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Pyhän Kolminaisuuden Paiwa.
,/Weidan tulee yhden kerran kaikkein ker-

tain edestä tietä, että meidän Chri-
„stillisyydemme, ei seiso ulkonaisisa kappa-
„!eisa, esimerkin, että me kutsuttaan Chrl-
„stit!)ixi, että me tunnusiamme itsemme
„tähän eli muuhun uskoon, että me kä-
„ymma Kirkosa, kuulemma Jumalan sa-
unaa, rukoilemma , luemma ja welsaam-
„ma, käymmä Ripille ja Herran Ehtolli-
„selle, teemmä yhtä eli toista ulkonaista
„hywäatyötä ja kartamma pahaa. Sillä
„tamä kaikki sacttta olla sekä wälikappa-
„let Christlllisyyteen kuin myös hedelmät
~ChrisMsyydestä jos sitä on sydammesä:
Muita ei nämät mainitut asiat ole Chri-
„stillisyyden irse olendo, joka seisoo uude-
„sta syndymistsa josa me tulemma osit-
tain ylösoiemiri armohon Jumalan ty-
könä ja wanhurstauletuixi, osittain myös

„toisen laatuisixi ihmisixi. Kaikki on tasi„sisallinen, kuitengin itsetyösä olewainen;
„pcrinpohiainen muutos sielusa, toinen
,/mieli ja toiset woimat, losa tämä pu-
huttu» , siinä ei ole oikiara menoa ol«
„koon sitten niiden ulkonaisten asiain kan«„sa kuinga hywänsä. Sitä wastaan pel«
„kään minä, että meidän turmelduneen
„Christilli!yydemme pääasia seisoo siinä/„että enimmät owat ilman perustettua
„tietoa itsestä uudesta syntymisestäkin, eli
„ei tiedä sen luondoa, waan rippuwat
„ainoastansa kiini äarenpaälisisä asioisa,
„jotta he pettäwst itsensä, ja ei milloin-
„gaan tule oikioixi Christityixi, niinmuo»
„doin kuin ei he tule sisällisesti muutetut-
„ri.„ Speners Glaubens-Trost, uppH
narwarande Söndag.

Meidän Herran lesuxen Christuxen Armo, ja Jumalan rakkaus, ja
Pyhän Hengen Osallisuus, olkoon teidän kaikkein kansannal Amm.

os joku on thristuxesa niin Hän i
»<V» on uusi luondokapxale. Nä- lmät Pawalin sanat jotka löy- «

tään ylöspanduna 2 Cor- 5: ,
>ug' i?. w. yhteensopiwat niiden kansa, ,
wlla sirjottaa Gal. 6: Lug. 15. w. .

lesuxesa ei ymbarins leik- ,
„laus, effä esinahka mitään kelpaa, wa- «
"«» uusi luonookappale.,, Näisä ,

A

misa Raamatun paikoisa osottaa Pawalimisä „Christillisyyden oikia olendo seisoo.,,
Sillä kosta Hän sanoo: „loS joku on
„Cl)<istuxesa min Hän on uusi luoiido-
„kappale,„ ja: „Christuxesa lesnxesa ei
„muu kelpaa waan uusi luondokoppale,,
niin hän tietä andaa että meidän ei aino-
astansa nimen puolesta waan myös itse-
työsä pitää olemaan Christityt. Hänl tietä



Pyhän Kolminaisuuden PaiM»
kjetH andaa ettei siinä wielä kyllä ole,
chkä kaikki ulkonaiset kappaleet, jotka myös
Mitansansk kossewat- Clmffillisyyteen,
löydyisiwät meidän tykönämme/ waan et-
tä ChristillisYYteen waaditaan uusi sydän,
uusii mieli> uusii luondo ja laatu, joka
Uudesta syndymisesta alkunsa faapi. Mei-
dän pitää" tarkasti ermttamaan toisistansa
nämät kaxi kappaletta, nimitäin „mikä

oikia lnondo on„, ja mit«
M „kappaleet' Ehristitylle sopimat että
Z,,hän lnitä' mahdais harsotta ja laitaan
l,pitää »välikappaleina joiden kautta

tullaan elikkä myös CHristillisyY--
„den hedelminä.',,. Mutta ne, omat sau-
Zen harwad, jotka huomaitsewat. tämän
Woitmen, fiM niinkuin me olemma luon-
nostamme taipuneeb erinomattain waan-
nottamaan- siitä, kuin ulkonaisesti tzuomaij
5a taitaan, niin se- myös Christittisyyden
äsioisa- tahtoa, tapahtua.. Jos. nyt tietään
mitä' ChrisiityldH waaditaan>. niinkuin
MmerkiN,, ettäi hänen lapsuudesa pitää
Nlemaan-kastetun,, asumaan josakusa ftu«
rakunnasa,. tukemaan, kuulemaan ia tutt
llstelemaanlumalansanaa, naulitsemaan
sitä ?Msta ja. Pyhää Ehtsllista, teke<
mään- mondn ulkonaista hywää työtä';
niin ajattelemat he heti, että näisä seisoo

oikia luondo
He- mielistywat niin näihin asioihin että
U ei pidä niM ainoastansa ChristiUstzy-
dew'wältkappaleina ja hebelmmch waam
myK ChristiMsyydeni olendvnaz. Mutta
jos asiatK' tarkemmin- peräänajattellaan,,
niin lMmaitaatl että enimmät Christityi-
A waariin ottamat edellä maini-
wd asiat maan Chnstillisvoden itse
doa eihMä oletkaan. Sentähden saa,
wat< msnei wumem oman wahinZonmfa
Kawaita,. että,. shkä Ur owat pitäneet
stM hyminä Christityms, niin ei heillä.

ole kuitengaan ollut muuta kuin ChriMlisyydm nimi, muota, jn marjo. Muttatällä eznma me kuitengaan- sano sslä et«
tä edellä mainitut asiat ei ole itsesmGja kosta he oikein wiljellään, tzywät:
Sillä olemmapa me jo sanoneet: että hesaatetaan pitä „Christillisyyden wälikap
„paleina ja hedelminä.,, Meidän aja»
tuxemma on että nämäd itsefänsa hywat
ja tarpeelliset asiat ei pidä pidettamaän,
Ehristillisyyden. olendona ja
ettemmä me mahdais ajatella- että Chri,
stillisyys seisoo ftmmoisisa asiojsa joisa ft
eikuitcnggan erinomcntain seiso.

Siitä kuin nyt on mainittu, taitaan
jo kyllä käsittää mists me. talla erällä
Textin johdatuxen jälkeen aimomme pu»
tzua. Nlmän sswusa tulee sen olla waa<'
rnttottawaisen>/ joka muistaa,. kuinZa kuh»
tullinen se on että me lawiammalda pe«
raanajattelemma tätä assata,. senpaältc tt«
tä me- tästälähin mahdaisimma' tehdä oi'
kian eroituxen> emmäkä pettää meitämme-
autuuden ästoisa; waan ahkeroita siitä
kuin on „itse olmdo ChristMsyydesa eli'
„C,hrifiilltsyyden pääasia, ja sitten kuin
me sen olemma käsittäneet, mahdaiM'
ma sen tallella pitää, ja niinmuodoin i-
loxemme ja riemuxemme löytää toiwon
ijankaikkisesta autuudessa meisamme täy-
tetyn ja päästyn.

Niin olkaat siis. nyt kcnkki jotka ta-
fä saapuilla oletta, waarimottawaistt, Z
ahkiroilkaat ei- ainoastansa WttäÄ ym<
märryxesD sitä kuin tteenasetetaan, waan
sowittakaab se myös itsehenna, senpaille
että siitä teifä itsekUsakin Jumalan M'
namen mahdais hedelmä ylösno,
sta ja kasota. Mutta ottakaat kaiketikin

awuxenna ja awuxi
HöndM minun kansani, että myös tama
hetki mahdais woittaa oikinn päasetarko'



luxe!ff«» »a tulla niin käytekyxi kuin sen
pidais. Me tahdomma sentähden nöyrä-
sti rukoilla lumalalda Hänen apuansa
Herran Rukounlla: M meidän joka;?.

Ewangelinm, Voh. 3: T - 13.
siihen aikmn vli> yli mies Marisemista,

Nikodemus nimelda, ludalaisten ylimmäinen.
2. Se tuli Ma lesuren logo ja sanoi Hänelle.-
Mestari me tiedammä että sinä olet Jumalasta
opettajan tullut; Ma ei taid« kcnaään niitä t«n»
nustähtejä tchda fuin sinä teet, ellei Jumala ole
Hänen kansan» ?» lesus wastais is sansi Hä«
nelle: Totisesti, tstiscsii sanon minn sinulle: Mllei
joku wastundesta synny, ei hän taida Jumalan
Mld»kundlla nähdä. 4. Nikodemus sa»oi Hänelle;
liiinga taitaa ihminen »vanhana syndpä? taitaako
hän mtins kohtuun jall<!!sa mennä ja syndyä?
5. I<s«s wastnis°: totisesti totisesti, sanon minä
sinulle: ellei Mu synny medestä ja Hengestä, ei
hän taida Jumalan maldakundaan sisälle tulla.
6. Wta lihasta syndynyt on, se on liha, ja mi<
tä Hengestä syndynnt on, se o» Hena,i° 7. Älä
ihmehtcle että mini sanoin sinulle: Teidän pitää
Mstuudesta syndymään. 8. Tuuli puhalda knsa
h«!> tohtoo, ja sinä kuulet Hane» ja ett
tiedä lnsta hän tulee, taikka knhunga hän menee:
Min on jokainen joka Hengestä syndvnyt on»
3. Mstais Nikodemus ja sanoi HZncll!': Kuinga
ne taitamat tapahtua? ic». lesui wastais j« sanvihänelle: Sinä oket Mestari Israelisä, jattt naita
teidä? n. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle:
M puhumma mitä me tiedämma, ja todistamme
«itä me näemmä , ja että te ota massaan meidän
Wistustzmme. Jos minä maalisia teille sano»
>», ja tttä te »ff», kuinaa te ustoisttta jos minä
tniwallaissa teille sanoisin? Ei astu kennään
y!os taiwaasen,; waan joka taiwaasta al«s astui,
Wiscn Poika joka on Taiwaasa. 14. Ia niinkuin
Moses yisnsi käärmeen ssrwesa; niin myös ihmi<
W Poika pitää ylottämään. 15. Että jokainen
kuin uskoo Hänen vaällensä, ei pidä hukkllinaan;
mutta ijankaikkisen saamaa».

Rakastetut Herrasa'. MösluetunTertin johdatuxen jälkeen tchdomma me
Wkäisesa yxinkerraistludesK eteen asettaatutllsteldayMi:

Christillisyyden oikias MPääasiaa.
Herra lesu, meidZn WapnM«

jamme! Opeta meitä Itse Sa-nas kautta sitä tundemaan! ?i-
-stuta ft meidän sydämmilmmä,
ja tee meitä iMkaiMsesti au-
Achi l Amen.

Tntkindd.
ja tulkistttlefamme M-

>«> nä olewata Tcrtia, on tarpeellinen
että me katsemme takaperin lohannexenToisen Lugun päälle, psa me 25, 24 ja
2<> wärsysä luemma: „Kosta lesus Pää-
?,siais luhla-päiwsnH oli Zerusalemisa,
, ussott mondn Hänen nimensä päälle ,

„koffa he näit ne tunnustähdct Häl«
,/ttti. Mutta ei. lesus ussonnt itsiänsH
„heille: sillä Hän ttmsi heidän kaikki. Ia
„ei tarwinnut Ma juku olis ihmisestä
todistannut; sillä Hän tiesi mitä ihmise-
nsä 01i.,, Tämän päälle seuraa sitten he-
ti meidän Textimme: „Niin oli yxi mies
,/Phariseuxifta, Nikodemus nimelda ,

„ludalaisten ylimmäinen. Se tuli yöllä,
//lesujcen tygZ/ Zc.„ Me näemmä tästä,
että Zesuxen waeldaisa maan päällä, löy-
dyi monoa jotka tulit Hänen tunnustaa
teissä ja itzmeHtöinsä kautta ytitsewakuu-
ketuixi siitä -että Hän oli Jumalasta, ja
jotka suopuwat Hänen sanohinsa, eli
kuin täsH seisoo: ~uffowat Hänen päal-
/,lensä.„ Mutta ei Hän ollenZaan löy<-
tanyt heisä sitä oikiaa menoa kuin Ha«
uen totisilda Opetuslapfildansa waaditaan.
He uffoit kyllä Hänen pääliens, mutta
n Hän uftonur heirä että heillä oli tay-
st tosi, „Hän ei uffonut itsiänsa heille,
zMH Hän tunsi heidät kaikki,, ja tiesi
mitä heisa asui; tiesi, että ehkä he sa-
nomat ussotvansa, Hqnen nimensä Päälle?

» Niin
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niin ei ollut kuitengaan heidän sydäm-
mensä sen laatuinen kuin sen olis olla
pitänyt, jos heidän olis pitänyt tulla Ha-
nefä löytyixi ja Hänen kauttansa periä
ijankaiktisen autuuden. Edeskäsin seisoo
„ettei Hin tarwinnut että joku olis ih-
„misesta todistanut;,, Han ei ojendanut
itsiänsä sen jälkeen mitä he itsestänsä sa-
noivat, eli mitä muut heistä ajatteliwat:
Sillä Hän «esi kaikkitietäwaisyydesansä,
micä ihmisesä oli. Waikka niinmuodoin
monda ole siihen aikaan, joilla ei ollut
sitä oikiaa uffoci lesuxen päälle, jonga
he kuitengin teeffelit heiliänsä oleman,
niin oli kuitengin yxi heidän seafansa ni-
melda Nikodemus joka kawi paljo edel«
le muita: longatähden myös Johannes
ottaa eteensä että puhella hänestä meidän
Ewangeliumi- Textisamme. Niinmuodoin
me kuka tiesi, tahdoisimma ajatella näin:
Ehkä „Christillisyyden oikia olendojapääa-
„sia„ ei löytynyt niiden muiden tykönä,
niin ei saateta kuitengaan sanottaa sitäsamaa Nikodemuxesta kosta ei hän kor?
steillut ja pramaillut uffostansa lesuxen
päälle, waan meni sitä waastan itse le-suxen tygö ja anoi neuwoa ja opetusta.
Ehkä myös se että hän ei päiwalla waan
yöllä tuli lesuxen tygö, todistaa Hänen
ustonsa heitkouudesta, niin oli kuitengin
se, hänen saadysänsä ja niinmuodin kuin
hän oli Juvalaisten ylimmäinen, lotise-
sti senkaltainen asia jora ei kengään Hä-
nen arwosensa tehnyt hänen jalisänsä:
Han osotti silla erinomaiien kiiwauden mie-
lesänsä, niin etsä siitä kyllä mahdetaan
päättää juuri tuin han olis jo ollut san,
gen hywäsa tilasa, ja ei tarwinnut enää
tulla siinä paratuxi: Erinomattain jos
hänen puheensa, tulleja lesuxen tygö,
mieleen johdatetaan: Mestari, sanoi Hän,
«me tiedammä että sinä olet Jumalasta

„opettajaxi tullut :„ Han tygöpanee myös
heti puheensa perustuxen; sillä, sanoo hän,
„ej taida kengään niitä tunnustahtejä teh,
„da kuin sinä teet, jollei Jumala ole hä-
„nen kansansa.,, Eikös tämä ollut hywin
puhuttu? Mutta yhtä hywin huomaitseeI!'sus ettei tällä miehellä löytynyt „Chri-
„stillisyyden oikiaa oiendoa ja pääasiaa,,
KM se oli hywa että hän oli ylitsewa,
kuutettu sii:ä että lesuxen Opetuxet olit
todet, että lesus oli Jumalasta tullut,
että Jumala teki tunnustähtejä ja ihmei-
ta Hänen kauttansa, että Herra oli kai»
kesä lesuxen kansa: Mutta oikia olenoo
ja pääasia ci kuitengaan seisonut täsa y-
litsewakuu.uxesa.

Sentabden sanoo Herra lesus HH,
nelle: „Tousesti, totisesti sanon minä si<
„nulle: ellei joku wastuudesta synny, ei
„hän, taida Jumalan waloakundaa näh-
„dä.„ Tasä tahtoo meidän Wapahtajam-
me ikääs kuin yhdellä sanalla sanoa hä-
nelle misa fe ottia „Christillisyyden olen-
ko eli pääasia,, seisoo, eli mitä jumi ja
erinomattain häneldä waadittiin jos se oli
hänen yxiwakainen totensa että tulla lu>
malan waldakundaan: Nimittäin, Hänen
piti wastuudesta syndyä eli tulla uuden
luondokappaleexi.

Ehkä meidän Wapahtajamme sanoi
taman selwillä sanoilla, niin ei kuitengaan
Nikodemus woinut siä käsittää. Kuin
hän kuuli että pitää wastuudesta syndyä,
j<r että tämä oli wälttämattömästi tarpe«
ellinen jos Jumalan waldakundaa B
nähtämään, niin hän ymmärsi sen lihal-
lisesta syndymisesta, semmoisesta syndymi-
sestä kuin se on, jonga kautta me kaikin
olemma lanne maailmaan synoynett. Hän
wastaa: »fKuinga taitaa ihminen wanh"
„na syndyä? taitaako han äitinsä kohtu-
„un jallemsä mennä ja syyndä?„
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Mutta meidän Wapahtajamme tah-
doi ulosanttaa händä tasta ymmärtämät-
tömyydestä; ope?i hända sentähden etlei
Hän ensingään nyt puhunut luonnollisen
fta waan hengellisestä syndymisestä ja was-
M hänelle tällä tawalla: ,<Totisesti, ta-
htisesti sanon minä sinulle: Ellei joku
„sy!My medestä ja Hengestä ei hän tai-
„da Jumalan waldakundaan sisälle tul-
„la. Mitä lihasta syudynyt on, se on
„liha, ja mitä Hengestä syndyliyt on, se
„on Hengi. „ Tällä näytti Wapahsaja
selkiästi kyllä, että Nikodemus ei ollut
oikein ymmärtänyt Hänen ajatustansa,
ja että Jumalan Waldakunnan, eli niin-

kuin le nyt kutsutaan, Christillisyden lu-
ondo ja laatu ei millään tawalla ole sen-
kallmncn, että se lihallinen syndyminen
sila jollaan cawalla taitaa edesauttaa ja
malkaansaattaa. Sillä niinkuin ihmisel-lä, maailmaan syndyisä, on hänen wan«
hembainsa luondo ja laatu, niin että hän
on synnillä saastutettu, niin ei hän toi-
sellaista luondoa ja laatua sais,ehkä hän
nstammat kerrat luonnollisella tawalla hei-stä syndyis. Se syndyminen tois hänenylitsensä aina saman syndisen jä turmel-
duneen luonnon. Sentähden puhuu le-sus hengellisestä syndymisestä, jonga pä,
«llt Hän myös tarkottaa kosta Hän sn,
noo. „Ellei <oku wastuudesta synny,, eli
alku kielen jälkeen , ftnny ylhääldä päin:
ihmisen pitää tämän syndymisen kantta
uudesta syndya ylhääldä päin, että häntulee Jumalan Lnpsexi: Tämä on se jos»
ta Zesus puhuu.

Taman siwusa tulee meidän merki,
laketta meidän Vapahtajamme täsä pi«
taa piiaan samaa puheenpartta kuin Mar-kuin i 5 Lug. ib wersysä, josa Hän»anoo: „loka uffoo ja kastetaan, se tu-
„lee autuaxj, mutta joka ei usko, se ka-

A

„dotetaan<„ Sillä Niinkuin Hän siinä
yhteenpanee uudensnndymisen peson eli
Kasteen usson kansa, niin asettaa Hänmyös täsä weden, se on Kasteen, ja
Hengen wierelysten. Ia niinkuin Va-
pahtaja mainitusa Markuren 16 Lngusa
ja i 6 wärsysä sitten ainoastansa mainit-see uffon kosta Hän sanoo: Joka ei u-
sko, se kadoreraan; niinkuin. Hän, lanon
minä, ei enää toista kertoa puhu Kaste-
esta, waan ainoastansa uskosta, niinmuo»
doin kuin usso aina pitää löytymään ih-
misesa, eli jos se on kadotettu, pitää jal-
leensä sytyttttämään ja waikutettamaan
sydämmesä jos ihmisen pitää tulemaan
alttuaaxi ja ei kadoteturi; Niin mainitsee
nlyös Vapahtaja Täxtisä ei toista kertaa
Kasteesta waan syndymisestä Hengestä
koffa Hän sanoo: Mirä Hengestä syn-
dynyc on, se on Hengi: syy on se että
Pyhän Hengen aina pitää tekemään työ»
tänsä ihmisen sydämmesä jos muutoin
ihmisen pitää olemaan kansajasenen Cbri-
sturcn armo Waldakunnasa: Mutta Ka-
stetta ei toista kertaa toimiteta. Niinmuo-
doin opettaa leius V7ikodemureNe näisä
fanoisa että LhristiUisyyden oikia olendo
ja pääasia seisoo siinä „et'ä ihminen uu-
„desta syndyy, ja että hän sitten Pyhän
„Hengen kautta hawaitsee tykönänsä toi-„sen menon ja elämän, eli toiscllaisen
„mielenlaadun ja luonnon kuin hälla en-
„nen on ollut lapsuudesta saakka eli lihal-
lisesta syndymiststansä „

Ei ymmärtänyt Nikodemus wielä
Wapahta)'an puhetta, jongatähden Va-
pahtaja, joka ikääs kuin Rikodcmuxen
kaswoista luki hänen ihmehtelemisensä ja
näki sen hänen sydämmesänsä, lawiam-
malda näin- puhuu: „Älä ihmehtele että
„minä sanoin sinulle: Teidän pilää was-
„tuudesta syndymäan. Tuuli puhalda
3 „kusa
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„kusa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen
„hulnumsa, ja ett tiedä kusta hän tulee
„taikka kuhunga hän menee: Näin on

joka Hengestä syndynyt on.,s,
Tällä esimerkillä, jonga Wapahiaja ot-
taa Luonnosta, andaa Hän Nikodemuxen
ymmärtää ettei hänen siihen pitänyt py<
fähtymäin etts' hänen ymmärryz-enfä ei
heti käsittänyt asiata. Wapahtaja tahtoosanoa: Uskotpa sinä että tuuli tulee jos-
takusta , niinmuodoin kuin sinä ilmala kuu-
let hänen huminansa; ja ett sinä kuiten-
gaan tiedä mistä hän juuri tulee, eli mi-
hingä hän menee, ett sinä myös taida
nähdä händä luonnollisilla silmilläs. Sa-
malla tawalla owat asiat sen kansa joka
on syndynyt Hengestä. Sillä maikka ei
tietä mitä ftnkallaiftsa ihmisesä tapahtuu;
maikka myös ei täydellisesti taita käsittää
Pyhän Hengan maikutuxia -ja liikutuxia
siinä fielusa jonga Hän nudesta synnyt-
tää, niin taitaan kuitengin niistä
mistä kuin Pyhä Hengi waikuttaa ihmi-
sesä, helposti hamatta että hän totisesti
on syndynyt Jumalasta. SentMen tu-

meidän parammin tuta uudesta syn-
dyminen hänen hedelmistäns, tuin me saa-
tamma hänen käsittää ihmisen ymmär-
ryxellä ja taidolla. Jos me tydymmä
siihen että me tunnemma lnonnolliset kap-
paleet ainoastansa niinmuodoin että me
tiedämme niiden itsetyösä olewan; ehkem-
mä me niitä taida! ulkonaisesti huomata;
niinkuin me myös emmä taida nähdä
meidän sieluamme, joka on ruumiisa, mut-
ta olemma kuitengin Hlitfewakuutttut että
meillä on sielu, Mä me tunnemma hä-
nen elämänsä jawoimanja: Mingäs täh-
den tahdomma me siis olla epäuskoiset lu-
malallisisa asioisa ja kieldää ne waikkem-
ma me niitä kaikkia taidais käsittaäkkään
meidän järjellämme?!

Nyt ymmärsi kyllä Nikodemus H-fuxen puheesta että lesus ei ajatellut li,
hallista waan hengellista syndymistä: Mut«
ta oli kuitengin halullinen tietämään tuin,
ga se oli tapahtuma että ihminen fyndyy
uudestansa hengellisellä tawalla, ja mln<
gä tähden tämä asia oli tarpeellinen <h,
misen autuudexi. Hän kysyy: Nuinga
ne tattawac tapahtuas Täfä nuhtelee
lesus händä syystä hänen taitamcmonw
udensa tähden jawastaa: ~S'näoletMes---
„tari Israelisa ja ett näitä Mdä? Toti-
„ftsti, totisesti sanon minä simllle: M
„puhumma mitä me iiedämmn, ja todis»
„tamme mitä me näemmä, ja että te M
,/wastaan meidän todistustamme. Ds
,Minä maalisia teille sanoin ja että te„usso, kuinga te ustoisiita M minä, w
„waallisia teille.sanoisin?,,, Tällä mosta-
urella tabtso Wapahtaja ensin ylitstwli-
kuutta Nikodemusta siitä, että meidän O
-tää tytymään Jumalala janan todisMm
asian totuudesta: Ettei ft tee erinowi-
sesti asiaan jos me ymmärryxesämme:fm
niin eli käsitämme: Mutta että st
meitä on auttama, että me yxinkertaW
uffomma Jumalan -tobistuxen; ja siihm
Wapahtaja Nikodemustakin näisä sam-
ia johdattaa. Samati neuwoo Wapch
taja tttä Uusisyndymtnen on scnkatlainm
asia, jongapitää tapahtumaan täällä mcimt
päällä., armon Waldaknnnasa, ja etM
fe joka ei ole fyndynyt uudestansa, on
wiela kauwas eroitettu ChristiNisYlM
oiklasta olennosta ja pääasiasta. Jos se
nyt oli työlästä työtä NikodemuM/
että täsä asiasa, joka kosti ChristillifO'
den alkuun, ussoa Jumalan sanan w<
distusta, kuinaas «pänstotseri ei hän M
ollut löyttäma korkeimmin asioisa, jot'"

kossewat täydellisyyteen, eikä armon
Hgkundaan täällä maan päällä, w^"
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Kunnian Waldakundaan taiwaasa, joi-
tta Zesus täsä> tilasa myös oli tadistawa?

Mutta lesus käypi edemmä ja oj-
mdaa itsensä sen jälkeen kuin r7ikodemu-
xen heikkous waadei: Hän wastaa roistM
kaikella ja hiljaisuudessa Ni-
kodemuren Kysymyxen päässe: „Ouinga
„ne taitamat tapahtua?,, Hän neuwoo
hänelle että Christuz-esa' ainoastansa, taj-
tnan käsittää Christissisyyden oikia
do ja pääasia, ja- että ilman Händä ei
KllenMn ihmiselle ollut mahdollinen et--
tä autuaxi tulla, ei ilman>. jos> ei ihmi-
nen HHneldä, Jumalan omaldaPo/alda,
tule pelasscluxi uuden syndymisen
Tähän asiaan nyt lesuxen sanat koste-
wat kossa Hän sanoo Teftisä: „Ei as--
„tu kenqään ylös taiwaaseen; waan jo-
„ka taiwaasia alasastlir, Ihmijen, Pöike
„joka on taiwaasa. Ia niinkuin Moses
„ylönjn käärmeen korwesa; niin myös il)-
„milen Poika pitää ylöttämään: Etta-jo-
Lainen kuin ussoo Hänen päällwsä, ei
„M hukkumaan; mutta isankaikkistn e-
„limän saamaan.,, Täsa olotta» lesus,
M jos oikeutta ia mahdollisuutta' kysyt-
täisiin, tinn ei olis kellään Aadnmin lap-
M tmwoa että saada nähdä Jumalanlvaldakundaa, waan liimalan Pojalla Mi-nänsä, jokn on tullut taiwaasta alas, otta«
»ut ihmillisen luo,7non, ja oli kyssä sensutKwn maan päällä, mutta sen stwusa Juma-lisen lusndonsa ja kunianfa puolesta aina
"»waasa. Hänellä ynnänsä oli oikeus M'wahdMsuns, että, astua ylös taiwaaseensieltä ijcmkaikkisesti nautita Jumalanulnniaa ja autuutta. Mutta Hän sn myös>e sama jonga armon kautta ihmisten lap-
«tt taitamat autuaxi tulla.
. Tämän että meidän Hänen kauttan-
A pltää autuaxt tulemaan, selittää Hänwen esikuwauxen kautta wauhasta Te-«MntM Moftt- Mrj. 31.MZ. G

ja 9. w. kosta Hän sanoo: „Niinkum
„Moses ylönsi käärmeen korwesa, niin-
„myös ihmisen Poika pitää ylöttämääln
«Että jokainen kmm uffoo Hänen päöl-
„lens> ei pidH.hussumaan mutta ijankaik-
„kisen elämän saamaan.,,. Mutta täsäniin myös samassa opettaa
Minga se saattaa tapahtua ettäUhminensnapi ChristillisyyVm oikian olennon ja
pääasian-,, eli että hän! tules uudesiasyn-
dyneezl. ja uudeM luondokappaleen Chn>stuxesa lesuxesa: Ottakamme sintähdensiitä tarkka waart,. eM me' ChristuxenEwangeliumin. jälkeen mahdaisimma oikein
käsittää muodom ja tawan kuinga
tulee uudesta fyndyneerk.

Nimittäin niinkuin Israelin Lapset,
kosta he tulit purruixi tulisilda käärme-
hildä, siiurella kilvussa, tunsiwat sen kuo«
leman haawan jonga- he olit saaneet ruu«

Niinkuin he sen mie-
leen johdattaisansa sitä Inmalalda säättya
apu-watikappaletta, käänsiwät itsensä sen
waffi käärmeen puoleen jbnga Herra Iu«
mala andanut Nosexen kautta ylös-
nostaa, ja josta Herra oli luwannut,-
että, joka-katsoi ftn Mlle, sen piti tule,
maan terweeri ssiiä myrkyllisestä ja kuoleta
tawaifesta Käärmeen haawasta; Niinkuiw
be katsomat waffi käärmeen'päälle jonga'
Moses oli ytöndänyt, jaastttiwat heidän'
uffallurensa Jumalan tehtyyn
että heidän piti vara, smaan sen katsomisen'kautta; (Wäikka ei he ymmärtäneet eli tai-
taneet arwata kmnga ftnkallainm päällekat--
stminen oli hankkima myrkhn poijes heidän-ruumiistansa ja parnndawa heidät; He o-
lisiwat saattaneet pikemmin ajatella että
heidän piti paranemaan jos hs olErsMmutinneet jotaan lääkitystämytkkya was-

eli jos jotaan olis pandu ljaawaw'
päälle joka olis ulssimenyt myrkyn;)

Niin-
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Niinkuin se itsetyösä tapahdut, että ne jot-
ka olit tulleet purruixi tulisilda käärmeil-
dä, mutta ottiwat pakonsa Herran sanan
tygö, asettiwat ussalluxensa Hänen lu-
pauxeensa, ja katsomat wasti käärmeen
päälle, tuliwat terwehixi, Aiwan niin,
sanoo Wapahtaja, „jokainen kuin ustoo
„Hänen päällensä „ eli panee uffalluxen,sa Hänehen, niinkuin siihen ainoaan
joka auttaa taitaa, „ei pidä hukkumaan;
„mutta ijankaikkisen elämän saamaan-,,
Sen syyn tähden piri Hänen ensin tule-
maan ylöryxi ristin päälle, sillä tämän
Hän puhuu tietäandaaxensa millä kuole-
malla Hänen piti kuolemaan. Joh. 12.
Lug. 32, 33. w.

Tästä opimma me nyt sangen selkiä-
sti Jumalan armojärjestyxen, josa ihmi-sen pitää ensin tundemaan sywän turmel-
luxensa josa hän on siinnyt ja synr-ynyt, ja
sen pahat hedelmät nimittäin ttkosynnit,joca
kaikkia käärmeen purema haawa Israelin
Lapsisa edeskuwais. Hänen pitää tundemaan
että hän synnin tähden on ansainnut ijan-
kaikkisesti kadotettaaja duomittaa, eli niin-
kuin Raamattu puhuu, kuolla sen ijan-
kaikkisen ja toisen kuoleman- Hänen pi-
tää tundemaan kipu sielujansa, niin että
hän sydämmellisesti katuu ja kauhistuu
syndejansä. Sen päälle pitää hänen myös
myödttlämäcm, että eikä hän itse, eikä
joku muu ihminen, eipä Myöskään joku
ainoa Jumalan luotu kappale, taida aut.
taa bändä tästä sen ivanhan käärmeen
puremasta haawasta ja »vapahtaa hän?n
sieluansa ijankaiktiftsta kuolemasta. Kos-
ka hän näin tundee pahat tekonsa, katuu
niitä kiwulla, pitää itsensä wihan ja kuo-
leman lapsena, mutta kuulee eli muistohon-sa johdattaa että Christus on ylötty ris-
tin puun päälle, siinä kuollut meidän e-
destämme ja nxrensä uloswuodattamisel-

la maxanut meidän syndimme, kossa hänsilloin käändää itsensä sielunsa silmilläsen ristinnaulitun lesuxen tygö, ja aset-
taa uffalluxensa Jumalan lupauxen paäl-
le Hänesa, että nimittäin jokainen tuinussoo Hänen päällens pitää autuaxi tu,
lemaan; silloin, silloin hän uudesta syii,
dyy. Sillä senkaltaisen awun ikäwöiise,
misen alla on Pyhällä Hengellä Hä-nen wäkewa waikuluxensa sielusa, niin
että Hän senkallaisen ihmisen sydämmesä
sytyttää usson niinkuin taiwaalliscn fy„-
tilän, että hän itsensä kiini sima
ristinnaulitusa lesnxesa, ja arwaa Hänen
sixi. armoistuimexi jonga Jumala on hä-
nellekin asettanut uskon kautta Hänen we<
resänsa. Jos nyt löytyy us,
ko Herran lesuxen päälle waikuteruxi,
niin on uusisyndyminen sielä, ja niin on
sielä myös Christillisyyden oikia olmdo
ja pääasia käsillä, josa se uffowainen tai-
taa pitää itsensä Jumalan lapsena ja niin-
muodoin myös ijankaikkiseu autuuden pe-
rillissä. Senkallainen ihminen mahtaa
nyt lohduttaa itsiäns Jumalan armolla
Christuxesa lesuxesa, silla lesuxen läh-
den sn se taiwaallinen Isä andanut hä«
nelle andeexi kaikki synnit: Wihan lapst-
sta on Jumala ylösottanut tämän ihmi-sen Hänen armo>lapsexensa usson kautta
Herran lesuxen päälle: Jumala on ty-
gölukenut hänelle Poikansa lesuxen Chri<
stux<n wanhurskauden. Mutta ei tasa
wielä ole kaikki- Jumala on andanut
hänelle myös walittuiden lasten Hengen»
josa hän huutaa: Abba rakas Isä, jos»
hänellä on oikein lapsellinen turwa Ju-
malaan ja menee rohkeudella Hänen ty<
gönsä. Sama Hengi waikuttaa senkal-
laisen muutoxen hänesa, ettei hän nyt
enää mahda pidcttää endissä, sinä
hana ihmissä, waan uudesta syndyneena
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Jumalan ihmistä joka palwelee Hengen
uudistuxestt Rom 7: Lug. 6. w. ja on
wnut sen mielen „että hän tundee sen
..totisen, ja on siinä totisesi,, Jumalan
„Poiasa lesiixesa Christuxesa.,, i,loh.
s: Lug. 20. w. Hän taitaa nyt todesta

sanoa että Hän on uudesta-syndynyt ja -
on uusi luondokappale Christuxesa le-
suM: Jumala on andanut HHlielle toi-
sen sydämmen, toisen mielen, toisen laa-
dun: Hän ei ojenna itsiänsä enää tämän
«ailman jälkeen waan Jumalan tahdon
Mm: Ei hän ole nyt lihallffesti miel- !
dynyt niinkuin waan hengellisesti '
mieldynyt, ja Hengen halu on hanesä
Mmä ja rauha- Rom. H: Lug. 6. w.
Nyt enää „ei hän waella lihan waan
,cha'n waeldaa Hengen jatkeen,, uffon woi- l
nm kautta jonga Jumala
<i. w.) „hän kuolettaa lihan työt,(i3w.) »

„lWnnaulitsee lihansa himoin ja haluin v
//knnsa,, ja ckandaa sttä wastaan Hengen
totisia hedelmiä, „kuin owat rakkaus, ilo,
„lauha, pMmieli syys, ystäivy s, HYwys,
„usto, hiliaisuns, puhtaus.,, Gal. s: Lug° "

«, 23, 24. w.
Niinmuodoin on st

«oikia olendo ja pääasia,, jonga meidän
Mpchtajamme eteen asettaa ZFikode-
muille, ja joka parahasta päDH seisooudestasyndymisesä,kuitengin min että tvan-
hurstauuttaminm, ylösottaminen
lan lapsen myöskin uudistamisen alku
siinä sisällesuljetMN. Sillä kosta itsekukinnäistä asioista nillckn eteelwsetetaan ja

selitetään, tapahtuu se sentähoen että ne
Mahdaisit sitä paremmin tulla ymmärre-
'PU ja käsitetyixi? ja niinmuodoin kuin«e luonnosansa pitää totisesti toisistansa i"ettamaan. Kuitengin niin ne >waa löytywat ihmisen tykönä'; wahindä» <
"n alkamat muutamat heistä yhdellä ja <

B

samalla ajalla. Niinmuodoin pttää tyl-
la uudistus pitkitettämään ihmisen koko e«
linkautena; mutta sillä -on kuttengin hä-nen alkunsa erinomattam uudeftasyndy-
misesä, kosta se muutos tapahtua sielu-sa ja sydämmesä, jonga kautta ihminen-aina enämmin ja enämmin ulldistetaanJumalan kuwan jälkeen ja käypj ustoMustoon, yhdestä woimasta toiseen.

