mainittawain aikain merki. Ia mitä luu»
letta te, rakkaimmat sielut Herrala, l>W metd.-n
nykyisestä aja»amme? Liexekö tämä aika waarino»
tettawa?Nahnemmäkö me meid.ln seasamme taikka
Jumalan armon merkelä ell ihmisien pahuden ia
synnin merke:ä? la, kosta me lumalau armolli»
slll.man awun kautta olemme saaneet t,'nHp.,'nä
meidän aiwotun tutkistelemamme läpitsen käydä,
ni n kuka tiesi me myös sitten taidamme tästä asiasta
paremin duomila. Minä tulmustan, sisälMllä sy>
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dännn surussa, että tämä tutkisteKmuK on minulle-
painawainen, ia taita, kuka tiesi, tällä kärsimättä
wällä ajalla pahoin ylösotetuxi tulla; mutta mi»
nun tulee se yhtähywin lesuz'en Nilmen! eteeni ot»
ta. Jumala tietä myös parhain, etten minä miea
lellani tcchdois teitä rasitta tällä surullisella aineella,
nuttta en minä saa totutta salata; Jumalan kunnia,
minun Wirkam, ja omatundoni päällepanewat sen
minulle, ia minä olen Jumalan amnon kautta waK
mis kärsimään kaikkia IcsMn totuden Sil«
lä walillä, mmun rakkaani! jotkatänäpänä minun
Sanankuuliani oletta tahtonet olla, ws täsä jotain
senkaldaista edes tulis, kuin jokainen tietä löytywäu
meidän seasamme, mutta joka siinä siwusa olis wai<
kia kuulla, niin rukoilen minä, Jumalan jalesuxm
rakkauden tähden, että te minun kijwaudeni kärsi»
tsallisydellä wastan ottaisitte, Herra Taiwaisa,.
jonga silmäin eteen me tänne kokoonduneet olemme,
on minun todistajani, että minä ainoastans etsin
teidän sieluin pelastusta. la, sinun ty.aös, minuH
lumakani,minun iiankaikkinen Armahtajani,kään»
nän minä minuni, udjn olen nnnä rauhasa. KostK
minä, sinun armos ja woimas kautta, ftniln iiaw
kaikkiseu totudes sanaa oikein julistan, nijn en mi»,
nä ihmisten duomion tähden wapise. Ah Hec-ra!se, on, sinun oma asiasta simm kunnias, nijn auta
siis sinun halpaa ja köyhää palweljatas. Pueta
minua woimalla ja wäkewydella, cttän roykiasii
ilmoittaisin Jakobin, huoneelle hänen ylitsekaymi-
ftns ja lerusaleemMe hänen pahattekons. Anna
minun,, sinä kaiken armon Jumala, saada minun
köyhaN sydämeni lohdumrez-i jahuojennuxcri, wuo<
data kumuia knnneliä «Uidell meidän wismcisten ai<
tain nijn perän turmellun ja yhteisesti lanqemen
ClmstMsyden ylitstn. Laina kaikille mchle nijn elä»
wa tnndo naiden aikain merkeistä, et-

WWMMÄ>?<P siclummck4lftisin^



että me nuhdetoina löyttaisijn sinun wiimeisns tu«
lemises päiwänä; Amen. Kliule meitä leluxenNimeen.' Isä meidän joka olct Taiwaisa lc.

Cwangelium, Luc. 21: v. 25.
Tutkistclemuren aine:

Nykyisten Aikain merkeistä.
O Herra Icsu auta !!.' Psalm. nz: «s.

Minua wahlyist Hengelläs, Totuttas, MA'maan/Ett' syndiä huoli wainoi mail»
man. Sinä suojel minua, Sill' Sanas selkiät,
Mlin tulee puhua, Eik' katsoo mieliä. Wirs-Kirj.
N:o z2i. w. s.

5 §,. siunatut Sanankuuliat! Meidän PyhäsH
Ewangeliumisamme tietäwäxi tekee mei»

dän Wapshtajamme lesus wijmeisten maiiman ui»
kaitt merkit, kuin likinnä edeUäkäywät lesurei,
Majesteetillistä tulemista duomiolle. Ia msrktt »itä
oleman Auringosa, lc. E>l me mahda rohjeta selit,
tää näitä sanoia loisin kuin ne itse bokiwwisa kuw
luwat. Me uffomme sen nijn kuin yhden Taiwaal,
Usen jalumaicmSanasa perustetun epäilemättömck,
totuden, että nämät merkit pila laMMumn luono>sa; mutta kninga nämät tapahtumat, sitä ei tieds
kukaan. Embä me taida selittää nijtä meren zc,
maan järistyziä, jotka nyt tapahtumat, kninga tah«
domme ulostoimitta nijtä suuria muutoxia za wcu,
heturia, kuin meidän wihdoin mailman lopuit
koetteleman pita. Sijnä on kyllä,. Jumala joka
sen sanonut on, tietää muodon, la woipi sen tehdä.
Sen n«e tiedämme, että aiwan ylön luonnolliset?ln,
ringon ja Kunn pimenemiset pitck tapahtuman, ja
tähdet pita pulooman alas taiwaasta ja katooman
meidän sNmäimme edestä, ja Taiwaan woimat eli.
Taiwaan sorajoukot, se on, Auringon, Kuun, Täl>»,
tein ja Mneettin pitää on, »väki?,
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wallaisten liisundoin kautta ssittnmsn sieivzn ssoil»
dan a, ja kulkeman edeft >a takaisin ja yhteen sekoi»
tettaman: Ia että yläntuonnollisec nwrsklit ia
täw,'t wetten pr-itteet pttää lilkuttaman sywyl,oen
l'hteet jakuohuttaman aallot heiden luonnoKmen
rajainsa ylitse. la, sen me tiedämme, elm näm t
merkit aawina duomiopäiw ä paljota ennen, kuinse kohta seuraa sen j lkeen; sillä el muutoin taittuissanoa: että se on tulema niinkuin paula kalkkein »,

litse, zotka maan päällä Muwat, nilnkmn meldän
pnhäsäEwangeliumisa seisoo l'., sentähden sanoo Ie«sus luuri sijnä kuln hän merkelstä puiniu: Ia sillom
koska nämät merkit tapahtumat, pttä neidin nöke»
män Ihmisen Poian tuleman pilwjsi suurella moi»
nialla la kunnialla. Gen me ymös tiedämme eticl
nämit merkit »vaikuttamat kansoisa kauhian ahdi«
siuxen nii«» että he epäilyjen lanqewat j» poiskni»
wawat pelwon tähden: eli tarkemmin: he lakastu»
wat. pelwoita niinkuin hengettömät, ia omat ah»
distuM, niinkuin ne »olka hengens nlönannaint.
Herra minun humalani, kuinga se surutoi» syndi»
nen, kuin on täällä e!6>wt houraufesa, la ei o!!en»
.«an peljännyt Jumalala, duomiota »a helwettii,
silloin hämmästoMä kadotta endisen ynsiän roh»
feudens. Kosta itse Jumalan lapset, wtka lesufenftsallisudfsa, duomarin armosta ja ystäwyvest i ng»
futetuc omat, mnös tundewat longun pelwon n 'i«
den merkein enstmäisefä päällekatsannosa, siihen asti
kuin hc sqapat katsoa yl>.'s ja iloita lunastuxens t h>
den: niln mitä mahta silloln sille ynsiälle armon y»
lönkatsoia!e tapahtua. Kosta omatundo maila
näiden kauhiain näköin kautta ylös her jä; kostaDuomari lesus lamalla hetkellä on tulema helmet»,
tulella kostamaan heille hänen poljettua somjndo,
wertans; Kosta Taiwaan woimat wapisewat ia ei
muuta kuulu, ku<n kauhla pauhina, lyrinä ja hätä'
huuto, wol.' Ijank.-ikinen Jumala! mitkä hirmut-
ftt epailyzen aauol zluolu sen wihelläiftn sy-ldilen
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sielun ia fvdämen ylitse käymät. Jos ssis hurl?as
tussalla wapaari tulee, kusa Ntten iumalatoin ja
syndinen näkrm » P?t. 4:13. Ni n totta kuin Her,
ra elH.l,nijn me totisesti saamme nihdä ua'M''t kalkki
terran tapahtuman. Ia että me »'»ta wahwemln
uffoisimme, että' Duoniari on tulema edesmotum
merkein fanfa, niin on lesus mnös audanut meille
kari muuta.merkU, jotka «oka pälwä omat meidän
silmäimme edesä. Se ensimäinen on, että luudankansa wielä selfoo, »oista se kuuluu: totisesti ei tämän
sukukunnan pidäftlingaau hukkuman siihen asti kuin
rämät kaikki tapahtumat. Ia taidaiöko toku u!?oa,
sttä yri kansa nijn monen surkeuden peristä, ilman
omaa Maata, ilman Csimalpaa, ilman Pappeutta,
olis tqinut seisowainen olla, nim ettei se muideil su»
turundain sekaan yhteen sulanut ole? Miiä owat si«
tä wastaan Assyorit, Babylonialaiset, KananeeritjaRomalaiset, jotka ennen olit min maini!».nvat?
Eikö he ole ikänäns kuin peräti kadonneet ia muiden
kansain sekaan yhteen sulanneet? Mutta luudalai»set ei nijn. Vaikka heidän wiheljäisyydenö aika onpäälle seisonut Tuhat ia seitsemän sataa aiastaika,
niin owat he wielä lälillä joka maan paikasa, ja o,
wat eroitetut kaikista muista maan. asumassista. Ei»tö siis tämä ole yri wastaansanomatoin duomiopii»
wän merkif Se toinen merki on lesuren Opin py«
snwäisys,sillä, sanoo lesus, minun Sanani ei pidH
Ikänäns hukkaanduman Waikka lesuren Ewan»
geliumi on sille luonolliselle ihmiselle bulluus < Cor.
2: >4 : Waikka »e on mastoin kaikkein wndisten tai»
pumuria; W"ikka sitä on monella werisellä wai<
nolla kohdeldu, nijn on kMengin lesuren Oppi
kaikkein näiden wastoixkäomisten alla seisonut, l»Jumalan woittawaffeu wojman kantta meidän ar«köhimme qsti m!!ut, nijn että se pian jokansesa,
maan paikasa luetan ia saarnataan monmaistllo k!?»lilla lukewattomain ihmisten edefä. Eikö si,s t lmHole selkiä merki siihen että se wijluemen duomio on

Vl<«



wHsssii tulewa niiden leiuxelda ltllistettuin merkein
kanza? Ah! rakkain lesu! yiitsewoita smä itse wlhel»
jäisi-! syndisia sijta, ettci Sinun Sanas, kaikki kui>,
Sinä sanonut za opettanut olet, ci pidä pAstulömanl
eikä sl ta' plennMai'. pijrto ratoomän.