Sowitus.
pakastetut Herrasa! Sitten kuit, M

nyt Mttdan ElvangellUMi-Ttflist«ilN-
Me olemma nähneet Millä tawalla Chri-stus vn NiVsdeMuxetle
Christjllisyytsen oikitln olennon ja pääa-
sian, niin pitää meidän enimmäsii ole-
maan siitä huoldMndawaiset M me
tästä kaikesta tztmkimina itsellemme sikian
hyödytyxen. Tämän pitää mei-
dän siis ensin kaikella ahkeruudella Pe-rään ajattelemaan tämän afian suurtchtarpeellisuutta. Meidän Wapahtajamma

selwillä sanoilla Mristillisyyden
oikicitt olennon.ja pääasian tarpeellisu-
den koffa Hän sanoo ja opettaa ~ettei,/kengaän taida nähdä Humalan walda-
z,kundaa ellsi hän uudesta synny, synny
7,ylhaäldä päin, synny Hengestä. „ Ku-
ingas tämän Asian tarpeellisuus taisi woi-
mallistmmasti edespandaa? Sanoopa Wa-
pahtM ttlei ihminen taida autuaxi tulla
ilman uudestasynM mistä. Seuraawaise-""
sti on tämä tarpeellisembikuin kaikki muu.

Jos.me nyt olemma ylitftwakuute-
tut että uudestasyndyminen on wälttämat-
tömasti tarpeellinen, niin tulee meidänsangen ahkerasti waroa mettämme sildck
yhteiseldä petosluulolda>jouga kautta mo-
ni lohdutta itsiänsä silla että han Kas-
tcesa tuli uudesta syndynmi. Sillä he
> loh-
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ldlMttawats itsiänsä nhtä hywin, ehkä
heidän sanansa- ja työnsäz kyllä todista-
mat ettei h« pyfyneet s?jsowaisina uu-

Me emmä puhu
sopimattomasti Kasteesta ja sen korkwsta
arwoffa kossu me Anomma-ettei sitnäiole-
fyllä että ihminen Msseen kautta-uudes--
ta syndyi, wnan> ihmisen' pitää- myös
katsomaan sen perään- han wjM on-
jälillä ja wiela" seisoo uudenfnndymiscn
tilaft. Akk!' mitäs auttaa- se händä että
hän on ollud uudesta- syndynyt,, jos ei
hän enää ole Pitää,
totisesti wielä nyt senkallaisen olemaan,
jos hän tahtoo lohduttaa itsiänsä,' ijanka-

ikkisella elämällä sen toiwollai Me o«
leMma kuulleet Pawalin 2 Cör.
Lna> 17. w< „Iys joku'on
„niitt hän on uuss Sli«
ta seuraa että'se ei ole- Ehristuxesac joka
ei ole> misi luondokappale, silla ei Pawa-
li niln sano > että se joka on Christuresa
ft on ollut uuff luondokappale > waan Hän
fanoo että se on uusi luondokappale > jo-
ka on Cyristuxess. auttaa et-
tä me olemma Kasteesa paäliemmä puke-
neet Christuxenj, jos me- sitten olemma
Hänen jälkensä pääldämme riisuneet? M«
täs se hyödyttää meitä että me olemma
olleet Christitytj jos' emmä me enää ole?
Nyt makuutta PZwali massa mainituifa sa«
noisa että se jokaei ole uust luondokappale, se
ei? myös ole- Chrisiuxesa Hsuxesa., Kmn-
ga mchtaa st joka» ei ole uuss luon<
dökappale, kutsua itsiänsä Ctzristityxi.'

Koskä te tämän tuuletta niin koetel-
kaat hywin itsiänna" jos te nyt stisotta
Uudensyndymifen woimasa? Mkäät kö-
keks
että te tulitta uudesta syndynein Kastee«
fa,, waan katsokaas jos te myös olette

EN jos K

oletta siitä pois langenneet, katsokat sil-loin perään, jos- totifesa parannureii
järjesiyxesä oletta uudistaneet Knstcen Im
ton ja niinmuodon jällcenlä tulleet olaU«sijti Jumalan armosta. Teidän pitää kat-somaan teidän sydämmennä nykyisen lar.
dun perään) jos le nyt hawuitsetta tykö-,
nanna „Christillisyyden oikmn olennon
„pääässan),.joK te nykyisellä: ajalla tun.
netta teilanna uudensyndymisen, oikiait'
woiman. Mitäs on tarpeessisembi kuin
että kaikella ahkeruudella tätä koittelemis-
ta toimittaa ?l Mn päällepp a' nojaa itsen-'
fa kaikki.

Totisesti: M ole/ se uMtciwa että
ihminen wiiwytteM yhden silmän rapa,
yxen ja- tahdoi spitkttlää muuttumatloma-
sä tilaftnsa, jos hän ufföis itsensä ole-
man alituisesa ijankäikkifen kuHlcman ja
tnrmessuxen waawsä. Mutta hän?uwai<
lee itsellensä' että" hän taikka jo on Dmo--
lan läpsi elikkä myös ettei hänen sielmisa
tila oli aiwan määrällinen. Hän ottaa
koko joukon ulkonaisia asioita' lohdlitun-
xenla kadoluren pelkoa wastaan. Sen
päälle teke hän hällensä sen wahwan tl>l<
won >. ettei ijankaikkinen elämä taida pää<
stä hänetdä kasistm Koffä hän sillä ta-
walla on lohduttanut itsiänsa, elikkä myis
tahtoo wustäta puolestansa,, mM jo>kä
etcenafettawat hänelle hänen tilansa niin-
kuin warottawan ja epaildawän, min
destuopi hän ei päälleluotettawia tunnus
merkeja että' hsn juuri'silsöingin on Ju-
malan lapsi > ei; waan hän ottaa pakon-
sa siH?n että hän on tullut lapsuudesa
Äastetuxi, etts hän tunnustaa sen oikian
opin eli uffon, että hän waroo itsins»
tötkiöistä mintuin hän itfeluu-
lee; Kuulepa hän Jumalan sanaa, tekec-
pä HM paljon hywää, omatpa muut pa-
hemmat kuin hän: Jos Jumala kaim

l!l'N
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niin tarkasti punnittis, Harmatpa sitten
autlchi tulisitkin. Näin hän puhuu. Sam-
moisia ja muita saman iveroisia puheita

edeswastauria saadaan kuulla. Mutta
ei hän huoli siitä että tutkistella omaa-
tundoansa Jumalan edesH, jos Källä kaikki
on oikein>jos Jumalan Hengi asuu hänesä,
jos hänen tykönänsä Uöytyy perinpöhja-
nen sydämmen Muutos, jos hänellä todeiz
puolesta on se nuhdetoin meno
sa lefuxesa, jos hänellä on se oikianlaa-
tunen elämä usto Vapahtajan päälle, jos
hänellä on se usto joka taiwan sanottaa
uffoxi Jumalan woimasn. Mäiden pääl-
le ei hän ajattelekkaan, maan andan it-
sensä piiaan lepoon ja rauhaan, ainoas-
tansa hän taitaa kokoon kaapia itsellensä
jongun ulkonaisen lohdutuM. Za kos-

ka hänelle muistutetaan ettei hänen pidä
wahwiitamnan itsiänsä turhasa lluulosa;
että hänen menonsa ei ole wielä likimää-
liingään sen laatuinen etto hän fen kan-sa saattaa tulla talteen; että hänellä ei
ole päällelnottttawia Christillisyyden oikian
olennon ja pääasian tundomerkkejä: Riin
saattaa hän kyllä Mastata: Minä myödi-
tän etten minä ole täydellinen. Niinmuo-
doin luule hän uudestasyndymisen fenkal-

astaxi ei ole Christillisyyden
alku waan täydellisyys. Hänen ajatu-
ttnsa on: Kyllä se olis hywä jos Chri-stillisyydesä saattais käydä niin ksrkialle:
Mutta jos se wähemmälletkin jääpi, niin
en minä toki sentähden tule ulosfuljetuxi
taiwaan waldakunnasta. Oi! Mika pe-
tos tämän alla makaa salattuna! Mei-
dän Waoahtajamme eteen asettaa uudesta-
Mdymiftn ei stnkallaiseri asiri jolla ihminen
lo olls tullut taydellisexi, maan niinkuin
Wen wälttämättömän osan Christillisyy-
bestä paitsi ei kengään taida autuaritulla. Ei Hän meidän Totimme, 5 m.
"tiu uudestasnndymistä ylhäisexi assele-
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exi Chrjstillisyydefä, maan Hän osottaKsen Wllekäymisen Humcilan
daan. Wlkö meidän pidä Otä päättM,
että, maikka ihminen tm kastettu, käypi
ripille ja HErran EhtolliseNe, ei laimi!ys
:yhiään tilaa että saada kuunnella saar-
naa, Maan käypi wirjästi Herran lM-neesa, ei 'waro ainoastansa itsiänsä nlto-
maisista törkiöistä lihan cöistH, waan myös
monasti harjottaa ulkonaisia hywiH töM,
että waikka, sanon minä, hän nämät ka-
ikki tekee, hän kuitengaan ei öle Chrisiit-ty itsettM ja toden'puolesta, jos hänÄ-dä puuttuu oikein muutettua syoändä,
jos han ei ole uudestansa syndynyt Ju-malasta, ia jos hänellä seuraawaisesti ei
ole Pyhää Hengeä. Vanopras mitä Ni-
kodenmxelda puuttui? Ei hHn häwäissyt
itsiänsä ulkonaisilla häpiällisilla töillä; ei
hän myöskään ollut -pakana waan Mimies JumalanKansasta: Hän oli lapsuu-wesansa ymbärinslklkkamen kautta käynyt
litttohon Jumalan kansa: ilman sitä us,
foi hän min paljon Herran lesuren pä-
Me, että chan tuli lesuren 7ygö lawiam-
malda neuwolwa. Ei kuitengaan sitälähemmin i,ähnyt Vapahtaja että, kai-
ken sen hywan stwusa kuin r7ikodemure-sa hawaittiin, häneldä pliUttui Christilli-syyden oikia olendo ja pääasia: Hänensydämmensä piti ensin tulla muutetUxi ja
hänen nudestasyndyneeri Hengestä: Ju-
malan piti luoda hänehen kokonansa soi-nen, uusi sydän, mlit hengi, uusi sisu.Ei tämä asia olio pitänyt r?i?odelnuxel«
le olla tundematoi!,, jonga tähden myös
Wapahtaja, niinkuin me olemma kuulleet,
loimais hänelle hänen taitamattomuuttansa.
Prophettt puhumat yldöMäifesti tästä asi-
asta. Kaikkein muiden Raamatunpaikkainseasa, seisoo myös Hesekielin z6< Lug. 26,27
m. „Minä annan teille uuden sydämmen,
„ja uuden hengen annan minä teihin, ja
2 „o?an
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~otan poiF teidän lihasianne kiwisen st)/
,Mmmen ja. annan teille sydämmen liha-
,/lta. Ia anuay minun. Hengeni teihin,;„
„ja teen niin, että te waellyttamimm sää-
„dyisani, ja,pidcktta'.minun, oikeudein,, ja,-

niiden, jälkeen.,, Eikös-siis Niko-
demus, niinkuin MaMN Israelisä,. oiis
saattanut tietä js,> ennen, että ulDnainen
meno ja.ulkonainen- siitpMnen. elämä ei
paaljaastansa waan- että edellä
kaikkia waaditaan oikiau laatuinen
Wen muutos?>

Sowittakaat nyt kaakki < rämä- itse
Vaällennä:,Koitelkaat, teitälinä, tarkasti °,

te myösteisännä. löydättä: sen kuin,
m juuri- oje korkia osa tHydellifyydesä,
Hvaan itse, CöristiÄisyyden olendo
«Fa; sen, zosa ChristMsyys erinotnattain
seisoo; sen, jytä paitsi ei, kengääy todella -
W syystä kanna CZriMyn nimiä.. Suu-Fin osa teista ei-tahdo kuulla sanaakaanMä että heilbä, wielä pMttuis st. Ma
meno: Ia moni < kuka tiesi,, minun tätä
Fanoisani ajattelee? Eikös- minulla pidäis
Olla si'a kuin toMda Christjtyldä, maa-
Hitaan?' EiM minun sydämmenipidäis
Hemaan muutetun,? Kuingas siis on,mi<
nun kansani>? Otengo minäumhensyndy,
misen Moiwasa,eliW.en? Mutta täsä o-
«Maa itsensä, joka wiepi 'ih-.
«lisen näin, ajattelemaan :.Akk!' Mhän
WtuudestaS epäile, ,sillä tawalla sinä .tai-
daisit:kokonansa joutua' epätoiwon- alle.Täinän päälle sulkee hän sitten sydämmen,sa kaikilda lewottomilda liiklltuxilda au,
tuuden asioisq: Hän andaa. jäädä niin
tqrkasti koettelematta itsensä- Hän tah-
too ennemmin auttaa ttsiänsä edes, tur-
halla toiwomisella, ja on noppiambi ajat-
telemaan, että kyllä Jumala lapulla hä-nelle, osottaa armon, Mu että hän oikein

chmldc,, kaMmaM sielunsa tila-

sia. Mutta-ussokaat minua, hywat >h.misetl.Te teetta tM tsswalla sieluille,,,
m» suurimman wahintzonc Sillä, te taj-
Wttci,,kuka tiesi, kyllä hcmxnta, että jo-
ku salainen
jofa salatulla tamalla-andaa teida» ym-
märtää, ettei'teidän o.le oikeus
asiat, eM teidän sydam!mm,a,M olemuu-
tettu, ja, ettei teidny'CZristiNisyydciiä!>!!l,
ole oikiaa wuimaa iiiw. ettäi te. palwcki-
ta ja- totmdeft:- Iy>
kuitcngin te tahdotta, Muisttn - lohduttaa
ichänna, flllgtukahuttaa-sen mamitun
laisen pelwsn jtzNM te omasatMnoftiMä,
tunnetta, ja silla tawasta ei andaa tcjsan<
n« sille korkeWmM tarpeelliftsss hWlen»
pidolle,silaa,, että' tectulisitta
tmften jalumalaN? otolliseen tilaan, Mut-
ts
wamen? KaykäDä, teibän, klwlm«wuL-
teenna tygö, josa teidän tä,YttW>astua,a-
----j ijonkgikUuuteen,, ja ka tfokaat jss
sm,Du taidan pelko psijeskarkottga. Sil-
loin-sanoo omatundu teille heti>, että te
niin ja niingifi kauwan oletta knuWt Iw
malan sanaa, mMta että - knitengqan ck
andamet ien tulla teifDm woimaUtti;
että te monda kertaa oletta saaneet hywiä-
ajatuma sydämmchmnä, niinkuin,
suurembi ahkeruus mahdetaan waatia Chri-
sMsypteen?, te wielck' ole oikein
murtaneet- läpilfe siihen oikimn
menoon EWstupefa>. ia niin etzeslM,
mutta ettääte> kaikki - nämät' oletta anw
neet käydä ohitse.jäsennä tietänsä.,

Saattaa niin olla että moni
le? nyt i Kyllä minä ajan päM
laitan- niin että minä - tulen tsilellaisc)!!*
Sitten kuin minä sen eli»sen olen ensin
saanut tchdyxi/ niin sitten minä; tahdon
rumeta sielun asiain kansa otteleiWM
MMta, jos <ttate tahho, jänapäiwckä

l"
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ja nyt tulla muutetuixi kningas NedättH
te ettei kuolema karkaa teidän paällennä.
ja estä teitä tulemalla ajalla?, Milläs te
silloin tahdotta lohduttaa, teitännö kuin
luolema teitä jo rupiaa, kouristamaan ja
elämän aikaa ei, olskkaan?' Akk!
waiwatköat toki teitänne mm paljon,
Mä te, tietämään jos
teisä sitä, löytyy, kuin ChristittM waadi-

jos te huomaitsetta teisänne. sitä
josta Hfus sanoo> ettei, kengään ilman
sitä taida nähdä, Jumalan waldakundaa.
Mingäs tähden te pelkäättäja kammotta
mm paljon sitä, että sikein koitella tei-
tänuä? MnMähden etsittäteniinmon-
da piilopmkkaa Dmeyydefck teidän pahalle
omMumMenna, kosta kuitengin sydänsanoo teille ettei teidän kansanna ole hy-
win asiat, ja'ettettä' te taida olla stisy-
wat IlimaZau Duomion edesä..

Taidatta te ajatella että tarkka MMmen ttMstelemmen tuopi teille suuren
tussan, hädän ja cchdistuxen,. Minä ta-
täan teille, että satanas, se on, joka sen»'
IMMa, turhalla pelwollä tahtoo kään-
d«ki teidän, slwtännä.. Te petättä itsen-na sangen kowin, jos, te luuktta > että te
senkauttaioudujsittaniin suureen tuDan
ls myös epäilyxeen. Kyllä teidän itsen-
nä koettelemisesta Ylöstulee sydömnnfä
totinen katumus ja närkästys synnin ylit-
st: Mutta fchäön murhet Jumalan mje>
«n jälkeen

, < katumus autuuden jotö n
tarwitse katua, .waan joka

lf teille pikemmin oikmn lewon
'»n rauhan, sen vetoUsen rauhan siioanMa te aD olelta. teitännä suosi- !

Sillä kossa te katuwaffella sydäm- ,
tunnustatta teidän syndinne Illma-

M edesä; koffa te häneldä Hfchen ni- !wen rukoiletta syndein andeexi saamista, >
Wsiaedes pyMä HAm ominansa

min kyllä pilaan muuttuu teidän autual-
linen mnryeenna endistn surkian tilanne
ylitse, sydämmelliseenrauhaan jariemuun.
Sitä wastaan tehtäisiin teidän sieluillen-
na sumin wahingontyZ(, jos teidän annet»
tmssin pitkittää teidän suruttomuudesanne,
Älkaat tokikaan kurvailko teillennä ettL
teidän kansanna sn katM hyzvin ja
te ilman epäilemättä otetta autuuden Lap-
set ainoastansa te kayttä Ripille ja Her-
ran EhtoWlle, wmotta teitännä törkis-
ilda synneildä ja kuundeletta Jumalansanaa,. Tämä kaikki ei-auta hyödytä
teitä/, mm käuman kuin te että ole tulleet
peruM myödenterweiri tehdyjxi, eli toisi--
rj,ihmistM.

Mutta kössa sanotaan että' muutospitää Mämmesä tapahtumaan, ja että
teidän pitää- uudesta' syndymään, niin
mahdaisttta te hamaita- että' te otetta u-

tnNeet, johdatetuin' siihen ?nm>
teillck ei wielä,ot3> ja että-te
datta ftn,saada/ Jos te b)fyM: Kmn-
gas' taidamma nie ftn saada? Niin olet»
ta te kyM jo kuulleet wnstauMn tämän'

kysymyxen päatle> kosta me selitimme 3ex-tiä; Mutta M suuremmaxi hyödytyxexi i
teille tahdon minä sm nyt likemmin-so-
wittaa teihin.'

Ists te tahdotta snadci,,Ct)rist!llisyrM-
„den oikiaa vlendoa ja pääasijaa,s ja jos te'
tahdotta tulla- epäilemättä wakmttetuiKi
teidän autuudestanne-, niin 5n siihm ft '

ytfinkerraisin tie
Ijimalnlda > edessä kaikkia, eläwM'ti^'
toa teidän tunntllurestnnna' ja
syydestänns. Minä kysyn teMä : Qletrakb'
te jostus oikein peljästyneet jongunfylyiin '

Ylitse? Ongos teldän- omatlmdsnna jos? -

kus herännyt Nlitt jangun afnsM MMntähden, en wina tahdo mMitnkfam?''u>'
siambia syndejä/,waan kysyy jos omts-'

-'3 >. -
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tundo on niin herännyt jongun ainoan-
gaan synnin tähden että te sen ylitse o-
letta tundeneet Jumalan wihan? Teidän
pitää sydämmestä rukoilemaan Jumalala,
että Hän andajs teille yfiwakaisen synnin
tunnon: Mutoin te armaatta.waan ul-
koa päin synnin niin, kuin pakana sen
arwaa, ja silloin el fteidön turmelluxenna
tule teille niin ilmi, kuin ftn tulla witää
wilpittömäsä parannuxesa. Seuratkaa!
sentähden tätä-yxinkertaista neuwoa; ru-
koilkaat Jumalaa että Hän teisä waikut-
tajs totisen ja perustetM ei ainoastansa
teidän tekofyndeinne :wMn «rinomattain
perisyndinne tunnon. Tämä on alku.
Jos se tapahtuu, niin seuraa sitten muut
kaikki jälisa.

Mutta niinkauwan kuin te tuuletta
että te oletta Wvat Mristityt sentahden
että te Myttä Dirkosa, Mipillä ;D Oer-
ean Khtolliftlla, ja naiden toimitusten
siwusa ajatteletta tulewanna antuixj, niin-
kalUvan että te saa Christillffyyden
olendoa. Sillä smkallaisina kuin tt käyt-
te Kirkkoon, senkallaisina kayttä tt siel-
da ulos; Ripillä ja Herran <EhtoMMa

käydesännä, pysyttä te chhden kerran toi-men perästä teidän wanhala -menosanna.
Katsokaat; näin on se paljas petos jol-
la te wiettelettä itsenna.

Jos te niin ckäwisitta Kirkkoon, niin
Fuundelisttta ja lukisttta Jumalan sanaa,
että te sen Llwusa hartahasti Hu «täisittä
Jumalan tyß että Hän tahdois ilmoit-
taa teille teidän haiseman wiheliäifyyden-
nä ja sywan -turmellurenna, l« osottaa
teiile teidän wanhat syndichaawanna, ia
opettaa teille mitkä surkiat raukat, mitkä
häpiä-pitkut te teidän syndi menollanna
otetta Hänen edesansa; Jos te senkallai-
sella rukouxella pitkittäisittä, niin olis w-

tisesti walkeus nousema ja koittama -tei-dän sydämmefänne.
Paljas tieto teidän turmessuxessanna

ei ole kyllä wielä -Uudesta syndyminen:
Mutta se köstee kuitengin Jumalan arina-

-järjestyxeen, ja ei taida kengään uudestasyndyä, joka oikein tunne syndejänsä
ja iwiheliaisyyttansä. Tosin/ min tauwan
kuin se ei ole Mnelle oikein ilmoitettu,
niin ei hän etsikkäätt saada M oitiata
menoa lesuxesaAhristuxesa. Sentahden,
sanon.minä, pitää teidän päallepitämäz»
rukouxesa, niin on Humala, ynnä syn«
mintunnon kansa, andawa teille murheen
synnin ylitse. Kuin Ominen saa oikein
nähdä mikä synti-mato, mikachäpiä-pilklu
hän on Jumalan edesä, mikä hirwittäwä
synnin-pesä hänen sydämmensä on, niin
ei saata se -toisin ollu, (kuin että hän saa

inurheen ja tuffaumisen sen ylitse ja jli<
hen, wa sydammellisen kauhistuen syn-
Hihin. Tämä seuraa itsestänsä. Hä'n myö-
den andaa silloin sen, että jss olis
kuollut siinä tilasa, iosa cha'n ennen iM-ssa autuudella lohduttanut, niinhän
Flis ckuitengin ckaiken luuldun ulkonaisen
Jumalan Mltvetluren yhtähywin
ollut wihan, kuoleman ja kadotuxen !«!>"

-ss,, -ja seuraawaifesti ei -olis saanut nähdä
Jumalan waldakundaa, niin mwdoN
kuin sydän on ollut muuttumatoin 1«
kaändymätoin.

Kosta te nyt silla taivalla tunnetta
teidän syndinne ja sen Musa näetta., et-
tettä te ollenaaan taida auttaa teitäni
teidän wiheliaiN)ydestäl,nä, mutta hawß-
setta myös, cttä lesus -Christus on teil-
le julistettu, jska on andanut wereß
uloswuotaa, joka on rakastanut teitä l«>
ulosandanut itsensä teidän edestänna I"'
malalle uhriri ja makiaxi hajuxi; ni!"
fäandaM Min itsenne turm^llisesti!«
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ilman läwiambata arwelemista Christuxen,
sm Ristinnaulitun, tygöi Ninnkuin ne
fäärmchildä haawotetul Zsraelitat, kään«
siwät itsensä wasti käärmeen puoleen ja

paalle, niinmuodoin kuinlu-
Mla oli lilwannnt tehdä heidät terwchixi
jos se niZih käyttäisit itsensä;.' niin katso-
it' te myös uston silmissä sen
iiwn lesuxen päälle,, kosta te tllnnetta'
teidän pahattekonna> jaolttlWsiitä- ylit-<
sewakuutetut että: kuoleman' ja kadotuxen'
oM pitany? /eitä' raadella ,> ja kosta te
niinmnodoin tuletta oikein näkemään tei-
dän- turmelluxenna' ja- kädottawaisen ti--
lämia. D ° niinkuin se, joka liäkee itsen--
szsuistlineexi sywäyän luolahan> haläjaa-
pi väistäsieldäylös, niin mahdatta myös'
tt ikäwöita pelastusta teidän turmelluxe-
stmmli. Kosta senkällainen ikäwöitse-
>M tykönänne kosta.te
Wtteletta „Minä" wiheliäinen ihminen
ftklita päästää minun tästä kuoleman ruu-
Mistli Mk! että minä olisin pelastettu
Jumalan wihasta , olisin M Hänen lap-
sAnsa!' niin tietkät että Jumala itse ja
Hänen Hengeensa on: sytyttänyt: tämän
himon teidän syvämmefänne/ SenkaMi-
mlrhimo mahdetaan' kyllä' werrala siiee-<M, jonga st' rakas lumala alaslästeetaltvaasta,..että te'siihen' tarttuisitta ja
Han siN-, wedäis teidät Mk!laändäkäät teitänne: ainoastansa sen himon
M kuin- teissä' on awm, perään, Chwstmn
tä teidän ustönna on wielä kyllä kehno:
"kyssä tahddisitta lohdutta teitännä Her-
l"uÄ Dsuxella multa että: saata ; min
Nuoilkaat, että Hän tahdois andaa teil-
s.Bon ia ylhäcUdä jytyttää tämän kyn-
nän teidän sydämmesannä. PitkittäkäätMöö tainkallaisella ruköuxella, ja seurat-ut ustolliM sitä., neuwoa kuin Luthe-

rus andaa, kossa Hän
lalsten tygö kirjoitetun Lähetys - Kirjan
Esipuheesa näin sanoo: „3lukdile Juma-
laa että Hän ssnusa waikuttais uston,
„muutoin sinä jäät ilman ustoa„kisestn„

Niinkauwan suin te lohdutatta tei-
tännä ulkonaisella menolla,, niin te tosin'tuuletta ettei teitdä puutu-ussoa : Te roh-
kiaisitta) kuka' tiesi, kyllä kysyä: Mikäs
Chnstitty minä olisin ,os en minä uffois
HerramlesiiM pMlle? Mutta kuin te'
perinpohjin: opitta tundemaaw syndinnä,
M sitten tahVdttä ustöa että ne owatteil-
le andeexi annetut CHristuxen kautta) ja
että teillä on pelastus' Hänen merenscikautta> nimittäin syndein andeexi saami-
nen niin silloin haroaitsetta teettei
nii!i helposti, maan ettF moui kampaus ja
taisttllus pitää: pidettämäaN

Kuitengin ei ridä teidän andäc, tä-män säiköttää Kuin te olttta
saaneet'wilpittömän himon ustonperään,
pitkitcäkäät waan sissöin ruköussesa ja ano-
misesa: Olkaat sen stwuD makuutetut,
että Jumala HäneW armo-sanansa kaut-
ta. waAtellew sytyttää » ja Hengensa kaut-
ta ja enammin mahwistaa' u-
stön teidän sydammesanne, kossa te wa-
stäanotatta Ewanqelinmin leftxesta Cbri-
stuxesta> ja peräänajatleletta etts Hänoss tullut teille QSaljmiehexi,, että Hän
on andamtt itsensä kuolemann teidän si-
jasanna, Han'niinkuin teidän Ta-
kausmichenna on kchnnt rangaisiuxen alle,
ia niinkuin Jumalan Karitsa ottanut tei-
Mn fyndinnä-itsepääitensa ja fandanut
ne risttn puun päälle, elta Hän on raka-
stanut teitä ja pessyt teidät snnneiftanna'omatta werellZnsä:

Jos myös sillöui näkhis tcM juuri
kuin teidän kiinsanna ei wielä olis niin

asiat
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ofwt kuin ne olla pidais,, niinmuodoin
ckujn teidän ustalluxmna Christuxen päälle
lv» wielä hämmetty paljolla pelwolla,
kammomisella ja helleydella; niin on kui'
tengln tämä himoitsema usto,i»lla te El-
loin fyleiletm eli vyydäträ syleillä Chri-
siusia, paljota kalliimbi Jumalan edesä,,
kuin kaikki teidän endinen suu^ustonna,
joka c< ole muuknin lihallinen suruttomuus,
ja jolla ei ole yhtään perustusta. Juma-
la ei ylönkatso heikkoa uffva ainoastansase on oikian laatuinen. Sen kautta tn- l
letta te wanhmstahijci niin hywin kuin 1
Abraham josta me luemma i Mostx. 1
Kirjan 15: Lug. 6. w< ,Mbraham ussoi <
„Herran, :ja hän luki sen hänelle wan- j

Silloin saatatta te oi- l
kein teisännä 4uta sen lohdutuxen kuin «
lesus on andanut,, .„eM jokainen kuin <

„,Hanen päällensä ustoo, ei pidä hukku- <
„maan mutta ijankatttisen elämän saa- l
„maan. e
M Katso, tällä tqwalla laidatta te saada
~ChristMsvyden oikian olennon ja psäa-
„sian.„ Silla kosta te pitkitatta siinä,
että nimittäin rukoilla Jumalsslda totista
uffoa; kosta te katumaisella fydämmella
wirjästi tutkisteletta Ewangelinmia Chri-
stu.resta,, niin tulee teidän manha mielennä
Mllutetuxi, ja te saatta armon Hengen,
ja Hänen kansansa uuden fydämmen,
niin ctta te omasta koettelemisesta silloin
ymmarratta mitä se merkitsee että uude-
sia syndt)ä. Te faatta niin wäkewasti
teisänne tuta Jumalan lahjoitetun armon,
ettettä te taida muulla tawalla selittää
mingäkallainen teidän tilanna on, kuin
silla tawalla että te sanotta itsennä sillo-
in oleman niin mieldyneen juuri kuin te
ylisittä syndyneet kokonansa uudella ja
erinkallaisella tawalla kuin ennen luonnol-
lisesti- Ia niin se on myös itsetyösa.

Te faatta teillenna paljon ja sydämmelis,sen ilon Pyhän Hengenwaikutuxisia, joh«
Wapahtaja wertaa tuulen suloiseenhuminaan. Te bawaitsetta teisännä lap,

sellisen turwan Jumalan tygö lja oikian
lohdutuxen syndnnnn nndeexisaamifesta.,
joka lohdutus silloin on toisesta 'laadullakokonansa kuin se entinen jolla te teitän-
nä, lohDutitta teidän Wallisesa mielesam
nH° Te hawaitsetta wäkewasti rauhan
Jumalan kansa Pyhän Hengen waikutw
sten kautta teidän sydämmesännä ja sielu»sanna< Te maistatta suuren ilon Chri-
siuxesiaja Hänen Teha<
wmtsetta teisanna ikawöjtszwaistn halun
ja himon, että teidän jätillä olewinn elä-
männe päiwinä ei eläa itstllennä, ei mani!»
malle, waM Ehristuxclle lesuxelle, joka
teidän edestänne kuollut ja ylösnosnuton.
Siitä tunnette te, että teisa kaikelikkin
on muutos tapahtunut. Sitten että te
enää niin pelkää koitella itsianna, waan
kuin te kerran otetta saaneet Christillisyy<
den oikian olennon Pääasian teisännä
ylösraketuM, niin te itse sitten kiiruhdat
ta että te edemmä ja edemmä kawisitta
ChriWlsyydesa. Ia niinmuodom tum

se on mahdoVinen että langeta pois, ja
uudellensa sydämmensä kansa ruwelam-
«ilmaa rakastamaan, ehkä jo olis joudlll-
tu kaukas kyllä Christillifyydesä, niin
sletta te hawaitsewat itsenna waaditum
että alituisten rukoilla lumalaloa Da pi-
demmältä sitä enämmin woimiia kasota-
xenna ja lisäytchennä uudistuxefa. Jota
enämmin te silloin tuletta siihen oiki<M
menoon Christuxesa; jota likeisemmästi te
tulelta Hänen kansansa Edistetyin nsto»
kautta, ja asetatta kaiken teidän tmwanna
ja toiwonna autuudesta Hänen ansioM
päälle, sitä enämmin wahwistuu teidän
hämmennä lumalasa, min että te saattatay-
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hellisen tukwallisuuden Hänehen ja käyt"
tH niinkuin rakkaat lapset heidän lembiän
I'änsä tykönä ulos ja sisälle „priskoite«
„tut sydämmisänne 'ja -päästesyt pahasta

ja pestyt tuumiin puolesta
,/puhtaalla medellä, „ niinkuin seiso Hebr.
10: Lug. 22, w.

Kuka on nyt teidän 'seasanna joka
e! siitä kuin sanottu on,, helposti ja sek-
Wi Wtä, mitä meidän tehdä tulee,
jos me tahdomme saada oikian Christilli-

syyden? Eli kuka tiesi, me tahoomma
paaduttaa meidän sydämmemme sitä wa-
staan! Minä surkuttelen niin sydälnmel-
listsii teitä, etten minä saata sitä ulospu-
hua, koska minä näen sangen monda tei-
dän seajsnna, jotka nyt monda. kokonai-
sta wuotta perätysten omat kuulleet Hu-
malan lanaa, ja kuitengin ei tunnettaan
sitä oikiaa menoa Christuxesa. He fiot>

itsensä ulkonaisen siiMollisuuden 'pe-
tollisen marjon taka. Mutta koska hei-dän kansansa tahdotaan käydä perusta
lmMen, min ei heidän tykönänsä hawai-
ta mitään oikian laatuista. Ei yhtään
»inutosta ole tapahtunut heidän
sänsä, maan he rippuwat wielä kiini hei-dän wauhasa lihallisesa mielesäniä joka
on heihin fywältä ikääs kuin juurtunut,
!° pureunut.

Totisesti en saata minä ilman suur-ia mielikarwautta nähdä, kuinga Monen
Millä rippuu senkallainen peite, ettei hetahdo andaa itsiänsä ylitsewakuutettäa
»M kusta Jumalallisesta totuudesta. Mi-
täs autuuden toimoa taidan minä siis te-
«le andaa? Minä sanon totuuden: Mo-

teistä on nyt monena muona kuullut
humalan sanan saarnaa > mutta ei ole!»ta itsiänjä parandanut, niin ettei hänllaas tnle autuaxi, jos ei hän taftäpusltzn
luit toiftllaistxi. Mingä tähden niin? Sen»

C

' , ,

" -
-'

-tähden ettei hänen tyköuänsä ole -Mden-sHndyMisen woima.
Ehkä myös moni ei juuri elä lihatljUlkisi,a töisä, niin että 'he niiden kautta

ollsst tutut jokaitselda, niin on se jo iMkyssä, että he ainoastansa näyttämät it»sensä ruumiin 'puolesta Kirkusa kuUndele-
inasa sanaa, mutta sen siwusa kuitengm
pitämät wnnhan sydäMmensä, kysymät
senkallaisinn kuin he ennen omat olleet,
eikä päälijexi tiedä sitäkään, mikä uusi-
syHdymincn, mikä fe uusi MenoChrisiure-sa on. Ehkä tämä asia on tullut heillssangen kauwan ja aiwan usein eteenaseteH
tuxi, niin se on kuitengin heille niin wie-
ras ja tnndematoin, juuri kuin ei he ikääs
blis siitä kuulleet puhuttaman.

Multa ajattlkaasta perään, 'jos ei it«se asia waädi, että te cäta kuutlesännclajatteletta ittexennä nsin: Jos minäkm
ölisisiyxi niistä jotka, niinkuin sanotan,
käymät Kirkosa. Kuulemat Jumalan Sa-
naa, käymät Ripille ja Herran Ehtolli-
M, mutta joilla ei kuitengaan ole Chri-stillisyyden olkiaa i)lendsa ja pääasiaa,
niin mahdais sangen pahoin olla asiat mi-nun kansani: la, kuka tiesi, niinä olm
wielä muuttuMatoin, saattaa niin olla ettei
minussa ole muuta kuin Christillisyydett
marjo, ja että minä olen Jumalisuudet»
woiman pois kieldänyt. Nkk totisesti'!Itsekungin pidäis tätä perään ajattelemaan
ja olemaan siitä huoliwaisen että hän
kerran mahdais saada tietyxi kuinga hä-t>m kansansa on asiat.

Ei kengään teistä kernaasti anna it-
siänfä pettää pienimmäsäkään raha sum-masa. Miugastähden te siis wapaehtoi-
sesti tahdoisttta pettää itstnnä teidän sse-
lunna ja ijankaikkisen auluudenna asiasa?Eikös se ole se suurin tyhmyys, pcrää-
najattelemattomuus ja hulluus. Jos nyt

itse
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itse se luonnollinen ymmärrys muistutta
teitä etsimään wahwaa tietoa siitä jos
teillä on hywin eli pahon asiat, mingäö-
tähden te siis että anna sen käydä sy-
dämmellenne? Olettako te siis niin paa-
tuneet että te wasten teidän omantundon-
ne todistusta, wasten kaikkia sitä kuin teil-
le on sanottu, kuitengin ajatteletta: Kyllä
minä tiedän että minä ja Jumala sowim-
ma hywin. Jos teillä tama luulo on,
niin saatetaan enämmin toiwoa hywää
hulluista kuin teistä. Kukas sitä ihmM
saattaa auttaa joka ei ensingään jätä sa-
nalle ja neuwolle niin paljo siiaa että
hän tahdois wtsusti koetella itsiänsä, sen
jälkeen, misä tilasa hän on? Kukas sa-
atta sitä ihmistä oikasta, joka ei tahdo
waiwata itsiänsä, että hän mahdais saa-
da wahwan tiedon siinä kaikkein tarpeel-
lisimmasa joka kostee hänen sielun-sa ijankmkkiseen autuuteen? Eihän teidän
pidäis lewätä yhtään silmän räpäystä,
ennengö te tiedäisittä mingä weroiset te
oletta Jumalan silmisä; ennengö te tie-
däisittä tarkasti, mitä teillä on odstetta-
wcma kuoleman jälkeen, autuuttako elik-
kä ei. Lähtekää! ees täaldH sillä, aitomi-
sella että tästälähin paremmin selwittää
asianna Jumalan kansa, että seurata si-
tä nyt annettua neuwoa, että rukoilla
Jumalaa ilmoittamaan teille teidän tilan-
na niinkuin se on, ja että pitkittämään
senkaltaisen rukouxen kansa siihen asti et-
tä te saatta tietä asian niinkuin se on.
Ia kuin te sitten tuletta näkemään ettei
teidän kansanna asiat ole niinkuin olla pi-
däis , niin älkäät ennen herjetkö, kuin yrr
autuallinen muutos teidän sydämmesänne
sn tapahtunut.

Elsittäpä te tarkkaa tietoa muisia
ssioisa, ja sen te teettä teidän luonnol-
lisesta jarjestanne. Kosta nyt joku epäi-,

lys teidän tykönänne ylöstulee siitä, jos
te jo oletta oikialla tiellä, jos te oletta
saaneet parannuxen woimaa, jos te oletta
kokonansa murtaneet itsennä lävitse ja
tulleet edes siihen totiseen käändymiseen
Jumalan armon kautta, jos teillä on e«
läwä usso lesuxen päälle, eli, jos teistätämä kaikki jo on ennen tapahtunut, jos
te sitten myös oletta olleet seisowaistt ja
pysywäiset siinä aljetusa hywäsä ja wielä
hawaitsetta uudensyndymisen woimantei-
sännä, minä sanon, kosta joku tainkallai,
nen epäilys ylöstulee teidän mielesänne,
niin tutkikaat silloin assata perusta myö-
den, ettettäte mahdais enämmln aikaa pet-
tää teitanna. Te teettä valiota parem-
min ja wagammasti itsekohraanna, kosta
te vidatta teidän tilanna niin halpana,
niin kehnona ja niin wiheliaissä kuin te
ikääs saatatta: Sitä wastaan teillä siitä
olis suuri wahingo jos te sm parembana
pidaisiltä kuin se itsetyösä on Jumala,:
silmisä : Silloin hän tepettäislttä itsennä,
ja teidän petoxenna ja waarä luulonna
tulee kuitengin kerran ilmi. Mutta jos te
ajatteletta halwemmin ja huonommin tei-
stännä kuin te itsetyösä oletta, mikäs
wahingo teillä siitä olis? Te tulisitta n>
loin «vaadituin tulemaan jota wanlM
mixi sitä paremmiri.

KatsokaatminunRattahanil Tämäit
kuin nyt sanottu on, olen minä tahtonut
tällä erällä edestnoda minun sydämment
huojennuxexi. Minä olen tahtonut sano»
teille, että moni kuulee Jumalan sanaa,
mutta Harmoilla on heisänsa sitä kuin t>
stee EhristillisyYden oikiaan olendoon.
Harmat omat, joisa se on tapahtunut f

jonga kuitengin pitää tapahtumaan M
Jumalan waldakmldaa tahdotaan nalM
Nyt armahtakoon Jumala teidän Ml'
lennä l Te kyllä, että kuin te

lw-
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fuoletta niin te ilman epäilemättä sen
pään tuletta taiwaaseen: Mutta kuin a--
sia niinkauwas joutuu että sielua waadi-
M« ulos ruumihista, niin te toiisesii ha-
waitsetta sen jota te että ole luulleet, ja
huomaitsetta että se surkia alastoin sielu,
joka on luullut olemansa marsin hywin
puetetun, silloin peittamätöinnä ja waa-
tttoinna, paljaana ja alastoinna, häpiäsä
ja piikasa asetetaan duomarin kaswoin
eteen. Atk! kuingas taivaisin minä näh-
dä tämän ilman suurta surkuttelemista?Mutta jos teillä itsellä ei ole yhtään
kansakärsiwällisyyttä kcmsanna, että annasm tulla sydämmehennä mitä tällä eräl-
lä o» teille etehen asetettu, että ajattele
tarkasti astan perään , maan käyttä ilman
huolda kotihin ja annatta niin sen saar-
natun sanan jäädä ilman hedelmää, niin
tieMt, että meidän kätemme kyllä owat
puhtaat ja wiattomat teidän werestälinä,
mucca Jumala on kirjottawa asian tei-
dän päällennä ja tahtoo wiimeistä päiwä-
nä asettaa sen teidän sllmaimiä eteen.
Silloin täydyttä te puhua itsiännä ma-
fiaan ja todistaa, että te seka usein että
Wästi oletia kuulleet mitä teidän rau-
haanne sopii, ja että se on tullut sido-tun teidän omahantundohonne ja las-
muixi teidän sydämmennä päälle, mutta
Ma te oletta sen ylönkatsoneet ja hyljän-
neet. Eikö täydy silloin itsekungin, joka
M lyöpi neuwot ja waroituxet tuuleen,
NMden andaa ja tumulstaa: Minun ka-
ootuxeni on oikia; minä olisin taitanut
M wälttaa, ja kuinga se olis ollut mah-dollinen että sitä wälttää, sen Jumalaon andanut minulla usein julistaa; Mut-ia minä ajattelin ettei minulle muulla
taivalla ole käypä käteen, kuin että mi-
nä autuaxi tulen. Minä olin mielestäniNlkaldawana Christuxen ja Hänen ansi-

C

onsa päälle, ja sentähden minä pyhin
petollisesa autuuden toiwosa, ehkä minä
monda kertaa sain monda kaunista «varoi-tusta ja muistutusta.Katsokaat, näin on wahingo teidänomanna, ja ei muiden. Mingäs tähdente siis että ennemmin käy ilseluoxenne ja
koettele teitänne. Minä olen sentähdentällä erällä saarnannut niin kauwan että
te ees kerran mchdaisltta andaa siian Ju-malan Hengen waikutuxelle joka tahtootungeuta teidän syrämmeennä ja sleluhun«na, jaettettä te sitten mahdais herjetä, en-
nengö te otetta tulleet ylitsemakuutetuixi sii-tä, että Jumala on teidän lumalanna ja
Isännä, ja te Hänen lapsensa. Täsä tuulet-
ta te mikä minun päälletarkoureni on ollut.

Minä en pane nyt enää tähän lisää.
Mutta niinkuin minä toisella haawalla
olen sanonut „misä se totinen Christitli-„syys erinomattain seisoo,,, niin tahdonminä siitä tähän tygvpanna seuraawaisen,
että sitä painawaiHemmasti teroittaa tei-
hin mitä nyt on sanottu: Se rorinen
Christillisyys ja fturaawaisesti sen oikia
olendo ja pääasia, „seisoo siinä että Ze-„sus tutaan ainoazi Wapahtajaxensa ja,
„Herraxensa, pidetään Hänestä kiim,wil-
„pittömällä uffolla, Hänen kärsimisesän-„sä, kuolemasansa ja ylösnousemisesansa
„kuolleista etsitään ijankaikkista pelastusta,
„syndein andeexisaamista, wanhurstalltta,
„elämää ja autuutta, ja sentähden ykdi«
„stetään itftnsä Hänen kansansa uffon„kautta jota kauwemmin sitä lujemmasti
„pysytään Hänen terweellisesa sanosanta,
„Osotetaan itsensä Hänen ustoWcxi O-„petuslapsexensa: Niin että lesus Chri-„stus elää meisä, ja me elämmä Juma-lalle lesuxesa Christuxesa ja Hänen„kauttansa, seuraamme Händä uffollisestl,/rakkaudcsa ja sydämmelllfesä kuuliaistlu-
-2 desa.
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~dese», waeNamme nizlikum Hän waelsi,
2: Lug. 6.,w.) ja, fmmamme kar-

MwäMses.i mitä Jumala tahtoo päälle
, njjnkuin Christus siinäkin on

M meille estkuwan..,^
Nyt olen minä ikääs kuin wyoryttanyt

takan minun sydämmestani ja ponnut sen
teidän paMnnä» Mitä, tahdotta te nyt
tchdä? Jos te annatta tämän saarnan,
Ma teisanna waikllttuwatftn ja jos te sm«
yaatta sstH neuwoa kuin teille ussolUefti
W annettu, niin ei saata st muutoin kay«
Ha, kuin etlä se tulee teidän - sieluinna-

Mutta jos te että ota sanaa
ivastaan, waan annatta.sen maata hedel-
matoina; mihingä tahdotta te silloin?er-
Wn paeta Jumalan wihan edesia. Mi-ys tahdon kmtengin tsiwoa, ja packtöxepi
yhdistää minun sydämmeni teidän sydam-
menna kansa hartaaseen rukouxeen. Ru-
keilkamme Jumalaa että Hän tahboissiunata sanan kaikkein teidän sieluillenne,
Adän, Wnkmkkism menestUex^na'.

AckouA
ja rliwä

let,nyt, tällä hetkellä, nndanut meille ju.
Waa mis» Cbristillisyyben oiki» olcndo«ja pääa-
sia seisoo, että me sen jqlkeess kVettelisimmo, meu
tgmine, oppisimme tunde>!laan itsemme, ja anda»

meidän suuren wahinqomme käydä lmtllem'
M sydämmelle: Sinä tiedät, mitä kufakm!ihini°.Ma on; ja ehkä «,e taidnmwa vramala- ustsstaHesuren päälle, niin. emma taide» me kmtengaon
Mton Sinua. Josemmä mefaÄtafalata m<itimme>««idmr omalda omaldatunnoloamme, knineas tai<
daisimmame siis peittää meitämmä sinun kaikkina»Hwäistcn sil,mais edesa? Akk.' että knitengin se,
Sana kuin nyt on. puhuttu,, ei mahdais tnlla me,
ttle kuolema»^hajun kuolemaxi, waan elämän ha»Mi, elämäri.

.
Tule itse meille awuxi O> Herra!M muuto ja »aranna. meidän tilamme niinkuinGiiia hywaxi löydät. 3ee Sinä meidät samml?i«Mi kuin Sinä meidät tahdot. Anna meidän e<HIZIH

dimmc! Anna meidatt. tuta ja hpwi» ajattlla mei»dän.wiheliäifyydemme sywyyttä, ,ja sydäm,ucn
jasia katua meidän kauhiata turmellustgmme». An,
na meidän tuin o Herra! kuonaa me hamasta me!<
dan lapsuudestamme sankka, emma oleSinna har-taudella .rukoilleet siitä, ja siitä huljdakandaiicctetta
m< olisimme tullet uudestnsyndysseiri Jumalanih„msixi», Anna meille nrmoiliseM anden meidän wi<
kamme, ja rangais? nie,itä me niinml!.
lvan olemme, olket takaperUet: Ola 'myöskään sz,»
tähden nyt pidätä mcildä'sinun armo»s> rwcu,
lösota meitä siihen wjelä-, si<,lM suuren
jälkeen.. Täsä olennna me o. Herra! Mi tulcm-
ma Sinun etees ja rukoilemme: Auta meitä elia''
me itsetnösa mahdaisimme saad.a sen, joiW l«r<
p«llis>ms nnt-meille on julistetta- H«nki <?,'»,«

itse se mezdän sydämmisimmeSinnn loppumatto,
man armss ja rakkaudes tahdem Jos me-MH
saakka yhdellä eli toisella tawalla olemin» itsemme
pettäneet, niin ilmoita se meille.. Anna m«d«l!
oikein käsittää kuinga petollinen meidän sydänmmm
ma - on, etts me opimma wawmaan ineitämme
meidän omalda henaeldämme, ja emma-anna sei!
wi?lotc!!a meitamine- ja ussottaa meille että me o»
lemma scmmsiset kuin. mecinmä kuitenkaan A
Anna oHerra! että me etsimme
Sinua ia Kn)dämmä Smun. Lainaa mnus o lem»
bcin Isä maille se armo, että mewastafin jctmw
dän tnlewalla ojallamme, usein mnhdaisimmenim»
stutclla sitä sanaa kuin me nyt olemma kuulleet,
la mahdaisimme gydaa sen olla. lucillf uudm> D
herätyrexi rukoilemaan Smua sydämmesta, ja u»'
delt>p>m'am,uren ja uston kilwoitureri. Ginun k«i>
wois cdesä,' niin etta se meille tulis
dytyxeri ja alitniseri siunaureki.

Mutta niinmuodoin kuin epäilemättä ön- m«u<
tamia, jotka jo tähän asti owat ottaneet Sinun
fanas hcidän ja lewottoM
heidän syndisen ja wilicliniscN tilm,sa nlitfe, niin
lainaa niille Poha Hcnqi, Sinun sanas
litta »vaikuttaa heifä'uffsn Sinun vaällcs ja se»
»md!'» mcn»n Hmgcsä, etts he
>!glwella Sinua,loppuun asti:'PM myös' ne Sinun «rm?os suljettuina jot<
ka Sinä jo olet «elänyt- ulos turmelluresta !«l<
ka owat wa!«istut elämin walkcudella ja tietäMt
kenenqä päälle he ullowat ja jotka myosowets««'<
«eee Sin«n Henats.todisiuxen heidän sieluhMl'
että he owat Sinun lapses. heitä, eM
he Pyhän Hengen woiman kantta vitkittäwät PY'
hilMO j«, ttlewzt itlenjä plchtahir, kgikesta heHe»
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j« lih»« soasiaisulztzesia, mah«
daillwat enämlMl. ja enammin nndistcttaa Sinun,
kaw>,s jälke-n, siihe,, em hc nubdctwmina a<
feltt3<m Sinun knswois eteen r«lchafa. Att Httra!,

kuule mcita ja tee tämä Sinun loppumattoman ra?,
kaudes, Sinun ijankaikfisen lanpeudes j» MyM
suutzes tähden. An;en°.

Ensimmäinen Sllnnuntm Kolminaisuuden Palwastä,
Armo olkoon teille ja rauha MM Inmalaldn fa meidän HerraldaMme lefuxclda Cbristuxelda,. joka Itsensä meidän' stmdeimme tähden

on ulosandanut, että Hän meidät pelastais tästg nykifestä pahasta
maailmasta Jumalan ia meidän Isamme tahdon jälkeen, jolle
koon: ijaukajkkisesta ijankaikkifthsn: Amm,,

A 3 lkaäc »naailma rakastako, eli nck
IA tään kuin maailmasa oiu. Josjoku maailmaa lrakastaa, ei lMe-s« ole Isan rakkaus. SlUä kaikki kuin
maailmasa on, lihan hm,o, silmiin py-

/ja elämän koreus, ei se ole" Isä-stä, waan ;se on «naailmasta. Ia ma-
ail,!,a karoo/ ja hänen himonsa; mutta
jska rekes Jumalan > tahdon) se- pysyy
ijanrmkkisesti. Nain, ,Rakas3etUt^,Herraas«! kuuluu se yriwakainen waroitus jon-
Za Jumala on meille andanut löhanne-«n kautta, hänen i-Lähtys Kirj. Z z
°H. 15,16 > ,17.' w. Se, on surkutelda-W «isiä, että nämät sanat, jotka sekä 0-
M hywin tutut että myös helpot Mt-
tW,kuitengm niin wahan pannaan sydäm-
wlle. Harmat omat istka ajattelewät'
nälden sanain päälle, koettelemat sielun-
»"tilaa niiden jälkeen, ja hawaitsewat'uinga sangen tarpeellinen tama waroituK '
°n heille, että he, mahdaisit käandää it- ,
Ma maailmasta, ja kaikkein sielun »woisz
"am kansa kuljetettaH,.ja johdatett-aa lu< ,"lam rakkautttll.. ,

Pidms mnilMamaan, kumaa Is,'
Hannes täia suurimmalla kiiwaudella wa>
roittaa maailman
roituxella ei puhuttele tämän maailman'
lapsia, joiden ylitse tämän maailman hm»gi hallitsee, waan Jumalan'läpsiä/,

Pidäis myös tarkasts waari utMV-
Maan, että hän niisä edklläkäywäisisa 12,
13, ja 14 werfpfä puhuu kolmesta trin-

kallaisesta Jumalan-lapset -elä,
wät heidän erinkalläifen fastvannstnsa suh-
teen sisällisen ihmisen puolesta. Muuta-
mat kutsuu hän ne'
owat Affen-Christityt, jotka owat wasta
Christillisyyden Toiset Hän kutsuu'V7uorukmxi; ne owat semmoiset jotka jo-
omat hywin yarjandnneet - sodasa pimey-
den ruhtmata wastäan ja saaneet
lifen woiman: Muutamat taas hän kui-'suu Istxi joissa hän Mmättää,
set Cyristltyt jotka owat suuren osan -

stänsH wiettäneet' waeldaifallsa HumalK» >

teillä, ja sen kautta oppenett paljon Vmas-
sta koettelemisestansa ja saaneet Yaljvn wM-
saudM omM ja monw"muun. WMi.'.
.3 K^-
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Kosta Johannes näin on puhunut ei ai-
noastansa alkamista waan myös hywin
harjanduneista Christityistä, niin hän sit-
ten «varoittaa heitä kaikkia maailman rak-
kaudesta. Eikös meidän tästä pidäis siis
oppimaan, että me tarwitsemmai tämän
waroituxen niin kauwan kuin meidän Chri-
siillisyydemme juoxu päälleseisoo, ja et-
temmä me ikaäs ole niin täydellisesti y-
litsewoittaneet rakkautta maailmaan, ettei
meidän täydy alituisten uudestansa, ilman
yerkiamättä ja joka silmän räpäys,paeta
sitä, ja waroa siitä itsiämme, jos me em«
mä waan tahdo käydä Christillisyydcsä
takasin ja wiimein taas kadottaa i se Chri-
stuzen.

Edespäin pidäis meidän peräänaja-
tella, kuinga Apostoli tasa puhuu meille
maailman rakkaudesta sm kolmellaisen ha«
lun ja pahan himon jälkeen johon me luon»
nostamme olcmma taipuneet. Hän nimit«
täa lihanhimon, se on, kaikellaisen ruu-
«Misen hekuman rakkaus ja halu; sil-
mäin pyynnön, se on, että me ikaäs kuin
tyhmistyrella katselemme tämän maailman
ulkonaista menoa, joka silmin nahda tai,
taan ja huommttaa ulkonaisella tunnolla,
ja että me sitten rakastamme näitä näky,
wälsiä, erinomattain maalista rikkautta;
jc. wihdoin nimittää Hau elämän koreu-
den; se on rakkaus ja halu korskeuteen
ja prameuteen meidän ulkonaissa säädy,samme, ja mikä muu, josa luonnostansaylpia sisu kernahasti tahtoo näytellä it-
siansä. Koetelkamme kaikisa näisä rsem-
me tarkasti, että me näkisimmä jos me
olemma seuranneet Apostolin »varoitusta
eli ei.

Wiela pidäis meidän panemaan mie,
lehemme, kuinga tämä Apostolin «varoi-
tus ryhtyy itse juurehen, nimittäin siihenpahaan haluhun ja taipumiseen sydämme-

sä, että me sen jälkeen mchdaisimma tut.kistella meidän sisuamme, ja kaikisa mei-dän sanoisamme ja töisamme tarkasti kat,soa sydändämme, josta kaikki alkunsa saapj.
Wiimein meioan pidäis peräänajatel-

la, kuinga Apostolin waroitus on niinangara, ettei hän ja'tä meille yhtään toi.woa autuudesta eikä myöden anna ettämeillä saattaa olla joku yhteys Juma-lan kansa, jos emma me seuraa hänenwaroitustansa. Me kuulemma hänen sel-kiästi sanoman, että joka maailmaa raka,
staa, ei hänesa taida Isän rakkaus M,
ja että maailma katoo ja hänen himon,sa. Seuraawaisesti ei taida se joka hän-dä rakastaa, saada ijankaikkista autuutta.
Mutta joka tekee Jumalan tahdon, niin
ctta hän panee pois maailman rakkauden,se pysyy iankaikkisesti.

Niinmuodoin kuin minä tiedän että
wähin osa oikein peräänajattelee tätä, niin

minä eteheni ottanut, että sisälläolewcnsen Ewangeljumin johdatuxen jäl-
keen lawiammalda puhua rakkaudesta maa-
ilmaan, ja sitä tehdesäni tahdon minä
ojendaa itseni sen jälkeen kuin teidän tar-
peenna ja ylLsrakennuxenna waatii. Mut-
ta edeldMsin pitää meidän nöyrästi ru-
koilemaan lumalalda Hänen Hengens»
kansawaikutramista ja runsasta siunaustaHauen sanallensa. Tämän me teemnm
Herran Rukouxella: Isa meidän, joka «.

Ewcmgeliumi, Luk. .16:19-zi.
/siihen aikaan sanoi lesus Phariseurille: s>i
v»> »ri rikas ajcs, joka waatetti hauens
pnralla ja kalliilla liina »aatteella, ja eli jokap<m
wa ilosa herkullisesti. 20. Oli myös kerjäja »>'

mcldn Latsarus, joka makais hänen owcnsa M
täyna>:sa paisumita. 21. Ia pvysi rawita niist«
mnuruista kuin rikkaa» miehen pöydalda putoM!
Mutta koirat myös tulit ja nuolit hänen pai!»'
mansa. 22. Mntapahdui että kelejä kuolija >"!"
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tiin Engeleildä Abrahamin helmaan: niin kuoli
myös rikas, ja haudattiin. 23. Ia kosta hän
helwelisa waiwasa oli, nosti hän silmänsä, ja nä-
ki Abrahamin taambana ja i!atfaruren Hänen hel»masansa. 24. Ia hän huusi lanoden: Is! Ala-
han,! armahda minun päälleni, ja lähetä Latsa»
iu§ kastamaan sormensa pää wetePn että hän jäh»
dyttms minun kieleni; Sillä minä komin waiwa»
toon täsä liekisä. 25. Niin sanoi Abraham: Poi»kai!!! muista että sixä sait sinun hpwääs elämäsäs,
niin myös Latsanis pahaa; mutta nyt hän lohdu»
tttoan, ja sinä waiwataan. 26. Ia paitsi kaik-
kia näitä, on meidän j« teidän wälilla suuri juo-
M kiinnitetty, että »e jotka tahtowat tääldä fin»
n teidän tyaonnä mennä, ei he woi, eikä sielda
lännekan tulla. 27. Niin hän sano»: Minä ru-
koile» siis sinua, Isa! ettäs lähetät hänen minun
Ijäni kotoon- 28. Sillä minulla on wiisi weljea,
todistamaan heille, ettei hekään tulis tähän wai-
M, siiaan. 29. Sanoi hänelle Abrah«m: heillä
»n Moses ja Prophctat kuulkaan niitä. 30. Mut»
ta hän sanoi: Ei, Isä Abraham! waan jos jo-
ku kuolleista menis heidän tygonsä , niin he pa<
rannaren tekisit. 31. Hän sanoi hänelle: Ellei he
Mosesta ja Prophctaita kuule, niill ei myös
«ffo, jos joku kuolleista ylösnousit

Me tahdomma nyt heti ottaa ja kat-
sella:

Rakkautta maailman tygö.
Täsä. me waarinotamma

I!Q Miks se on.
2.0 Mira se myötänsä tuopr.

.

„lumala andakoon meille
Mstut taidon silmät, jaopettakoon mei-
„tä niin ymmärtämään molemvia näitä
«asioita, että me saisimma sm oikian wii-
MUden: Hän hallitkoon meidän sydäm-«memme sielumme ja mielemme, niin että
/,n>e saman taidon kautta irtikisomma it,
Mnmä maailman rakkaudesta ja aina py-
,/lhmmä siitä erillämme, sen päälle ettem-
,M me mahdais hukkua ynnä maailman
"WK, waan tulla ijankaikkisen elämän'MsiN: Amen.„

Tutrmdo.
Edellinen Osa.

AHeidän Vapahtajamme etteenastttaa
meillerikkaan miehen essmerkisä niin-

kuin yhdesa speilisä mikä rakkaus maail-
man tygö on. Hän sanoo: „Oli yxi
„rn'as mies, joka waatelti hänens Pur-ppuralla ja kalliilla liina waateella, ja eii.
„jokapäiwä ilosa herkullisesti.,, Ettei tä-
mä rikas mies yxinänsä ollut tämmöinen,
waan että hänellä oli wertaisi, sen saa-
tamma me hawaita siitä kuin jälistä seu-raa, koffa hän 23 wärsysä edespannaan
näin puhuman: „Minulla on wiisi wel-
„jea minun Isäni kodosa.,. Tällä tah-
dot hän seikiästi tietä andaa, että he eli,
wät niinkuin hän oli elänyt. Tämän si-ronsa pitää meidän myös muistamaa!, että
meidän Wapahtajamme meidän Textisam,
me erinomattain tahtoo nuhdella Phari-feuxia, jotka olit ahneet ja pilkkaisit hän-dä sentähden että HZn oli puhunut hä-
wettäwästä mammonan palwelluxesta. He
olit sentähden kaikki rikkaan mjehen wel-
jet, eli hänen wertaistnsa siinä että herakastuvat maailmaa.