? § Ia merkn pitä oleman Aurmgosa ja
ja TähdM, kinlltm se. Mc olcmma lo sanoneet
että nämat ianat ymmärretään heidän,

kosta nizdsn wiimeistcn mailman ai«
käin merkit lnisä edespannoan; tuitengin,kol?a ms
tahdomme katsella meidän nnkMen aikaimme mer-
kejä, nijn laitaan ne myös ymmarrettcU hengellijesä
merkityxesa, ia sillck muotoa näemme nyt io ncknck
aikoina'merkit ensin Arringosa. Kuta muu olis
ft hengellinen Auringy, jos ei lesus Chrisius mei«
dän Wa3ahtaiam,lora on ft totnlen mailmanWab
keus, loh. 8:12. ja kutsutan Wanhurskanden Au«
ringori.Ma!.4:2. Ia nijnknm mailman lopulla
se on merki sijna' luonnollisesa Aurinqosa että se oi-
menee, Watth. mm owatmyes meidän aia
kaimme mcrktt Wanburffauden Anringosa Cnrw
stnxesa, elt>'> hän hänen cmtuallisesa armowalkeude,
saits ihmisten uwndcn jgpahuuden kantta on pinm
tctto. Se on wsi, se on suuresti ihmcttldawä la ei
ikäuans täydeliisesti nlistettamä Jumalan armo, l'Kse on myös cm nykyisten aikain merteM, että Ie»
fnz'en OpPi puhtaudefans, ja wikki hengellinen wij»
faus ja ymmärrys kawaa enämmm ia enammin,
ja walaijec meidäl, seasamme nijnknin kirkas paista
wa kylittila, nijn euä le nck)tta entisten aikain snno
teen, niinkuin mc feisoisimme uudcsa walkeuden
Waldakunuasa; «a sekin, että leiuren Emän,
geiiumillinen wo.lkeus ni,n sunrelia kijwaude!!a ia
mencsiyxcllä lewitttt.'an luudalalsten m Pukanam.
scasiv

'

Mutta Herra, Herra lum<:w! jota enäm,
min I-'sns,mc.iiman Wa!keub,noin pöytä ulosle»
wittH SiNionla ja totudeil tiedon walkcMta; lota
emnmM lesuoshkeroltfte yliswMzsta n>jtä wi^
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MH, kuin pimeydesä istumat; W enammin tulee
hän myös ihmisten juttuin/ syngiäiu erhet,?sten, so«
keuden, epäuffon ja synnin sumulla meidän seasam»
me peitetyxi. la, Jumala duomitkoon, jos ei se
prophetia meidän alallam ole täytetty, kuin nain
kuuluu: Hengi sanoo selkiasti, että wiinmsilla azoil»
la muutamat luopuivat ussosia, ja ottamat waarin
wiettelewistä hengistä, >a perkeleitten opetuxi m.
Nijden kautta lotka ulkokullaisuudesa walhen pu«
hulat omat, joiden omatundo on poldin raudalla
merkitw l Tim.4: ',2. Ia taas: Teidän lekaanne
tulemat määrät Opettajat, jotka wnhmgolliset eri»
seurat tuomat, la kieldawät sen Herran joka heidän
ostanut on,saanai,l heillensa nopian kadotuxen. Ia
monda on »otka noudattamat heioän kadotustansa,
joiden kautta totuden tie pilkataan. Ia ahneudesta
ajatelluilla sanoilla pitää Hildan teitä' kauppaaman
2Pet 2: 1,2,3. Jumala >a teidän omatundon»
ne duomitkoon, jos ej meidän seaiamme monda ih-
mistä löydn, »otka irstaistmmalla muodolla uston
kalleimbia salauria halwendawat ja käändelewät,
jotka tekemät helllcnsä uikon niinkuin Uhalle sowel<
Min on, »a, saadarens heillens sitä suuremman ma»
pauden snndia tehdä, walkeuden ja pimeyden, Chri»
stuxen inßelialin yhteensekoittawat/2C0r.6:14,15.
Jotka heidän lyhyellä »ärielläns Jumalan
mitata tahtomat, za lumaliuiuden salaisuxia pil-
kaawat, kosta ei he nijta käsittä eli ymmarta taida;
jotka sentahden, että armo »välikappaleet niin yh»
teisesti määrin käytetään, ylönandawat seurakun«
nan, ja tahtomat etstaChristusta nyt kammiosa, nyt
korwesa, mastoin lesuxen kieldsa, Matthß»4:
jotkaez tydy Jumalan Sanaan, Mosereen,Prophe,
töihin jaApostoleihin, maan ylös ajattelemat itse!»
lens omtsa luulo-unisans uusia Jumalan yiönluon»
nollista ilmoituxia; la tosin, jotka pitämät yhden
uston opm nizn hywänä kuin toisengin, ja stntäh'
den kMiikijkMsti plöMtsywatstnlumMuSana.



( '4 )sa ilmoitetun armon järjestyen. Ah! se on wissistihirmuinen nähdä, että Armon »Aurinqolesus täl»lä muotoa tulee niin pimitetyri. Ia se on kaikkein
ihmellisin, että juuri nijsä paikoisa näin käypi,ku»sa totudella ennen on ollut pää »asumastansa. Ra,
kas Ruotsin Maa! Jumala tietää kumga usein, ja
millä huokauMa minä olen sinua ja sinun asuwcn,
sias muistanut, fosta minä näitä Jumalan Hengen
sanoja lukenut olen: ettei he rakkautta totuden puo,
leen ottanet, aUtuaxi tullaxensa. Sentähden onJumala heille lähettämä wäkewän ezytvxen, nijn
että he walhen uffowat: että ne kaikki duomitaisiin,
jotka ej totuutta ulkoneet, waan wäärytcen suostu»
wat, 2Thesf. 2:,0,, i, 12. Ia mitasta pidäis mei»dän sanoman näiden meidän aikaimme piikaista,
jotka ej kolaan ennen Jumalan Seurakunuasa ole
olleet nijn rohkiat la alartelemattomat, ej kotkaan
nijn lisäynneet ia niin wihcmsuopaisella urhotlisuu,
della sitä Taiwallista tomutta wastaan heidän pilk«
ka<myrkyäns ulosoxendaneet, kuin juuri nyt tanck
meidän aikanam? Kossa endisijn aikoin sokia ja
taikauxia täynäns olewa epämko kansan tykönä
wallitsi, niin hallitsee nyt ei »vähemmin kadot,
taivainen uffon puutos, ja Herra tietää, kumbi on
pahembi. Meidän ajallam, lona on koottu uusiahullutmia, joiden alia ihmiset luulemat eläwäns
ylöswalaistusa mailmasa, ajattelee molli, että se on
tyhmys ja taitamattomus valjaastans uffoa lu<
malan Sanaa. Ia nykyisen aijan itsewijsaat ib,
miset pitämät meidän Esiwanhembaimme vriwa»
kaisen ja waatimattoman Jumalan pelwon sen ai«kaisinaDdpimattomina käytörinä. Eikö myös kuul,
la meidän ilokokouMm ja seuroisa nijn iloisia ih««lisiä, jotka juuri silloin kuin he owat wähimmän
soweljaat ajattelemaan, wapaasti ja ynsiäästi Hu,
wittelewat itssäns ja ystäwiäns pureivaisilla leikki»
ja pilkka »puheilla, kuin he pyhistä asioista tekemät?
lesuxen kalieimbia sanoja, kuin owat täynäns me.

hm
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hu<i ja ydilidck, wäändelew the sananlassnirens ia
emmekö saa »ahda nuorukaiila,«otka, maikka
ei de ymmärrä oikein ensnnclijiä bokftaweita Chri,
slii isydesä. kuitengm Ulkowat itsenS kyiiä sywä!!i«
seni opplneizi, kosta he taitamat stawata muma«
main rUkaimn puheenparten lälkeen? Ia tonn, jo«
ta minä soisin mawalii walketa, kyynelillä ei talta

wallttaa, ett? kuka tien luuri ne. »öiden saä«
ty»s la wirkans puolesta pidäls kaikkein muiden
e e ?ä kuilnioittaman lesusta, luuri ne omat ei har<
woin axqarimmat lesusta pimittämään >a peitti
m än. Ay! minä aiattelin: Se on waiwainen zuok<
to: he cwat ymmärtämättömät, la ej tiedä Herran
tletä, eikä hetday lumalans oikeutta. Minä käyn
woimaii.en tyqö la puhun heidän kansans; Sillä
heid.in pidäls tietämän Herran tien ia hetdän In»

oikeuden: mutta ne owat kaikki ikeen s'rke«
neet za katkaisneet ftteen ler. s: 4, s» Wielä enäm»
min: ottakam ainoastano tarka waari enimmän o»san Ctmstttwin clälnästä la teistä, mitä muuta ne
todiltawat, kuin että ne tekewckl »amankaldaisen us«

kuin sewääläDuomari: En minä
pelkäi Jumalala, engä häpee ihmisiä. Luc. 'B:4.
Mutta se tietkäät, etra juuri nämät wiheliäiset ih«
mlset owat ne lelwmnnät buomiopäiwän merkit;
sillä wlmmsmä päiwinä tulemat pilkaajat, jotka
omain himoinsalälkeenwaeldavat/HPet.z:?. Iatosln, 10 nyt monda antichrlltusta lla pilkaajata)
rupea olemaan; ,a sijtä me tunnemme/ että wijmei,
nen aika on käsisä 1 Joy. l: 18.

8 § Kosta me wielä edemmä ajatustemma kansaostumma. auta iiankaikkinen Jumala.' kuinga Ar,
mon Auriliqolt-sus nyt ni ldä meidän aikaisllda yh»
teisildi elämän exytyfildäChristiUisydesäsowaistaan,
jotkatoniesti owat newaaraUisimmat erhetyfet. Ny«
kyiset Cdristityt tahtomat wihdoin waanhurstafl ja
autuari lulla omain ulkoa kiildäwäin luonnon töi»
d«ns kama. He hakemat heidän ChrMisyttäns

Ph<tti«



t ls )

Pharisaillisesa Momenosa,Kitkosa,3tipillF jaHtts
ran Ehtollisella käymisesa. He luottamat heidän
omijn töihins, ilman ettei he ensin Christnren ar«
moi» kantta etss ja saa yhtä oikein perusturcsa muu,
lettua syoändä; env.it myös talwo totisen ia elä>
wän uston kautta ensin lesuzen kalisa yhdistctyz-t
tulla, >a nijn lesnxen olallisudesa saada woimaa
waeldamaan soweljaasti Herralle mieliftmsiori. S«
on ja pysyy ijankaikkifena totudena, mitä Wapah,
taja lesus kaxinkertaisclla walallans wahwistaalTotisesti, ellei joku wastuudesta synny, ej hän taida
Jumalan waldakundaa nähdcl,loh. IoUa
Jumalan Poika on, hänellä on elämä, i 10h.5:12.
Mi käändynnltöin, muuttumatoin ja ulkona le,
stlfen osallisudesta olewa syndinen on tosin kuollut
ylltsekäymisisä ja synneisä,Eph.2: i. Mutta kuin»
ga taitaa yxi kuollut eälwän töitä edes tuotta? Eli
taitaako mädännyt pun hywiä hedelmiä kandaaf
Match.?:'?. Ei millään muotoa; waan kaikki mi»
kä lihasta synd»nyl on, se on liha,loh.z: 5. Kaikki
mitä ikänclns se wanha lihallinen ihminen matkaan
saatta,ne kaikkein parahtmatkin wöt, ne kaikki o»
wat lihalliset, syndiset ja sula kauhistus Jumalan
edesa. Sentähden, sanoo lesus: pysnkaät mitmsa ja
minä teisä: ni<» kuin ej ora taida ilsestäns hedelmä»
täkandaa, ellei hän wiinapunsa kilni ole; nijn ette
myös, jollette minusa pvsy. Minä olen wijnapuu,
te oletta oz-al:wka minusa pysyy, ja minä hänesä,
hän kanda palio hedelmälä; siliä ilman minulta ette
moi mitään tehdä, loh. l 5:4,5. MUtta Herc»
minun Jumalani Itämän opin koettelemus on kuu
teng)n peräti outo ja tUndematoiu asia täsä nlkokul»
latnsa nykyiftsä mailmasa. Tasä luulemat ihmiset,
että kaikki silloin on hywin toimilettu, kosta edesäu,
sä pitäwät mnnlaMia nlkonaisia jumalisuuden har,
hoituria ja tekcwät muutamia kansa-asiuan awttia.
Ia stntähdcn, kossa heilda kysytän, mingci päälle
he perustamat heidän antuudensa wiwon, kuulu se

heil»



yeildä: Jumalankiitos! en minä ole pahaa tehnyt,
ei minulla ole syndiä omantundoni päällä, ei minul,
la ole wihaa kenellekkään. Minä pelkän jarukoillenJumalala, sentähden taitaa hän epäilemättä ottaa
minua armoihinsa. Ah!ah.'kuinga nämät wastauret
nrahtawat sydämmille käydä. EhkäkuingaWälimie«
hen lesuren sowindo heidän eteens asetettaisiin wal«
tämättömazi, on se heille kuitengin yfi pimiä juttu.
He tahtomat ollaChristityt ilmay Christusta, ulko-laiset ilman ujfoa, ja hengelliset ilman Hengen.
Mutta eikö tämä kaikki ole lesuren pimittäminen?
Eikö se ole että julkisesti autuuden järjestystä edesta-
kaisin käändä,joka ensin waatij katumusta synnin y>
litsen,sitä likin usson pakenemista lesuren tygö,jäsen jälken Christuxelda uutta woimaa elämään ia
häällepitäwäisuteen lumalisuudesa. O! sinä wiheljäi»
nen Ruotsin Maa !lumala armahtakoon sinua sinunmonen phariseures ia kijlbo-Christitys tähden. Eikö
he ole se merki, kuin ennustettu on: Mutta sen sinunpitää tietämän >että wijmeisinä päiwina määrälliset
mat läheneMät: sillä ne ihmiset tulemat, joilla ottJumalinen meno olemanansa, mutta sen woimanHepoiskieldäwät/-Tim.3t 1,2, s.

9 §' Kuinga surkiasti tulee myös Armon-Aurin»
«go lesus pimitetyri meidän aikaisilda Saduseuril»
da ,a suu'Christityilbä, jotka heidän lihaUisesa su«ruttomuudesans wetemät Jumalan armon haureu»
teen lud. Ep. 4. v. ja paitsi rakkautta olewaisellasuu ustolla luottamat itsens lesuren ansiohon, il»
Man wähindäkaän kosttelemusta perustetusta paran»
nuresta ja wastuudesta syndymisestä heidän trMnäns, ja ilman lesuxen mieldä, ilman lesuren
Hengeä, lesuren awuja pyhäsä elämäsä
ja totisesi» lesuzeN seuramlsesa. Että woimallisenWsherHtyren kautta saada yhtä särjettyä sydanbä,
joka Jumalan wäkewän käden alle itsens on Nöyryt»
tännt ien elämän uffon ylössytyttämiseri; että koe,
tella u»?on oikiata harjoitusta rukouresa, rattaude.

N sa,
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sa, kijwaudesa, hartaudesa, ia hengen palawasa HO
lusa lumalau tygö; että harjoitta Christillistä j<3
welielllstä raskautta, totista pyhyyttä, itftus kieldä»
Mtstä, poispitämistä synnistä ia ahkeroita hywckä
telwä, eikö tämä kaikki ole enimälle osalle yxi outs
ja tundematoin asia? Ia yhtä hywin kerskaamat ih>
luiset heiläns lll7osta,huutawat ustoa,ja zokasunnun»
tai weisaawat toiuen toistens kausia Z Me uffomme.
me ulkomme, me uskomme, maikka se nijn, selkiästi
kuulu: Joka sanoo! minä tunnen ha'Neu,(lefufen)
ja ei pidä' hänen käffyiäns, hän on Malehtelia, ja
ei hänesä ole totuus ,l 10h.2:4< Tossu halajamat
he lesUsta uilnkuin heidän ylimmäistä Pappians
syndeins audeezi saamiseni, maan ei nijnkuin he«
dän Kuningastans ja Propheetaans, että kuuliai»
suutta osottaä hänelle »okapäimäisesä itsens kielda»
nnsesä; ei, silloin he huutamat j ota tämä pois lä
Barrabas päästä meille irrallen. Anna meidän
wanhan Adamin pitä hengens icl wapaudcns. Kyl<
lä he sen hywin tietämät, ettei Tuimasta, ansaita ht>
millä töillä; mutta unohtamat sijnä siwufa, että
helwetti hywi» ausaitaan pahain töiden kautta. Ss
kuullan tosin, että uiko amoastaus autuazi tekee >

mutta UssoN luoudoa,elälMä ja woimaa sydanda
muuttamaan, ei he tunne< Ia ne suurimmat pa»
hantekiät lunlewat usein heitäns hywixi Christi,
tyixi, jos he ainoastans uffowat ja totwoMat aul»
tuazi tulewans, jonga he ,0 autuazi tekewäisenä
uikoua pitämät, ia >os he lihallisesi, mielesäns hei-
dän ulkokullatun rindans päälle lyömät kädellänsä
joka wielä oN Publikauin waraas.käsi, pitäin hä«
nen lyhyttä kokoustansa la, aiatteles, että saadaan
myös nijtä kuulla, jotka juuri ferstaawat heitäns,
että he tahtomat olla ainoastansa wiheMset syndi»
set, ja ei mitkään pyhät, siitä Jumala heitä mariel»
kohon. la, se kuiu kaikkeill surkein on, Jumala
autaa meitä.' katso se o» niin kaumas käynyt, että
luurj ne, jotka tahtomat pyhällä elämällä kauni.

staa
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stM Meidän HsttäUlesuzenChristuM oppia, juu,
ti Ne tulemat ilkeimmillä pilka nimillä rasitetuxi,
ja mitä muuta rämä asia aikaan saattaa, kuin st.
tä, että se suun joukko sitä tnämmin wahwistctaan
heidän sUruttomUdesans lihan tiellä; kosta kmten»
gin se määrällisin srhetys on sen wanhan Adamin
tmsi EtvanZeliumi, jongakalitta auMuden jariestys
turmellurt ia edestakaisin käätnxi tulee; pyhyys ja
ahkerlls hywisä tötsa tukahutetuxi, lesus synnin
palwrljazi tehdyn, ja myös. se lUulo matkaan saate»

että totinen Usto siinä taita olla, kllsa joku
ainoa ehdon »syndi wielä Rakkain Her»
ta lesu! sydän Mahtaa itkeä, kosta minun täytyy
liähdä, kuinga sinä sinUn nUtuatlisesa walkeuvesaspimitetään ihmisten pahuvelda tällä meidän aial»
lamme. Täsä täyty minun kyyneleillä huuta! Tä»
mä on Vuomio, että walkeus tuli mailmaan, ja ih»
Miset rakastit enämmtn pimeyttä kuin walkeuttazsillä heidän työnsä olit pahat, loh. ;t 19. Tala
näen minä sen merkin olewan täyteton meisa: kosta
Ihmisen Poika on tulema, löytäneekö hän usioamaan päällä? Luc. 18:8,

»o §. Ia kaiken tämän alla, kuiliga surkiasti M»
won Auringo lesus pimitetään tämän ajan lika»
määräiseldä surulda jamailman rakkaudelda/kosta
ihmiset sen Tatwaallisen armo Walkeuden eteen
asettamat kuun,se on tämän maitman tawarat jotka
owat huikendelewaiset, ja jUUri ntjnkuin kuu sekH
lisäändywäiset että wahsnewäiset, ja nijn muodon
saattamat heillens stn stlrullissmman auringon M
menemisen. Totisesti, tussin on mailmas ennen
bllUt Niin wasymättöMiä mailman orjia kuin Nyt.
Me näemme tosin kuinga ihmiset juorewat ia pyö«
riwät joka suuunalle sen katowaisen ajalliseu woiton
perästl, mutta kosta heille lesuren armo>tawaroita
taritaan, niin owat he kuolleet, pensiät la kylmä»
kistoiset. Hetra Minnn Inmalani! kosta minä näen
tätä nWen mailmallisten kappalden repimistä ja et»
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simistä yötä l'apälwää,nijn täytyy minun hämmH»
styä ja ajattelen usein itselleni: Jumala armahta»
koon näitä wiheljäisiä, kuinga suurella waiwalta he
wetäwät heitäns helwettihin. Juudas myi sieluns
kolmen kymmenen hovia penningin edestä, mutta
jos nyt joku ainoastans nijn paljon sais, niin on
peljättäwä, että hän sen edestä ei ainoastans annais
yhden sieluns waan ;c> sielua/ jos ne hänellä olisit.
Ei he uffo, että ne hengelliset asiat Christuzen o«
sallisudesa taitamat olla nijn suuresta armosta ja
«vielä enämästä painosta, kuin ne huwituzet ja e«
dut/jotka mailma heille andaa, sentahden jos joku
olis kuuiga Jumalinen ja ej ole rikas mailmasa,
niin pidetään hän huonona ja wiheljäisnä. Ei
mikään muu kelpaa heille kuin se joka on korja/
»voimallinen ja kijldä hopiasta ja kullasta, jasilloin
huuta mailma: autuas on se kansa jolle nijn käy
Psalm. ,44: ,s. Ah! woi, woi, woi! näin näh-
dään ne Hengen sanat todexi: tämän mailman Iu«
mala on uffomattomitten taidot sowaisnut, ettei
Ewangeliumin paiste heille pidais Christuren kir»
kaudesta walistaman,, C0r.4:4» Ah! rakas Ruot,sm Maa, muista tätä merkick, joka nyt näky joka
paikasi» meidän seasamme: monda waeldawat, joista
minä jo ennen usein olen teille sanonut, ja nytkin
itkein sanon, he owat Christuzen ristill wiholliset:
zoidenga loppu on kadotus, ja heidän »vatsansa on
heidän Jumalansa, ja heidän kunniansa joutu heil,
le häpiäsi, jotka maalisia rakastamat, Phil. 3: l 8,, 9.
Ia katsokaa! täsil, minun siunatut Sanankuuliani,
vwat teillä nykyisten aikain merkit Armon Aurin-gosa lesuzesa.

ii §. Toiseri, pitä merkit tapahtuman kuusa,
näemme Cwangelinmisa. Mitä siis hengellisesti
kuulla ymmerretän muuta, kuin Jumalan seura,
tunda täällä maan päällä, joka nizn kutsutaan sel<
fiästi Ilm. kirj. »2: i. Sentähden, että nijn kuin
Kuu walons saapi Auringolda, samalla muotoa