Jos mc katsomme fin päälle mitä
lesus rikkaasta miehestä puhuu, niin löy-
dämmä me heti että maailman rakkans
seisos

i:o) Siinä „että maaliset omafuu-
„det eli rikkaudet luetaan ja arwataan
~su,s?eri onnexi ia autuudexi.,, Se mies
josta lesus puhuu Ewangeliumisa kut-
sutaan likkahaxi- Hän annoi myös näh-dä rikkaudensa sillä että hän puetti it-
sensä ylpiästi ja eli hekumallisesti. Täl-lä, nimittäin että hän tainkallaisexi edes-
pannaan Ewangeliumisa, tietäannetaan
että hän luki itsensä suuresti onnellisexi
M autuaxi ftntähden että hänellä oli wa-

raa
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jawoiman näin elää. Samalla tnwalla
mäemmä me kuinga maailman rakkaus seisoo

2) Siinä, „että luullaan silloin jo
,„olewan hywin'kaikki, kuin wlKin on mi-
„ta taxi elämän tarwitaan,eikä huolitak-
„kaan jss paalisexi ollaan siinä järjesty-
„xesa kuin lumalawaatii ja siitä waacia
„pidetän, mitä Jumalan on päälletarkot-
„tanut M että Hän im andanut meille
„eläman ja sen Ylöspitää. „ Miehejtä E-
ivangeliumisa seisoo ainoastansa että hän
oli rikas mies: Se on niin paljon sanol«
tu kuin kosta nyt sanotaan: Sillä eli sil-
la on hywin waraa, suuri omasuus, hy-
wä aikahan tulo, hywät maat, isot siläl-
letulot, iso raha kassa, ja niin edeska-
sin. Kosta nyt se joka on hnwin aika-
han tulema, luottaa tähän hywähän e-
lämäan (Salm.
sti iloitfte ftn ylitse että hänellä on niin
ja min paljo josta han saattaa tehdä it»
sellensä ruumiillisia hywia paiwiä., mut-
ta ei ota etehensä että lumsilan tahdon
jilkeen welwollisesti työtä tehdä ja toi-
mittaa hyödytystä, niin ei han silla la-
malla osota muuta kuin sulaa rakkautta
maailman tygö. Sillä ei Jumala ole an-
danut ihmisen sitä warten syndyä, että
hänellä ainoastansa mahdais olla ajallista
omasuutta ja että H6n sitä nautitsis elcu-
sänsä, waan että hän tasä elämä!ä wal-
mistais itsiänsH siihen tulewaisem iMska-
ikkiseen elämään. SentMen tygotulee
«tsekullengin Jumalan järjestyxen jäljen,
että josakin kutsumifesa ja säädysä eli
jongun säädyMen wiran ja työn kautta
edesauttaa Jumalan kunniaa maailmasa,
palwella lähimmäistänsä Jumalalle otol-
lisella taivalla, ja olla hänelle hyödyllä
neu ja awllllinen- Scntähden ei ole sii-
nä kyllä että sanotaan: Han on rikas
mies/ eli,: Han tulee aikaan; waan fy-

dan, sielu ja mieli Ma käandymään
pois rikkaudesta., ja ahkeroi semaan yljsft
kalkkia siitä, kuinga lakkamatc, mahdetai-siin osottaa rakkautta lumulaa ja lähiul-maista kohtaan. Siihen pitää rikkauden,
eli rahan, eli tawaran tulemaan käytety,
xi, oli sitä sitten wähän eli valjon; ai.
wan niinkuin palkollista ei kengaän pidä sen-tähden että hänellä palkollinen waan olis,
mutta fentähden ettck palkollinen tekis hänentyötänsä ja tsimittais hänen asioitansn.
Me löydammä myös lesuxen puhista et-

.ta rakkaus maailman tygö osottaa itsensä
3) Siina, „että rikkaus wilftllaäil

„korskeuderi ja prameuden ylpiöisa wacit-
„ttifa japuetuxisa, että etelään hekumallise,
„sti ja ylölliftsti ja elsitaan maalisia hilwi-
,„tuxia ja iloja.,, Kusa näin tapahluu myös
ulkonaisesti, siinä on maailman rakkaus
myös ihmisille silminahtäwä. Se taasM
ei ole waraa että niin suuresti korskeilla ><l«

Eonaisesti, mutta tekis niin kuitengu! D
hänellä olis tilaa ja woiman, han m
myös käärinyt itsensä maailman rakkaw
teen, eIM hän myös olis niin köyhä kniit
Latsarus, joka makais rikkaan miehen o-
wen edela. Sillä Jumala katsoo ftdänft
men perään. Jos joku, tätä wAian,
olis rikas ja suuresti warallinen, miltt«
sen siwusa niin ahnet,'ettei hän nckaän
Hurwittelis kalleisiin waatteisiin, ei
paldisuuteen ruasa ja juom«sa, ei auleu?
teen huwituxisa, waan eläis kaikesa taft
niin, ettei hänen menojansa olis niittään
moittttawaa-, niin hän olis kuitengin ta-
ynä maailman rakkautta, kuin hau rakas-
laa mammonaansa eli maalista hywaa
jota hänellä on, ja rippuu sydammcch
kansa siinä kiini, joka on niin hirtM
maailman rakaus että se myös kutsutaan
epäjumalan palwellureri, Ephes. <»:

w. ja Toloss. 3: L«g. 5< w, Clw
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näin omat asiat, näemmä me myös sii-
tä, että meidän Mahtajamme läsnä o«
lewalla Ewangeliumi-TcNilla erinomat-
tain nuhtelee Phariseujria, jotka kyllä olit
ahneet, mutta ei kuitengaan puettaneet
heit.msä purpuralla ja kallihilla liina
waatteella, ei myöskään eläneet jokapäi-
wa ilosa herkullisesti. Christus puhuu
tällä tawalla ainoastansa sentähden että
Hän mahdais eteenasettaa maailman-
rMuden ftmmoissa kuin se nähdään ja
ulkonaisesti huomaltaan. Tästä Vapah-
tajan pnhcests hawaitsemma me myös et-
tä rakkaus maailman tygö seisoo

4) Sima „että ihmisen sydän on niin
,Mtty ja sidottu tähän ajalliseen elämään
~,ja tämän elämän hywzhin päiwihin, että
„lM nnohuttaa sen yhden tarpeellisen,
„fumga hän mahdais tulla yhdistetyn
/.Jumalan kansa, ja ei hukkua wacm saa-
,M ijankaikkisen elämän.,, Niin se oli
Man miehen kansa. Han oli cnwan
surutöin, ja ajatteli: Minä olen Abra-
hamin poika ja elän iijtosa Jumalan kansa
ymdärinsleikkauxcn kautta. Sentähden
li hän epäilyt että hancngin piti saamaanosansa tulewaiscsa elämäsä. Sen siwu-sa hän, kuka tiesi, wirjästi uhrais tem- ,
M, kawi wirjästi Opetushuoneesa,.lu- ,
nja kuuli Jumalan sanaa, ja luki ru- i
Wlensa niinkuin muutkin: Mutta siitä !>»in sitten hänestä seisoo, näemmä me llulnga hirmuisesti hän pettyi luulosansa. i

joka niinmuodoin ei etsi ensin Huma-lan waidakundaa ja sen wanhurskautta; ><e joka ei yxiwakaisesti laita pelwolla ja !
wapistuxella että hän autuaxi tulis, waan
"ppllu näisa ajallisisa, se on niinkuin ri- i
'"/ mies, täynnä maailman rakkautta, en- ,
" hän ei oliskaan ulkouaisesa menosa hä-"en mutaisensa ja yhtä warnllinen kuin han. ,

Mutta että wielä paremmin ymmär- l
D

tää astata, niin merkittämme taxi kap-
paletta, nimittäin Ensistä. Että täsäpuhutaan hallitsewaisesta maailman rak-
kaudesta, senkallaisesta kuin löylyy kaik-
kein uudesta syndymättömäin luona. Si-
tä saatetaan myös katsella, ei niinkuin
hallltsewaista ihmisen ylitse, waan niin-
kuin itzmisesä rippuwaista: Ia stmmoissase myös saattaa löytyä Jumalan lastenluona. Mutta suuri on eroitus hallitse-
waisen ja kmurippnwaisen maailman rak-
kauden waihella. Sillä ne uudestasyndy-
neet eli Jumalan lapset, joisa se kiinirip-
puu, sotimat herkiamätta sitä wastaan,
la waikka heidän täytyy tuta ja kärsiä
että se heitä pyytä wietella ja tehdä le-
wottomixi, niin ei he knitengaan anna
heidän lnielensä siihen snopua jasilda tul-
la sisälleotetuxi, waan tukchuttawat sen
ja ylitsewsittawat Pyhän Hengen woi,
man kautta jota he heillensa rukoilemat.
Tätä ei tee tämän maailman lapset, waan
he katkewat ennemmin maailman rakkau-
den sydämmesänlä ja rippuwat siinä kiini,
jos ei yhdesa,min kuitengin toisesa asiasa.Toisexi me merlMmme että maail-
man-rakkaudesa on erinkallaincn mitta eli
määrä. M maailman lapsi makaa sii-nä fywemmälla kuin toinen: Mutta kui-
tengin he kaikki owat weljeret ja heilläkaikilla on osa sielä johon rikas mies tu-
li. Sentahden ei mahda kengään aja-
tella että han on sillä päässyt, kuin
hän waan taitaa totuudesa sanoa et-
tei hän maailman rakkaudesa käy niin
kauwas kuin muut. Täsa saamat myös
Jumalan lapset opin, sillä niin seon myös sen kiinirippuwaisen maailman-

rakkauden kansa, että yri Jumalan lapsi
soti wakewämmästi sitä wastaan kuin toi-
nen. Seuraawaisesti pitä itsekungm tu-
lemaan muistutetut että hän waroo it-
> sen-
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sensä, ettei hän, kuin ei han tiedäkkäan,
mahdais joutua petolliseen wapauteen,
waan mahdais alituisten walwoa, rukoil-
la ja taistella sitä hanesä kiinirippuwaa
maailman-rakkautta wastaan. Se on hä-
piällinen, kosta st joka tahtoo olla Ju-
malan lapsi, kuilengin käyttää itsensä niin,
että hänen itseotetusta wapaudestansa mah«
delaan kyllä päättää että maailman-rak-
kaus hallitse hänelä. Senkallaiset pettä-
wät itsensä taikka siinä, että he ilman
syytä pitämät itsensä Jumalan Lapsina,
eli, jos heillä ennen on ollut armo lu,
Malan tykönä Christuxen kautta ja he 0-
wat olleet muutetut sydammesänsä, niin
owat he nyt kuitengin sangen lasfa hei-
dän langiamistansa armon tilasta pois,
kosta he ej sodi maailman rakkautta was-
taan welwollisella kiiwaudella, ja ei pa-
kene sitä niinkuin sen wcmhan käärmeen
perkeleen myrkkyä. Sitten kuin me nyt
lyhyeldä olemma toistemme kansa tutkis-
telleet mikä rakkaus maailman tygö on,
niin me nyt tahdomma katsella

Jälkimäisesi'! Osasa,
si myötänsä cuopi ja »nackaan-

saartaa. Täsä nyt itsekullengin,
joka lukee meidän Ewangeliumi Textiäm»
me, johtuu heti mieleen, että lesus rik»
kaan miehen esimerkillä on tahtonut etee-
naftttaa meille että maailman rakkaus
tuopi myötänsä sen ijankaikkisen
Silla rikas mies oli elinaikanansa rakas-
tanut maailmaa, jakuin elämän aika lop-
pui, min sanoo meidän Vapahtajamme
hänestä että hän jouduihelroerriin jarvai-
waan, ja oli mambana Abrahamin ja

autuudesta, ja niin wiheliai-sesa tilasa että hän rukoili armahrelemis-
ta, sillä hän waiwarnin ja korvin rvai-
wattiin liekisä. Rikas mies itse tunnus-

taa 28 wersysä, että hän oli waiwansiiasa. Sitä samaa opettaa meille myös
Pawali Philipp. 3: Lug. 19. w.sanoo: „Heidan loppunsa on kadotus, ja
„heidan watsansa on heidän Jumalansa,
„ja heidän kunniansa joutuu heille häpi,
„äxi, jmka maallisia rakastamat.,,

Tämä nyt saattaa jo olla kyllä sa,
nottu siitä, milä maailman rakkauö myö-
tänsä tuopi. Itse rikas mies ajatteli et-
tä jos waan hauen weljensä tiedaisit, n,i<
hingä piinan ja waiwan sijaan he owat
kuoleman jälkeen joutumat, niin ei suin,
gaan he elais silla tawalla kuin han hei-
dän kansansa oli elänyt. Tosin, jos m
maailmaa rakastawaiftt uskoisit että hei-
dän täytyy saada senkaltainen kauhia lor<
pu, niin eisuingaan pitkittäis he heidän
maalifesa ja prameafa menosansa, waan,
sekä rakkaudesta itsetygönfa ja hallista o,
man menessyxenfä perään, cttä myösijan-
kaikkistn waiwan pelwon tähden,
dysiwät ja luopusiwat siitä vois.

Mutta meidän pitää myös peräänajot-
telemaan!, etta,ennengömaimlman rakasta,
illa joutuu käsini häidan kauhia loppunsa
ijankaikkisesakadotuxesa, niin maailman-rak»
taus tuottaa paljon pahaa heidän yliisw
sä sekä silun kuin myös ruumiin puo!e>
sia. Maailmaa rakastswainen ihminen
on perkeleen aljo ja orja. Sitä han pal-
welee hänen rakkaudellansa maailman ly/
gö, ehkä han ei itse tiedä ja usto sitä.

kauwemmin hän siinä rakkaudesa
pitkittää, sitä kauwemmaxi hän eloiltaa
itsensä Jumalasta: Jota enämmin M
kimmoo maailman peraan, sitä enammin
haireypi ja häweypi se raadollinen sielu,
juuri kuin maakunda haweneepi wihom'

sen kautta: Jota enammin aikaa hän maa-
ilmaa palwelee, sitä työläammäxi saattaa
han käandymisensä. Jos myös Jumala
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wihdoin saapi hänen Wtyxi, niin täy-
tyy hänen sitten tuta samaa, kuin Israe-
lin lapset tunsiwat, kosta he olit sekoit-
taneet itsensä Rauaneerein kansa, että
namät ahdistiwat ja waiwaisiwat heitä
silloin sitä enämmin. Samalla lamalla
tulee se myös, jola ihminen ennen on hu-
witellut ja suositellut itsiänsä, hänelle sit-
ten yhdexi niistä suurimmista waiwan ai-
nehista, joka waiwaa hänen omaatundo-ansa, kosta se mieleenjohdattaa hänelle
hänen endisiä syndi-himojansa. Ei mah-
da kengään ajatella, että se joka maail-
maa on rakastanut, saattaa helposti ottaa
hänestä eron. Snndi rangaistaan myös
tasä elämäsä, ehkä se wmneinen ja kau-
hein synnin palkka cdesä seisoo ijankaikki-sesa tadotuxesa. Itse ruumiskin saapi o-sansa ranqaistuxesia jo täällä ajasa, niin-
muodoin kuin se jasminensa on ollut »vää-
ryyden sotaaset täällä maailman palwel-
lmsa; ja monella on hänen maaliset wai-
waloisuudensa, tautinsa jaruumiinsa wai-
wat siitä, että han on maailmaa raka-stanut. Jos ei maailmaa olis hywänä
Pidetty, niin olis saatettu, kuka tiedol-la terwet, päästä wakiwallasta, ja cläakauwemmin.

Mutta suurin wahingo, jonga maa-
liman rakkaus tuopi myötänsä täsä elä-wsä, on se, että jota kauwemmin aikaa
Minen siinä pitkittää; sitä enämmin hän>en kautta kadottaa Jumalan sanan tun-non. Rikas mies hawaitsi tämän; häntiesi hywin kyllä, että hänen weljensä ei
Moneet kuulla Mosesta ja propheraira,se on, maikka he ulkonaisesti kuundeliwatMä, niin ei hs kuitengacm andaneet hei-dän opetuxensa käydä sydammelle ja joh-
dattaa heitänsä käändymään Jumalan ty.so. Sillä lamalla tulee ihminen maail-
man,rakkaudesa ikäästmn sokiaxi ja kuu-

roxi; hän tulee, jota kauwemmin sitä e-
nammin paatuneeni ja kowetuxi, siihensaakka kuin hän wiimein tulee ijankaitti-seen kadotun en.

SowituS.
tiedattä te mikä rakkaus maail-

man tygö on, ja mitä se tuopi myö-
tänsä. Milläs mielen kelvottomuudella ei
täydy minun siis ensistä tygöpuhutclla
teitä, Te maailman lapset.' Kumgas tai-
dan minä ilman sydämmellistä mielikar-
mautta ja kansakärsiwällisyyttä uähda,
että rikkahalla miehellä on tasa Seura-kunnasa niin monda weljeä ja sisarta, et,
tei niitä saateta lukea? Jumala tietää,
ja se on silminäh-awä, että maailman-
rakkaus hallitsee ja on täydlsa woimasaenimmän osan tykönä. Ia kuitengiu on
suurin osa, sekä alhaiset että ylhäiset, op-
pemattomat ja oppeneet, ei nekään ulosote-
lut, joilla pidäis Jumalan sanasta ollase suurin tieto, ei ainoastansa rikkaat,
waan myös köyhät, kaikki omat he niin
sokiat että he ei tahdo tuta eikä tunnus-
taa että rakkaus maailman tygö, hallit-seepi heisä- He kuwailewat itsellensä, ettäse kaypi warteen niin elää ja niin olla
mieldynyt kuin he, ja yhtä hywin olla
totinen Christitty ja Jumalan Lapsi. Sen-
tähden olen mini monasti sanonut teille:
Jos te wielä kuulisittä kuinga monda sa-arnaa, niin ei ne kuitengaan tule oikein
woimallistri teisa, niinmuodin kuin te, pa-
ratkoon Jumala, pidatta maailman ylön
rakassa ja että tahdo ustoa minua, että
myöskään alkaa asiata oikialda kulmal-
da, josta se pidäis aljettamaan.

Kosta Te nyt taas tämän kuuletta,
niin rukoilen minä teitH Jumalan täh-den, ettettä te sitä lyö tuuleen, maan
2 koet-
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koettelette, ja tutkistelctta itssänne kaikensen jälkeen kuin nyt on sanottu rakkaude-
sta maailman tygö, että te mahdaisttta
ylös hakea ja huomalta sen kuin teidän
sndammisaune on niin paxulda kylmetty.
Mutta ottakaat Jumala awuri ja rukoil-
kaa! Hända kiiwaudella että Hän war-
jelis teitä pettämästä itstanne ja ylöswa-
laisis teitä Hengellänftl, ettettä te mah-
dais liekaroita itfekansauna waan oppia
jundcmaan itsennä peri:i pohiiu. Silloin
te saatta kyllä nähdä, kuinga wakewästi
maailman- rakkauden ohdakkeet ja orjan-
tappurat köswcnvat tcisä, ja owat tähän
asti mkahuttaneet Jumalan sanan puhtaan
ja hywän siemenen. Kosta te sitten Pyhän
Hengen ylöswalaistuM kautta oletta op-
peneet ttmdemaan sen teisa hallitsewaiftn
maailman-rakkauden, niin alkäät siihen
heljeikö; waan rukoilkaat Jumalaa, ettei
Hän käwis oifeudelle teidän kansanna,
waan Chnstuxen tähden olis armollinen,
andeexiandais teille teidän syndinna, ja
andais teidän sydammehemia maailman-
rakkauden suan rakkauden Hänen ty-
Zönsä. Senkallaisen rukouxen on Ju-
mala armollisesti kuulema. Mutta
Hän waatii myös teildä, että te nyt
wpiatta yxsiwakaisesti kilwottelemacm ja
sotimaan maailman rakkautta «vastaan,
ja ehkä teidän pidais wercheu saakka maa-
staan seisomaan, että te kuiteugm kilwot-
teletta syndiä wastaan. Jumala on ole,
wa teidän puolestanna täfa sodasa, ja on
lamaawa armonsa, että te angarasti ylit-
sewoitalta maailman rakkauden ja sitä wa-
staan tu'etta runsahasti täytelyixi rakkau-
della Jumalan tygö, ettäkä niimmtodom
enää tästälähin tee lihan ja maailman
waan Jumalan tahtoa, ja elättä hankaik-
kisesti- O! jossa tämä minun waroitu-
Mi Zais sijan tcisä, min Mä te tulisitta

säilytetyixi sildä wahingolda kuin maail-
man-rakkaus tyopi myötänsä sekä täjä 'e,
lämäsä että myös tulewaisen maailman
ijankaikkisesa tuvmelluresa!

Mutta Te jotka jo oletta armon kaut»
ta eroittaneet itftnnä maailman-rakkalide»
sta, pangaat mielehenna sitä luin minä
olen sanonut siitä maailmcm-rakkaudcha
joka wicla rippuu uudesta syndymiiä. A<
jalelkaat senpaälle niinettä Tewalwotta,
rukoilctta, kilwotteletta ja että jätä syndi-
sille wsetellyxsille sijaa, ettäkä anna tei-
tännä jätteensä saatettaa maailmaa raka»
stamaan. Minä annan teille sen neuwon,
jonga teidän aina pitää hywin waani-
nollamaan: Pyrkikäät alituisien stn xe-
rään, että olla kokonansa Jumalan omat
ruumiin ja sielun kansa, ja älkäat ensin-
gaän pyrkikö muun kuin sen perään että
te Hänelle mahdaisitta kelwata ja että
kaikki teidän siewnna woimat, wahdai-
sirvat olla Jumalan-rakkauden walw
sa. Jos tämä on teidän ynwatmnen
totenna> jos te tukeatta tainkallaifta mie-
lenlaatua alituisella rukourella ja alin"
maisella walwomisella itseylitsenna, niill
täytyy maailman-rakkauden ottaa pakon-
sa teista, ja rakkaus Jumalan tygö on
olewa ylitsewuotawainen teidän sietuilatp
na niinkuin w?ri juoree ylitse kaiken tei-
dän ruumihiscmne: Totisesti, koko wirrat
Ilwialan rakkaudesta omat peittämät tck
dän spdämmenne, niinkuin merenpohja
wedeldä katkeyypi. Lainatkoon Jumala
meille kaikkisse senkallaisen armon Chriiw
xen tähden! Amen.

Rukous.
lesu? Karl»ta pols faiffiMaMnan rak<

kaus meidm, sydammistammc, ja sisallewu»'
data sila wasiaan rakkans Gilini pnolecs: ?!nnf
koko mMI» Umnm« »II» M me/
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jan sielllMliie olla sillä täytetyn, niin cttemmä mc omistaisimme Sinun ja Ginusa kaikellaisen luma'liiahoais tunnlisiclla mailman.rattautta, waan la» taydellisyden! Amen.

Toinen Sunnuntai Kolminaisuuden Paitvästä.
lesus Christus, joka oli Isällensä kuolemaan saaka kuuliainen, ja ristin

kuolemaan asti, että Hän meille ijankaittism elämän toimittanut
olis; Hän ylösrakendakoon uffon kuuliaisuuden meidän seasamlm,
niin että me tulisimma osallisin siitä autuudesta jonga Hän hankki-
nut on! Amen.

Herrasa! Pawali kirjoit-
"/H taa Lähecyskirjasansa Romalai-

sille 1: Lug. 5. w. Matamalla:
„I suxen Christuxen kautta olemma me
saneet armon ja Apostolin wiran, uston
„fuuliaisuuoert, kaikkein pakanain seasa,
„Hänen nimensä päälle.,, Täsa me näem-
mä että Pawali piti uston kuuliaisuudenYlös rakendamifen hänen Apostoli-wirkan-
sasllmämäärans ja paälletarkotusta. Sa-nmkalla ista puhetta puää hän myss 16:
LlMsa 26 wärsyss josa hän sanoo ettäEtvangeliumi ou ilmoitettu ja tiettawäxitehly Prophetain Raamattuin kautta, i/an-laikkiscn Jumalan käskyn jälkeen, ustonkuuliaisuuden kaikkein pakanain seasa.Wdan tulee kaikkein ensin tarkasti ja
suurella waarinottamisella katsella mitäuston kuuliaisuudella pitää ymmärrettä-nwn. Sillä saatettaisiin ymmärtää sekuuliaisuus, joka, niinkuin uffon hedel-wa, osotetaan siinä, että ft ustowainenAu ahkeroitsee rakkaudesta Jumalaa ja

Lähimmäistä kohtaan, ja nnnmuodom te-
le/ sitä kuin Jumala KM sn kassenyt

tehdä. Mutta ei Apostoli nyt,
PHuisansa hänen Apostoli - mutansa sil-

D

mZmäarästH ja päalletarksituxesta, erino-
mättäin ja juuri ymmärrä teitä kuuliai-
suutta. Sillä niinkuin fe wastaansano-
mattomasti oli, Pawalin ja muiden Apo-
stolein erinomainen työ, että Ewcmgeliu-
min kautta kutsua pakanoita Christuxenosallisuuteen, niin oli se myös heidän en-
simmäinen ja likeisin päälletarkouxensa,
että Kutsutut wastaanottaisit kutsumisen,
olisit uskoneet Ewangelmmia ja niinmuo-
doin itfttyösä ylonandaneet sydammenfä
Jumalalle ja meidän Herrallemme lesu-xelle Christuxelle. Tämä on se uston kuu-
liaisuus jota he kaikkein pakanain seasttpynsiwät ylosrakendaa.

Tästä puhu Pawali myös 2Cor,
10 : Lug. 5. w. josa Hän sanoo 3 „Me

„sangixi otamma kaiken ajatuxen Chri-,Fuxen kuuliaisuuden ala,,, se on, mekäannämma ne ihmiset jotka muutoin hei-dän lihallisen mielensä ja turmewunem
järkensä jälkeen sotimat Jumalala ma-
fiaan; Heidät me kaänuamma Ewange-
lmmin saarnan kautta nstoon Christuxelspäässe, että he heittäwät itsensä Hänen,
niinkuin heidän Herransa, hatduun, Mnndawat itsensä ..ueluisesti Hänen allenftl
Z Nstow
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uffon kautta. Niin luemma me myös
Apost. iTekoin 6: Lug. 7. tv. „että suuri
„joukko Pappeja oli uskolle kuuliainen,,,se on tuli uffowaisexi- Ia 5: Lug- 32.w. „lumala on andcmut Pyhän Hen-
gen niille jotka Händä kuulemat, „ se on
niille jotka uskomat Christuxen päälle. Ia
Hebr. 5: Lug. 9 w. seisoo Christuresta
että „Hän on kaikille niille jotka Hänel-
„le kuuliaiset owat,,, se on, sydämmestH
uffowat Hänen paällens, syy ijankaikki-
seen autuutem. Niinmuodoin ymmärre-
tään uston kuuliaisuudella itse Uffo, ja
sen siwusa tietä annetaan talla minellä
uffon omaisuus, joka seisoo siinä, että
ihminen, kosta Jumalan armo Christu»xesa lesuxesa Hänelle ilmoitetaan ja juli-
stetaan, andaa fpdammensa sen kautta niin
woitettaa että se andaa Ewangeliumin
woimalle siian, ei enää seiso <M wastaan
waan welwollisesa jarjcstyxesä waastaan-
ottaa sen taritun armon, ylistää nöyrä-
sti Jumalaa sen edestä, ja samasa ustosa
sydämmen kernaasti andaa itsensä Juma-
lan lawiimman armo-hallituren alle- Tas-
sia uston kuuiliaisuudesta seuraa sitten
elämän kuuliaisuus, niinkuin eroittama-
toin hedelmä, joka ei saata ei myös pidä
tulla eroiteturi siitä edellisestä.

Minun aikomiseni on, etti tänapäi-
wänä lawiammalda puhua uston kuuli-
aisuudesta, niinmuodoin tuin meidän E-
wangeliumi-Textimme andaa siihen soma-
han tilan. Rukoilkamme Jumalaa että
Hän tähän meidän työhömme lahettäisarmonsa korkeudesta. Siitä me Hcmdä
rukoilemme Herran Rukourella: Isä mei-
dän, jota )c.

Ewangeliumi, Luc. 14:16-24.
/siihen aikaan sanoi lesus tämä» wertauren -

Vxi ihminen teki suorii Ehtoilisen ja kut<

sui monda. 17. Ia lähetti palwelians Ehtollisenhetkellä, sonomaan kutsutuilla: ?!!lkaat sillä kaikki
owat »valmistetut, ig. Ia he rupeisit järjisiansz
kaikki heitäns esselemääl'; Ensimmäinen san»i
nelle: Minä ostin pellon, ia minun pitää mme.maän sitä katsomaan; minä rukoilen sinua san,
minun esteheni. 19- Ia toinen sanoi: Minä »>

siin wiisi paria härkiä ja menen nitt» koettelemaan:Minä rukoilen sinua sano minlin esteheni. 20.1,
kolmos sanoi: Minä olen Emännän nai»ut jo «n
taid« sentähden tulla. 21. Ia kuin se polwelia
palais, sanoi hän nnmat Herrallensa. Gilloin
Perheen Isända wihastui. ja sanoi palweliallens,!
Mene nopiasti kaupungin kaduille ja kuiille, j«
saata tänne wai»aisct ja onduwat jo
sokiat. 22. Ia palwelia sanoi: Herra minä o<
ien tehnyt niinkuins kästil, ja wielä nyt sijaa on.
23. Ia Herra sanoi palwclialle: Mene maanteille
ja aidoille, ja waadi heitä sisälle tulemaan, ett,
minun huoneeni täyteläisiin. 24. Sillä miuä lo>
non teille: Ettei yrikaän niistä miehistä, kum kut'
suttiin, pidä maistamaan minun Ehtollistani.

Isösluetusta täxtista aiwomma me
eteemme ottaa tutkistcldcwcifi:

Uston kuuliaisuutta.
Ia merkitsemmä

1:0 Ruinya Jumala meitä siihen
waarii:

2:0 Ruinga meidän pitää se, puo-
leldannne, ost»rra«naan.

Tutkinko.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa! Jos me tahdon,'
me tietä kuinga Jumala waatii mci<

tä uston kuuliaisuuteen min kuulaat
i) Jumalan kutsumus tähän, j»ka

mainitaan heti Ewangeliumin alusa. V'
ihminen, sanoo lesus, „teki suuren
„tollisen ja kutsui monda.,, Han puhuu
wertauxella, ja ymmärtää ihniistllä tti'
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maallisen Isansa, ja suurella iLhrollisella
Hänen Armo-waldakundansa, niinmuo-
doin kuin Hän sy min-langemistn jälkeen
on mtdauut ihmisille oman ja ainoan Poi-
kansa, että jokainen kuin uffoo Hänen
fiMnsä ei pidä hukkumaan mutta ijan-
faikkistn elämän saamaan. Silla että
Hän kursui ja käffi Ehtolliselle, ymmär-
retään armon ensimmäinen julistus IMO-
- Kir. 3: Lug. 15 w. kuin myöstin
kaikki armon tar/oamiset kuin Herra sit-
ten usein ja monella tawalla Hänen Pro-
phetamsa kautta aina JohannesKastajaan
asti oli andanut tapahtua ja kerroitta.
Niillä monella kutsutulla ymmärretään
kyllä koko ihmisen sukukunda, joka alusta
pitäin sai lupahan Vapahtajan ja Autua-
titekiäil; kuitengm niinmuodoin kuin Ju-
mala edellä muita, omasuudenfa Kansari
walitsi sen kansan josta Wapahtaja lihan
puolesta oli tulema, niin on myös tämä
ludan Kansa ermomattain se, joka Pro-
phetain kautta tuli kutsutun ja »vaadi-
tun uffon kuuliaifuteen. Mutta me
tiedämmH myös, että meilläkin, jotka 0-
lemma pakanoista, on sama kutsumus ja
tvaatimuö »vastahan olettamana, silla sekostee meihingin.

Tämän minä heti sowitan minun
PZalletarkotuxeheni, ja sanon teille minun
Sancmkuuliani, että Jumala alusia pi-
tain on teitäkin sanasansa kutsunut siihensuureen Ehtolliseen, se on, Hänen Poi-kansa lesuxen Christuxen ofallisuteen, ja
niinmuodoin waatinut teitä uffon kuuli-
aisuteen- Ei se hyödyttäis tietä, että teluetta Moseren Kirjoja, Salmeja ja Pro-.phetaila, jos että te tahdo tjetck etta lu-walc, ajattelee juuri teitäkin, koffa- HänWanhasa Testamentisa famati waadeiuston kuuliaisuutta. Sitä wastaan on
'tlllä suuri ja sanomatoin hyödytys Raa-

matun lukemisesta, joö te katsotta Jumalankutsumista ja sowittata sen itse teihinna.Textisä seisoo että Hän kutsui mon-
da. Kysytkö sinä, o ihminen: Olengoon
minäkin kutjultu? niin massataan: Haa,
totisesti: Etkös tiedä mitä me luemma He-
sekielin zz: 3ug, ii w. ,Mm lotta kuin
.„minä elän, sanoo Herra Herra: ei mi-
„nulle kelpaa Jumalattoman kuolema,
„mutta että jumalaloin kaännyis tiesiän-„sa ja eläis: Palaitkaat, palaitkaat tei-
dän pahoista seisiänne,, Anna olla et-
tä Hesekiel silloin ainoastansa tygöpuhut-
teli Israelin kansaa, niin sinä kuitengm
kuulet Jumalan sanoman: „Niin totta
„kuin minä elän, minulle eickelpaa jnma-
„lattoman kuolema.,, Luonnostamme s-
lemma me kaikki jumalattomat: Seuraa-
waistst! toffee lama meihin kaikkien; ja
niin totta kuin Jumala elää, niin ei Hä«
nessä saata olla yhtäkään iloa meidän
kuolemastamme, ei Hänelle kelpaa mei-
öan kuolemamme. Mutta sinä kuulet
myös että niin totta kuin Herra elää niin
Hän tahtoo että jumalaloin käännyis tie-
stänsä ja e!äis. Jumala on siis eteena-
fetlanut sinulle Hänen fäändönsa ia jär-
jestyxensä josa sinun pitää tulemaan elo,
hon, ja Hän on sen kallihilla malalla
wahwistanut. Sentahden on sinulla täsä
Yli Jumalan waadinbo, joka myös kostee
sinuhun. Se on juuri kuin Jumala fa»
nois sinulle: Niin iaänna nyt toki itsias
pois sinun pahasta tiesiäs, mixikäs sinä
tahdoisit kuolla?

Jos te wiclä tahdotta yhden esimerkinsen päälle että te kaikin oletta kutsutut sille
suurelle Ehtolliselle, niin lukekaat Esai.
55: Luku i. 2.3. w. josa seisoo: „Kaitti
„janowaiset tulkaat wetten tygö, tekin
„joilla ei ole rahaa, tullaat, ostakaat ja
„syökäat: Tullaat, ostakaat ilman va-

hata
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ja ilman hinnata miinaa jariestaa.
„Mixi te annatta rahan siinä kuja ei lei<
„päa ole? ja teidän työnnä siinä kusa ei
„ole rawlndota? kuulkaat,Nlulkaat minua,
„ja nautickaat sitä hywää, ja teidän sielun-
„na riemuitkoon lihawuudesa. Kallista-
mat korwanna ja tulkaat minun tygöni,
„kuulkaat, niin teidän sielunna saa elclä:
„Ia minä teen teidän kansanna ijankaik-
„kisen liiton, lujat Dawidin armot.,, Niin
on Jumala jo aikaa sitten Esajan kautta
«vaatinut sinua ja minua ja meitä kaikkia
uston kuuliaisuuteen ja kutsunut sille suu-
ralle Ehtolliselle, joka on Christuxen osal-
lisuus. Niin saamma me kaikisa paikon
Racnnatusa kuulla Jumalan äänen, niin-
kuin meitä tyqöpuhuttelewaisen. Akk ra-
kas Herra Jumala! Msherätä toki
meitä, ja awaa meidän sekä silmämme
että korwamme että me mahdaisimme näh-
dä ja kuulla, kumga hywin Sinä ajatte-
let kaikkia ihmisiä kohtaan, joita Sinä
hamasta alussa sekä usein että paljon olet
kutsunut sille suurelle Ehtolliselle.' Mikäs
ilo ei mahoais ylöstulla meidän sieluhim-
me jos me niin eläisimme Raamatun
kansa, ja tahtoisimme tuta siinä Juma-
lan Isällisen äänen, niinkuin meille ai-
wotun, ja sitä seurata oikiasa uston kuu«
liaisuudesa? Mutta käykämme edemmä.
Jumala waatii meitä tähän usson kuuli-
aisuuteen :

M 2.) Palmellansa lähettämisellä Eh-
tollisen herkällä; Sillä niin luemma me
TeNisä: „Ia lähetti palweliansa Ehtoi-
„lilen hetkellä, sanomaan kutsutuille: tul-
„kaat, silla kaikki owat walmistetut. „
Herra lesus puhuu täsä ainoastansa yh-
destä palweliasta, ja sillä ymmärtää Hän
itsensä, sillä Hän kutsutaan niin Prsphe-
tailda, niinkuin Esaj. 42: Lug. i- w.
Ratso, joka Nätti).

12: Lug. IF. w. ftlitetaän Christiestä.Samalla towalla Elaj. 52: Lug- iZ. w!
53: Lug. 11. w., joisa Raamatun

koisa myös ei kenestäkään muusta puhuta
kuin Christuxesta. Kosta nyt aika'tuli
täytetyxi, lähetti Jumala tämän Hänen
Poikansa/ Lain alnistxi tehdyn, jaannoi
Hänen, niinkuin uloswalitun Palmellan-sa kautta/ sanottaa kutsutuille Ehtollistn
hetkellä: Tnlkat sillä kaikki owat wal-
mistemr, se on, kosta nyt Chustus itse
tahdoi kuolla meidän syndeimme edestä,
ja kuolemansa kautta toimittaa meille ijan-
kaikkiscn autuuden, niin saarnaa Hän en-
sin ja sanoo: „Aika on täytetty ja In-
„malan waldakunda on lähestynyt: tch»
„Mt parannus ja ustokaat Ewangeliumi,,
Mark. 1: Lug, 15. w. Mirtä me tie-
dämmä myös, että Johannes Kastaja tu<
li edeltä niinkuin Christuxen edellazuona
ja huusi Ehtollistn hetkellä: „Katso,>
„malan Karitsa, joka pois ottaa maaliman
„synnir. „ Joh. 1: Lug. 29. w. Mitäs
tämä oli muuta kuin waadindo usson km>-
liaisuteen, eli että itsekungin nyt piti us-
komaan Jumalan Karitsan päälle joka
kannoi, maailman synnit? Riin tiedäm-
mä me myös, ettei Herra lesus aine-
stansa omasa Personasansa ole jlilistannt
Jumalan waldakundaa, waan että Hän
on tehnyt sitä myös Apostoleinsa ja Seit-
semänkymmenen Opetus -. lapsensa kautt»
jotka Hän ulos lähetti. Sentähdm 0-

me sanoneet että Jumala «Mlii
meitä uston kuuliaisuuteen palweliamft,
nionen palweliansa uloslahettämistllchmilp
kuin seisoo Matlh. 22: Lug. 3. w. että
usiambi kuin yxi palwelia uloslähetettiin:
Ia lähetti pakvelioitansa. Nyt näkyv,
kuka tiesi, juuri kuin ei kostis tämä u!>>
lähettäminen meihin, jotka olemma
noitten jäljen tulewaiset, niimnuod^
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kuin „Chnstus ei ollut lähetetty, waan
..tadotettuin lammasten tygö Israelin huo-
neesta,, Matth. 15: Lug. 24. w. Mut-

ta waikka me tiedämmä sen, että Hän
lihansa päiwinä oli ymbärinsleikkauxen
palwelia niinkuin Pawali puhuu Rom.
15: Lug. 8. w« Niin Häil kuitengin
oli lähetetty maailmaan ei ainoastansa
Juvalaisten tähden, „mutta että maail-
„ma Piti Hänen kauttansa wapahoetta«
„maan.„ loh. 3: Lug. 17. w.