<w-
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annetaan myös Seurakunnalle hänen walkeubenl
ja walons Armon AuringoldaChristurelda, ja koffa
t<lmä wanhurffauden Auringo nijn pimitettään,
mikä ihme silloin, että nijnkuin se on merki luon.
nollisesa Kuusamailman lopulla, että hänen pitäck
walonskadottaman Matth. 24:29. ja wereri muut»
tuman Joelin.2: ;:. Ilm.kirj. 6:12. nijn on myösse meidän aikamme merki sijnä Christillisesä Seura»
tunnasa, että se on muuttunut taitamattomuden,
sokeuden ja erhetyren pimeyteen Eph. 5: 8. ja tosin
hirmuisehen synnin werehen, julmihin kauhistuxijn
ja erhetyrijn. Christityt pidais oleman walkeus
Herrasa, Matth. 5:16. Kijtos olkoon Jumalalle!
ft on myös yzi nykyisten aikain merkeistä, että Her-
ra ei ainoastans ole aiwan ihmellisesti itsellens kät<
kcnyt muutamia juuri yxiwakaisia ja uffollisia le-suzen Nimen tunnustaita sen pahan sugun kesielle,
waan myöskin lisännyt heidän luguns, ia nijn että
aiwan erinomaisia ja ihmedeldewiä liikkumuzia ja
ylösherämyriä on »vissein sieluin tykönä tapahtunut,
Nijn ettei helwetin portit kaikella heidän, enämmin
notkuin ennen ulwoswiffatulla perkeleellisellä wi»
hallans, ej ole tähän päiwään asti tainneet lesuxen
Seurakundaa woittaa. Tosin on saatana wäke-
wä, mutta Herra on wielä händä wäkewämbi. la,se mikä enämbi on: se näyttää niinkuin Herra juuri
nyt lukitsee ja andaa ustowaisillens sen Merkillisim»
män todisturen hänen armostans, jotka korkeudens
suhteen selkiästi muistutta näitä aikoja. Ia mitä
mahdamme me sijtä sanoa, kosta meidän täytyy ha»
waita, kuinga ne nykyjä ksätyt Pakanat kaildawat
paljo parembita hedelmitä/ kuin Christityt, nijn että
he sekä idästä että lännestä walmistawat heitäns, ja,
jo owat suuresa paljoudesa walmijt istuman luma«
lan waldakunnasa. Eikös tämä ole yxi nykyisten
aikain merkeistä? Ah! täsä muistan minäsydämmen
wielikarwaudella, minun Wapahtalani Sanoja:
Ensimäiset tulewat wijmeisixi wijmeiset ensimäisixi
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MMH.iy: ?<?. Me sanomma meitämme olewan
niiden ensimäisten Christittyin seuraajat ensimäisen
Seurakunnan alalla; mutta totisesti oli niillä en,
sunmaisillä Ehristityiuä taiwallinen mieli ja pvhH
kansakäyminen, jotka Gwangeliumin jälkeen sowel»jaasti wqelsit uuden luondokappaleen oiennus-nuo<
san iälkeen ustosa, toiwosa m rakkaudesa. Ia se
joka lukeeTeko 3laamatusa4:;2. 2:46. nijden en»
simaisten Christutyin Seurakunnasta: että niiden

oli nri sydän ja yfi sielu;
että l>e pysyit joka väinxi ylimielisesti Templlsä; että
he kiitit Jumalala heidän sydämensä yrinkertailude»
sa,;että bsillä oli rauha kestenäns ja menestyit, wael»
dain Herran pelwosa, ia täytettiin Pyhän Hengen
lohdnturella. Joka tätä sndämmesans ajqttclee ja
sowittaä meidän nykyisijn Ehristittyihimme, qh! ei»
rö hänentäydnkyuelillä waltttaa nykyisen ajanSeu»
rakuunan ylitsen:Kuiuga olet sinä ihana kointähti
pudonnut Taiwaasta,lesai, ,4: ,2. Pjjheu siaan
kuin ne ensimmäiset Christityt, niinkuin palawaiset
japaistawaiset kyntilät sen nurian sukukunnan kestel»
lä, matkaan saatojt suuren ihmettelemisen jtse ylit»
sens kaikkein ja tosin heidän wainoittelisakin tykönä,
niin että moni tuli käätM ilman sanoita, ainoastans
heidän hywän menonsa kautta, yilN sitä wastaan o<
wat nykyisten aikain Christityt sny siihen heidän ju<
ma!attomundeUans,että seChristjllinen usto on lou«
tunut monille Pakanoille peljäsiyzezi jakauhistnxeri,
Za mitä taitamat he muuta ajatella Ahristittym
Kirkosa käymisestä, kuin että heidän Jumalan pal«
wellurens seisoo kaikkinaisten pahain tapqin harjop
juxesa,koffa he nähdään, kohta Kirkosta tulduans,
oleman walmijt harjoittamaan niitäkin syndeiä, joi«
ja itse ne wihejjäiset Pakanat kauhistumat. la', lie»
neekö se Pakana, jolda matkustnxildans kotiq
ftilduans kysytti n: mikä eroitus oli Christillisei, lg
PakanaUjsen Maakunnan wälillä,aiwan jlman yh,
Uän PMlstusla MstilNftU.t; M Muä löydä yhtään
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muuta eroltusta suin sen, että ne Cyristityt käymät
Kirkosa ja puhumat yhdestä' Vapahtajasta, sen pääl»
je että he saisst elä jumalattomammasti kuin me.
Katsokaa! peljästyrellä! että me jotka sanomme tun<
dewamme Jumalan, ja kuitengin töillämme kielänn
Me hänen, Tit. i:»6. nijn käypi se merki toden mei«
stä: meidän tähtemme tule Jumalan Nimi piikatuzi
Pakanain seasa- Rom 2:24.

Näin surkiasti ja sydämmen kiwulla walitetta»
wasti on meidän Kuumma kadottanut hänen wa«
lons. Eli nM näky se oikia uston, rakkauden ja
lumalisudeu walkia paistaman meidän seasamme?
Mistä tulee kaikki tämä suvuttomuus julkisen pääl«
lepitämisen alla pahuudesa? Mistä tulee kaikki tämcl
kauhia armon ylönkatse? Mingätähden siis kansa ej
tahdo andaa Kändäns nenwoa,waan pysywät, kaif,
kein näjdey moninaisten Jumalan Sanan Saar«
nain alla, yhtä muuttumatoinua niinkuin ennengin?
Mingätähden seisahtuukaikki meidän puheemma pa«
rannuresta, uffosta, wanhurffaudesta ia pyhydestcl
paljaistjn sanoihin, ilman yhtään nähtäwätä moi,
Maa, elämätä, koettelemusta ja harjoitusta? Tosm
tietää Jumala taiwaasa, että se käypi nyt niinkuin
Herra sano: pimeys, se on, sokeuden, tietämättömy»
den, epäuffon ja synnin pimeys peittää maan ja
syngeys kansan. la, se kuin kaikkein pahin on, ku«
fa ei näe, kuinga m<idän Kuumme, meidän Seu-
rakundamme on muuttunut hirmuiseri synnin we<
ren. Lyötämme ainoastans ylös jälkimäisen Timo»
theuxen Kolmas Luku ja enstmäinen ja seuraawai<et
wärsyt, ,a ottakamme waarihin, kuinga ne wizm-
meiset aijat sielH ulwos maalataan, niln me saame
sitten sanoa, jos ne sopimat meihin. Se kuuluu
nijsä: mutta sen sinun pitää tietämän, että wi,m»
meisinä päiwinä määrälliset ajat lähenemät:Gillä
ne ihmiset tulewst jotka itstäns rakastamat, ahneet,
terssaalat, ylpiät, pilkaajat, Mnhemmillens tot.
ttlemaltymat, kiittämättömät, jumalattomat, ha,
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luttomat, sopimattomat, laittajat, irtaaMset, kiu?»
kmset, kateet, pettäjät, tuimat, paisuneet, jotka e-
nämmin hekumata kuin Jumalala rakastamat. Ah!
fth! Jumala armahtakoon meitä nijn totta, kuin se
aika nyt on käsisä, jona senkaldaisia ihmisiä löytyy!
O! minun rakkaimani! ällämme siis enämbi kaunis»
telko meidän menoamme, waan andakam Pumalal»le kunnia, ja tunnustakamme wilpittömästi, kuingg
asiat owat meidän kansamme; nijn meidän pitää kol»
lä löytämän, että pahuus on nosnut korkiammal,
lens. Eli mis<l on se oikia arwo, pelko ja rakkaus
Jumalala wastaan? Tosin, eikö ole kaikki paikat
tciynä senkaldaisia ihmistä, jotka, kaiken Jumalan
tahdon, käffyin, lupausten ja uhkausten ohesa, sydä-
millä ja töillä sanomat Jumalalle: mene pois meu
dan tyköämme,en me tahdo tietä sinun teitäs,lob,
?i: 14. Mutta mitä tehdään suuremmaxi epäjus
malaxi meidän seasamme, kuin kunnia, rikkaus, he»
tuma j« ihmiset? la, eikö sadaturet ja Jumalan
pyhän Nimen kauhia wäärinkäytös kaikisa paikosa
ole ottanut niin ylilMä, että juurise pidetään syn,
dein peitteenä? Ia eikö myös saada kuulla, kuinga
ne pienet ja waiwaiset lapsetkin uhraamat heidän
heikon kielens saatanalle palweluxezi, jotka kuitengin
tustin taitamat mainita heidän Jumalansa ja Wa>
pahtajcmsa Nimee? Kuinga rukousta harjoitetaan,se taitaan parhain nähtää meidän pöytäimme luona,
jotka Jumalan runsailla lahjoilla täytetyt omat,
kosta tujkin yxi Pakana ennätäis kysymään mitä
he tekemät kuin he rukoilemat, koska he sen nijn pi»
kaiselda toimittamat. Ia kuinga minä hämmästyn,
kosta minä ajattelen Herran pyhää Sabbatia, sillätäsä käypi toteen se kuin Seuraknnda weisaa: Ei
jollakullapäiwälls, nijn ilkiäU elet tawalla:c.Wirs.
Kirj. 2; 5. m. 12. la, se näyttää niinkuin meidän
Pyhä päimämme olisit enimmän ulos walitut syndi»
päiwäh ja tosin julkisetJumalan piika, jahäwaistys»
Mwat, siiiä jos joskus huwimsreisuja, ylöllislä jz
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turhia hekumallisuuden keinoja eteensä otetaan, nijn
tapahtuu ne juuri Sunnundaina, joka kuitengin
on Jumalan erinomaisen kunnian ja palweluren
paiwä; katso! silloin sanotaan parhain olewan ai«
kaa, että kaikkinaista turhuutta edesans pitää, eli
oikeimmin sanottu, että julkisesti palwella perkelettä.
Wielcl: eikö nilta löydy, jotka huwittelewat itseäns
sillä, että rikkoa kaikkia Esiwallan terweelisiä ase»
turia? Eikö lapset ole tottelemattomat Wanhemmil»
lens, la palkolliset Isännillens, tuuri nijnkuin Her»
ra sanoo: Poika katsoo ylön Isänsä, tytär karkaa
Miänsa wastaan, ja miniä anoppiansa wastaan; ia
ihmisen wiholliset owat hänen oma perhensä,Mich.
7:6. Emmekö saa hawaita, että ne joiden pidclls
oleman yxi, wainoowat toinen toisians, nijn että
he julmisa lihan töisä, wainon, riidan, wihan, kij»
wauden, tappelusten, torain, kateuden ja murhan
kautta puremat ja syömät toinen toisians nijnkau<
wan,että he toinen toisildans syödyri tulemat, Gal.
5: 15. liantaikkinen Jumala! mitkä hirmuifttaikain merkit!

»2 §. Mutta ei wielä kaikki synnin »weri edestuos
tu ole. Eikö se ole nijn kauwas tullut haureuden
ja irstaNisuuden kansa, että ihmisillä on, nijnkuin
luudalaisilla, porton kaswot ja eiwät tahdo häwe,
tä? Eikö sitä nähdä, että jota enämmin köyhys la
puutos ahdistaa maakundaa, sitä enämmin paisuu
ylöllisys, hekumaUisuns jakoreus kansan seasa?la,
kuka taita tutkistella meidän aikaamme ihmW,
kosta parhain owat koristetut heidän uudesa waa»
tett»pugusans, joka ej kohta hawaitse ia tunne hei«
dan seasans Zionin tyttäritä, joista Herra sanoo?
että Zionin tyttäret owat ylpiät; ja käymät kenosa
kauloin, kijlus silminä, kswelewät ja korjasti aste»
lewat nijn kuin jalat sidotut olisit, on sils Herra te«
kewä Zionin tytärten päät rupisezi,lesai.;: »s, 17,
Minä rukoilen teitä lesuxen tähden, minun rak«
kani, ettet te pahenis Ma sanasta, sillä ft on elä«
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wHn Jumalan Sana. Ia niinkuin kaikkeen tälM
ylsllisyteen piM oleman paljon maalista tawaratq,
nijn näemmä me kujnga ihmiset owat rumenneet
walehteleman, pettämän / luwatoinda korkoa otta»
wan, ja oikein ia wäärin kiffoman itsellens tämän
mailman howyytts, ja tosin panettelewat, häwäise.Wät ja sortamat toinen toisians, ja lähimmäiseni
pnnettomuden pcsälle rakendawat oman onnens ia
ftuns. Herra, Herra Jumala, nijn usein kuin mi»
nä tätä kaikkia ajattelen, nijn täyty minun walittaz
O! <o»?a minun pääsäni olis kyllä wettä, ja minunsilmäni Hlis kyynelden lähde; että minä moisin jtke<l
ylipäiwää ja yötä minun kansani wiheljäisyttää,
lerem.9l'. Sillä eipä ole totutta, eikä laupiutta,
eikä Jumalan tundoa maasa. Mutta walapattoi-
sus,walhe, murha, Warkaus ja huoruus owat wal»jan saaneet,Hos.4:i,2. Ah! jos monikin huone tc»i<
dais ulospuhua nijtä kauhistuzia kuin sielä löytyy
taita, nijn minä pelkään, että sielä kuuluis Sodo«
Wan huuto. Kaiken tämän alla ei ole enck tawallp
nen waatia se Kirkkolain jaKirkon ranZaistuxenpäälle. Knitengjn kuulemma me sen, että meidän«ssomme wainojat owat rumenneet poijes toimitta-man, nijn paljon kuin mahdollinen on ollut, pahen/
,mri« S?urakunnistans, että he taidaisit meitä pa<
xemmat olla; Mutta meidän seasam se näky,njjw
kuin armon ylönkatsoja sais wapaasti juosta hänen
lvijmmasans, niinkuin hän itse tahto. Herra yxi«
näns tietä, mistä se tulee, että pakat tawat saawat
pijnkoreilla awuin nimen alla. Nyt ei syndiset ai«
noastans taida jloita,kosta he pahaa tekemät, ler<
,«: is. Waan katso! he taitamat kerskata heiisnsheidän rikofistansa, nijnkuin Soboma, Es.;: 9. Kat<so, he harioittawat monoa rastasta ja ehdollista syn«
diä, loista tussin laitaan heitä ylitse wojtta, että ne
owat syndi. Jumala ja meidän Herran lesuren
Christuren Isä tietä, etten minä walhettele. Iajös me Mä siwusa mieleemme johdatamme tätä yh.
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seista kansan suruttomutta ja liikkumattomatta, niin
suka se on joka ei hawaitse juuri sitä merkiä, wnga,
itse lesus on nimittänyt niiden wijmmeisien pai-
wäin päälle, kosta se kuuluu? Nijnkuin he niinä
päiwinä weden paisumisen edellä olit, söit ja joit,
nait ia huolit, hamaan sijhen päiwään asti, jona
Noach Arkkijn sisälle meni. Ia ei tienneet ennen
kuin weden paisumus tuli, ja otti pois kaikki: Niin
pitää myös IhmisenPojan tulemus oleman,Math.
34:38. )e;us auttako» meitä! sillä asiat owat ai-ivail pahoin meidän kaniamme. Ia kenellä olis
niln kiwinen sydän, ettei hän waikeroitsisi näide«
aikain synninmerkein ylttsen keffelle sitä Chrisiil-lisiä Seurakundaa-

l 3 §. Ia merkit pitä tapahtuman tähtzeifä, kuu»
juu se kolmannezi. Mitkä owat tähdet hengeilise,
sä ymnlärryxesä muut kuin Seurakunnan Opetta,
jat ia saarna »miehet, iotka selkiästi nijn kutsutaitDanielin ,; LuMsa werf. z. Ia nijnkuill se pjtil
oleman merki nilsä luonnouisisa tähdeisä mailman
lopulla, mä nilden pitää putooman
Mach.24: niin taitaa walicettawasti näiden ai-
kain merki se olla, että monda meidän Seuratun,
damme hengellisistä kyntilöistä, joiden tulis loistq
nijnkuin tähdet Kirkko- taiwasa,ah!woi, woi, woi!
riko jokairsen hellän ia Christillisen sydämen täydy ss,
säilisellä hämmsjsyxeliä walittaa,owat pois lange«
neet Taiwassta, pois Christuresta, pois hengellise»
sta ja Taiwaallijesta mielestä «a menosta maan pM,
le. Te taidatte kyllin hawaua, minun hywästi siu»
natut Sanankuuliani! että tHmä aine on minullesangen arka, että lotcckin sijtä puhua. Ei se myös
tahdo minulle hywin sopia, jolla on syy Gideonm
kanssa sanoa: katso minun sukuni on kaikkein köyhm
Manassesa, ja minä olen kaikkein pienin minun I«säni huonccsa, Duom,kirj. 6: is, Minä jätän sen.
tähden tämän asian aiwan mielelläni nijlle,joilla on)spursmbi walyq ja enämb; woimssa. Jumala, le.sure«
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suM tähden! ylösherättäkön heitä senkaldaiseen tal»ivalliseen kijwauteen ja wijsauteen tätä toimitta,
maan, että mailman pahanelkiset laitoxet meitä ja
meidän säätyämme wastaan jollakin muotoa tulisitwähetyzi. Sen minä ainoastans saan sanoa Iu»malankunniani ja niinkuin myöskin yhden nykyisten
aikain merkeistä, että Herra on wielä armollisestisuonut meille senkaldaisita Paimenita hänen mie»
lens jälkeen, jotkaowat juurl ustolliset,ja tosin suu»
remmillä lahjoilla kuin muutoin warustetut, jotka
pelkäämättömillä sydämillä, kaikkinaisten mailman
haukuttelemisten ja uhkausten keffellä, uffaldawatpuhua totuden sanaa ilman ettei heidän tarwitsepeljätä soimauxia heidän oman elämäns tähden.Mutta siinä siwusa kuinga muodoin lerelnian 23
Luku, 2 Per. 2: Luku ja Juudaan Epistola käymät
toteen meistä, sijtä duomitkon Jumala ia jokaitsen
ymmärtäwäisen omatundo. Yhtä minä ailioastans
pyydän, ja tiedän että »okainen uffowamen sielu hä»
nen rukouxisans autta minua rukoilemasi», ja, lu<
mala tehköön, että meidän Sanankuuliamme tay»
doisit ja taidaisit, siihen siaan kuin he panettelemat
ja laittamat, juuri sydämellisesti rukoilla: Leppem
Herra lesu! Sinä kaikkein meidän uffollinen Ali,
mainen Pappimme, joka nijn kalliisti sinunLaumas
omalla Werelläs ostanut olet, lähetä sinun eloos
uskollisia Palweljoita ja ettäs kaikki Sanan Pal»lveljat terwcllisesä Opisa ia pyhäsä elämäsä pidaisit
ja warjellisit,kuule meitä laupias Herra Jumala!!»

»4§. Neljänexi,la meri ja aallot pitää pauha,
maan. Tämä on se wiimeinen merki luonon wal»
pakunnasa, jonga meidän hywästi siunattu Wapah,
zaja sanoo tapahtuman mailman lopulla. Ia niin,
tuin meri ja aaido hengellisesti ymmärryzesil merkit»see waldakunnan wihollisia, niinkuin näh«
HM ja l 8. w:systä, ja myös 9Z:stä w. 3.
piin on se myös meidän aikaimme surullinen merki
KllMlan armo'waldakunnasa meidän seasamme,
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«tts samat wiholliset nyt kaikella woimalla pauhaa,
wat, se on, wainoawat nijtä Harmoja waiwaisialesiixen uffollisia tunnustaita. Hamasta siltä en«
simaisestä meljens murhajasta Kainista asti,Luom.
rirj. 6:?. on se joka lihasta syndynyt on,wainon«
nut sitäkuin hengestä syndynyt on; sillä kuinga tai,
tawat Christus ja Belial yhteen sopia? Eli mikä o,
sallisuuS on ulkomaisella uskomattoman kansa, 2Cor.
6:15. Ia niinkuin se silloin käwi,nijn käypi se wie«
lä nytkin. Mutta että satanas kaikella pimeyden
woimalla ja kaikilla helwetin sotaaseilla nyt waru«
sta itsens lesuxen Serakundaa wastaatt, se ei ole
mikään ihmedeldäwä asia, sillä hän pitää suurta
wihaa, tieten hänellänsä wähän aika oleman, Ilm<
kirj. 12:12. Jumalan olkoon kijtos ettei meidänseasamme nijn paljon kuulu weren wuodatuxia ja
julkisia wainoomisia,maan ah.'että mitäwihollinen
muinen ei woinut aikoin saada julkisen wäkiwallan
kautta, se menestyy nyt hänelle paremmin salaistenjuonden jakamalain käytösten kautta, joilda, nijn,
kuin Herra tietää, Seurakunda enämmin wahins
soitetaan, kuin nijldä kaikkein kipeimildä kuoleman
muodoilda lesuxen Nimen tunnustuzen tähden.
Nyt täytyy täällä nijden katkerimbain pilkaamisten,
ylönkatsetten, waatimisten, uhkausten, haukuttele»
misten ja muiden konstein kautta, maikka salaisem»
malla lamalla, lesuzen tulla kuoletuzihänen jäsenin
säns, ja minä luulen, että susi on silloin kaikkein
määrällisin, kolka hän tule lammasten mameilla-
Knitengin sanotaan: emmako me näe,että enin osa
kuin nyt»lesuren tunnustamat, saamat pitä heidänkunniallisen Nimensä. Ei he tiedä mistän mainosta.
He seisomat sen paremmin mailman kunniasi» ja ae«wosa, ilman häwäistystä ja Mihaa heidän Jumala
suudens tähden. la, ja, se on Nijn jamahta olla
hvwin yzi nykyisten aikain merkeistä. Jumala tis»
tä mingäkaldainen Jumalan pelko st mahtaa oUch
kosta ss nijn hylvin ttlpq Milmalle Jumalan wi<