M! Tehkämme tästä meille oikia
hyidytys. Mitä Herra lesus Hänen
almnurensa päiwinä on sekä tehnyt että
puhunut, siinä pitää meidän, niin mon-
dZ kuin meitä on, ottamaan osan. Mei«
dän pitää sentshden niin lukemaan Ewan-
gelistain Rammatuita että me sen heti so-
miamme itsehemme, kosta me, näemmä
ja huomaitsemma kuinga ystäwällistllä ja
fainawille sanoilla Herra lesus on waa-
timit ihmistä uston kuuliaisuuteen, „ja
„tchtonut koota heitä niinkuin kana ko-
„koo poikansa siipensä a11e.,, Itsekuu-
M pitä silloin käymään itsetygönsä ja a-
Melemaan: Hän puhuu myös minulle:
Minulle sanoo Hän: Tule waitvainen syn-
dinen! Kaikki owat sinulle walmistetut:Minä tahdon cmdaa sinulla Taimaan jos
sinä »vastaanotat minun: Jos sinä kai-kesta sydämmestä uffot minun päälleni,
niin minä tahdon andaa sinulle woiman

Lapsexi tulla. Kuuletkos sen!Me näemme kyllä läsnäolewaisesa Ewan-
geliumisa, että lesuxeu kutsuminen ei tul-
lut totelluri. Jos me luemma siinä 18,

Muna että uston kuuliaisuus ei saanutkaanma: Mutta ei niin meisä pidä tapahtu-maan. Kuitengin katso Jumalan suurta ja
mtttamatoinda rakkautta! Hänen waadin-
Ma uston kuuliaisuuteen käypi edemmä,M tähän kuuluu

3.) Että „kuin se ei tule woittturi
„yhden osan tykönä niin se käsndci itsen-
„sä toisten tygö.,, Me luemma Textisä:
„Palwelia palais ja sanoi nämär kaikki
„Herrallensa- Silloin Perheen IsändH
„wihastui,ja sanoi palweliallensa: Mene
„nopiasti Kaupungin kaduille ja? kujille,
„ja saata lanne waiwaiset ja raajarikot,
„onduwat ja sokiat.,, Niin ilmoitti it«
sensä Jumalan rakkaus Christuxefa It-sunsa Hänen lihansa päiwmä, että kosta
Alimmaiset Papit, Kirjanoppeneet jaKan-
san «vanhemmat ei tahtoneet uffoa Hänenpäällensä, niin Hän käänst itsensä sen
köyhän joukon puoleen, Publikanein j<l
syndisten puoleen, ja waadei heitä uskon
kuuliaisuteen, niinkuin me kaikisa paikoi-
sa luemme Ewangelistain Raamatuisa.

Ksyttakämme nyt tämä myös me-
illemme hyödytyxexi. Ihmiset, yhteisesti
puhuin, owat niin houkat, että he katso«
wat niiden hppeneiten, rikasten jakorkiain
puoleen maailmasa, ja ajattelemat, ja
saattamat myös kyllä sanoa, että jos na«
mit alottawat sitä WnM noudattaan,
niin tahtomat he myös niin tehdä jälisa.
Mutta täsä me nyt näemmä ettei me pi-
täneet siitä lukua. Eikös siis köyhaingaän
kalamiesten, semmoiset kuin Opetuslapset
olit, eikös sentähden myös Pudlikanit
ja syndiset olis pitäneet wastaanottaa
Kutsumista? Pois se! Samalla tawalla
koffa me nyt tähän aikaan näemmä että
Oppeneet owat nurjat, että rikkaat jakorkia-
säätyiset andawat itsensä heidän rahainsa
kautta, heidän tawarainsa ja kaikellaisten
maalisten kappalden kautta takasin pidet-
tää ja wieroitettaa Jumalan waldakun-
nasta, niin ajatelkamme silloin: Nyt tu-
lee wuoro meille: Sen mitä muut hyl-
.jäawat tahdomma me sitä suuremmalla
5 ilol-
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ilolla wastaan ottaa, niinkuin Pudlikanit
ja syndiset muinen tekiwät. Kosta sinun
Naaburis ei anna itsiansä saatettaa us-
kon kuuliaisuuteen, niin Jumala kolkut-
taa sinun owes ja sydämmes päälle: Pi-
dä sinä silloin itses warulla. Langen kas-
woilles kostas hawaitset että Hän on kol-
tuttanut sinun luonas, ja kiitä Hända
Hänen suuren laupeudensa edestä josa
Hän on käändanyt itsens sinun mahdot-
toman syndifen puolees. Mutta katso l
Jumalan waadindo usson kuuliaisuuteen
täypi wiela edemmä ja osotta itsensä

4.) „Palwelian lähettämisesä maan-
neille ja aidoille,, silla niin seisoo Texti-
sa: „Paweiia sanoi: Herra minä olen
„tehnyt niinkuins käskit, ja wiela nyt sii-
„aa on. Ia Herra sanoi palwelialle r
,Mene maanteille ja aidoille ja waadi
„heita sisälle tulemaa»/ että minun huo-
leeni täytttäisiin./, Tällä tahdoi Wa.
pcwtaja andaa ymmärtää ettcl ludalalstt
olit pois luotansa karkottamat Jumalan
sana.?, ja sillä lamalla andawat tilan A-
postoleille, etä käändää heitänfa pakanain
puoleen. Np. Tek- 13: Lug. 46- w-

Niinkuin siitä edellisestä niinmyös
tästä pitää meidän toimittamaan meillein»
me hyödytys; Ollengin kuin täsä erino-
mattain tarkotetaan pakanoita, joiden jäl-
keen tulewaiset me olemma. Minä puhutte-
len teitä jotka täsä laapuilla oletla. Te kuu-
letta, laske-
taan lujasti teidän sndämmenna päälle, jaku,
wga te tuletta usson kuuliaisuteen waa-
dituixi lakkamattomalla rukoilemisella, toi-
wottamiftlla, neuwomisella, waroittami-
sella ja nuhtelemistlla. Mitäs tämä nyt

sn muuta kuin että lesus Chrissus itsesuun kautta «vaatii teitä si-
sälle tulemaan; tahloo, ettei teidän pidais
seisoa siela,ulkona, potsa Hänen tonlcsta

osallisuudestansa, waan että te yhdistä»»
sittä itsenna llkcmmin Hänen kansansa,
ja yxiwakmscsi parannuxen ja llston kil<
woituxesa tungeusilta likemmäri Hända',
että te mahdaisitta teidän
maistaa ja hawaita Hänen rcckkaudensa
ja Jumalallisen woimansa. Niin siis, niin
rakas kuin Wille teidän ijankaikkinen autu-
denna on, (jos j> waan on ttllle rakas)
alkät pitäkö sanaa ihmisten sanana, waan
tietkäät, että Jumala neurooo meidän
kauttamme ja tahtoo meidän kauttamme
ylösrakendaa usson kuuliaisuutta teidänseasanne. Ia jota enämmin me luma»
lan saimlla karkailemma teidän päällen-
na, sitä enämmin pitää teidän hawaitz
että Jumala ajattele hywin teidän fan,
sanna, ja kernaasti tah oo ckaäs luin wl><
laa teitä kaikella armolla ja kaikella siu-
nauxella, ainoastansa te tahdotta sen was-
taan ottaa. Sentäyoen niin kalselllim
lyhykäisesti.

lälkimaisesä OIM
meidän, puoleldamme, pitää

osorramaau uston kuuliaisuutta. Mei/
dän Texnsä?ume löydämmä me kahdel-
laissa ihmisiä; Ensin semmoisia joitahm»
taan waadlttiin ustön kuuliaisuuteen, ja
Toisexi senkallaism, juisa usson kuulick
suus usetyö''a tuli y!ösraketuxi, sillä he
tottelit kutsumista. - Ne ensinmäinitut o-
wat meille waroittixexi ettellasttetut, että
me heidän wahingostania tulisimma Y'"/
marläwäisixi; Ne jälkimäiset owat >m>>-
le jälkeenseurattawixi ylöskirjoiletut.

Kossa me luemma että yxi csiell itstm.»
yhdellä tönien toisella latvalla, niin me-dB
st Heli pitää sowittamaan itfthemme ja
tella: Katso, nmn sinä olet käyttänyt
seZ hamasta nuomudriM; minä olen
lul.näioen wmamen esinit llitn,'
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heidän pellollansa, heidän härjillänsä ja
heiVän waimollansa. Kyllä minä olen
monoa kaunista kertaa tundenut sydäm-
mcsäni ettei ole minun kansani hywin a-
siat: Kyllä minä olen sielujani tundenut
Jumalan wetamiftn ja waatimisen; Mut,
ta minä olen milloin yhden milloin toisen
asian kuulla andanut pidättää ja estää
itsiäni seuraamasta Jumalan armollista
kutsumista, ja käändämästa itsiäni kaike-
sta sydämmestä Hänen tygönsä. Jos nyt
Jumala tahdois menetellä sinun kansasHänen wanhurskaudensa jälkeen, niin si-
nä myös löydät sinun duomios näisä Tex-
tin sanoisa: „Minä sanon teille: Ettei
„yMän niistä miehistä kuin kutkuttiin,
„pidä maistamaan minun Ehtollistani „.
Silla sinä olet senkaltainen, että sillä o»
ltt hamasta sinun nuoruudestas yldakyl-
läiscsti tullut kutsutun, mutta ett ole tah-
tonut tulla, wähindakin ett oikein, ja kai-
kesta sydämmestä, niin, kuin Jumala tah-
too; waansinä olet tahtonut palwellaluma-
lata ja yhtä haawaa. Sentähden
ei tapahduis sinulle wääryyttä, jos Jumala

'Nyt wuorostansa ulossulkis sinun HänenEhtollistldansa. Mutta kosta me kuitengin
muistamma, ettei Jumala kuitengaan ole
käälidänyt itstänsä meistä pois, waan wielä
lokapäiwä andaa waatia meitä tulemaan si-sälle; Emmäkö me siis mahda sydämmestä
stmehdM Jumalan suurta kärsiwällisyyttä
la pitkämielisyyttä meidän kansamme, pi-
täaltä meidän autuudenamme, herjetä
tnaa estelemästä itsiämme, ja myös anda-
Wasta estää ja pidättää mettämme ustonkuuliaisuudesta? Meidän pitää eteen a,et-
twaan mnllemme mitä lesus sanoo heti"eidän TextimMe jälkeen 26 wärsystä äl-
läin: „los joku tulee minun tyqöni, ja
~e,wihaa Isäänsä, ja äitiänsä, ja e-
"Mändätänsä, ja lapsiansa, ja weljiänsä

E

„ja sisaritansa, ja päälisexi omaa hen-
„gcansä, ei se taida olla minun Opetus-
lapseni. Ia joka ei kanna ristiänsä, ja„seuraa minua, ei se taida olla minun
„Oottuslapseni: Sillä kuka teistä on jo-
„ka tahtoo tornia raketa, eikö hän ennen
„istu ja laste kulutusta, jos hänellä on
„waraa sitä täyttää? Etlei, kosta hän
„perustuxen laskenut on, ja ei woi täyt-
„tää, kaikki jotka sen näkemät, rupee pilk-
„kaamaan hä idä. Sanoden: Tämä ih«
„minen rupeis rakendamaan ja ei woinut
„sitä täyttää. Taikka kuka Kuningas tah-
„loo mennä sotimaan toista Kuingasta
„wastaan, eikö hän ennen istu ja ajat-
„tele, jos hän woipi Kymmenellä tu-
hannella kohdata sen joka händä was-
„taan tulee kahdella kymmenellä tuhan-„nella? Muutoin kosta hän wiclä kau-
htana on, niin hän lähettää hänelle sa,
„nan ja rukoilee rauhaa- Niin siis jokai-
„nen teistä jokaej luowu kaikista kuin hä-
„nellä on, ei se taida olla minun Ope»
„tuslapseni.„ Ia me, jotka tämän kuu-
lemma, eikös meidän pidäis massaamaan
Herralle lesuxelle: Akk niin, Herra le-
su! tämä on tähän asti puuttunut minu-sa: Armahda Sinuas minun päälleni:
Minä en tahdo enää seisoa Sinua was-
taan: Minä en enää tahdo andaa isän,
äitin, waimon, lapset, mchet, sisaret, en
oman hengeni rakkaudenkaan, en yhden-
gään ristin pelwon, estää itsiäni uston
kuuliaisuudesta ja olemasta Sinun Ope-
tuslapses: Minä tahdon tämän kautta ki-
eldää pois kaikki mitä minulle on. Akk
Herra Icsu! Lainaa minulle siihen woi-
maa: Anna minulle Pyhä Henges, että
minun aikomiseni ja lupaureni ei mahdais
olla tnhiät sanat waan totuus ja woina!

Ne toiset jotka me Ewangeliumila
sanoimme oleman meille etten asetetut jäl-
-2 teen»
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kesnsturattawixi, owctt Juvalaisten seasa
ne jotka
„koixi, onduwixi ja fukioixi,, joilla ym-
märretään ne halwimmat Zudan Kansa-
sta, Pudlikanit ja syndiset, jotka uffowat
Herran Zesuxen päälle ja seuraistwat Hän-
dä. Mutta pakanoista ymmärretään ta-sa ne jotka andowat itsensä kutsutta ja
toottaa maanteildä ja aidoilda ja saa-
tetlaa sille suurelle Ehtolliselle. Silla nä-
mat opettamat meille esimerkillänsä, kuin»
ga meidän puoleloamme pitää osottamaan
ustolle kuuliaisllutta, nimittäin sillä latval-
la että me totisesa Katumuxen ja paran-
nuren järjestyxesä uj?omme Herran le-suxen päälle, ja sitten pysymme Hänen
tykönänsä, pidämme Hänestä kiini, aina
iloitsemme ja lohdutamme itsiämme Hä-
nestä, herkiämättä wiljelemme Hänen woi-maansa pyhäxi elämäkerran ja niinmuo-
doin osotamme uskomme, uston totistenhedelmäin kautta.

Olkoon tämä nyt sanottu Teille mi-
nun Sanankuuliani. Pitäkäät itsennä

joita Herra taas uudellensa on

waatinut uffon kuuliaisuuteen: Tulkaatsentähden niinkllin ne waiwaiftt ja raa-jarikot, onduwat ja soliat, ja andakaatteitänne autttta lesuxen Christliun kaut,
ta: Tullaat niinkuin ne jotka tähän Moletta olleet kauwas eroitctut pyhäin re.rinnöstä walkcudefa. Katsotat, Hän »vaatiiteitä tulemaan sisälle. Tulkaat kuiten,
gin, ja tulkaat ja syökaät sitä hywää,
että teidän sielunna lihsis hekumasta. Htulkaat pnaan, että Te mahdaisitta näh-dä ja hawaita, tuinga hywin ne sielut
woiwat jotka andawat itsensä saatetta
uffon kuuliaisuuteen, ja kuinga runftho'sti he tulemat wirtvotetuili!

Rukous.
Gin n kaitfeinuskollifin Wapahtaja ! 3«'ft°me kaikin olemnm Ginun cdcjäs. An!!ch!>«meidän päällemme! Ilman Sinua me emma »>w

ta olis kuin kadotetut ja kuoleman lapset. Itti<
kiffo S>n« meidän sydammcmme kaikesta kuin li»
tää meidät Sinusta. Ole Sinä meille kalkki koi»
kisa! Sinun armos kantta tulcmma me GiW»
tygös. Tule Sinä meidän työmme Sinun nm
mallas! Ämcn! Tule Herra lesu, Amen.Am!

P. Johannes Kastajan Päiwa.
Jumala joka on rikas Laupeudesta, Hänen suuren rakkaudella tähden,

jolla Hän meitä on rakastanut, tulkoon meidän tygömme ja täyt-
täköön meidän sydämmemme elämällä Hänen laupeudensa tunnolla!
Koitto ylhaldä etsiköön meidän sielujamme ja ojendakoon meidän ial»
kamme rauhan tielle, Kallihin nimensä tähden Amen!

kuinga suuri on Herran laupeus!
) Hän on kaikille armollinen, jor-
ka itsenst käändäwär Hänen ry-

gönsä. Nämät sanat, Rakastetut Her«

rasa, löydämmä me ylöspanduna Sy^<
17: Lug. 28. w. Hän rupiaa heti
män päälle 18: Lugusa 4. w. uudet!^sa ihmchtelemään Herran laupeudenY>^
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se ja sanoo: „Kuka saattaa luetella Hä-
.,nen suuren Zaupeudensa?,, Emma mitään
me synnillä turmelduneet ihmiset cnämmin
wäärinkäytä kuin Jumalan laupeutta.
Sillä ehkä ihmiset elämät synnisä, pit-
fittawät siinä ilman häpyä ja jiän kart-
tuisa lisää kaswawat pahuudesa, niin että
HM paljaan jarjengin päätöxen jälkeen
ei ole muuta kuin Jumalan wanhurffas
kosto ja ijankaikkinen kadotus odotettawa-
na; niin kuitengin lohduttaVac he itsiän-
sä silla että Jumalan "laupeus on suuri
ja ci saata myöden andaa että he tulisit
Wgaistuz-i ja kadotetuin'. Jota. enämmin
aikaa Jumala osottaa heille pitkämielisy-
yttänsä ja sen kautta tahoo wetää heitä
parannunen, sitä enämmin ottamat he
M tilan että koweta ja paaduttaa itju
M ja koota heillensä w:haa wihan päi-
wänä. Mutta jota hirwiämdi senkallai-
nen Jumalan laupeuden wäarinkäytös on,
ja jota enämmin satanas, joka sen ihmi-sen sydämmetzen lykkää, sen kautta hänen
lykönänsä woittaa; sitä tarpellisembi on
perustettu Herran laupeuden tundeminen
ja perustettu tieto stitä kuinga fe oikein'
ja terweelliststi pitää käytettämään, ja
siti ihanambi ja kunniallisembi on tämä
tieto, kuin se oikein käytetään, niiden ty-
könä, jotka andawat itsensä sen kautta joh-
dattttaa ja käättää Jumalan tygö. Kuinsilloin Herran laupeutta ylistetään, niinse tapahtuu kokonansa toisella laadulla
ja toisesta sydämmestä: Herran laupeu-
den ylistämisellä päälletarkotetaan silloinkokonansa muuta kuin ne päälletarkotta-
wat jotka sen kautta ainoastansa wahwi-
Bwat hellänsä lihallisesa suruttomuudesa-
Senkallainen hywin perustettu Jumalanwlpeuden ylistys on se jonga Syrak
Esipuheen sanoija edestuopi. Sm me e-
""»Miittain sittg hawaitsemme, että hän

kyllä sangen suuresti ihmehtelee Herran
laupeuden ylitse, ja ei löydä kyllä so-
mahia sanoja edespannaxenja sitä, muttasen slwusa myös nimittää ne joiden tu-
lee lohduttaa itsiänsä siää ia siitä iloita.
Ei hän sano ainoastansa :„O kuinga snuri
„on Herran laupeus! Häl, on kaikille
„armollmen;„ waan Hän tygöpanee myös
erinomaisilla painolla kutka Jumalan ar-
mollisen löytämät, nimittäin „jotka it-
„sensä käändäwät Hänen lygönsä.,, Al-
ku kielcsa kuulumat nämät mainitut sa-
nat wiela painawaisemmasti MH ne kuu«
luwat näin: „O kuinga suuri on Htt'-
„rau laupeus, Hän on sowindo niille jut-
„ka käändäwät itsensä Hänen tygönfä-,,
Juuri kuin mhdois Syrak sanoa: Ihmi-
nen mahtaa olla kumga sywälle ikääs
waipunnt syndiin; hau mahtaa olla ku,
inga duomittawasa tilasa hywänfa; Rim
on kuitengin Herran laupeus niin suuri,
että Hän tahtoo andeexi andaa hänelle
kaikki Hänen syndinsa ja ylösottaa hä-
nen armohin. Mutta sitten kuin Hän
tällä tawalla on korgottcmut Jumalan
laupeutta, niin hän samalla myös sanoo
mitengä ihmisen pitää käyttämään itsensä
että Hän totisen hywännsä ja ijankaiM-
sexi autuuoerensa mahdais tulla osallisensiitä ; sillä hän selittää asian tällä tawal-
la : „Hän on kaikille armollinen jotka it-
„sensä käändäwät Hänen tygönsä.,, Täl-
lä hän poisestäa kaiken Jumalan laupeu-
den ja armon wäärinkäytöxen, ja paneesen oikiaan ja welwollisten järjestyxecn,
josa me saatamma saada Jumalan lau°
peuden meillemme ja mettämme kohtaan.

Rakastetut Herrasa! Minä olen nyt
astunut ylös teidän silmäinne eteen, sen
armon kautta kuin Jumala on lainaama,
meidän Ewangeliumi-Tettimme johdatu»
nm jälteen jotaan lawiammalda puhumaan
F Her-
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Herran suuresta ja ylitsewuotawaisesta
Laupeudesta. Minä odotan ttildä, että
Te tarkalla peraänajatuxella kmmdeletta
tätä ainetta josta minä nyt aimon puhua,
warllngin koska itsekukin kernahasti tahtoo
sillä itstänsä lohdutta. Mutta että mei»
dan työmme, ei teidän eikä minun puo-
leldani mahdais olla tyhiä ja hyödytöin
edesottaminen, niin edeldä käsin awuxi-
huutakamme meidän armollisen ja laupian
Jumalamme woimallista apua sekä opet«
tamiseen että kuulemiseen. Me rukoilem-
ina siitä Herran Rukouxella: Isä mei-
dän x.

Ewangeliumi, Luc. i: 57-80.
Elisabethin synnyttämisen aika täytettiin, ja

hän synnytti pojan. sg. Ia hänen Kylälli,
sens ja Lcmqonsa kuulit, että Herra oli tchnotsuuren laupeuden hänen kanfans ja he iloitsit hä»
nen kanlaxs. 59. Ia tapahdui kahdexendana päi>

että he tulit Lasta ymbärinsleikkaamaan,
ja kutsmt hänen Isänsä nimeldä Gakarias. 60.
Niin waNais hänen äitinsä ja sanoi: Ei suinqaan;
waan han pitää kutsuttamaan Johannes. 61. Ia
he sanoit hänelle: E> ole ketään sinun Sukukunnan
fas joka kutsutaan silla nimellä. 62. Niin he wiit<
taisit hänen Isällensä, miri Hän tahdoi hänen ui»
mittaa. 63. Ia Hän anoi taulua, ja kirjoitti:
Johannes on Hänen nimensä: Ia kaikki ihmehte,
lit. 64. Niin kohta aukeni hänen suunsa ja Hä-
nen kielensä, j« puhui kiitäin lumalata. 65. Ia
pelko tuli kaikkein heidän Ky'äl!istnisä rääll,'. Ia
kailisa ludean mäkikylisä ilmottetliin kaikki uäinät
sanat. 66. Ia koiki jotka tämä» kuulit, panit
sydammihinsä sanobcn; Mingäs luulet tästä Lap.-
scsia tulewan? Silla Herran käsi »li hänen kan-
fans. 67. Ia Sakarias bänen Isänsä täytettiin
Pyhällä Hengellä ja ennusti sauoden:

Uiitettn olkoon Herra Israelin Jumala! si!<
lä Hän on etsinyt ja lunastanut Hänen Kansansa.
69. Ia on meille korottanut autuuden sarwen,

Hänen Palweliansa Huoneesa. 7c?. N'i!i>
f»!» Hän on muinen puhunut Hänen pyhäin Pro<
pbetainsa suun kantta. 71. Vapahtaneensa meitä
Meidän wihollisistamme, ja kaikkein kädestä jotka
meitä wihaawat. 72. OsotloaMsa laupeutta

meidän Isillemme, ja muisiaaxens Hänenliittoansa- 73. Ia sitä walaa, jonaa HH„
Abrahamille meidän Isallemme meille aiidaarcch
74, Että me wapahdetut meidän «vihollistemme la',
destä, Hä«dä pelkämätä palwelisimme. 7;. Pyhy,
dcsä ja Hurffandesa Hänen edesäus kaikkena
elinaikanamme. 76. Ia sinä Poikanen: pitää lut,suttamaan Mlimmäisen Prsohetaxi; Sillä sinn»pitää kanmään Herran kaswoin edcsä »valmis<naan Hänen tietänsä. 77, Ia andamaan autu»,
den tunnon Hänen kansallensa, heidän syndcizj
andeexi saamisexi. 78. Meidän Jumalan, sydäm,
mellisen laupeuden kMta, jolla meitä on etsin»!koitto ylhäaldä. 79.Walaisemaan niille jotka p,,
mcisä ja kuolion warjola istumat, ja
meidän jalkamme rauhan tielle. 80. Mutta!apjl
kaswoi ja wahwistui Hengesa ja oli korwesa, siihc»
paiwaa,! asti, jona hänen piti Israelin kansan eteen
tulemaan.

Ylösluetusta Textistä tahdomma me
Herran Nynecn eteenastttaa tutkisteli
waxi:

Meidän Jumalamme sydämmA
sta Laupeutta

i. Nuinga se pirää turramaan,
2. Ruinga se piraä käytcttällMn j«

rviljeldälnään.
„O Herra! auta, O Herra! am

menestyä! Amen-

Tutkindb.
Edellinen Osa.

Textimme puhuu erinomattM
kolme kertaa Jumalan laupeuden

tiedosta ja tundemisesta. Silla alusa E<
wangeliumia luemma me: „Ia
„thin synnyttämisen aika täy-etliin; >"

„Hän synnytti Pojan. Ia hänen
„lällisens ja langons kuulit, että Hertt
„oli tehnyt suuren laupeuden hänen ka"
„sans, ja he iloitsit hänen kanscms.,, War<
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sysä 72, mainitaan siitä laupeudesta jon-
ga Jumala oli osottanut Isille, ja 78
tvächiä ylistetään Jumalan sydämmelli-
stä laupeutta jollaKoitto ylhäldä on mei-
tä etsinyt. Laupeus on kyllä
nen; multa se on erinkallaisilla aiolla
när/tHNyt' ja osottanut itsens itsetyösä.
Oakariao ja Elisabeth saiwät nuomaita
sen aikanansa : Edesmenneellä ajalla
hmncntsiwat Isät sen, ja Tulewalla a-
M oli se Sakarian puheisa, wasta oi-
kein kunnialllsesti itsensä ilmoittama. Se
kyliä silta näkyy juuri kuin Hän kiitos

puhuis edesmennehestä ajasta:
Mutta se on kuitengin selwä, että hän
fuhnu Lunastuxen työstä, joka wasta oli
tapahtuma Christuren kautta, mvt a kni-
tmgii! kohta.

Tutkiminako me Jumalan Laupeut-
ta niinkuin Gakanas za Elisabeth sen
kohtaansa huomoitsit, niinkuin läsmwle-
waisen, niin puhuu koko ensimmäimn 0-sa meidän Textiämme marsystä 5? aikain
aina 56 wärspyn > saakka siitä, ia piM
meidän sen siwuhun yhdistämään sen mi-
tä edellä käypi iamas- L-ckaxen 1 Lngusa
; wärsystä aikain. Laupeus
heitä kohtaan seisoi ei ainoastansa siinä,
Mä Elisabeth hänen korkialla Isällänsätuli wavahdeturi Hänen hedelmättömyy-
destänsä ja siunatuxi kohdun hedelmällä,nwn myös siinä, että Herra oli lähet-wyt E.?gclinsä taiwaasta ilmoittamaanS.ikarialle lohannexen syndymistä , ja
llt>m täytöt tämän lnpaurensa; Mutta
Mnomatlain siinä, eitä. Jumala ilmoitti
Alle, että Joyanncren piti tulemaan
MMM EdMuoriaxi, janiinmuodoin»u, josta Prophttat jo cukoja enne»! olit
puhuneet, nimitäin Esaias 40: Lugusai" Malakias 3 ja 4 Laulama. Seuraa-

ennauiwät he emä Uuden Tc-

stamentin armoajan alkuun, jonga tähden
he myös Jumalan käffyn jälkeen nimicti-wät Paikansa lohannexexi, st on, Juma-lan Armo, lmacmdam, että se aikaosa
nyt alkoi, jonga Esaias 6i: Luglisa 2w.
ku'snu „Herran otollisexi wuodcxi, loh-
„duttamaan kaikkia murhellisia, „ niiu-
muödoin kuin Jumalan suuri laupeus,
isällinen armo, lembeys ja rakans ihmi-
sia kohtaan nyt oli ilmoittama itsenjä sil-lä kaikkein Hellemmällä tawalla.

Tutkimmako me edespäin, kuinga Sa-
karian Kiitos wirsi puhuu „lumalan Lau«
„peudesta zoka Isiä kohtaan oli osolettu, „
niin puhutan siitä warsysta 68 alkain 75warsyyn asti. -Se seisoi siinä, että Ju-
mala muinen oli makuuttanut itsensä A-
brahmun, Isakin, ja Jakobin luma-laxi, tthl,yt Israelin Lapset Omasuudemsa kansaxi, andanut heille Prophctat ja
opettajat, andgnur heille julistaa Sanan,sa ja siinä ne kaikkein suurimmat ja kal-
liimmat lupauxct että Christus Miehuu-
denm puolesta oli heistä olema, ja ctta
Jomala sitten ajan täydellisyydesä oli u-
ffollisesti täyttänyt eendyl lupauxenm: It-se Isat ei kyllä eläneet ajan täydMyn-
teen asti, mutta olit kuitengiu ennen jo
naulinneet sen hedelmiä, niinmuodoin kuin
me tiedämme, että Lunastnxella Christu-xen kautta, kaikkma aikoja on ollut hä-nen aurallinen malkluuxensa kaikkein
niiden luona jotka lupamen omat usko-
neet. Semähden todistaa Wapahtaja
ettei Aoraham ainoastailsa uffonm faa-pansa nähdä Christuxen päiwäa, waan
hän näki sen myös ja ihastui. Joi).
K: 56. Sentähoen palweli hän myös
Christusta ilman peltoa pyhnydesa ja
hurstaudesa Hänen edesans kaikkena eli-
naikanansa, mmkuin w. 74, 75 sanotanLunastanen paMelarkotus oiewcm.

Jos
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Jos me nyt wihdoin tutkimme ku-
inga Sakarias niisä jälillä olewisa Kiitos-
wirtensä sanoisa puhuu „lumalan laupe-
„udesta tulewaisella ajalla, „ niin me nä-
emmä että Hän sanoo sen seisoman eti-
sistä siinä, että Johannes joka nyt oli
syndynyt, oli walmistawa Herralle tie-
tä, la andawa autuuden tunnon Hänen
Kansallensa heidän syndeinss andeexi an-
damistri; ja sitä likin erinomattain siinä,
että Christus itses niinkuin koitto ylhal-
da eli wanhurstauden auringo oli etsimä
meitä ja ilmanduwa niille jotka pimeisä
ja kuolon warjosa istumat, ojendamaan
heidän jalkans rauhan tielle. Wiimcinen
wärsy meidän Tertisämme tygöpanee my-
ös, kuinga Sakarias ja Elisabeth löysit
Lapsesa lohannexesa ne tundomerkit,
jotka tietäandowat sen lupauxen täyttä»
misen joka Hänehen kostei, niinmuodoin
kuin hän, wuotten karttuifa myös wah»
wistui Hengesä, siihen päwään asti, jo-
na hänen, niinkuin Herran Prophetan,
piti tulemaan Israelin Kansan eteen.
Kosta Sakarias ja Elisabeth tämän ha-
waitsiwat Johannexesa, ilman epäilemi-
stä tuliwat he wäkiwästi wahwisistuirinssosansa siitä kuin pää lupcmxen Chri-
siufesta kostei» Niinmuodoin näemmä
me että meidän pitää Jumalan Sanasta
hankkimaan meillemme tieto Jumalan Sy-
dämmellisestä Laupeudesta sekä läsnä ole-
«vftisella että edes,nennchellä ja rule-
walla ajalla. Se ulottuu ylitse kaikkein
aikain ja wielä ajastakin ijankaikkisuu-
teen, niin että se on ilman loppua. Josse nyt pitää oikein tuttamaan, niin se
pitää tutkisteldamaan niinkuin pysywäinen
kaikkina aikona ja ijankaikkisesti, niinkuin
me luemma Salmisa 136, ja muallg.
Katstlkamme

lalklmäisesa Osasa
„Auinga meidän Jumalamme sydäm-

V mellinen laupeus pitää wiljeldämään
„ja käytettämään.,, Tämän me opimme
meidän Tenistämme, josa me niinkuin
speilisä näemmä Jumalan Laupeuden oi-
kian käyttämisen.

Elisabethin Kylälliset ja Sangot kuu.
lit että Herra oli tehnyt suuren laupeu,
den Hänen kansans. Mhkät, kuingz
nämät käändtwät heidän sydammensä Ju-
malan töiden tutkin doon. Pakanallisesti-
ja maalisesti mieldyneet ihmiset ei „ole
„muuhun soweliat kuin jotakin uutta sa«
„uomaan ia kuulemaan,, niinkuin M,
nan asuwaiset. Arosi. Tek. 17: Lug.2l.
w. Mutta m edellämainitut olit halulli-
set kuulemaan, misä Jumala osotti Hi-
nen laupeudensa ihmisille, la misä Hä-
nen rakkaudensa ja armonsa asteleita tail-
tiin huomalta.

Kosta he nyt kuulit Elisabethista et-
tä Herra oli tehnyt suuren laupeuden
Hänen kansans, niin he ilsitsit hälM, kan-
sansa: Hänelle ja Sakarialle tiettawifi
tekiwal he ilonsa, käwit heidän luonansa
ja olit heille awuri. TäsH näemmä me
Jumalan laupeuden Man wiljelemijen
za käyttämisen. Siinä osotetusa Junia»
lan laupeudesa otti jokainen heisiä osan,
silla ilolla, joka heillä oli sen ylitse. D
Herrasa eli kaikkein heidän wäkewyyden-
sä, ja Jumalan rakkaus Elisabethin
kohtaan ylösherätti kaitti heidät ramu»
teen Saranan Huonetta kohtaan josa D<
malan laupeuden asteleet niin tuttawal»
huomaittiin.

Sakarias ia Elisabeth attdowat itst
heidän ussonsa tieltää, sillä että he Msuit lapsensa Johcmncxeri. Sillä si'"
nähdään että he muistiwat Engelin sal-1̂«
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ja nyt molemmin kiinirippuwat wäkewäl»
la ustolla Jumalan lupauxesa. Tämä
taas yxi oikia Jumalan Laupeuden käy-
tös, että me sen wastaan otamme ufkosa.

Kosta heidän Kylällisens tämän näit,
ihinehtelit he kaikki, sillä ei he tienneet
wielä miHingä Sakarias ja Elisabeth täl-
lä nimellä tarkotit. Siihen tygö oli Sa-
karias tähän asti ollut puhumatoin: lon-
ga tähden hs myös tulit ihmehtelemäansen Ylitse, että hän nyt yhtä äkkiä ru>
peis puhumaan, ja ei musastansa kirjst-
tanut waan myös sanoi: Johannes on
Hänen nimens. Katso, tämä ihmchtele-
minen on myös yxi oja Jumalan Lau-
peuden oikiasta käyttämisestä, niinmuo-
doin kuin se, niinkuin yxi ei ole pahoin
sanonut, on ikääs kuin ensimmäinen astu-
minen wanhan käärmeen pään päälle,
M että wielä ainoastansa heikolla ustol-
la pidetään kiini Jumalan Armofa, mut-
ta kuitengin arwataan se korkialle ja jh-'
mchdellään sen ylitse-

Sakaria» suu jakieli aukeni, ja Hänpuhui kiittäin lumalata. Täsä on ztaas
uusi todistus Jumalan laupeudesta ja sen
siwusa myös sen oikiasta käyttämisestä-
Sillä, kusa sydän oikein tundee Juma-lan laupeuden, siinä saadaan uusi kie
li; siinä kieli kiitää ja ylistää Jumalalasen edestä Pyhän Hengen kautta, jonga
kautta Jumalan rakkaus on wuodatettu
Meidän sydämmehemme.Rom- 5: Lug. 5- w.

„Ia pelko tuli kaikkein heidän kyläl-
Mensä päälle: Ia kaikisa ludean mä-
«kifylisä ilmoitettiin kaikki nämät sanat./,Ia kaikki jotka tämän kuulit, panit sy-
„dämmihi»sä, sanoden: Mingäs luulet
„tW lapsesta tulewgn, sillä Herran kä-
„st oli hänen kansans.,, Kaikki tämä ei
ole muuta kuin Jumalan laupeuden oi«l>a wiljellys ja täyttäminen. Jos se oi-

F

kein tutaan, niin ei se tee meitä surut-
tomat, waan pikemmin ylösherättää mei«
tä Jumalan pelkoon, ja saattaa meidät
sitä ylistämään ja tiettäwäri tekämään ih-misten stasa- Meidän pitää panemaan se
meidän sydämmehem, niinkuin Ewange-
liumisa seisoo niistä jotka kuulit mitä il-
moittettin; meidän mielemme pitää tule-
maan huoliwaisexi tästälähin paremmin
ottamaan waarin Jumalan sanasta ja op-
pimaan ustosa katsomaan hänen töidensckpäälle.

Edestä fin seisoo: „Sakarias täytet-
„tiin Pyhällä Hengellä ja ennusti,,, Tä-
mä oli kyllä yxi paitsitawallinen lahja jo-
ka ei tapahdu kaikille: Mutta Armon
Hengen tawallinen lahja annetaan kaikille,
jotka tundewat Jumalan rakkauden ja
laupeuden ChristuMa, ja pitämät jasäi-
lyttäwät saman tundemisen sydämmesan«
La. Niin todistaa Pawali Gal. 3: Lug.
2,w. että Hengi saadan uffon saarnan
kautta.

Sakarias johdatti Jumalan laupeu-
den händäns kohtaan Jumalan sanasta
Jumalan Sanaan, niin että kaikki Ju-
malan muinen tehdyt ihanat laupauxet
nyt tulit uusixi ja eläwixi Hänen mui-
stosansa ja sydämmeiänsä- Sentähden
jättää hän meille Kiitos wirresänsä ikää-
ssuin lyhyen sisällepidon Wanhan Testa-
mentin Pyhästä Raamatusta- Tästä 0-
pimma me että sekin tulee welwollisexi Ju-
malan laupeuden käyttämisen, tttä kuin
me lumalalda olemma tulleet kohdatun
jollakin hywällä työllä, me sen, niinkuin
Sakarias, sowitamme Raamattuun, tut-
kimme Raamattuja, ja katsomme ku-
lt'ga Jumala alusta asti on näyttänyt
sydämmellistä laupeutta ihmisten lapsia
kohtaan. Sen kautta wahwistuu usto
merkkillisesti. longa tähden myös Da-

wid
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wid Salmeisa, ne muutkin Prophetat
Wanhasa ja Apostolit Uudesa Testamen-
tisä owat tehneet samalla tawalla. Ulkol-
linen Jumalan Lapsi, joka on saanut
jongun Hywän työn Jumalaldansa, lan-
geapi silloin polwillensa, omaa suuns ja
Ylistää Jumalaa kaikkein Hänen endisten
töidensä edestä.

Mutta yhdestä asiasta pitää meidän
tvielä erinomattain waari ottamaan, ni-
mittäin että meidän Textisämme 74 ja 75wärsysa tietäannetaan Jumalan laupeu-
den päälletarkotuxen ja ftlmämäärän ole-
wan sen: „että me wapahdetut meidän
„wihollistemme kädestä Händä pelkämätä
„palwelistmme pyhyydesä ja hurffaudesa
„Hänen edesäns, kaikkena meidän eli-
naikanamme.,, Tähän kostee myös se mikäseuraa, nimittäin että meille „annetaan
„autuden tundo,, ja „meidän jalkamme
„ojetaan rauhan tielle.,, Täsä on meidän
Jumalamme sydämmellisen laupeuden eri-
nomainen »viljeleminen ja se ihanin käyt-
täminen. Pangamme tämä erinomat-
tain mielehemme. Jumalan rakkauden
pitää muuttamaan meidän sydämmemme
ja tekemään meistä kokonansa toiset ihmi-
set, jotka emmä enää palwele maailmata
waan Jumalala, ja se meidän pitää te-
kemään ei orjallisesa pelwosa, waan oikein
lapsellisella hengellä niinkuin lapsi isäänsä
palwelee, pyhydesä ja Jumalalle otollise«sa hurffaudesa, wilpittömäsä uffon hen-
ge.sä: Jumalan laupeuden pitää tekemään
meidät iloisixi meidän syndäimme andeexisaamisen ylitse, ei meidän surnttomuude-
xem, waan niin, että me annamme wie-
dä meitämme ulos meidän syndi pimey-
destämme Jumalanihmeelliseen «valkeuteen,
johdattamaan meidän jalkamme rauhan
tielle ja tästä edes palwelemaan Christu-
sta wanhmstaudesa, rauhasa ja riemusa

Pyhasä Hengesa. Ia nimfnm
nes kaswoi ja wahwistui Hengesa, niinpitää myös Jumalan rakkauden Hen-gellisesti kaswattamaan meitä ja tekemään
meidät wäkewixi Hengesä, niin että sttulee silminähtäwäxi, kuinga me kaswam-me kaikisa ja annamme meidän walkeu,
demme walistaa ihmisten edesä, että henäkemät mitä hywiä hedelmiä Jumalan
rakkaus on »vaikuttanut meidän sielusan,.-
me ja että he mahtawat ylistää Juma-
lala sen edestä. Niin oletta 3e nyt ly>
hyeldä kuulleet, sekä kuinga meidän p-
M tundemaan.että myös oikein wilMmään meidän Jumalamme Laupeus.

Sowitus.
kuinga suuri on Herran laupeus!
Kuka taitaa luetella Hänen suuren

„laupeudensa.„ Syystä ihmehtelen minä
nyt Syrakin kansa, ja todistan Jumalan
kaswoin edesä, ctta Hänen laupeudenft,
teitä kohtaan on sangen ihmehteldäwn.
Niin usein kuin minä sen mieleheni joh-
datan, niin usein minä myös seisahdan
uuteen ihmettelemiseen Jumalan MU
den, pitkämielisyyden ja kärsiwälliMn
rikkauden ylitse jonga Hän teille osM
nut on. Minä sanon «vielä sen kuin e<
nämbi on: Teidän esimerkistänne olen
minä wasta oikein oppenut tundemM
kuinga ihmehellinen, kuinga suuri Her/
ran laupeus on- Minä tahdon sitä y>>'
siää, jonga ei yhdellengäan teista
olla tundemattoman ei myös yhdeldäkaß
pidäis jäädä kiitollisuudella
Mutta jos joku teista ei tiedais m,W
suuren laupeuden Herra teille on o!oM
nut, niin tahdon minä sen mainita,
„ta Herran tie on walmisiettu teidän tr/
„könänne, ja Hän on andanut teille au-
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tuuden tunnon teidän synwinne andexi
„saamiseri.„ Etlako te ole itse istuneet
pinmMa ja kuoleman warjosa? Te olil-
la niin tauwas eroitetut autuuden tun-
nosta, ettettä te ensingään tundeneet tei-
dän syndejanne. Kosta teitä nuhdeldiinsen yhteisesti harjoitetun syndimenon ja
tlrkiän ja suruttoman waelluren tähden,
niin te usein »vastaisitta: En minä ole
liennyt että se ja sekin on syndi. Moni
lula tiesi on saapuilla joka muistaa tämän
ja littaa että minä sanon totuuden» Mutta
M mingä laupeuden Herra on tehnyt
senlallaisten köyhäin sieluin, sekä nuorten
että wanhain kansa! Akk kuinga Juma-
lan laupeus wuosi wuodelda osottaa itsen-
st ihanammaxi ja ihanammaxi teidän suh-
teenna, ja ei wielä tähän päiwäan astise ole herjennyt. Jumala on kyllä myös
tehnyt teille paljon hywää ja suuren ar-
mon Ruumillisesti; Ia te saatta sen myös
tästä edes hawata, jos te tahdottaa tun-
nustaa Jumalan hywyyden: Mutta tä-
mä kaikki on ikääs kuin jälkirippu. Se
suurin armo, se ttinomaisin Laupeus on,
Mä Jumala on etsinyt teidän sielujanne, ja
Wt wasymätöin niitä johdattamaanijan-
lolkkiseen aututeen. Täsä loistaa Hänen lau»
Mensa paljota korliammalle, kuin meidän
Memme on saattanut luulla ja arwata.

Me olemma jo kuulleet kuinga Sy-
lf sangen oikein sanoo, että ne, jotka
Mndawät itssnsä Jumalan tygö, saa-"at nautita Hänen laupeuttans. Ia mi-
nä saatan Jumalan ylistyxeri ja sunni-
M sansa, että niitä löytyy teidän seasan-na lotka omat andaneet Herran laupeu-
den waikuttaa heisänsa hedelmäta. Hewat wastaanottaneet ja käyttäneet sen

käändymisexensa synnistä ja Iu-"« «n totifexi palwelluxexi. Eikös nämätMhdais minun kansani ylistää ja kiittää
F

Jumalan laupeutta ? Senkallaifet kZändy»
neet sielut, jotka totuudesa tietämät ole-mansa uudesta luodut, jotka tietämät et-
tä Jumala on ulostemmannut heidänsydämmensä turmelluista ja walaitzutheidät elämän »valkeudella, heitä minä
neuwon, ettei he ylönanna ensimmäistärakkauttansa, waan jokapciiwä uudista-mat heidän sotansa syudia wastaan, sii-hen asti että he woittawat «iankaikkisenelämän johon he kutsutut omat. Te elet-
tä oikein wiljelleet ja käyttäneet Jumalanlaupeuden, siinä että te oletta ylönanda-
neet teidän sydammennä Christuxelle:Mutta pitäkaät se kuin teillä on ettei km-gään ota teidän krunuanna. Jota enäm-
min armoa te oletta saaneet, sitä huoli-waisemmat teidän olemaan pi.M händatallella pitämään, niin te laatta jota kau-
wemmin sitä enämmin armoa. Niin Ju-malan tapa on että tehdä. Jos ihminen
on Jumalalle uskollinen rakkaudesa, niinhän wehenna rakkauttans ihmisel-
da, maan tekee sen aina isomman ja
ihanamman. Hän pitkittää sillä niin et-
tä hawaita laitaan kuinga Jumalan kä-
si on sen ihmisen kansa jakuinga Juma-lan laupeus enäneepi hänen ylitsensä.
Sentähden, kosta se kuin parasta on tu-
le wiimeisexi, niin waroitan minä teitä:Kalsokaat hywin etehennä, ettettä te saa
Jumalanarmoa hukkaan, waan nyt kaan-
nattä itsenne sitä likkemmsxi Hänen ty«
gönsa, saattatta kaiken sen hywan kuin
te ennen oletta Hänelda naulinneet, oi-
kiaan wiljellyxeen, ja olatta kaikki edes-
menneet wuodet awuri, että te tästä e-
des mahdaisitta palkita wahingon kuin
teilda on tähän asti jongun penseyden ja
kylmäkiskoisuuden kautta tapahtunut. Atk!
Herra osottakoon wielä enämmin armon-sa ja lanpeudensa teitä kohtaan, ja an-
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dakoon teidän, myös ennen teidän kuo-
lemaanna nähdä täyden Hänen laupeu-
densa, niin kuin Hän teki sen wanhan
Sakarian kansa.

Mutta oi mikä suuri syy minulla
myös on että julkisesti tietäandaa ja »va-
littaa, että sangen Harmat omat teidän
seafanna jotka tundewat, ja wielä har«
wemmat, jotka oikein owat wiljelleet ja
käyttäneet Jumalan laupeuden Heidänijankaikkisexi menestyxexensä. Te lievät-
tä itse, kuinga monda kertaa minä olen
astunut ylös teidän etehenne palamalla
kiiwaudella; minun sydämmeni on ollut
syttynyt kokemaan, kaikkein parahimbani
jälkeen, jos mahdollinen olis ollut, että
minä olisin saanut teidän käätyiri ja muu-
tetuixi. Mutta te tiedättä myös kuinaa
usein minun on täytynyt walittaa teidän
ylitsenne, että enimmät teistä wielä istu»
wat pimeydesä ja kuoleman marjoja. Iajos myös minun nyt teidän edesännä pi-
tää sanomaan totuus, niin täytyy minun
wielä walittaa sitä samaa, niinmuodoin
kuin he ei ole Jumalan laupeuden tun-
non andaneet tuugeuta heidän sydämme-
hens, ei ole andaneet Jumalan rakkau-
den saattaa heitänsä totiseen, perinpohjai«seen ja sydämmelliseen käändymiseen,
ei ole käyttäneet Hänen armahtamasians heidän yhdistyxensa Elämän Ju-malan kansa wilpittömän parannuxen
kautta.

Sentähden minä taas kerotan ääne«
ni teidän tygönnä, huudan ja sanon:
Kuulkaat perään! Herätkäät, te jotka
nukutta: Nostaat ylös kuolluista. Te
nututta lihallisesa suruttomudesa: Te
oklta kuolleet pimeyden hedelmättömifa,
mutta walitettawasti julkisisa töisä. Sen-
tähden huudan minä taas: Heratkäät te

jotka nukutta; nostaat kuolleista niin Chri-stus teidät walaisee.
Akk Herra! anna tämän sanan tuw

geuta sydämmen läpitse, ja luiden ja nti,
men läpitse syndisesä, että han, jokanyt
niin monena wuonna ei ole tahtonut mi»
nua kuulla, mahdais wiimeingään tutasanan woiman sydämmesäns, ja huomal-
ta Jumalan armon ja sydammellisen
Laupeuden joka niin kiwi Häneen ryhty,
nyt on.

Akk! mihingäs tahdotta te kuitengin
paeta wiimeinä päiwänä, te jotka oletta
lyöneet tuuleen niin monen parannmnsaarnan ja ilman hyödytystä kuulleet
niin paljon Jumalan sanaa? Jos M
te wastaanota waroturen sanaa niinkuin
todistusta Jumalan suuresta laupeudesta
joka teitä wielä etsii, mitäs tahdotta te
silloin «vastata sille wanhurstahalle dt°-
märille, Te jotka tämängin ylönkatslitta
ja että anna sen olla teillenne käandy-
mistxi? Olkohon semmoinen ylönkatse
kaukana teista.' Peräänajatelkaat toti,
kenengäs on milloingaan tarwinnut katua
sitä että Hän on wastaanottanut Juma-
lan laupeuden kaändymiserensa? Kenellen-
gas ei ole hywin kaynät joka on anda-
nut Jumalan johdattaa. itseänsä synnistä
käändymään wanhurffauden palwellurem?
Ettäkö te ole nähneet, kuinga Herra I"
mala töisa ja tegoisa on osottanut että
Hänen laupeudensa tulee suuremman ia
suuremmaxi niitä kohtaan jotka itsensä
Hänen tygönsä pitämät? Teidän pitää
sentähden ylönandamaan teidän sydani-
mennä Christuxetle, poijes kieldämaän
maailman ja alottamaan palwella JulM
lata Hengesä ja totuudefa.
pa te että ne jotka niin tekemät, ei oi
sen kautta »vahingoitetut; Heillä ei ole
haittaa hawäilWstä, ei waiwojsta, ei tval-
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noista. Että näiden etuili tähden, kuin
odotcttawana owat, ei kuitengaan tah,
toa käändyä Jumalan tygö, olis
tyhmästi tehty. Eikös Jumala ole yl-
Kikyllaisesti osottanut, että Hän kaikesta
hädästä tahtoo ne nlosauttaa jotka Hä-
nen päällens katsoivat? Hätä mahtaa ol-
la kmnga suuri ikääs, niin on Jumalan
apu kuitengin suurembi. Eikös tämän
Ms teitä ylösherättämään käymään
omaan sydämmehennä ja ajattelemaan:
Akk! en suingaan minä pidemmälda tah-
do pysyä maailman ostäwänä: Minä tah-
don tänäpäiwänä Jumalan armon kaut-
ta pyytä ylönandaa itseni minun oikial-
le Herralleni: Hänen apunsa kautta tah-
don minä rohkiasti murtaa itseni kaikkein
wastusten lapitse: Ei mingään pidä nyt
enää pidättämään minua! käändymästä
sydämmen pohjasta Herran lesuxen tygö.
Nyt, minä odotan hywää teistä; minä
loiwon, että te tästä hetkestä aikain kii-,
tollisuudzlla kohtaatta Jumalan armon jon-
ga te niin'usein'ja niin monella tawalla
Ma wäärinkayttämet, tuletta ilkein ja
Ulkoillen lesusta että Hän sen
teille armollisesti andexiandais että te niin
kauwan oletta saaneet Hänen armonsa ja
laupeudensa hukkaan.

Mutta o kmnga minun myös täy-
tyy walittaa että minä kuulen paljon tei-
stä sitä kuin minusta on sangen surulli-
nen. Minä kuulen, että moni talo tu-
lee wielä pahemman kuin se on ollut:
Minä kuulen että jumalattomain joukko
tnändyy niiden kautta, jotka ennen kui-
fengin owat eläneet hiljaisesti. Tästä te- ,
>lle kerran on käypä pahoin. Oj kuinga «

te teettä omia sielujanna masiasn! «
saata te sanoa että teidän Opettai- ,sanna on wika, eAei he ole tettä nuhdel- lW. Tejft wika on. Olkoon sentähden j

F

kaukana että teista ivastakin olis samat
, puheet. Jos te nyt oletta kuulleet, ku-

inga suuri Jumalan laupeus on niitä
kohtaan jotka käändälvät itsensä, akk!
niin käändäkäät myös te teitännä teidänsynneistännä.

No siis kaikki te jotka tämän kuu-
letta! Warokaat, ettettä te anna teidän
tykönänne, jumalattomuuden kasota niin-
kuin ohdakkeet. Te Duomarit maan vä-
ällä! toimittakaa! teidän Mirkanne »vire-
ydellä: estäkäät jumalattomuutta; Kaik-
kein teidän woimainne jälkeen olkaat täsK
astasa Opettaille awulliset: Ottakaat Ju-
mala turwaxi, ettei jumalattomuus la-
wiammalda mahdais itsiänfä juurittaa,
waan tulla hillityn ja eMnxi. Ia te
muut! Älköön teista enää kuuluko että
te annatta pahuuden ottaa ylikäden ty»
tönänne: Kiiwatkaat paremmin sitä was-
taan, ja kokekaat sitä pois laittaa: Ol-
kaat huoliwaiset keskenänne ylöskehoitta-
maan toinen toistanna' kunniallisuuteen la
Christilliseen elämään ettei smuukalaistt
mahdais tulla ja sanoa: Akk niin ja niin-
gin kauwsn on Jumalan armo työtä teh-
nyt täsä semakunnasa: Jos parannuren
sana on niin pandu heidän sydämmellen-
sä, kuin se on präntätty heille kirjohin;
mitkat ihmiset siis namat owat, jotka ei
kuiteugaan ole parandaneet hellänsä? Oi!
älkäät andako senkaltaista teista sanottaa,
waan andakaat Jumalan sanan, joka niin-
kauwan on teille tullut saarnatun, kan-
daa teisä hywiä hedelmiä, niin että ha-
lvalta taittaisiin että te oletta Herralleylönandaneet teidän sielunna ja sydäm-
mennä. Sitten kuin minä tänä lohan-nexen päiwänä olen uudistanut rakkaude-
ni teitä kohtaan, niin te myös uudista-
kaa! teidän rakkaudenna minua kohtaan
ja ottakaat wastaan minun sanani- Ku-
-3 ulkaat
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ulkaat minua tänäpäiwänä niin on Her«
ra teitä kuulema hädän aikana; Mutta
jos te että minua kuule tanapäiwanä niin
älkäät ihmehdelkö ettei Herra myös kuu-
le teitä kosta Hänen kostonsa buomiot
tulemat teidän ylitsennä, ja te haudatta
Hänen tykönsä. Sillä Hän on uhan-
nut Hänen armonsa ylönkatsoita tällä
wanhurskahalla Duomiolla, että Hän
tahtoo nauraa heidän onnettomuudellen-sa. Mutta en minä sitä sois teille. Mi-
llä ajattelen parahin vain teidän sieluil--senna, kosta minä teitä warotan maara-
sta. Ia sentähden andakaat lokikin tei-
tannä woitettaa, että te tästä lähin etsit-
ta Jumalaa, annatta itsennä Hänen pal-
welluxeensa ja oletta nyt sitä wirjemmät
oikein käyttämään Jumalan Laupeutta
joka teille tanapäiwanä ilmoitettu on, sen
päälle että tämä paikka ja maakunda
mahdais tulla sixi, jolle Jumala alituis-
ten osottaa laupeudensa, pyhäxi Kaupun-
gixi, Jumalan tempelixi. Kaikki tämä
saattaa ja pitää tapahtumaan, jos waan
Te että pidemmäldäwäärin käytä Juma-
lan armoa, waan totteletta totuuden sa»
naa. Kayttäkäät ainakin se hywä kuin
teidän keskcllännä wielä on, oikein. An-
dakaat ainakin ne elämän ja siunuuxen
nmrat, jotka teidän seasanna wiela «vuo-
tamat, ylitse peittää teidän sydämmen-
nä, että ne täytettäisiin woimalla ja au-
tuudella. Wielä on armon lähde awoi:
wielä st nyt wuotaa: Nyt teidän pitää

sitä wiljelemään; nyt käyttämään se oi.kein, ettettä te mahdais wetaä päallen-
nä sitä raskaambaa duomiota, waan pal-
jota enämmin itse tuta Jumalan armonylitsewuotawata rikkautta. Akk siis kään-
dykäat nyt kaikin yrnmelisesti niinkuin
yxi mies. Olkoon kaikkein tei-än seasan,
na yri sydän ja yxi sielu etsimään Her-raa teidän Jumalalanne, ja wihdoingaan
oikein wiljelemäan ja käyttämään Her-
ran laupeutta sitä suuremmalla »vireydel-
lä ja yriwakaisuudella, kuin te sen kau-
wan ja monessa lamalla oletta wäärinkä-
yttäneet. Herra ojendakoon tästedes tei-
dän jalkanna rauhan tielle, että te wa-
pahdetuixi ja autuixi tulisitta! Amen!

Rukous.
Nlmen, Herra Ies»! Ia akk! pane sinä ame»
<A tähän lisnxi, ja sano.- niin tapahtukoon! I»<malan sana on wiimein siian saapa lei»
sä: Walkeus on kuitengin wiimein woiton soil»»
pimeyden «vallan ylitse: Ihmisen sielun täytyy kui»
tenäin jättää woitto Jumalan armolle ja laupeu.
delle joka tungeuvi hänen sydämmensä sisälle. M
niin, Herra lesu! Sinä tiedät kuinga me nwne<
na tvuotcna olemma wäärinkäyttäneet Sinun N<
mos. Anna,O Herr«i se meille andefteri. I»
anna nyt Sinun otollinen wuotes uudestansa »I>
laa, että me oikein oeräänajattelemma sitä Sinun
suurta ja sanomatoinda laupeuttas joka talla ler<
ralla on tullut eteenascletuxi, ja senkaulta annani»
ma wiela ylosherättää meitam totiseen ja verinpoh»
jäiseen «arannureen ia käändymiseen, että me «>

sion kautta Ginu» päällcs, mahdaisimme tulla M-
pahdetuiri ia saada ijankaikkisen elämän. Amen,
Herra lesu! Amen.

Kolmas Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwasta.
Meidän Herran lesuxen Christuxen Armo wuotakoon niinkuin elämän

wirta kaikkein teidän ylitsenne, kaikkein teidän meneswmenne ja an-
tuudc>enne. Amen.

Kusa
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syndi on suurexi ructu siinä
«K on armo ylönpaldisexi curcu. Ra-

kastetut Herrasa! tämä puhet on
yri Pawalin kaikkun sutoisimmista puhei-
sia ja taitaan luettaa Rom. 5: Lug. 20.
m. Näiden sanain oikia sisällepito on:
Kosta syndi on oikein tullut tutuxi Lain
kautta, niin opitaan sitten sitä paremmin
tundemaan Jumalan armon rikkaus E-
wangeliumista. Kosta ihminen myös ot-
taa tilan käskyistä, että kansasyndyneestä
pahankurisuudesta sitä raskaammasti syn-
diä tehdä Jumalaa wastaan wihan ja
wastahakoisuuden kautta ja Hänen Lakin-sa törkiällä ylitse käymisellä, niin tulee ar-
mon ylönpaldisuus, josa se on suurembikuin syiidi, ilmoitetuxi ja tutuxi siitä, et-
tä Jumala yhtähywin käändää stnkassai-scn syndisen ja ylösottaa hänen armohon.
Lyhyeldä sanoin: Jota enämmin se sy-
wa synnin turmellus tutaan, sitä enää
loisia meidän silmihimme Jumalan ulos-
stnomatoin laupeus Christuxesa lesuxcsa,
minmuodoin kuin Herra ei ainoastansaHänen kauttansa ole wapahtanut meitä
samasta turmelluxesta, waan lahjoittaa
meille myös «vanhurskauden ja toiwon,
ijankaikkisesta elämästä, niinkuin myös uu-
disturen Jumalan kuwan jälkeen ja pää-
tmxi loppumattoman kunnian Nautitse-Misen itse työsä.

Edestuodun Pawalin puheen oikia
Ajeleminen on seuraawaisesti se, että me
st» käytämmä Jumalan armon ylistyxexi
ia kunnian Christuxesa omaxiparannuxexemme ja sitä suure,mnaxi wi-reydexi totisesa jumalisuudesa.

Tätä wastaan on tawallinen että tä-
!«», niinkuin moni muu Raamatun pa-
llka, komin pahoin wääritlkäytetäan. Sil-
« niinkuin moni kokonansa waärin selit-l»a edestuodun Raamatun paikan myös

niin, että jota enämmin syndiä tehdään,
fita enämmin saatetaan lohduttaa itsiän-sä Jumalan armolla/ niin he myös sensiihen wäärin käyttämät, että jota ilkcäm-
mät he owat ja jota häijymmat, sitä e-
nämmin he kerskaamat suruttomuudesansJumalan armosta ja Christuxen ansiosta:„He tahtomat pysyä synnisa että armo y-
„!önpaldisemmaxi tulis: Tainkallaisen tä-
män Raamatun paikan waärinkäyttämi-sen tähden nuhtelee Apostoli jo Hänen ai-
kanansa. Rom. 6: Lugusa.

Rakastetut Herrasa! LasnäolewailienEwangeliumi.Texti andaa minulle tilan,
sekä että mieleheni johdattaa edestuotuja
Esipuheen sanoja, että myös tutkistella si-
tä astata kuin nijsä edespannaan, minä
ajattelen „Armoa niinkuin ylönpaldifem-
„baa kuin syndi.,, Meillä on suuri syy
rukoilla Jumalala että Hän niin paina-
waisen asian meille y-
löswalaistut taidon silmät oikein sitä käsit-tämään, ja ei ainoastansa waromaan met-
tämme kaikesta armon wäärinkäytöxestä,
waan myös täfä armon ajasa niin käyttä
mäön armon rikkautta, että me siitä mah-
daistmma siinä autuallisesa ijankaikkisuu-
desa saada ulossanomattomasti ihanan
hyödytyxen. Rukoilkamme Jumalata täs-
tä asiasta Herran Rukouxella: Isä mei-
dän, joka lc.

Ewaugeliumi, Luk- 15: i-io.
hiilien aikaan tulit lesuren tygo kaikki PM'kaanit ja Syndiset kuulemaan Hända. 2»
Ia Phariscnrct ja Knjanoppeneet napisit ja sanoit!Tämä syndisiä wastaanottaa ja syori heidän kansans-
-- Niin hän sanoi heille tämän wntaurcn, sano'
den. 4. Kuka on teistä se ihminen jolla on satalammasta, ja jos hän yhden niistä kadottaa eiköhän jätä yhderänkymmendä ja Yhderän korpeen,
ja mene sen «Ikeen, ioka kadonnut o„, siihen astiettä hän sen !ö»tää? s. Ia kuin ha» sen !<wtää,
niin ha« pnnee sen olallettsa iloiten. 6. Ia kos'
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ka hän tulee kotiansa, nilll han kokoon kutsuu ys.
täwänsä, ja Kyläns miehet jcr sanoo heille: Iloit»
faat minun kansani : silla minä löysi» lamahan,
joka kadonnut oli. 7. Minä sanon ttille: N»n
pitää ilo olemaan Taiwoasa yhdcstn
joka hanens parandaa, 'enämmiu kuin yhdexasw
kymmenestä ja yhdexastä hurskaasta, jotka ej pa»
rannusta tarwitse. 8. Taikka kuka waimo on, jol«
la un kymmenen venningitä, jos han yhden niistä
kadottaa, eikö hän sytytä kyntiläta sa lakaise huo.
netta j« etsi wisusti niin kauwan kuin hau sen
löytää? 9. Ia koska hän sen löytänyt on, ko<
koonkutsuu hän ysiäwänsä ja kylänsä waimol, ja
sanoo: Iloitkaa! minun kansani isillä m,na loisin
penningini, jonga minä kadotin, ic?. Niin myös,
sanon minä teille, pitää ilo olemaan Jumalan
Engeleillä yhdestä syndisestä joka häneni Manda.

Me tahdomma niinkuin sanottu on,
eteenasettaa tutkisteloawaxi:

Armoa, niinkuin vlönpaldisemba
kuin syndi

losa me waarinotamma
i. Synnin täyttä mittaa
2. Armoa, niinkuin rvielä suurem-

baa ja ylitservuotawaisembaa.
„Ussollisin Wapahtaja! Sinä olet

„sekä sanoilla että töiN opettanut meille
„sen josta meidän nyt tulee puhua: Si-
„ncl olet itse se sama, josa Jumalan armon
„ylöupaldinen rikkaus meitä waiwaisia
„syndisiä kohtaa on itsensä ilmoittanut.
„Lainaa sentähden nyt itse, että sama ar-
„mo tulee meille julisteturi, ja waikuta
„sen kautta meidän sydämmisäm sitä kuin
„Sinun Isälles on otollinen ja tulee Si»
„nulle yllstyxm ja meille autuuden.,,
Amen.

Tutkindo.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa ! Mitä synnin
3/h. teen mittaan tulee, niin katsomina
me sen siwusa erinomaltain 1. w» meidän

TexMmme: „Siihen aikaan, tulit Is,
„suren tygö kaikki Publikaanit ja syndi,
„set kuulemaan HändZ. „ Naiden Pu<
blikanein ja syndisten jumalattomuus oli
myös ihmisten edesa niin tuttu, että Pha.
riseuxet ja Kirjan oppeneet siitä otit tilan
soimata lesusta: ~Tämä syudisiä was.
„taanottaa ja syöpi heidän kansans,, 2.
w. Nämät olit myös ne samat joita
lesus tarkottaa, eli joita Hän ymmättä
Hänen päällefturaawaisisa wertaurisach.
Näitä Hän ymmärtää puhuisansa „poi<
„jes kadonneesta lambaasta, poistulleesta

ja tuhlaja pojasta.,, Tasa
ymmärretään edellä kaikkia, että kaikki
ihmiset luonnostansa owat
ta tästä kansasyndyneestä, ja peritystä
synnistä ej nyt puhuta kossa Tetti nimit.
tää syndisiä jotka tulit lefmen tygö ja
kosta Phariseuxet kutsumat myös Publi-
kaanit syndisiri. Me olemma myös kaikin
luonnostamme poiskadonneet japoistulleet,
se on, wikapäät ijankaikkiseen kadoween
synnin tähden. Mutta meidän Vapah-
tajamme ei ymmärrä eli ajattele tätä M
huisansa poiskadonneesta lambaasta jaM
ningistä. Meidän tulee tietä että luda.
laiset siihen aikaan kutsumat ne syndM
joiden pahankurinen ja jumalaloin eläm
oli kaikille tuttu ja julki, niinkuin me
nyt meidän aikanamme kutsumma he »><

kioixi ja jumalattomin ihmisiri, ja ftuu
tawalla eroitamma heidät niistä jotka n
elä ulkonaistsa törkiöisä synneisä. Se st'
na Syndinen merkitsee myös alku ttele»ll
ei kaikkia syndisiä waan senkallaisic,
kiöirä syndisiä jotka tekemät syndejä n,in<

kuin ne olisit heidän Mirkansa ja tärM
wat syndimittansa. Senkallaisina tulli
Publikanit pidetyixi, ei ainoastansa.sen-
tähden että heillä oli paljon tekemista pa<
kanMen Esiwallan kansa, jolda heH
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dowat itsensä tulla wiljelKM senkallaiseen
ammattiin joka ludan - kansan mielestä ~

eli sangen »vastahakoinen, waan myös e
sentähden että he wäärinkäyttiwät heidän s
Måns kaikellaisen wääryyteen ja erino- t
maltain siihen että syndistllä tawalla koo, j
ta heillensä rikkautta: Tämän päälle pj, l
M meidän Vapahtajamme Lukaxen seu- s
mwaiftsa i6Lug. päällekatsandota. Toi- j
M Raamatun paikoista näkyy selkiasti, l
tttä sitä kahta wikaa, wääryden havjoit- r
umista ja huoruutta erinomattain ym- t
mmrttään silloin, kosta puhutaan yhdesä s
ja toisesa paikasa Ewangelistain Kirjoisa e
Gyndisistä. Syy tähän taitaa olla se, l
M nämät nykyisesti mainitut taxi wikaa t
pidetään itse maailmaldakin hapiällisinä r
ja hirwiöinä edellä muita wikoja ja sen- r
tällaisina että ne pitää rangaistamaan. s

Mutta jos me tahdomme puhua a- t
liasta sillä tawalla kuin se on Jumalan t
silmisa, niin täytyy meidän siitä puhua lkokonansa toisella tawalla. Itse Phari- jseum ja Kirjanoppeneet jotka napisit sen >
ylitse että lesus wastaanolti syndisiä j
ja söi heidän kansans, olit Jumalan sil-misä paljota suuremmat syndiset, kuin <
nämat Publikaanit ja syndiset, waikka ,
he itsemielestänsä olit wanhurskaat. Ia ,juuri tämä heidän luuldu wanhurskauden- !sa oli kauhistus Jumalan silmisä, ja teki !
heidät itsetyösä sopimattomammixi luma- !l»n waldakundaan, kuin Publikaanit ja
Mdiset olit. Siihen tygö myös, olit
he täytetyt wihalla Christusta «vastaan,
Hänen totuuttansa wastaan ja kaikkia
M wastaan jotka Händä seuraisit. Sii-
tä se tuli, että he ottiwat Cbristuxen pa-
lchmmista puheista ja töijiä tilan että
langettaa Hänestä nurjia ja itsepäisiä
huomioita. He löysit Hänesä aina jo-
'l>c>n moitittawaa; He hämäisit Händä;

Kutsuit Hänen „syömärixi ja juomarisi,
,/Publikaanein ja syndisten Ystäwaxii,,
ei he hawenneet että ulospurkaa sisustan»sa monia muita häwäisiyxiä Hänoä was,
taan, niinkuin että Hänellä oli perkele
ja että Hän ulosajot perkeleitä Beeltfebn-bin, perkeleitten päämiehen woimalla; It-se he ei tahtoneet Jumalan waldakundacm,
ja jotka sinne tahdoit, niitä ei he laske-
neet sinne sisälle. Eikös tämä ollut lu,
malan filmisä paljota hirwiämbi kuin Pu<
blikaanein ja syndisten ilkiä meno? EikFse ollut kauhialM, kuin näiden lihalli-
nen saastaisuus ja wääryys. Nämät Pu-
blikaanit ja syndiset ej ole suingaan kau-
nisteldawat, sillä he olit totisesti kadotta-
waisesa tilasa ja olit koonneet syndiä syn-
nin päälle. Mutta ne edelliset, Phari-
seuret ja Kirjan oppeneet, olit wajouneet
toisellaiseen syndiin, nimittäin hengelliseen
ylpeyteen, ulkokullaisuuteen, hywän wi«
haamiseen / häwäistyxiin ja niin edeskasin,
Ma he niin hywin kuin toiset, täytti-
wät syndimittanfa ja tekiwat kaiketi it-sens paljota julmemmixi ja kauhiammiri
Jumalan silmisä. Täsäasiasa on meillä
esimerkki Pawalisa, joka ennen kaändy-
mistänsä oli Phariseus eikä elänyt ulko-
naisisa wioisa waan pidettiin nuhdetoinna
lain jälkeen Philipp. z: Lug. 6. w. Eisen wäheMmin ollut hän oman tunnus-
tuxensa jälkeeil suuri»: syndisten stasa niin-
muodoin kuin hän oli ollut pilkkaja ja
häroäsiä ja rvainoja. i Tim. i: Lug. iz.
15. w. Kaikesta tästä taidamma me hel»posti hawaita mikä täysi synnin mitta
on, eli kuinga ihminen syndimittanfa tä-
yttää. Sillä me näemmä edestuoduista
esimerkeistä, että se tapahtuu kahdella
tawalla, taikka kosta ihminen elää törkiöi-
sä wijoisa ja syndiharjoituxisa, huoruu-
desa, wääryydesä, ja muisa julkisisa lihan

3 töisa,
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tsisä, taikka Nlyös sillä tawalla että hä-
nellä on Phariseusten mielenlaatu, eikä
«nna itsiäusä nuhdeldaa ja oiettaa/waan
paljo enämmin wihaa, häwäiste ja wai-
noopi niitä jotka osottawat hänelle kuin-
ga wiiallinen hänen elämänsä laatu on,
ja tällä kuin myös muulla tawalla, e,
nämmin ja enämmin paaduttaa itsensä
hsnen Phariseusten laatuisesa mietesänss.
Tämä pitää hywin merkittämään. Sillä
tähän aikaan käypi niinkuin silloingin,
että ne ainoastansa pidetään syndisinä
jotka wiettäwät näkywäjsestr pahaa ja
jumalatoinda elämäkertaa, mutta toiset,
jotka kyllä perinpohjin owat häijymmät,
annetaan käydä Jumalan lapsista, eli
niinkuin me sen kutsumma, hymistä Chri-
stityistä, ainoastansa sen tähden että he-
illä, on Jumalisuuden marjo, ehkä he,
niinkuin Pharifeuret Christuxen aikana,
owat täyna ulkokultaisuutta, täynä wihaa
hywäH wastaan ia oikiata menoa was-
taan, ja täynä itsepäistä duomwita ja hä-
wäistyxiä niitä wastaan, jotka sydämmes-
tä ahkeroitsewat oikianlaatuisesta Christil-
lisyydestä. Sitttn kuin me nyt olemma
eteenasettaneet synnin täyttä mittaa niin
waarijnottakamme nyt

lälkimäifesä Osasa,
Kuinga Armo on kuitengin suurembr

jcr ylirstwuotKwaisembt kuin se täysi
synnin mitta, eli että puhua Pawalin
ftmoilla: Kuinga armo ylönpuldiseri tu-
taan kufa syndi suurexi tutaan.