yölliselle. Sen minä tiedän, että' lesus öii sänö<
tiut: Woi teitä, kosta kaikki ihmiset teitä kiittäwclt,
Mutta autuat oletta te, kosta ihmiset wihaawat tei«
tä ja eroittawat teidän jäpiltaawat teitä, ihmisettPo/an tähden, LNc. 6: 22,26. ,Sen minä tiedän,
että Paawali että kaikkein jotka lit.inalisesti Christuxesa elää tahtomat, pitää
wainoa kärsimään^Tinwth.3:12. Sen minH
tiedän, ettei ytikänlesuren Apostoleista olis mistaN«
nut hengeäns, jos he kaikella sillä tawalla olisit ett«
hensä katsoneet, kuin nykyisellä ajalla yhteisesti tä<
Wallinen on. Tosin ei se taida muutoin olla> kuinettä taikka ei mahda wiholliset, perkele, liha, ja
Nmilma olla enää ne samat jotka he ennen ollet o»
wat, eli Myös enimnlän osan Christillisyys ei taida
olla senkalvainen kuin lesuM oppi waatij ja hä.
t,en Apostolins harjoittanet öwat, kosta wihollisettuin hywin taitamat sitä kärslck Mutta annas ol«
la, että joku totudella atotais hänen Christillisyds.
säns paällepitämänu, annas ollä että hän wilpittö»
inäiii ahkeroitsis seurata hänen Wapähtajaans, että
hän eläis niinkuin oikia Chtistitty ja sentthden ei
enää taidais Mailman muotoinen ol!a;nijn saadaantotisesti hawaita, että hänen täytyy kandaalesnxettvilkaa, tulla panetelluzi, wästäustoisefi tehvyzi, ja
duomitUxi lesuxen tähden. Eli lningätähden ei
yfikän ainoa oikein ajattelema sielu nyt enämbisaa
tdemma mennä Jumalan pelwosa, kuin se yhteinen
joukko, ennen kuin hän wainotaan äffen Chriftilyn
ja teko, pyhän nimillä, ja tllle toisinans pidetnzi
tnielipUolenä jäkaikkein kummana?O' minun lu>malani, kuinga surkia tämä öN/ jamitä luuletta ts
silloin sen yxinkettaisen kansan ajatteleman? Ia to<
fin, Hetra armahtakoon! kosta he näkemät, että fton niin Määrällinen ia pidetään niin epäluuloin
«laisna asiana, tttä oikein eroitta itsiäns pois Mail<»
Man muodosta yhden »vilpittömän Christillisyben,
hellän omantunnon ja pyhän elämän kautta, niin

iiw,



l 3i ) .

luulemat hs, että kaikki on sillä hywin toimttettli
kosta he ottawat eteensä missejä ulkonaisen luma»
lan palweluxe»l me»>oja, <a ahkeroitsewat heiläns
jongulaisesta' sijmolli-sesta muodosta mailman edesä.
Ei he tahdo millin muotoa tehdä itsens joka miehen
ptlkari, hvlyzi ja astinlaudan sen totisen Christilli,
syden tähden, jota nijn häwäistään ja wainotaan>
ja taitamat kuka tiesi niin muodoin wihoom ia lo-
puri joutua M sieluns että ruumiUs kansa helmet»
tihin. Ilman sitä olemma me kuulleet jakuulems
maiokapäiwä, että meidän nykyisen aikaamme kor»
kiastiOppincetlumalan Sanan tyhjäri tekiat ei ole
kostaai» suurcmmasa paljoudesa ja julmemmalla yn«
seydellä Jumalan Seurakunnan päälle karanneet/
tuin näinä aikoina. Ia mitä pitää meidän sano«
man kaikesta sijtä hirmuisen paljosta wihasia, ylön.
katseesta, pilkasta/ jakärsimisestä, jota Opetus Wi»
tan yhteisesti, ja jokaitsen kijwaan ja oikeiri ajattele,
waisen lesuren palweljan erityisesti nyt täytyn ulos»
seisoa meidän seasamme? Mitä merkitsee se, että nyt
yhden, nvt toisen lesuzen totisen todistajan täytyy
ikänäns knin lnmyttämäl» itsens erämaihin ja maan
luolijn, ja ei pelwon tähden ustalla suuwns awata,
peljäten että saada osans maista muinaisten Mar-
tyyrein waiwoista. O!' sijnä on kyllä: Meri ja aal»
lot pauhaawatz lesuzen wiholliset luoxewat kjjn«<
diästi heidän wimmasans. Mutta kuitsngin on Iu«
malcl meidän patomme ja Walkka
wielä meri pauhais ja lainehtis; niin että siltä pau«
htnasta mäet kukistuisit, nijli on kuttenginJumalan
kauoungi ihana woitoinens; iosa korkeimman py,
hät asumiset owat. Psalm^6:4,s.

i; §. Ia tM, minun Rakkaani! päätän minH
nyi nykyisten aikain merkit. Ei minulla ole sydän»
dä niztä enammin M«tta kuin me nyt,
kaiken sen/muä sanottu on, yhteen panemme, niiN
kuka silloin ei taidais nähdä sekä nijtä suunmbia
ihmisten pahuuden-lft synnin »mettejä, etM Juma-

lan
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lan suurimman arMon-merkejä meidän seasaMM
Ah! ah! sinä rakas Ruotsin Maa, jos joku walda»
kunba mailmasa on joskus saanut koetella sitä ylön»
paldisinda Herran Armoa, niin olet sinä totisesti sesama.Muista sijs, että Herra on lahjoittanut sinulls
hänen pyhän Sanansa kaikesa hänen puhtaubesans,
josta sinä itse löytää taidat Jumalan tahdon ja
neuwon sinun autuudestas. Muista kuitengin, että
sinun lapses Kasten kautta ylösotetaan Isän lu,
malan Helmaan, ennen kuin he tussin laitaan kan<
netta ihmisten käsiwarsilla,ja taitamat sitten Herranpöydän ääresä tulla siihen likisimbään yhteyteen
heidän lumalans kansa. Muista kuitengin sitä>
että usiamMat muut kansat mielelläns tahdöisit ra«
zvituzi tulla ainoastans Muruista, koffa me sen
slaan mesileiwän päälle tallamme, ja ulosannaisit
kernaasti kaMn irtaimen omaisuudensa kijtos uh«
tiri, jos he saisit, nijn kuin me, estämätä yhteen
tulla weisaaman Jumalan ylistystä. Ajatelkamme,
Mingen runsaan ssunauxen me tänä hedelmallisnci
»vuonna olemma saaneet sisälle koota meidän aittoi«
himme jalatohimme. Aiatelkamme, ja lesus Hcn»gellänsä liikuttakoon meitä oikein ajatteleman sitä,
joka hywin mahdetaan kutsua yhderi erinomaiscri
Jumalan armon merkhi tällä ajalla, meidän lep»
peindä maamme Isää Kuningallisella Istuimella,
»oka wijsaudesa ja armosa tussin kohtaa wertaisens<
Näin sanoo Herra: mitä sijs olis enämbi minuli
wijnamäelleni tekemistä, jota en minä hänesä teh<
nyt ole? Esa. s: 4- Mteensowittaminen muiden
maiden kansa tekee sen,«ttä koko mailma syyttäis
Meitä julkisimmankijttämättömyden tähden, jos en
Me tunnustais,että me asumMa yhdesä maasa jokä
on siunattu Herralda, s Mos.kirj.; z:, 3. Mutta,
o! walitus ja woi! eikös hawaita yhtä hywin, ettH
kansa ikänäns kuln kampailewat pahuudesa ja syn»
Nisä, taita ylitsen käydä Jumalala hänen paljosa
«rmosM, Zq taidftmmeko m< muuta, kuin yri
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wakaisimmalla soimauz-ella tygo puhutella meidän
aikaimme ihmesiä: Näingös te Herralle maMte,
hliUu ja tyhmä kansa? 5 Mos. kirj. 32:6. Rattaat
Christityt, ettekö tekään taida aikain merkejä duo»
mitä?

§. <6. Mutta jos te sanotta: mitä meidän pitää
duomitseman niistä merkeistä'? Mitä ne merkitse»wat? Ia tosin, minun siunatut Eanankuuliani>kunlga mielelläni minä soisin saada waiketa senkansa. O kuinga minä tahdoisin saastaa teitä pa-
hoista ennustuztsta, saarnata rauhaa ja julistaa met»dän Christikunnallemme kultasia aikoja. Jos mt>na sinun unohdan, sinä Christillinen Jerusalem,nun olkoon minun oikia käteni unhodettu. Tottu-koon minun kieleni suuni lakeen, ellen minä sinuamuista ja tee minun ylimäisen iloani,Psalm. 137!5,6. Mutta ah! me olemma jo nijnkauwan wei«sanneet »voiton wirttä meidäl, seurakundamme ku-koistawaisen ttlaisuuden ylitse»,että me surottomuu»den kautta ja sentähden ettemme ole waaria otta<
neet wihollisen affeleista, olemma joutuneet sijhen
surknmbaan tilaisuuteen. Ia nijnkuin se on yxi
wMenPropheta,joka julistaa rauha muusa jarje-
styxejä, kuin Jumalan Sana opettaa, nijn auttaisse aiwan wähcln teitä, että tulla wiekastelluri petol,li>en rauhan touvolla, niinkuin myös minun pääl»
leni kartuttais yhden hirmuisen meren, duomion jawalinistais teille suorimman tien kadotuxeen. To«tiststi oli se silloin surullisin aika luudasa, koska sekuului ylehensä: Rauha, rauha,le-r. 8: li. Sen-tähden, anna mailman seka' uhata että haukutellctmjn pallon kuin hän ikänäns tahtoo, ja sanoa:wrna meUte suloisesti,Es.3o:lo. Herra minunJumalan! pitäköön kuitengin minua aina sijnHnuelesa: että jos Baalak annais minulle huonensatäyden hoplata ja kuldaa; nijn en minä Mekääntcuda herran minun Jumalani Sanaa käydä ylitsetekemää»! wqhq elikä paljoo,4Mos.kir/.2«: Am
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na minun pallo enämmin Jeremian kansa tulla syt<
jetyri ja naureturi loka päiwä minun Jumalani
Sanan tähden;ler. 20:7. 17:16. Herra tuekoon
ainoastans minua tällä lohduturella: Mutta en nm
na' ole sentähden paennut Sinun tvköäs, minun
Paimeneni, mitä minä saarnanut olen, se on oikia
<°2inun edefäs. Ia nijn muodoin käyn minä, ei il.
man sisällistä ahdistusta, nykyisten aikain merkein
ymmärryxen luore. Mitäs tietä andaa siis kaikki
tämä jmualattomus, surutlomnus, sowaistus/ ja
kaikki namät suuret m monet saatanan kamaluudet.
Muuta, kuin että Herra walmistaa hänen kosto-i«
rangaistus duomioitans niille kiittämättömille Chri»stityille? Ia eikö Jumalan huoneesta duomio ole jo
alkanut?! Pet.4:l7. Eikö juuri itse tämä yhtei»
nen suruttomus ja sydämen paatumus jo ole se pel<
jättäwinJumalan Wanhurffauden duomio? Kai»
ken tämän seka synnin että rangaistujen pahan alla
owat ihmiset ikanäns kuin upotetut kuslettawaiseen
unehen < tietensä ja tahallansa ylön katsomat kaikki,
jarakastamat enamin pimeyttä kuin walkeutta. Ia
los joku ahkeroitse ylösherattää meitä, niin kutsum»
ma handä lewottomari miehexi la panemma mei»
tämme jallens lepaman. O! hirmuista ja raffasta
uneliaisuuden henaeä! Tutki sentähden lemfenNi»
meen! Jumalan Sanaa ja kaikkein aikain koet.ele»
musta. Eikö se aina ole ollut yri missi aawistus
ja tundomerki johonguhun erinomaiseen Jumalan

kostoon ja rangaistufeen, kosta kansa ilmaiz häpyä
on päälle pitänyt kaikkinaisesa wäärydesä, ja anda»
nut kaikki armo hywat teot,uhkauxet ja wihan wit«
sauret kohdella heitäns ilman parannusta, wastaha-
koisesa aikomisesa, että edeskin pain päälle pttä so,
kendesa ja paatumuxesa. Eli sanokat minulle, jos
loku kansa mailmasa, jolla on ollut ni n rnnsasti
Jumalan Sana, kuin meillä, on joskus nijn juma«
lattoman menolla wälttänytlnmalan wahurffasia
koston kättä? Jumala myös tietä, jos ei Jumalan

Wal<
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Walbakunda taita meildä otetta pois ja annetta
Pakanoille, jotka sen hedelmän tekemät, Matth. 21:
43. niin että tämä, tunnustuzen puolesta, Christilli»
nen Maa taita jällens joutua pakanalliseni, niinkninse ennen ollut on. Nijn paljon on tosin missi, että
ne kiittämättömät Christityt olisit aikaa ansaineet
tämän rangaistujen. Se on myös missi, että Juu»
valaisten kijttämättömyys Apostolitten aikana oli
jnuri syy siihen, että Seurakunda heidän tyköans
pois siirrettiin. Ia misä omat nyt Ebrealaiset,Ga«
latalaiset, ja ne fturakunnat Asiasa, joiden tygöA»
postolit kirjoitit heidän lehetys kirjans ja jotkakaikki
olit Christityt? Ah! heidän kyntilä ialkans on pois
syösty, ia nijn se taita meillekkin käydä. Mutta
Herra Jumala! kuka ustoo meidän saarnaamme?
Sitten on io paljon aika kuin Papit omat tällä ta«
walla saarnanneet, ja kuitengin on se yhtä likellä,
huuttaa se paatunut joukko- Prophetat puhumat
tuuleen: ei meille käy nijn pahoin, ler. s: >2,lz.
Mutta mielehemme johdattakamme! että juuri nijn
sanoit luudalaiset wähää ennen häwitMns, mut»
ta kosta synnin mitta täytetty oli, nijn käwi heille
kuitengin pahoin. Ia jos ei Jumala luonnollista
oria armahtanut, katso,ei hän sinuakaan armahda,
Asm. 11:21. Sentähden, Jumala ole meille ar«
mollinen! se taita wielä notkin käydä, nijnkuin se
ennen käynyt on. Jota likembänä rangaistus on,
M häjymmäri tulee kansa,jota enännnin heille saar«
natan,sitä enckmmin he sen ylönkatsowat, nijn ettcl
he käymät sitä suruttomammari ja sanomat: rauha,
ja ei mitään hätää, wihawat kaikkia niitä kuin Im
niala tahtoo, ja lyömät tuulehen kaikki uhkawaiset
merkit, siihen asti, kuin Apost. Paawalin todisturea
jälkeen,kadotus langee äkistä heidän pällens ja Hu,
kutta heidän ennen kuin he luulematkaan, i Thess.
5:3. Auta Ijcmkaikkinen Jumala! eikö kuulu tä»
mä kaikki hirmuiselda ja peliättämäldä. Mutta sen
kaiken päälle owat wedenpcusumus, Sodoma jaIe«

C 2 ru,
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rusalemi selkiät todistuzet. Ia / totisesti. totisestisanon minä teille, jos tesenustotte eli ette, ellet te
paranna teitänne, nijn te kaikki niln hukkan tuletta,
Luc. iz:z. lesuM Nimeen ja lesuxen tähden: et<
tclkö te sijs taida nykyisten aikain merkejä duomita?

L.l?. Ah! minun Rakkani! mingätähden sijs
seiso tämä syndinen Sodoma wielä nyt? Mingä-
tähden wiwyttele Herra wielä wähäisen kadoiuzen?O! ettekö te taida aikain merkeistä duomita,että Iu«malalla on kaikkein suurin jaihmedeldawinkarsiwäl,
lisys ja pitkämielisys. Jumalan leppiäslsän sydän
on meidän kansamme karsiwäinen,ia ei tahdo,
longun vidliis hukkuman,waan että jokainen itsensä
parannuxeen käännäis,!Pet.z:9. Ah! eiköstä pi«
däis näidengi sanain liikuttaman myös niitä kaik?
kein kiwikowembia sydämitck. Katsos Jumala edes»
tuopi yhdesä hänen kosto»uhkaustens kansa sen ar«
mon, että hän pyytää ylösherättä parannuzeen nij»
tä, joiden omatundo ei wielä ole peräti tundematom
ja paatunut. Mutta niinkuin ei oxikän tiedä, kuin,
ga kaulpas Jumalan kärslwMsys ulottuupi, kosta
nijden duomio tulee kaikkein kuuheimmaxi, jotka
katsomat ylön Jumalan hywyden, kckrsiwäliisyden
ja pitkämielisyyden rikkauden, ei ajatellen että lu,
malan hywyys wetää heitä parannuxeen; nijn kat»
fokat kuinga teidän Jumalanne seisoo teidän keskel»länne, ia odotta teildä, niinkuin kootulda Kansat»t»ans,että te joutuisimman käändymyren kautta en«
nättäisitte hänen wihans. Katsokat, teidän le,suzenne, joka on kuolemaan mennyt teidän edestän»
ne, koltutta tänapänä teidän kaikkein sydämittenne

niiden kehoittawaisimbajn neuwon, sanain
kautta: Nostatat ylös päänne, kawahtakat teitänne,
walwokat jarukoilkat,että te mahdolliset olisitte nij<
fä kaikkia wältämän kuin tapahtuman pitää. Jossiis, minun Rakkaat Mäwäm, teille on täysi tosj
teidän autuudennekanssa, nijn rukoilen minä teitH
itihän wftilpftjftn siMnnk tsibdm lg Jumalan rak«
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kauden tähden,pangat nämät lesMN Sanat suurihartaasti teiden mielehenne,ja älkät niitä enämbikuulko paljastans niinkuin yhtä tyhlck äända. la,
ah.' että' rukous ja kyyneleillä kastetut huokauretwoittaisit ja matkaan saattaisit edes jongun hedel«män meidän suruttoman mailmamme tykönä! Ah!että se kchoittawaism neuwonsana taittaisijn kaxin»kertaisena hengellä ja woimalla painetta syndisten
sydänllhin.

i:xi. Rakkaimmat Christityt,te kuin otetta kut«stltut nun palwn siunausta perimaan lumalalda,
fatiokat, kat,okat,ja nostakaat silmänne ylös ia tut«tistelkat tarkasti tämän ajan merkejä. Eli pitääköse wielä kauwemin kuuluman: ne owat kätketyt tei»
dan silmäinne edestä, Luc. 19:42. Koffa siikunapuu ia kaikki muut puut puhkeewat, nijn te näette
la itse teistänne ymmärrätte, että suwi on läsnä.Koffa syndi kukoista, nijn ettekö silloin taida ym-
märtää, että rangaistus on myös läsnä? Näin sa»noo Herra: Loppu tulee, loppu tulee: se walwoo si«»ua wastaan, katso se tulee. Se käy joylös, ia tuleeniinkuin aamu sinun päälles, sinä joka maasa asut:aika tulee, tuffa päywä on juuri läsnä, ettei wuo«rilla pidä laulettaman. Nyt tahdon minä pian
wuodatta minun hirmuisudeni sinun päälles, ja
täyttä wihani sinusa, ja duomita sinun niinkuinsstnsainut olet, ja anoa sinulle mitä kaikkijn sinunkauhistuxiis tulee. Minun silmäni ei pidä säästä-män sinua, eikä armahtaman: minä tahdon andasinulle nijnkuins ansainut olet, jasinun kauhisturcspita tuleman sinun sekaas,etta' teidän tietämän pi,
tää, että minä olen Herra, joka teitä lyön. Katsospäiwä. katso st tulee, aamu tulee edes, witsa kukoi'staa, ja se ylpiä wiheriöitsee. Hes. 7; 6., o. Nosta-kaat, nostakaat päänne ylös suruttomuden ja synnin
vnesta. Eli tahdottako te paremmin, teidän köyhän
sielunne kadotuM, pysyä nijden ftasa,jo(den täyj
tyy Psiskuiwa pclwon tähden ja eoaMeen lange,
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ta Jumalan hirmuisna wihan päiwänä? lohbat-
takat kmtengin teidän mieleenne, että tämä päiwä
on tulema teidän päällenne nijnkui» paula. Mut»
ta kosta lindu pikemmin tartun ansaan,kuin silloin,
kosta hän on surutöin ja hyppelee syötin peräsä?
Koffa on tauti waarallisemmallans, waan silloin
kuin sairas houraa ja sanoo olewans terween? O!
Jumala kukistakoon sentähden kokonans sen kuoleen
ChriMisyden kijldo< menon! Jumala andakon mei»
dau maltaa mieleemme, että nyt on aika unesta
nosta!Rom.i «. O! Kuulkaat kmtenginlesuM
harrasta kynnelden'saarnaa. Ah! syndiset, ah! sinä
rakas Ruotsin Maa! jos sinäkin tiedäisit, nijns a»
Mielisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rau<
haas sopis,Luc.l9:42. Katsokaat, katsokaat ylös
katumaisina parannuzen silmillä tiedän Jumalanne
ja Vapahtajanne tygö taiwaisa. Mengöön sils
Herran Nimeen kerran jokainentodella itss tygöns,
ja ajatelkoon perähän mitä osa hänelläkin olla tai<
ta Jumalan kosto - duomioitten lahestynMsä. M
olattele enämbi: minä olen wiatoin, muut owat sy»
päätsuhen,ja tulee käändä heitäns; waan kuule mi»
tä lesus wastals, kossa ludas sanoi: olengo minä
se? sinäpä sen sanoit, Matth.26: 25. se on: juuri
sinä se sama olet. Olkoon se kaukana meistä, että
lue meidän kammattomudemme kautta si)östäisimme
meidän köyhän maamme wjelä usiambijn onnetto»
nmuxihin; emmekö me jokyllä mondaJumalan wi«
han lyömistä ole ulosseisoneet? Gkö niitä wielä elä,
jotka muistamat ruton-ajasta puhua? Eikö.nijn
wanhoja ole, jotka owat sodan kauhistuxet »litse e«
läneet? Eikö lumalail wihan Walkia ole usein pa<
lanut Ruotsin kaupungeisa? Joko me olemmcr
«nohtaneet nijden edesmenneitten wuotten neljän,
taudit ja kallit ajat? Emmäkö me ole jo kollä wai,
watut? Tahdommako me kaiketikkin, että Jumalan
pitää nijn kauwan waihetteleman waiwail! ja ran»
gaistusten kansa<sijhen asti kuin hau tulee hallen wij»

mei«
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meisen ja suurimman witsaurens kanssa? Nijn tot«
ta kuin Herra elää, nijn owat kaikki wälikappaleet
meidän ylös auttamistfem ilman hyödytystä, ellei
syndinen perin pohjin tee parannusta. Ah! että me
sijs aikaisin estaisimmelumalan wihan,ennen kuinse kuulun: En minä l euämbi) tahdo autta teitä,
Duom. kltj. ic>: 13. Ah! Jumala tehkön tämän
päiwän ilon»päiwäz'i taiwasa >a ilon-päiwäxi maan
päällä meidän Armollisimmalle Kuningallemme ja
kaikelle Ruotsin Kansalle meidän totisen paran,
nuzemme kautta! Jumala lijkuttakon meitä luurisydämellisesti,täyttämään tätä loimotusta.' OlsinclRuotsin Jerusalem, minun weljeini ja sukulaistenitähden loimotan minä sinulle rauhaa! Herranmeidän Jumalamme tähden tahdon minä etsiä si»nun parastas; minun totisen paraunureni kautta.