Me löydämmä tämän asian kossa
me panemma armon synninrinnalle. Sil-
lä ei kengään ihmehtele sitä, kosta se kä-
ändyy Jumalan tygö joka ihmisildä on
ennengin tullut pidetyn siwiänä ja kun-
mallista. Mutta kosta se käändyy, jos.
ta tietään että hän on ollut taikka su-
rutöin lpndimn, eli törkiä ulkokullattu,

ja täynnä wihaa hywää wastaan, Mloistaa hänen käändymisens kaikkein sil,
misä: Jumalan armo joka hänelle on ta,
pahtunut, tutaan silloin sitä helpommasti
synnin suuruudesta, ja ne jotka lumo,
lata palwelewat, kijttawät sitä enämmin
Jumalala sen edestä'. Silloin sanotaan:
Kuingas paha, törkiä ,a jmnawtoin ih<mmm ei tämä ollut? Kuingas hän nyi
on näin muuttunut? Eikös se ole suuri
Jumalan armo joka kokonansa sn muut»
tanut ja käändänyt tämän pahankuristn
syndisen? Elikkä myös sanotaan: Kuin-gas tämä ei ennen kijwahasti wihannut
hywäa? kuingas pahasti hän ei puhunut
nijstä jotka hywää rakasitt? Ia nyt Hanitse rakastaa hywää; Ennen hän oli su-
uri ulkokullattu ja Phariseus, ja nyt hän
tunnustaa, että hän kaikilla töilläns on
ollut kauhistus Jumalan edesä ja että hä-
nen nyt wasta pitää ruweta ja alkaa o,
lemaan Christitty. O! mikä suuri lu-
malan armo joka senkallaisesta suuresta
ulkokullatusta tekee uskollisen jakuuliaismJumalan lapsen.

Jos me tahdomma lvielä paremmiit
nähdä kuinga Armo on ylitsewuotawai-
sembi kuin syndi, niin pitää meidän käy-
dä opisa Herran lesuxen luona joka on
asettanut meille sen silmäin eteen Ma
wertaurisa jotka me luemma Luk-
LuA josta meidän TMimme on otettu.
Siinä me niitä syndisiä jotka owat täyt-
täneet syndimittansa, opimma tundemaan
kolmellaisesa tilafa, „ennen heidän kään/
„dynnstäns, heidän käändymisesäns,
/,heidän käändymisensä jälkeen.,/

Jos me katselemma heitä ennen hei'
dän käckndymistäns niin osottaa Juma-
lan ylönpaldinen armo itsensä siinä että
Hän etsii heitä suurella armahtelemisella la
rakkaudella. Tähän johdattaa mn« Va-

pahti
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pahwja erinomattain 4. w. „Kuka on
»teista se ihminen jolla on sala lammasta,
„ja jos hän yhden niistä kadottaa eikö
„hän jätä yhdexän kymmendä ja yhdexan
„Korpeen, ja mene sen jälkeen joka ka-
donnut on, siihen nsti että hän sen löy-
hää? Ia 8. w. Taikka kuka waimo vn,
„jolla on kymmenen penningitä, jos hän
„yhden niistä kadottaa, eikö hän sytytä
„fyi,tilätä ja lakaise huonetta, ja etsi wi,
„susti niinkauwan kuin hän sen löytää?„
Tämän asian Wapahtaja ilman «vertaus-
ta selittää tällä tawalla Luk. 19: Lug.
i°. w. „Ihmisen Poika tuli etsimään
„ja wapahtamaan sitä kuin kadonnut 01i.,,
Phariseuret ja Kirjanoppeneet luulit mä
sekin oli yri osa heidän pyhyydestänsä
että he kokonansa ecoittiwat itsensä Pu-
blikaaneista ja syndifistä, ja ei pitäneet
heitä mahdollisina pitämään kansaseuraa
kansansa: Se olis ollut kiitettäwä jos he
olisit »vihanneet heidän svndejäusä: Mut-
ta he ylenkatsoit heidän personansa, sillä
„he uskalsit itsepäällens että he olit hurs»
„kaat.„ Luk. ig: Lug> 9- W. Mutta
Christus, joka wihais kaikkia jumalatto-
Mutta, rakasti kuitengm ihmistä; feurais
syndisia jälisä; ilmoitti hänelle hänen syn-
tinsä ; neuwoi händä totiseen käändymiseen
ja opetti händä kuinga hallen käatyxi pi-
ti tulemaan ja pääsemään Jumalan lap-
sin. Sentähden ei lesus myöskään hä-
lvennyt kansakäymistä pitäisä syndisten
'ansa, niinmuodoin kuin Hän tällä ta-
ivalla johdatti heitä parannuxeen ja juma-
llimteen. Eikös täsä ilmandunut Juma-lan ylitsewuotawainen armo, kosta semin osdtti itsens niitä suurimbia syndi-

!la kohtaan? Niitä, joita itsekukin wihais
!a kammot heidän waaryydensä ja mui-
den syndeinsä tähden, etsei se Lembiä ja
Mistä rakastawainen Wapahtaja, niin-

G

kuin paimen hänen surkioita poijeskadonmi-
ta lambaitansa, ja wastaanotti heidät,
että Hän olis andanut heille elämän j«
Yldäkyllaisyyden.

Katsommako me heitä heidän Rä<ln-
dymistsilns, niin siinäkin osotta<r itstnHJumalan ylitsewuotawainen slrmo heickkohtaan. Wertauresansa osottaa Zesustämän asian silla, että Hän sanoo pai-
menen paneman hänen löylyn lamba<m-sa ilolla olallensa, ja kotihinkokoon kutsuman ystäwänfä ja Kylälli-
fensä ja sanoman heille: „Iloitkaat mi-
„nun kansani, silla minä löysin lambaa-
„ni joka kadonnut 01i.,, Tätä samaa
luemma me myös wertauresa siitä pois
kadonneesta penningistä: Mutta ilman »ver-
tausta selittää Wapahtaja ajatunnsa kos-
ka Hän sanos 7w. „Mmä sanon tcill?,
„niin pitää ilo olemaan taiwaasa ydestä syn-
„diststä joka hänens parandaa, enämmin
„ku!n yhdexästäkymmtnestä ja yhdexästä
„hurskaasta jotka ej parannusta tarwitse,,
Ia ia w: „Niinmyös sanon minä teille,
„pitäH ilo olemaan Jumalan EngeleillH
„yhdesiH syndlftstä joka hänensä paran-
„daa.„ Kuka ej näe täsä Jumalan ar,
mon rikkautta syndisici kohtaan heidän kä-
ändymisesans? Kuitengm tahdoi meidän
Vapahtajamme wielä selkiämmästi ja pai-
nawaisemmasti asettaa tätä astata meidcin
silmäimme eteen: Sentähden Hän tygöpa-
me wertauren tuhlaja pojasta josa wertau-
lesa meidän erinomattain pitää merkitä
2o wärsy ja ne feuraawaiset aina 24wärsyyn asti, ja 31 niinkuin myös 32wärsy, sillä niistä me erinomattain näem«
mä Jumalan ylitsewuotawailen armonsyndisia kohtaan heidän Käändymä tila-
ftnsa. Kaikki mitä me saattaisimme sa-
noa ej selwittais asiata niin woimallisesttkuin meidän Vapahtajamme sen on sel-
-2 wit-
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lvittcmyt näillä kolmella wertauxella, e-
rinomattain wertauxella tuhlaja pojasta.
Siinä kohtaa meitä rakkaus. Siinä koh-
taa meitä ilo- Siinä on syndein ja waä-
»äintekoin täydellinen poisunehuttaminen
ja andeexiandamincn: Siinä ej ole muuta
kuin suulaa armon ja laupeuden osotusta.
Kuka saattaa täydellisesti ihmehdellä stn
Ylitse? Jos me tähän tygöpanemme Sa-
keuxen esimerkin Luk. 19: Lug. Mat-
theuxen esimerkin Matth.9: Lug. ja syn»
disen waimon esimerkin Luk. 7. Lugusta,
niin opimma me wiela paremmin tunde-
maan tämän Jumalan armon ylitsewuo-
tawaisuuden.

Jos me wihdoin katselemma syndi-
siä hänen Räändymisensä jälkeen, niin
löydämmä me myös silloin Jumalan ar-
mon ylitsewuotawaisen rikkauden- Juu-
ri ne jotka joka miehelda pidettiin juma-
lattomina ihmisinä, ja jotka myös itsetyö,
sä olit semmoiset, tuliwat nyt Chrisiuxen
rakkahiri opetuslapsia ja uskollisin jäl-
keenseuraixi. He osottiwat heidän kaän-
dymisensä monella uskon hedelmällä. le-sus ohjaa heitä myös siihen uskollisesti,
niinkuin me kaiken muun seasa myös nä-
emmä Ewangeliumimme jälkeen seuraa-
waisesta 16. Lugusta. Kosta Sakeus
oli käandynyt „ftisoi hän ja sanoi Her-/,ralle: Katso, Herra, puolen minun ta-
„waratani annan minä waiwmsllle; ja
„jos minä jongun pettänyt olen, sen mi-
„nä neljakertaisesti jällen annan,, Luk.
19: Lug. 8» Mutta sen suurimman ja
painawaisimman esimerkin näemmä me
Pawalisa, joka sanoo 1 Cor. 15: Lug-
-9,10. w. „Mmä olen kaikkein huonoin
„Apostolitten feafa, enga ole kelwollinen
„Apostolixi kutsuttaa, että minä olen Iu«
ymalan Seurattmdaa wainonnut. Mut-

„ta Jumalan armosta minä olen st kuin„mma olen, ja Hänen armonsa minun„kohtaani ei ole tyhia ollut, waan minä„olen enämmin työtä tehnyt kuin muut„kaikki; Mutta en kuitengaan minä, mut-.
„ta Jumalan armo joka minusa on.„ Ia
i Tim i: Lug. 13-17. w. „Min<s jo-
„ka ennen piikkaja ja wainoja ja häivä,„sm olin; Mutta minulle on laupeus ta<
„pahtunut, sillä minä tein sitä tjetämät,
„tä epäuskoja. Mutta meidän Hw„ran armo, oli sitä runsahambi, uston„ja rakkauden kansa joka Christuxefa le>„suxesa on. Se on totinen sana, ja kai»
„keti mahdollinen ottaa wastaan, M
„Christus lesus on tullut maailmaan,
„syndisiä wapahtamaan, joista minä suu,
„rin olen. Mutta sentähden on minulle
„laupeus tapahtunut, että Christus le,„sus minusa ensin osottms kaiken pitkä»
„ajelisyyden, Iniillej esikuwari jotka Häm
„paällensa pitää uskomaan ijankaikkiseen
„elämäan. Mutta Jumalalle ijankaikli,
„selle Kuningaasse, kuolemattomalle ja nä«
„kymattömälle, ja ainoalle wiisahalle, ol<
„koon kunnia za Ylistys, ijankaiktWa
„ilankaikkisehen.„ O kuinga suuri ja mer,
killinen Esimerkki, että senkaltainen mies
tuli kaatyri, joka aikanansa oli ChristurenSeurakunnan Paä-wainoja ja häwäisii
ja sentähden suurin syndisten seasa:Mut<
ta wielä enää: luuri tama mies tuli
tehdyn pakanain Apostolixi, ulos waruste-
tun lumalalda kaikkein suurimmilla lah-
joilla, ja ihanimmalla siunauxella, niin et-
tä sen autuuden weden wirrat, joka hä-
nen terweclliftsä oZisansa wuoti banestä,
owat juosneet myös meidän ylitsemme.
Niinmuodoin olemma me lyhyelda tutkis-
telleet „lumalan armoa niinkuin «lö>
~paldifembaa kuin syndi:,, Me olemwO
Ensin wtlariinottaneet ,/synnin Mtö mit-
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„taa, »a sitten kuinga Armo on kuitengin
„paljota suurembi ja ylitfewuotawaisembi.

SowituS.
pakastetut Herrafa.' Teidän tähtenne«)l> olemma me eteenafettaneet tämän
kaiken. Mutta että te mahdaisitta tästä
tehdä itsellenne sitä furemman hyödytyM
niin oppikaat i. tarkasti »varomaan tei-
tännä senkallc-isista kuin meidän Texti-samme ja mualla kutsutaan PhariseuM
ja Namat asettiwat it-
sensä muiden rinnalle ja pidit kaikki muut
suurembina syndisinä kuin he olit. Tain-
kallainen Phariseusten mielen laatu on
meillä kaikilla luonnostamme. Tämä mei-
dän luonnollinm pahankurisuudcmme,
«viettelee meitä Jumalan sanan saarnami-sen alla enämmin katsomaan muiden kuin
meidän oman tilamme päälle ja ajattele-
maan että milloin yhtä muloin toista far-
noisa tarkoitetaan mutta ei meitä- Mutta
niinkuin Phariseuxet kauhiasti rikkomat
rakkautta wastaan ja sen st musa tekiwat
itsensä sovimaltomixi heidän omaan käan-
dymlfeensä, niinmuodoin kuin ti he luul-
leet itsensä wacm muiden sitä tarwltse-wan, niin tapahtuu meille sama wahingo
siitä jos me emmä herkiä siitä pahasia ta-
iasta että wertailla itsiämme ja n.uita,
ja pitää muut suurembina syndisinä kuin
»ne i:se alemma, ja jos me emmä rupia
todHa katsomaan itsepäallemme ja olc-
Wan sydammesta huoliwaiset meidän o-
wasta käändymisestälnme. Ia se on mah-botoin että me saatamma hawaita niin
paljon pahaa mmsa kuin itse mcisänmekosta meidän silmämme oikein awauwat
näkemään meidän fyndejämme ja tunde-

meidän fywää turmellustamme.Eentähden ajattelee ja waeldaa se wa-
G

Zammasti joka ei tiedä suurembaa syndi-
D kuin hän itse on. Sinä sanot: Se
ja sekin on kuitengin täyttänyt s dimit-
tansa hywin täyteen; Saattaa mm olla:
Mutta sinä waiwainen ett ajattele kuin-
Za sinä myös hamasta lapsuudestas olet
täyttänyt syndimittaas. Jos sinä ett ole
tahrannut itsiäs samoisa synneisä kuin
Hän, niin sinä kuitengin elät samallaisisa.Jos sinä ett tee niitä ulkonaisesti niinkuin
hän, niin sinä kuitengin sydammefäs olet
niihin wikapää ja wiiallinen, sinun pahain
ajatustes ja syndisten haluiö kautta, jotka
jo owat työt ja täytetyt synnit Jumalanedesä Christuxen opin jälkeen, Match. 5:
Lug. 23.23. w. Katso myös loh. 3;
Lug. 15 w. Oppikaat myös 2. Seuraa-
maan Publikaaneja ja fyndlsiä heidänkäänoymisesäns, niinkuin heistä Textisa
puhutaan. O kuinga paljon teidän kan-sanna on tekemistä ennengö te tahdottaussoa että te tarwitsetta tehdä parannu-
sta. Enimmät owat wielä jälillä heidänPhariseusten kallaisesa wanhurssaudesans,
ehkä heitä siitä niin monasti on waroitet-
tu eitä heidän olis pitänyt ainakin ha-
lvalta että he juuri owat ne joita tarko-
tetaan. Mutta silloin teidän omarakkau-
denna on niin suuri, että te heti lohdn»
tatta itslänne ja heti jälleens nukutattasen herätetyn omantunnon. Jos se myös
tapahtuu että jotakin saa käydä teille sy,
dälnmelle, niin te heti annatta sen kaiken
tyyni jällens mennä tietänsä: Että te
tarkasti peräänajattele asiata: Että te web
ivallisesti asera sitä Zumalan eteen rukou-
xcfa: Että te sydämmellisesti nöyrytä it«siännä. Hänen kaswoinsa edesä: Että tt
riennä ylimalkaiseen parannuxen kilwoitu-
feen, ja että te pyydä rulla kokonansa muu-
tttm'ri sydämmesä, laadusa ja mielesH ja
kaikift sielun woimisa, maan tydyttä ko-

-3 wm
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win helposti ja kowin pijan itsehennä.
Ei puutu myös meidängään seajamme

Publikaaneja ja sondista, jot-
ka harjoittamat suurta wääryyttä, elämät
huoruudesa, ja osittain owat eläneet, osit-
tain wiela eläwat muisa törkiöisa lihan
Oisä. Senkaltaisten luulis, koska he kuu-
lemat sanan, walttamättömästi tuleman
ylitsewakutetuiri heidän omisatunnoisans
että he owat kuoleman ja kadotuxen lap-
set. Mutta älkäät andako kaikki tyyni
seisahtaa tähän ylitsewakuuturcen, waan
köyttäkäät se totisen ja perinpohjaisexi
käändymiseri, ja älkäät ennen anoako sy-
dämmennc lytyä, kuin teidän omatun-
donne on puhdistettu kuolewaisista töistä.
Muutoin ei teidän fansanna saata hywin
käydä. Te mahdatta sitten ulkonaisesti nä-
kyä niin hywiltä ja siewiltä kuin> ikääs
tahdotta. Oppilaat wihdoin 3. Että sa-
ma Jumalan armo joka etsei ia käänsi
Publikaanit ja syndiset, on walmis tään-
dämään myös teitä ja tekemään lesuxen
Christuxen lotisixi opetuslaostri ja jälkeen-
seuraixi. Sama armo käypi nyt teidän
jälisänne; se etsii teitä ja ei herkiä
tekemästä teidän sielussanne ja sydämmi-sanne siiihen asti että ft teidät löytää.
Kuulkaat te syndiset, mitä minä nyt sa-
non teille: Jumalan sydän on wielä a-
woi teitä kohtaan. Hän kutsuu teitä nyt
taas minun kauttani rarannuxeen. Ci
ainoatakaan teidän syndiänne pidä mui-
stettamaan jos te annatta löytä teitännä,

niin ettettä te ainoastansa näy käändywän
waan myös itsetyösä käännytta Jumalantygö. Wielä Hän nyt tahtoo wuodat.
taa teidän päällennä runsaan ja ylitse,
wuotawaisen armon; syndi on suuret!
tullut teisä, mutta Hänen armonsa onwiela tulema suurem maxi. Syndi on
wallinnut teidän, tykönänne kuolemat!,
mutta armo on enammin wallitsewa
elämän wanhurstaudexi lesuxen Chn<sturen meidän Herramme kautta. Et-
täkös te siis tahdois ennemmin olla Ju-
malan rakkaat syli-lapset ja Häneldä A,
nattaa taiwaallisisa ijcmkaikkisesti, kuin py,
fyä wihan lapsina? Tulkaat ainoastansa!
Akk tullaat! Herra Zesus tahtoo wastaan.
ottaa teitä. Itsekukin pitäköön sen sinä
juurituin se lembiä ja suloinen WapchKft
ja itseseisois hänen edesänsä ja sanois hä«
nelle: Tule, tule! Akk tule! Anna mj,
nun saada armahtaa sinua, ja saada ilo-
ita sinun käändymises ja parannuxes ylit»se: Minä tahdon tehdä sinulle enämmin
hywää, kuin sinä saatat ajatella/ jos si-
nä waan annat sinun sydämmes minulle.

Rukous.
Sinä ustillinei! Wapahtaja! Mihingä fi»
tää meidän menemään? Sinun ornws, se

wetäa meitä Sinun tygös. hellillä rakkauden siw
hilla. Muuta kuilcngin meidän kylmä sodäiN'
menini:. ja »eda meitä «oimallisesti Sinun W
m o he! mcas. Anna meidän tulla woitctuiri G>'
nun rakkaudcs woimalda, tulla Sinun tMI
käätyixi, ja Sinun kansas ijanlaittiscst! phdiftl'
tyixi! Nmcn.

Marian Etsikko Paiwa.
leftis Cbristus, joka meille autuuden toimittanut on, lamatkoon

meille armonsa, oikein arwaamaan stn autuuden, kuin meillä Ha/
msa on, ja Jumalan tahdon jälkeen sitä Mm naulitsemaan täsä m-
mäsä nston kautta, että me uwös ijankaikttsuudesa mahdaifinnne
tuila autuixi ihanasa katselemisesa! Amen. M-
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Herrasa! Pawali sanoo
VN Lähetys Kirjasansa Romalaisten

tygö 8: Lug. 24 w: Me olemma
coilvosa amuar. Nämat sanat sisällänsä
läsitiäwät kaxi tomutta, 1) että Usto-
woiset jo owat autuat, 2) että he myös
loiwowat autuifj. Seuraawaisesti omat
uffowciiset seka toimola että myös itse-
työjä autuat. Ei sano Apostoli: Emmä
m ole wielä autuat, mutta toiwomma
kuitengin tulewanna autuiri; maan Hänsanoo: Me olemma coirvosa aur«at, eli,
alku kielen jälkeen: „Me olemma aulu-
„iri tehdyt toiwon kautta.,, Tästä toiwo-
sta oli Apostoli puhunut edelläpäin 17
wärsystä 23 wärsyyn asti, ia pitkittää
soman puheen kansa seurawisa sanoisa:
„Mmta jos toiwo näkyy, niin ei se ole
„toiwo; sillä kuinga joku taitaa toiwoa

hän näkee? Mutta jos me toi-
„wolnma sitä jota en me näe, niin me
Mttamme sitä kärsiwällisyydesä.,, Niin-
muodoin opettaa Apostoli sangen selkiästi,
että Ustowaiset kyllä toiwowat uston kautta
tlilewaista aututta, se on, sen luwatun
kunnian ilmestystä; mutta että tämä toi-
wo ei kuitengaan estä heitä täällä jo o«
lemasta autuaxi. tehdyt ja itse työsä au-
tuat ustssa, niinmuodoin kuin he jotääl-
lä owat osalliset Christuxesta, jo täsä e-
lämafä nautitsewat uston kautta Z> ma-
lan armoa ja kaikkea hengellistä silmausta
taiwaallisisa, omat niinkuin ChristuxeniDnet, Hänen kansans istutetut taiwa-

eli raiwaallisihm menohin Evhes. 2:
«>g. 6 m. ja pitämät heidän menoansa
toiwahisa, Philipp. 3: Lug. 20. w, ehkä
mdan läsnäolemaincn autuudensa on wiee
l" kiinirippuwaisen synnin, heikkouden ja
sialletlilewaisen ristin alla peitetty, siihen
M että Herra lesus itse ilmanduu ja

ustowaiset „Hänen kansansa kunniasa il»
„moitetaan.„ Coloss. 3: Lug. 3, 4w.

Rakastetut Herrasi»! lot'a mies tie-
tää puhua siitä tulewaisesta autuudesta»
Siitä lohduttamat monet tuhannet hel-
länsä , joiden toiwo kuitengin on perusta-
matoin. Jos heidän toimellansa olis pe-
rustus ja rulis kerran täytetyxi, niin pi-
däis heidän ensin tulemaan kokonansa toi-
sin ihmisizi- Mutta se läsnäo lemuinen
autuus, joka meillä jo täällä on ussosa,
jos se maan on oikiasta laadusta, on san-
gen tundematoin asia. Kyllä siitä Raa«
matusa usein puhutaan. Jumaliset O-
pettajat owat myös ussollisesti koonneet ja
eteenasettaneet Raamatun todisturia tästä
asiasta.- Ei sen wähemnnn kuulu se enim-
bäin korwisa oudolta kosta saarnataan
että ustowaiset jo nyt yhdellä lamalla 0-
wat autuaat. Ei ole maailmalla silmiä,
jolla Hän näkis tämän autuuden: Za u-
ssowaiset ei awaa oikein heidän luma-
lalda saatuja silmiäns että he tämän nä-
kisswat, tutkisiwat handä tarkasti ja käyt-
täisit hänen <niinkuin he Jumalan Armon
kautta saattaisit; että he alituisien mah-
daisit elää samasa autuudesa juurikuin
heidän oikiasa ilmasansa. Olen minäkin
ennen puhunut tästä asiasia: Kuitengin
en suutu minä että uudellensa siitä pu-
hua; Te saatatta sen kautta paremmin
muistaa asian ja saada siitä selwemmän
ymmärryxcn. Ennen olen minä puhunut
ustowcnsten autuudesta ylipään, nm mi-
nä tahdon siitä puhua erittäin. Rukoil-
kam Jumalala, että Hän annms meidänsen oikein käsittää ja wastaanotta sydäm-
mehemme: Pyytäkäm Hänen Hengenfä
apua sekä kuulemiseen että opettamiseen.
Tehkämme se nöyrästi Herran Rukouxel-
la: Isä meidän /

Ewan-
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56 Marian Etsikko Päiwä.'
Ewangeliumi, Luk. 1:59-56.

päiwinä nousi Maria jja meni kilrehesiiylösmäkikyliin ludan Kaupungiin. 42». Ia
tuli Safaria» huoneseen ja tenvctti Elisabethia.
41. Ia tapahdu!, sitte tuin Elisabethi kuuli Ma<
rlan terwetyren, että Lapsi hyppäis Hänen kohdu»sans: Ia Elisabethi täytettiin Pyhällä Hengellä.
42. Ia huusi smrella äänellä, ja sanoi: Siun«t<
tu olet sinä «aimoin seosa, ja siunattu on sinun
kohtus hedelmä. 43. Ia kusia se minulle tulee,
«tta minun Herrani öiti tulee minun lygöni?
44. Sillä katso! sitte kuin sinun terwetyxes ääni
tuli minun korwihini7 hyppäis lapsi ilosta minun
kohdusani. 45. Ia autuas sinä joka uskoit; silla
ne täytetään kuin sinulle owat sanotut Herralda.
46. Ia Maria sanoi: Minun sieluni suuresti vli<
stää Herraa. 47. Ia minun henaem iloitsee lu-
walasa minun Wapahtajasani, 48. Cttn Hän kat-
soi Piikansa nöyryyttä; Silla katso! Tästäcdes pi«
tää kaikkein Sutukundain minua autuari kutsu»
maan. 49. Sillä se «voimallinen vu suuria ih>meitä tehnyt minun kohtaani, ja Hänen nimensä
»n Pyhä. 50. Ia Hänen laupeudensa pysyn Su-
gusta snkuhun, niille jotka Händä pelkäwäät.
51. Hän osotti woiman käsiwarrellansa: Ia ha>
jotti lorjat heidän fydämmensä mielestä. 52. Woi-
malliseet on Hän kutistanut istuimclda, ja korotti
nöyrät. 53- Isowoiset täytti Hän hywydellä,ja rik-
kaat jätti tyhiäxi. 54. Hän korjais Israelin Hänen
palweliansa, muistain oma» laupenttaiisa. 55. Niin»
kuin Hän on puhunut meidän Isillemme Abraha-
mille ja H«ne« Siemencllens, ijankaikkisesti. 56. Ia
Maria oli hänen tykönänsä lähes Kolme Kuukaut-
ta, ja palais kotiansa.

Z)lösluetusta Textistä tahdon minä,
niinkuin sanottiin tutkistel-
dawaxi:

Ulkomaisten Autuutta tasä ajasa.
Me näemmä sen

1. Elisabethin Esimerkistä.
2. Marian Esimerkistä.
Sitten mielimma me likemmäldä

kiinnittää meidän sydammemme itsehem-
me, ja katsella kuinga me mahdaisimma

näin painawaisesia asiasta tehdä meillem.me Mon hyödytystä.
Me rukoilemma taas Inmalataettck Hän tähän andais meille runsa<hasti armoansa Christuxen tähden. A.mm..

TutklttdH.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasi,! Elisabeth, on se,joka on puhunut siitä asiasta jota
me nyt aimomme tutkistella. Hän sanosMarialle: Auruas sinä joka uftoit. Mku kielen jälkeen st on: Autuas se onjoka on ustonur. Merkittämme tämä.Sillä ehkä se on selkiä että täsä ermomat,
tain ymmärretään Maria, min puhuu
kuitengin Elisabeth! niin, että Hän on
edespannut itse asian, nimittäin ussowai-sten autuuden yhteisesti, ja tietäandanut,
että tämä Autuus ei tygötullut Marialle
yriuänsä, waan että se on yhteinen it-
sekullengin joka ustoo Jumalan Sanan,
ja että jokainen senkallainen pitää niin-
kuin Mariakin ylistettämääu autuari.
Sentähden andawat myös nämät sanat
erinomattaiu tilan että koko Textistä tut-
kistella samaa autuutta.

Elisabethi oli myös autuas, että Hän
oli uskonut. Ilman epäilemättä annoi
Sakarias hänelle tietä Engelin näyn ja
Herran sanat kuin Engeli Tempelisä oli
Hänelle ilmoittanut, josta on lukia Luk.
i:Lug. n ja seurawisa wärsyisä. Silli
maikka Hän, Sakarias, epäilsmisensä täh-
den tuli puhumattomaxi, ja sentähden ei
puhuin taitanut ilmoittaa asiata Elisabe-
thille, niin saatamma me kuitengin helpo-
sti arwata, että Hän kerjoituxella tietä-
andoi sen kuin tapahtunut oli, niinkuin
me sturaawaistsa 6z wärsysä luemma

eM



lttä Hän anoi taulua, kirjoittarens siihen
Poikcms, lohannexen, nimeä. Niinkuin
nyt Elisabethi ei ollut epauffoinen waan
Mwainell, niin Han oli autuas samasa
listosansa. Sillä siinä ei ollut kyllä että
Engelin puhet hänestä tuli täytetyN: Hän
tuli myös Engelildä asetetun' Marialle
Esimerkin jota kohtaan Jumala oli osot-
tanut kaittiwaldiaisuudens, eli „ettei mi-
kään Hänelle ollut mahdotoinda, „ kosta
Hän pelasti Elisabethin hänen korkialla
iMns hänen hedelmättömyydestäns :

Katso 36 ja 3? w. Totisesti; Se ei ole
M wähainen autuus Ulkomaisille tällä
ajalla, että Jumala tekee sen laupeuden
heidän kansans, että myös muut taita-
wat heidän esimerkilläns tulla ylöshera-
tetyifi ustoon, ja wahwistcttaa sen kaut-
ta että ne heisa niinkuin speilisä, saamat
katsella seka Jumalan armoa, että kaikki-
waldiaisuutta. Pawali arwais itsensä on-
nelliseri iTim, 1: Lug. 16 w. siinä, että
Hänen käandymisens oli olema muille e-
simertti, josa he taisimat oppia tunde-
maan Christuxen laupeuden ja kärsiwäl-
lisyydm rikkauden.