2:ri. Ettekö te myös taida aikain merkejä duo»luita, että nyt on aika kawahtaa itseäns. Kawah-takat teilanne, huuta teidän lesuxen kaikkein teidäntygö tänäpänä. Kawahtakat teitänne, ettet te e«
nämbi näildä nijn yhteisesti tawallisilda kieotuilda
mailman huwituxilda, himoilda ja mailman orju«
delda tulis rastautetuizi, nijn että te, Herran lvi»
han päiwänä, rikkaan miehen kansa wajotta hel»wettijn. Eli ettäkö tiedä, että sodoman syndi olihehuma ia mailman rakkaus, mutta parhaldans
tuin he sildä olit raskautetut, hukutettin he tulella
ja tulikiwellä Taiwasta. Kawahtakat teitänne, et<
tet te tulis tämän wiettelewäisen ajan pilkailda ja
wäärildä prophetailda wietcllyixi. Rakkaimmat!
alkat wkaista heugeä uiloko, waan koetelkat Hen,
get,josFelumalasta owat.iloh.4:l. Alkckt usso»ro nuta petollisia ja ynseitä lohduttaita,lotka wa«kuuttawat, että waara on kaukana, ja määräwätralkkinaisia turhia keinoja tutkainda wastaan soti-maan. Ah! minä muistan hämmästellä nijtä mää-
riä Christurita ja walhen-prophetaita, wähä ennen«zerusalemin häwitystä, jotka nim kauwan lohdutit
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kansaa heidän onnettomudesans, että he ynnä kan«san kanssa hukuit siinä yhteisesti häwityresä. Waanwältäkät senkaldaisia ja pysykäät nilden terwelli»sten Sanain muodosa kuin owat uffosta, rakkaude-sta ja lumalisudesta, 2Tim.»: c;. Kawcchtakaatteitänne/ettet te kostan waella jumalattomitten neu<wosa; eikä seiso synneisten tiellä, eikä istu ku<apilkajat istumat, Psalm. i: i. Ei millän mnotoa,»vaan soikoon se,lesuren Nimeen! kaikkein korwi,sa ja sydämisä/nM Herra huuta: Paetkat hetdänseastansa, ia eroittakat teitänne, ja älkät saastaistahen rumetko, ja nijn minä korjan teitä, 2C0r.6:
Ah! Herra lesu! Sinä annoit luudalaisille smneuwon että paeta; mins tahdon, Sinun armos
kautta, seurata Mä neuwoa, waan muuta turmaa
mihin paeta en minä löydänkuin tämän:Tögös Iu«mal,Mielell surkiall,Armoi kerjämään,:c Wirs.kirj.
N:O2fZ: z. la,kawahtakal teitänne,ettei se pw
wä, st suuri Jumalan koston «päiwä tulis äkl,is
teidän päällenne.

;:xi. Ettekö te taida aikain merkeistä duomita,
että nyt on aika walwoa. Walwokat. walwokat,sanoo lesus. Te Saamamiehet jaOpettajat, sal«
likat sen halwimman teidän kanssa<welizstänne mui'
stutta teille sitä,jonga te ennen hywin tiedättei wal<
wokat lesuren Nimehen! Te oletta maait suola:
los sijs suola tulee mauttomasi,millä sittesuolotan?
Matth. ?: >;. Te oletta pannut Israelin huoneen
Wartioiri, Hesek. Ah! nijn ottakat sijs icse«
stänne waari,ja kmkesta laumasta, johonPyhä Hen-
gi on teidän Pispotzi pannut, kaitsemaan luma<
lanSeurakunda,jonga hän omalla Werellänsä aw
sainut on,Tek.Raam. 20:23. Ia tosin itse se P»
limmäinen Paimen lesus warustakon teitä karm»
tertaisella hengellä, woimaUa, kilwaUdella ja mij»
audeUa näinä murhellisna aikoina, ottaman itse,
iänne waari,ja opista, ja pyjymän alati nöisä; sil'
ä jos testn Mtte, nm itsenns WtM'i saatatte,
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Hne jotka KM kuulemat.»Kini. 4! Te Nuyj
tinat jaEsiwallanPersonat,älkäätylönkatso?o nm<
won sanaa IWalwokat. Eikö Jumala ole pannut
Teitä itse siahansa maan päällä. Te olette saaneetsen armon lumalalda, että taita tehdä teidän ala»
maisianne onnellisin, ja olla holhoma ja edeswa,
siaina lesuren omalle Seurakunnalle. Ah! niin
tvalmokat. Ulwosjuurittakat kalkki iumalattomus>
wutta istuttakat yzi oikia Jumalan pelko, nijn mssaamme elä rauhas jalewos> kaikesa lumalisuoesa
ja kunniallisudesa, i Tim. 2:2. Vanhimmat »a I»sännät, walwokaat. Mieleenne johdattakat, eltck
teillä on rastas osa Sionin langeneesta muurista
ylösrakenettamana yhden oikein Chrijiillisen lastenylöskaswattamisen ja koti-hartauden kautta. An,
dakaat teidän huoneenne tulla pyhin' lempiin, Misa Jumala oikein tutaan ja Palmellaan. la, tei«
dän köyhäin lastenna lähden, laiftakat nijn, ettei
Herran täydyis etsiffella' Isäin pahoja tekoza lasten
päälle, kolmandeen ja neljäiideen polwkc>,.2Mosk.
20:5. Te Christityt yhteisesti ja jokainen erityisesti/
tvalmokat, malwokat, sillä teidän wihollisenne per»
tele käy ymbärins, nijukuin kil,uwa jalopeura, ja
et,i kenen hän nielis. > Pet. s: 8. Walwokat; sillHsydän on nijn unelias ja mailma kalkein.waaralli»simmallans tällä ajalla. sillä ett teiliedä paiwää eikä hetkeä, jonaIhmisenPoika tulee.
Matth»!s!l?. Mutta sen kuin minä teille sanon/sen minä kaikille sanon: WalmokaaN

4:fi. Ettekö te myös taida aikain merkeistä duö«
että aika on rukoilla. Rukoilkaat, rukoile

kaat sano lesus, se on arwamawin, mitä yhdett
svanhurstaan rukous moi paljon, kossa se totinenbn,lac. s:l6. Totisesti, niiden harmain Uloswa»
lituun rukous.hundot meidän seasamwe omat sentehneet, että täiyä syndine>i sodoma wielä seisoo;
Mutta ZMen Meren ia Kuoleman tähden, ät'
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?Ksn kassan ft syngiä päiwck tulko Ruotsin mas«
ylitse, yolkq se kuluis:los(wieläMoses ia Samuelseisoisit mjnun edesäni, niin ei minun sydämeni y«
lis sittengään stn kansan tygö.ler. is-, l'. Sentäh»
hen rukoilkagt, foffa aika on rukoilla. la, mincl
nlösheretän kaikkia sydämitä tänapäiwäna lesuxenNimeen! että sisällisillä huokauzilla syleilemsn Juomalan Isällistä sydända'. Joka rukoilla taitaa, hänrukoilkaan: Ijankaifkinen pitkämielinen Jumala j
me hämmästymme japelkääme nykyisten aikain
feiä. Ah! älä rangaise meitä wihasas. Plalm. e:!,Appein Armahtaja, anna meille armos, että aia,
tella sitä aikaa, iona me etsityt olemma! Laina syn»
hiftlle armo totiseen käändymyreen ja parannufeen,
ja älä salli heidän katumattomudesans hukkua. A
jä pois ota sinun kyntilä jalkqas meilda'.
Herra! anna tämän puun wielä tämä wuosi olla,
Niinkauwan kuin sen ymbciri kaimetaan ia sonni»
heraan, jos se sittekkin hedelmän tekis. Herra.' an»
na Sinun Henges kettoa hänen armo,waikutuzianH
y,eir>än päällemme. Herra! siuna Opettaita ja Sa»
ncmkuulioita, Kuningasta ia Alamaissa, Maata m
Waldakunbaa enämmin ja enämmin» Me, ms o»,
jemmeraffaasti rikkoneet, mutta Herra muista Sv
nun suurta laupiuttas, muista meidän wiheljaiM
»a Sinun Poikas omalla Werellä kalliisti ostetulta,
sleluialne, muista Sinun harmain uskowaistes huo»
kauzia. meitä Herra, anna anben kaikki
snnnjtz anna armos tähden, Sinun waanhurffaan
Wihqs. lauhtua; sillä se sopi Sinulla että olla hy«

ja laupias, «viheliäisille sondisille.
Ia nyt,minun rakkaani! en minH enämbi woi mi,

fä.in muuta, kuin ainoastans jättää teille sen Raa»
matun paikan perähän aiateldawaxi, kuin löytään

;'i:s. ja kuuluu niinkuin seuraa- Paetkatßa»helinä, että jokainen pelastais sielunsa/ettet te huf«
fuiö hänen pqhubesgnsa z sslla tämä on Herran ko«

ston
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ston aika, ja hckn tahto hänelle MM ansionsa iäl-
feen. Ia katso! nijn otan minä tanäpänä Mo«sexen kansa taiwaan ja maan todistajasi, että minH
panin teidän etehenne elämän ja kuoleman, smnq,
pzen ia kirouren, nijn walitkaat elämä,että te ja tei»
dän siemenenne eläisit. 5 Vtos.kirj.ZQ? 19. Tehkät nyt
niinkuin tahdotte; minä olen wapahtanut minun
sieluni. Phtä toiwofan minä ainoastans: Herra
tehköön hänen Armonsa ja Hengensij kautta ettH
saikki Ruotsin lapset, kaikifa Ruotsin Kirkojja,
tulisit tanäpänä wäkewästi woitetuixi käändymyreen
ja mielen muutozeen, nijn että me, jotka nykyisesti,
olemme alkaneet yhtä uutta kirko»lvuotta,mahdaie
simme myös tästä hetkestä alkaa oikein Hengellistä
ja TaiwaaUista menoa Hengelä, ja edesfäsin tutaja koetella Jumalan laupeutta! O! toiwottakaat
meidän Ruotsin Jerusalemille rauhaa: he mennesty»
föön jotka sinua rakastamat! Rauha olkon sinun
pmureis sisällä, ja onni sinun buoneisas!Psalm.l,2z
4,7. Amen! m kaikki Kanssa sanokan AmenlHerran lesuzen Nirnem! Amn.