Mutta niinkuin ustowaisien autuus
on siitä laadusta, että yxi etu seuraa toi-
sesta, niin kawi myös tasä Elisabethinkansa. Hänen ustonsa waikutti ilon Ju-
malan Engeleille taiwaasa: Suna Hän
oli autuas. Siitä seurais toinen etu,
nimittäin että Herran Engeli, niinkuinennen jo sanottiin, asetti hänen Marialle
esimerkin. Myös siinä hän oli autuas.
Mutta siitä tuli sitten se kolmas etu, et-
tä Hänen uffonsa esimerkki ja Jumalan
Melle osotettu Kaikkiwaldiaisuus, saat-
« Marian kiirehesti eli sukkelasti ja illolla
Kusemaan ja menemään »NiMiyliin Eli-
Mhm huoneseen terwettämään händä.Utä Elisabeth piti tämän etuna ja onne-

na, todistamat hänen omat sanansa 4swarsysä: „Kusta se minulle tulee ettt
„minun Herrani Äiti tulee minun tygö-
„nj?„ Tosi se on, että Marialla, M
Elisabethin tygö tuli, oli se erinomainen
armo että hän oli Herran äiti, niinkuin
Elisabethi hänen kutsuu- Emma sWwähemmin kuitengaan löydä me täsä yh-
tä autuutta kuin ustowaMa on yhteinen
Elisabethin kansa. Silla itsekukin ulko-
mainen tunnustaa syystä sen suuren Ju-
malan hyman työn, kosta han näkee Ju-malan ylösherattckwan ja Hengensa kaut-
ta kuljettamaan niitä jotka owat Armon
osallisuudesa, tulemaan Hänen tygönsä,
ei maalisten syiden ja ajankulun tähden,
waan sentähden että he mahdaisit keske-
nänsä wahwistaa toinen toistansa heidän
kaikkein kalliimmasa ussosansa jonga he
saaneet owat, ja julistaa toisillensa Iu«
malan suuria tekoja ja sen kautta kunni-
oittaa Herran Nimiä. Ulkomaiset owat
Elämän Jumalan Tempeli. Sentähden
katsomat he heidän pyhitetysa kansa käy-
miftsaus Jumalan päälle joka heisä
ja siunaa heidän yhdesa oleskelemisensa,
että yhden usko tules wahwisteturi toi-sen puheen kautta, ja he tundewat siits
molemmin Jumalallisen woiman heidän
sieluisansa, juuri kuin yri mallia sytyttää
toisen. Elisabethisä nähdään tama selki«
ästi; Silla hän tuli, ollescmsa Marian
kansa, täyttety/i Pyhällä Hengellä ja ru-
peis kielelläns julistamaan Herran kunni>
ata. Ilman epäilemättä ei he myös wä«
hän ylösrakendaneet toinen toistans ain«
edestäsin niinä kolmena Kuukautena kuin
he yhdesä olit. Senkallaisesta ulkomaisen
ylösrakendawaisesta kansakäymisestä toinen
toisensa kansa,'annetaan meille suloisia to-
distuzla siellä ja täällä Aoost. Teko Kir-
jasi,, niinkuin essmerkizi 14: Lug. 27 w.

' 15:
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15: Lug. 32. w. 18. Lug. 24, 25, 26 w.
ja mualla.

Se erinomaisin kuin meillä Elisabe-
thista on Textisä waarinotettawana,on se et
tä koko Hänen sydämmensä oli täytetty
meidän Herran lesuxen Christuxen terwe-
helli'ellä tunnolla. Hän tiesi Pyhän Hen-
gen kautta eltä Maria oli Hrran Äiti,
että lapsen hyoäys Hänen kohdusans tie-
täandoi tämän H rran läsnäolcmisen, et-
tä kaikki mitä Engeli oli Marialle ilmoin
tanut, eli koko prophetsia oli
tulema täytctyxi. Kosta Hännäirmuo-
doin itse uffoi Herran Christuxen päälle,
niin löysi Hän myös osaltansa samasa
uffosa täyden autuudensa, ja oli ftntäh-
den täynä Hengen iloa. Ilsekungin u-
ustowaisen kansa tapahtuu pääasiasa sa-
malla lamalla. Hänen sndämmensä täy-
tetään Pyhälda Hengeldä Zesuxen Chri-
stuxen elämällä tundemisella. Hän tietää
ja uskoo ettei ainoatakaan pitä puutumaan
kaikesta siitä hywästä kuin Raamattu
Christuxesta puhuu. Kaiken tämän tygs-
omistaa silloin usto hänelle, niin että it-
sekukin uffowainen hawaitsee täoden au-
tuudensa ustosa, ja kosta sama tieto ulos-
pubkee hänen tykönänsä, tulee hän niin-
kuin Elisabeth! ja muut ustowaiset täyte-
tyxi, wanhurstaudella, rauhalla ja riemul-
la Pyhäsa Hengesä. Me käymmä nyt
edemmäxi ja katselemme

lalkimaisesä Osasa,
1 stowaisten Autuutta Marian esimer-kisa niinkuin speilisä. Meidän pitää

sekä Mariasa että myös Elisabechisä wi-
susti tekemään eroitus sen hywän wälil-
lä kuin heillä yxinänsä oli, ja sen hywän
ja autuuden wälillä kuin heillä oli yhtei-
nen muiden «stowaisten kansa. Kuiten-

gin pitä meidän myös hywin tietä, etteiyhtäkään uskomaista ole, joka ej saa ofal<
tansa hänen ermkaldaiftfa tilasudcsansawusraanottaa lumalalda jongun erinkal-
laisen eli erinomaiseil hywäntyön. Msaapi Jumalan armon ja awun yhdellä
toinen toisella tawallq. Ia juuri sunH
ofottaa ii ftns. Herran luettelematoin wi,.
faus ja hymyys Hänen Semakmidaans
kohtaan, ei ä kukin totitien Christuxen jä,sen saattia osaltansa ja mitasansa sanoa:
Sen ja sengin on Herra minulle tehnyt:
Kumgas en minä ole onnellinen, kosta
Herra niin hywin on tchryt minun sieluani
kohtaan. Salm. 65: isv

Mutta tämän siwusa muistamina m
erittäin että se erinäisin kuin Elisabethil-
le tapahdui oli se että hän oli symnM-
wä Mchiaxen edelläjuoxian, ja Miian
erinäisin oli- että Hän luli Herran Otin',
Tämä oli Heidän erinäisin etunsa ja cm<
tuudenla; Mutta tä'ä samasa on hiillä
ja kaikilla ustowaisilla yhteinen etu ja on-
ni, nimittäin että sekö lohannexen että
myös Christuxen fyndyminen tapahdui ci
ainoastansa heidän waan kaikkein hywäri,
ehkä MariaZ, sen edun suhteen kuin Hänel-
lä oli edellä muita waimoja, siinä että Han
oli Herran luonnollinen äiti, taisi sanoa:
„Katso! tästedes pitää kaikkein sukukimdain
„minua autuaxi kutsumaan.,, Ncidän
Vapahtajamme itse opettaa Luk. i::kug»
27, 28. w. kuinga kaikki ustowaiset taita<
wat tästä tehdä itsellensä hyödylyxen; Sillä
kosta yxi waimo Kansan seasa korotti D<
nens ja sanoi Hänelle: „Autuas on st
„kohtu joka sinun kandanut on, ja ne liM
„joitas imit Niin lesus wastaa: Hi
„sin, autuat owat ne jotka kuulewat
„Jumalan sanan jakätkewät sen.,/ Itft
kukin uffowainen tietää, että maikka n
kaikki sukukunnat maan fäsllä ole hända
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alttuaxi kutsuivat, niinmuodoin kuin hän
ti tule maailmasa niin tutuxi ja kuului-
si kuin Maria, niin kuitengin kaikki En-
M ja uloswalicut owac kaikesa ijaukaik,
liiuudesa ylistäwät händä autuaxi- Ia
hän tietää että Hsn jo on autuas siinä-
kin astasa että Hänen nimensä un kirjoitet-
tu taiwaasa, ja meidän Vapahtajamme
puhuu Opetuslapsillenla Luk. 12: LuZ.
20 w> „Iloilkaat että teidän nimennennä

kirjoitetut taiwaisa.,, Se usto-
Winen sielu, niinkuin Hebr. 12: Lug 22
lv. on jo monen tuhan-
„nm Eigelitten loukon tygö, ja täydellisten
,Mnhnrjkasten Hengein tygö,,, se on nijden
tygi jotka jo owat täydellisixi tehdyt ja käy-
mcthcioänijankaikkiseenlepohonsa. Eikös hä'
»en siis pidäis arwaamuan ilsiäns onnellise-
li siinä että itse taiwas ylistää hänen autuaxi?

Niisä jälilla lanoisa Hänen
Utos wirrelunru uloslewittää Maria
«Imaisten koko autuudln tawaran täsä
elämiä niin, että aika loppms k-sten,
jos me tahdoisimma tutkistella koko Hä-
nen puhettansa ja erittäin e'esnasettaa sii-
li, itsekutakin astun haaraa ustowmsten
autuudesta tasa ujasa. Me tahdomme
lllitengin and»a teille Pää - awaimen
Mgc, kautta te itse oletta läytäwät jc»
hwaitfewat sen josta p»huttu on tämän
Kiitos wirre« sanoista nimittäin Jumalan
Lasten autuden jo täsä ajafa. PawaliHdatta meidät saman Pää-awaimen luon
Wa hän sanoo 3: Lug. 32. „Eikö
Myös Jumala lähiöttä meille kaikkia
,/Christuren kansa? Tällä awumella a-

Maria kaikki Jumalan tawara-huo-
neen ow.'t- Hän hawaitsi silloin että kaik-

kuin Jumala 01l Hänen kunniallistm
wasurisansa, sen Hän oli Hänelle. Hä'
NelltMi Jumala „Suuri, Woimalli-
,/Nm, Pyhä, Laupias, Wanhurjkas,

H

„Lembiä ia Andeiic.s, Uskollinen ja To»
sinen,, ijankaiikinen ja Turmelematoin.,,
Senkallainen oli Jumala Marialla, ja
uskon kautta löyti hän siinä loppumatto-
mau autuuden täydellisyyden. Samalla
tawMa, kaikki mitä Jumala alusta pi/
tain oli tehnyt, ja mitä Maria tiesi ja
uskoi että Jumala lupauxensa jälkeen wie-
lä oli tekemä, kaikki se oli hänen. Sillä
hänen autuudensa seisoi siinä, että Juma-
la oli andanut Christuren maailmalle lu-
astajoxi. Sentähden han iloitsi Juma-
lasa Wapahtajasansa joka tahdoi korjata
ja auttaa Palweliansa Israelin. Tasäawusa oli osa hänelläkin joka oli yri Iu«
malankansasta- Lyhyeldä sanoin: Kaikki oli
Hänen- Hänen ussonsa asetti HHnen niin-
kuin rakkaan lapsen Jumalalle helmohin,
niin tltä hän saatti sanoa Jumalalle: Si>
na olet minun Isäni ja minä >len Sinun
lapses: Kaikki mitä Sinun on se on myös
minun. Peräänajatelkaat tätä, niin Te
Marian sanoista kyllä hawaitsetta „Uffo»
„waisten autuuden täsä ajasa,,, joka kui-
tengin tarkottaa ijankaikkisuutta ja siellä
ilmanduu kunniasa.

Sowitus.
olemma me nyt, rakaste-.ll.tut Herrasa, katsoneet siihen speiliin

kuin meidän Textisämmeon meille asetet-
tu silmäin eceen, ja pikipäin katselleet U-
stowaisten autuutta tä'a maailmasa, Eli-
sabethin ja Marian suloisen esimerkin jäl-
keen. Minä sanoin pikipäin ja yrjelrä,
silla kaikki kuin me tästä asiasta olemma
puhuneet, on ainoastansa niinkuin wH-
häinen pisar koko meren suhteen. Sen-
tähden olen minä myös päätöxeri ainoa-
stansa osottanur teille Paa-awcmnen, et-
tä te itse mahdaisttta sitä wiljellä ja siM
awata Jumalan armon tawara-huonen,
2 siellä
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siellä nähdaxennä ja tutkistellaxenna sie«
luinna hywäxi itstkutakin teidän autuu-
denna erinäistä asianhaaraa.

Kuitengin saatat sinä sanoa: Kuin,
gas minä sen saatan tehdä ellei joku mi-
nua johdata? Minä tahdoisin kernaha-
sii katsoa sywemmäldä siihen autuuteen
kuin ustowaisilla jo on: Se tieto kaike«
tikkin paljon hyödyttäis minua ja wah<
wistais minun ustoni: Mutta en minä
tiedä kuinga minä welwollisesti wiljeleisin
sitä pää-awainta jonga luoxi minä olen
neuwottu. Sentähden tarwitsen minä
«vielä edeskäsin neuwomista. Akk minun
ystäwäni! Awaa kuitengin minulle Päa-
awaimella muutamia tawara-Kammioita,
että minä mahdaisin nähDä, kuinga mi-
nun pitää tekemään kuin minä sitten it«
texeni tahdon awailla niitä muita Juma-
lan tawara- hUonehia.

O sielu, sinä joka tätä halajat! Si-
nun anomises on kohtullinen. Minä tah,
don kokia tehdä sinulle Mielin» Minä
annan sinulle sen neuwon että sinä itse
otat etees koko Pyhän Raamatun, erino-
mattain Uuden Testamentin, ja rupeat
lukemaan sitä welwollisella wireydellä ja
peräänajaturella, ehkä sinä monasiikkin
«lisit jo ennen sen lukenut. Jos sinä
siinä lZydät jongun armo-lupauxen, niin
sowita se heti ustosa itsehes.

Esimerkixi, kostas luet Matth. 1:
Lug. 21. w. „Sinun pitää kutsumaan
„Hänen nimensä lesus, sillä Hän on
„wapahtawa Kansansa heidän synneistän-
sä,,, niin sano: O! niin olen siis mi-
nä onnotoin ihminen niinkauwan kuin
minä elän synneiiä: Ehkämmä lohdut-
taisingin itsiäni Jumalan armolla, niin
minä yhtähywin olisin onneloin jos mi-
nä saman itseni lohduttamisen siwusa kui-
tengin pitkitän minun häijyydesäni, sillä

täsä seisoo: „Hän on wapahtawa Kan»„sans heidän synneistänsä.,, SuloinenHerra lesu! wapahda myös minua minunsynneistäni; Anna minulle ne andeexi, j«
puhdista minua niistä Sinun nimes täh-
den : Akk älä anna niiden tästäedes hal«lita mmun ylitseni, ehkä he wielä tasäkuolewaisesa majasa minusa kiini
wat.

Kosta sinä edeskäsin luet 23. w.
„HHnen nimensä pitää kutsuttamaan Em«
„manuel, se on niin paljo sanottu lu-
,>mala meidän kansamme.,, Sano silloin
heti uskoja: Jumala meidän kansamme ja
niinmuodoin myös minun kansani. Sm»
Herra lesu olet tällä nimellä nimitetty,
että minä wahwasti tiedäisin, että lu<
mala on minun kansani, koska minä ly'
dämmestä uffon Sinun päälles. Sen-
tähden luowun minä turwallisesti perke»
leesta ja kaikista synneistä että minä mch
daisin itse työsä huomaita tämän nimen
woiman, ja että Jumala mahdais M
minun kansani. Samalla tawalla: Jos
Jumala on minun kansani, niin saatan
minä röyhäillä perkelettä ja kaikkia hänen
kimauxiansa wastaan. Jumala saattaa
ulostemmata minun kuoleman ja perkelen
kidasta. Jos Jumala on minun kanja-
ni, kuka silloin taitaa olla minua Va-
staan ? Jos Jumala on minun kansani,
mikäs silloin kaiken minun elämäni alla
saattais olla minulle ylön työläs että Hä«
nen kansans eli kauttans ylitsewoittaa.
olisko le sitten ulkonainen kärsiminen ell
sisällinen kiusans? Akk! onnellinen M
nä joka tämän tiedän. Mikäs autuus c>
tämä jo ole taalla uffofa, että Jumala
on meidän kansam! Mitäs siis ei ole iM
kaikkisuudesa tapahtuma?

Pitkitä tällä tawalla ja lowita kaik/
ki itsches. Sillä jos sinä «Mmmestä n"
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wöitset että tulla pelasteturi synnistä, jos
sinä etsit pelastustas lesllxefa Christure-
sa, niin on kaikki sinun omas. Misä i,
lääs sinä löydät jotaan hywää, niin a-
jattele: Autuas olen minä, jos minä us-
kon, ja ustolla oikein omistan tämän it-
selleni. Silloin sinä pijaan löydät niin
nionda armon tawara - kätköä että ne 0-
mt silmn mielestäs lukemattomat ja lop<
pumattomat-

Katso kuitengin wielä erinomattain
Matth. 5. Lukua. Siinä seisoo. 3. w.
„Auluat owat Hengelliset waiwaiset, sil-
„lä heidän on taiwaan waldakunda.,, Kuin
sinä tätä luet, niin sano ittexes: Herra!
Opeta minua oikein ymmärtämään ja
tundemaan hengen köyhyttä; Anna se mi-
nulle että minulla mahdais olla Hengel-
listen waiwaisten autuus, ja mahdcnsm
heidän kansans periä tailvaan waldakun-
nan!

Kuin sinä luet 4w. „Autuat owat
Mirhellifet, sillä he saamat lohdutuxen,,
M sano taas heti: Akk Herra! warjele
minua tästäedes iloitsemasta maailman
lansa: Opeta minua ennemmin olemaan
murhellinen minun syndeinl ylitse. Iao kuinga autuas minä olen, kosta Sinäolet cwdanut minulle murheen niiden y-
litse ja wihan niitä wastaan. Ehkä myös
l»inun wielä täydyis olla murhellisen, niin
minä olen kuitengin autuas, sillä minä
tiedän että minun pitää saamaan lohdu-tus; Herran suu sen on sanonut.

Kuin sinä luet 5. w. „Autuat 0-
„wai siwiät, sillä he saamat maan pe-
»,r.ä„ niin ajattele sen otzesa: O Herra!
"ma minulle siwiä hengi, etten minäse«
Mään kansa näistä maalisista mahdais"»dellä, sillä täsH seisoo että siwiät saa-

maan periä. O kuinga autuas mi-
"" olen tuin minä sen nsson, ja sentähden

H

kemaammasti annan tehdä itselleni wää»
lyyttä, ennen annan itseäni wahingoittaa,
kuin minä kawisin tyhiän tähden oikeuden
eteen minun lähimmäiseni kansa, i Cor.
6: Lug. ?' w.

Jos sinä luet 6. w. „Autuat owat
~jotka isowat ja janowat wanhurskautta,
„siliä he rawitaan,, niin sano: Akk Her-
ra anna minulle senkaltainen nälkä ja
jano »vanhurskauden perään, että minä
myös Sinun oman lupaures jälkeen mah-daisin tulla tawituxi, ja että minulla,
niinkuin yhdellä sinun lambaallas, mah«
dais Sinun tykönäs olla elämä ja vldä-
kylläisyys.

Tce tällä tawalla, Niin sinä oikein
wiljelet sitä Raamatun paaeawainda kuin
sinulle neuwottu on; käy sillä lapitse ko-
ko Raamatun ja awaa sillä yxi Juma-
lan tawara huone toisen perästä, niin
sinä olet sitä saapa kaikellaista Hänen lu-
maluudensa woimasta, kuin elämäri ja
autuudexi sopii.

Mutta- yhtä minä muistutan: Tä-
män työn johon sinä nyt neuwottu olet,
ei pidä olemaan ainoastansa jongun tyh-
jän, paljaan, ja turhan ajaturen ja itse-
wijsaan tutkinnon, maan sinun pitää he-
ti, seka sinun pyhityxexes että sinun loh-
dutuxeres käyttämään kaiken kuin sinä
Raamatusa löybac uskowaisten autuude-
sta tasa ajaja: Rukoile sen siwusa Iu«
malata että Hän tahdois sen andaa tul-
la woimalljsexi sinun tykönäs. Muutoin
sinä petät itses ja ett löydä yhtään au»
luutta siinä, waan paremmin wedät pä-
älles suuremman kadotuxen. Mutta jos
sinulla on yxiwakainen tosi, että etsiä
syndeis andeexisaamista Christuxen were-
sä, että sitten sydämmen pohjasta kuolla
synnille ja elää wanhurskaudelle, niin
mahdat sinä kMtittin pitää koko Raa-
-3 ma-
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matun Jumalan Testamenttina, ,ja sinä
ett echehdy, jos sinä pidät itses kaiken
perillisiä, ja ustot että kaikki tyyni on si-
nun. Tämän on Pawali meille selkiöil'
la sanoilla opettanut i Cor. Z: Lug. 21,
22, 23. w. „Kaikki owat teidän oman-
„ne< Joko se olis Pawali eli Apollo, eli
„Kepl)as, taikka maailma, eli elämä, eli
„kuolema, taikka nykyiset eli tulewaiset:
„kaikki owat teidän. Mutta te oletta
„Chlistuxen; waan Christus on Jumalan.

Hywin on teille, jotka oikein tun-
netta ustowaisten autuuden tafä elZmäsa!
Autuaat oletta te, jos se teillä myös on

ttsetyösa: Ia ouluat oletta te, jos te myössen jaman oikein käytöttä.

Rukous.
Iss's!listfN Wavahtaja! Siua sc olet jota Mi'

dät v!ct lcbnyt autn ri. Autuas oli Elisa!»'
ldi joka ussoi sinnn päaUes. Autuas M n,«ii
Warm että hän Sirun Autu^t,,
wat kaMi nc jotka Sinun väällä uskomat, s,!lä
li heidän pidä hukkumaan waan ijankaikkincn e!ä>
ma sa«maan. Multa he owat autuaat myös
elnmäsä; He owat Sinun kansapcriltises ja G>,
nun luumijs iafenat. Sinä olet mcikan Pääm-
me. Kaiikti mitä Oinun on, se on mudan, »s<
fon kailtla. Se mcille op?>a, ja lainaa, <nä,»!
woimosa sen tunrnstaisimme, ja it-fttyöla scn sai'simme ja »miMiimme! Amen.

! Neljäs Sunnuntai Kolminaisuuden Pmwästa.
Jumala, joka on rakkaus, nloswuodattaloon rattaudcnsa mcille mei-

dän sydanunihimme Pchan Hengen kautta, ja tehköön meidät M-
kccnscuraiz-cns mtkaudcsa ja laupeudcsa. Poikansa, meidän Hnnu:
lesuxen Chriftuxen woiman kautta! Amen.

Herrasa! Lähteen josta
armoon uloswuotanntettälu-

mala annoi Poikansa meille Va-
pahtajasi ja kaikki Hänen rcmsans, osot-
taa meille Sakarias Kiitos tvirrcsansa,
Luk. i: Lug. 78. w. ja on „meidän lu-
„malamme sydammcstinen laupeus.,, Niinsanoo siinä Sakarias: „Mcioän luma-
„lamme sydammcllisen laupcudcu kautta
„on meitä etsinyt koitto Yltzälda.,, jämin
edeskäsm. Mikäpä se mahdoi olla kuin
saatti taiwmtaa Jumalan ylösallttama-
an sitä syndiin langennutta ihmisen fuku«
kundaa? Ei Hän meisä lcytäry yhtään
mchdoUiMttc» wcan sulan jy-nnn ja tur^

melluxcn. Ei ollut muusta sentahden jä«
lilla kuin Hänen sula armahtclemffens jo<
ka seuraawaiftsti taiwutti Hänen autta<
maan mcitc, meidän raadollisuudestamme
ulos. Sama Jumalan sydammellimi
laupeus on se jonga kautta koitto ylhäl»
dä, se on le-sus Christus Jumalan Poi'
ka, on ttsmyt meila Ewangcliumilla, jc"
kc> meille on tullut n,il da jotka sen ensi'l
owar julistaneet, ja on m)t meille
nattu, että nmllä mnhdais olla täydellä
nen tnrwa ja iza! kaikkinen aucuus,
cmmä me waan itse katumattomuudella
cstä sen waikutusta.
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Rakastetut Herrala! Niin hywäldä
luin se soipi korwifa,eltä saada kuulla sitä
suloista Ewangeliumia Jumalan sydäm-
ellisestä laupeudesta me,lle eseenasttetta-
wan ja sillä taivalla kaiken lohduturen ja
autuuden oikiaa lähdettä meille aroatta-
Mn, niin tarpeellinen on se myös että
mchm Jumalan sanasta uskollistiti teroi»
tltaan, kuinga m?id>u< pitää cmdaa tai»
wnttaa meitäm sydammessiseen laupeuteen
nmdan lähimmaistänime kohtaan, jos me
NM», tahdomme ilolla ammundaa armon-
tvttta Jumalan tarweydm lähteestä, eli
alituisten nautita Hänen sydHmmemsta
laupmttans eikä tehoa itsiamme siitä 0-
sMmixi armottomliudella, niinkuin se

palwelia Matth-iZ: 3ag.
w. Sillä niinkuin rakkaus on

Jumalan korkein omaisuus, niin on myösse Jumalan lasten omainen tundomcrkki,
cltä he seuraamat heidän taiwaallista I-
Mn a rakkaudesa ja lallpeudefa»

Tätä tahdomma me Lasnäolewasia
Ewangcliumista likemmalda neuwoa ja
opettaa. Rukoilkamme Herraa, että Hän
Mm tahdois lainata Pyhän Hengensa
armoa ja wäkewätä apua. Sitä me ru-
koilcmma hartahassa Herran rukouMa,
Fä meidän, joka w.

Ewangeliumi, Luc. 6:36-42.
aikaan sanoi Icsus Hänen Opttnslap»

sillansa: Olkaat scntähden lanoiat, minknin
l"d,°m Isännin l«u»ias on. 37. Älkäät dnomitko,
"ll> teitä dnomittais , ällät sadatelko ettei teitä
«telViis.- Undeexi andasaat, niin teille andecxt.
«»«taan. z8» Andakaat, niin teille annetaan:bw»n mitän, likistetyn, sullotun ja "litsew!!!)'
>«!>>«!, he andawat «idän helmaanna l Silla j!»i-
'l M mitalla jolla te mittastta, pitää teille j«l<
'"»s mUattamaan. 39. Multa Hän sanoi heille
"'««unu? toitaako sokia sokiata taluttaa? Eikö he
Alemmat hautaan langee? 40. Ei ole Opetus»
'A ylitse Mestarinsa. Mutta jokainen on täydet»

linen, kosta j,än sn niinkmn hänen Mcsiarinsa.
Mutta wingas näct laiäkau joka oil weljes

stlmas: waan ett hawaitse malkaa joka on oma!»
silmasas? 42. Eli kuingas taidat sanoa wcljel'
les? weljeni.' pidäs! minä otan raiskan joka on
silmnsas, ja ett itse näe malkaa joka on omasa
silmasas? Sinä ulkokullattu! ota ensin malka o»
masia silmMs: ja katso sitte jos taidat ottaa r«»
iskän )oka on w.ljes silmasa-

Mösluetun Textin johdatuxen jatkeen
tahdo mma me Herran nimeen tutkistella:

Jumalan Lasten sydammclWa
Laupeutta.

i:<? Ruillga -He sen oppiwar Taiva-
allisista Isästänsä.

2.-« Ruinga He sirä harjoittawar, ja
z:o Rliinga se rulee Heille palkicuxi

lunlalalda uloosanomacromalla lau-
peudella.

„Se laupias luniala sa Isä taiwa-,,asa andakoon meidän nyt myös ilolla
~ammundaa Hänen ijankaikkisen rakkau-
„densa lähteestä, että me timän kaiken
„hywin ymmärtäisimme, harjoittaistmme
„sita oikein kaikesa meidän elämäiamme,
„ja nautitsisimine Hänen loppumatoinda
„laupeuttans täällä ajallisesti ja sitten kai-
z,kesa ijankaikkisuudesa! Amen./,

Tutkindo.
Ensimmäinen Osa.

CDeidcm Ewangellumi - Textimme alu-sa, hawailsemma me „kuinga <lu-
„malan lap'et opviwat sydämmellisen lau-
„peudensa Taiwaallisesta Isästäns.,, Sii-
nä luemma me: „Olkaat laupiat, niin»
„kl,in teidän Isängin laupias on.„ Nä-
mat sanat johdattamat meidän takasin e«
dellakänwäiseen wärsyyn, josa seisoo: „Ra<
,/kasiakaat teidän wihollisianne, ja teh-
osi »n „käät
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>,käät hywää, ja lainatkaat, ja älkäät
„mitään siitä toiwoko: niin teidän palk-
kanne on suuri, jateidän pitää olemaan
„Mmmäisen pojat, sillä Hän on laupias
„Mtämättömiä ja pahoja kohtaan.,, A-
settakamme näiden sanan rinnalle se, mi-
tä meidän Wc>pahtajamme puhuu Matth.
5: 44, 45, 46, 47 ja 48 w. mutta ot-
takamme samalla tarkasti peräänajatel-
laxemme, kuinga Herra lesus suurella
ja erinomaisella painolla meille silmäin eteen
asettaa Taiwaallisen Isänsä Hänen rakkau-
densa, hywyydensä ja laupeudensa har-
joittamisesa ja osotuxefa ihmisiä kohtaan.
lesus tahtoo, että meidän siitä pitää tun-
demaan ja päättämään mingäkaltainen
Jumalan omainen luondo, mieli ja sn-
dämmen laatu on meitä kohtaan.

Sinä taidat ajatella: Kuta on Her,
ran mielen tiennyt? Kuka on niin taita-
ma ja wiisasv että hän taitaa uloStutkis-
tella Jumalan omaisuudet ja sen Taiwa-
allisen Isän Jumalallisen luonnon? Koh-
datarensa tätä sinun wastustamistas,niin
hawaitse, että Herra lesus ottaa sinua
Maskuin kädestä, ja osottaa sinullo,
kuinga sinulla jokapäiwä on silmäin ede»
st se, josta sinä saatat paremmin, helpom-
masti ja täydellisemmästi kuin suusanasta,
oppia tundemaan Jumalan sydämmen,
mielen, luonnon ja omaisuudet. Näetyän
sinä,' mingäkallaiset owat maa-
ilmasa, kuinga he ei ainoastansa heikkou-
desta joudu horjahtamaan monesa asiasa
ja sillä ei muuta ansaitse kuin rangaistu-
jen; Mutta myös suurimmaxi osari ilki'
wallaisuudesa asettamat itsens Jumalala
wastaan: He wäärinkäyttäwät sekä elä-
män että myös muut lahjat, jotka Ju-
mala on andanut ja jokapäiwä andaa
heille; Kaikki nämät he wäärintayttä-
mät syndiin, ja ehkä omatundo ja Juma-
lan sana nuhtelee heitä sentähden, ehkä

he myös itsetyösä tulewat kuritetuin, niinei he kuitengaan paranna itsiäns, waai,
jota pitkämjelisembi Jumala on, sitä e.nämmin ja wapaehtoisimmasti he täyttä,
wät syndimittansa. Jos sinä peräänajat,
telet tätä; jos sinä sen siwusa tutkit ku.inga sinä mahdaisit tehdä jos ne ihmisetjoiden ylitse sinä hallitset, mainitulla la-malla eläisit sinun kansaS niinkuin he k»i<
tengin elämät Jumalan kansa; EtttM
sinä pian herkiäis kärsimästä senkallaisiahirwiää kiittämättömyyttä jahirwittäwäa
häijyyttää ja ynseyttä; warsingoon si.
na pitkittäisit siinä että alituisten ofottaz
heille uutta rakkautta hywyyttä ja lall«
peutta, ja että hauskata heille hywiä G
ta hywäin töiden päälle? Jos sinä M
tutkit, niin kuule myös, kuinga Herra
lesus opettaa sinun ylösnostamaan sil»
miäs ja katsomaan kuinga paljo hynMse taiwaallinen Isä tekee ei ainoastani
Hänen uskollisille ja kuuliaisille lapsillens,
waan myös epälukuisille pahoille ja kiit-
tämättömille ihmisille: „Hän tekee heille
„hywää, andain taiwaasta sateen ja he-
delmälliset ajat, täyttäin heidän sydäm-
„mens rualla ja ilolla. „ Apost. Tel. 14:
17. „Hän saldii auringonsa koittaa niin
„pahain ylitse kuin hywaingin, ja cmtm
„sataa, niin määrille kuin wanhurökahil»
„!ekkin, sanoo lesus,, Matth. 5: 45« hedellä meidän Tätiämme. Täsä näet
sinä silmäis edesä, ja sinä naulitset itse
hamasta sinun lapsuudesias aina tähän
hetkeen saakka kaikki nämät hytvät työt;
Sinä tiedät omasatunncsas, että juun
sinä olet yxi niistä jotka ei taida kerska'
ta siitä että he wielä owat, niinkuin o!is
pitänyt, oikeinkäyttäneet ja wiljelleet W
dengsän ainoan hywän työn, mutta M
lä häwyltömästi määrin käyttäneet m<M
da. Sentähden pitää jokapmwä ja ltje'
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tyU stn tiedon elämällä latvalla täyttä-
mää» sekä sinun filmäs kuin myös kor-
was, että Jumala on itse rakkaus ja
laupeus, niin että Hänen armonsa' rik-
fous on sinulle .kokonansa käsittämätöin,
niinmuodoin kuin sinä ett ollengaan ba-
waitse sinun sydämmes oleman luonnos-
tansa niin mieldyneen ja sen laatuisen.
Midan Wapahtajamme käskee meidän
htsos Jumalan päälle. Katso, millinen
Hin on: Niin ja niingin tekee se taiwa«
allinen Isä, joka kuitengin on se kaik-
kein ylimmäinen ja taidais yhta-haawaa
turmella kaikki ihmiset. Jos sinä nyt
tahdot olla sen ylimmäisen lapsi; jos si-
nä myös tahdot sinun, mieles laadusta
tawoistas ja menoistas muita ihmisiä koh-
taan, tuttaa sixi, niin sinungin pitää o-
leinaan samalla tawalla laupian kuin Hau
laupias on: Sinun pitää aina pitämään
Wmmes täytettynä laupeudella ja rak-
laudella, ehkä ihmiset myös ci oliskaan
mahdolliset sinun rakkautees, ja stttengin
ivaikka h? myös ynsiästi wahingoitsisit si-
ma ja tekisit sinulle kaikkea pahuutta.
Silloin saatetaan sinusta sanotta toden
»erästä: Katso, tuosa on yxi stn kaik-
kein Rorkeimman 2.apsi, katso, tämä
tekee niinkuin Jumala tekee; hän rakas-
taa »vihollisiansa; hän siunaa niitä jotka
Mä sadattawat;hän tekee niille hywää
IM händä wihaawati; hän rukoilee nii-
den edestä jotka händä wayingoitsewat ja
wamoowcit; ei hän kabso sitä jos se on
men tuttunsa ja sukulaisens, heimolainentii wieras jolle hän hywää tekee, jos seMisuudella tundce hänen hywän työn,
l? el> ei, jos se on siihen mahdollinen eli
!>, jos hänellä on hywän työnsä edestäftaan odotettawana eli ei; waan hänMe sille etlä hän taitaa hywää tehdä:Han rakastaa aina, ja se tekee hänelle pa-

I

haa jos joku elää sopimatmnna ivastaan
ottamaan ja naulitsemaan hänen rakkaut-
tansa.

Ksffa meidän Vapahtajamme käs-
kee meidän seurata taiwacMsen Isansaesimerkkiä erinomattain siinä, ettei mei,
dän pidä ainoastansa rakastamaan meidän
ystäwitämme, maan myös wihoMamme,
niin Hän johdattaa meitä ikässkuin jär-
jen alhaisesta opetus^siiasta, Sanansa ja
Ewangeliuminsa Ylhäiseen Ope l us-st iaan.
Täsä me saamma nähoä jotaan enambää
kuin luonnollisen auringon, jonga Juma-
la andaa koittaa niin pahain ylitse kuin
hywäingin, enämbää kuin luo.inolliscu sa-
teen, jonga Jumala andaa langeta niin
määrille kuin wanhurskaillekkin. Niin
seisoo siinä kirjoitettuna: „Niin on
„mala Maailmaa rakastanut, että Hän
„cmdoi Hänen ainoan Poikans, että lo-
skainen kuin nstoo paollensa, ei
„pida hukkumaan mutta ijankaikkisen e-
„lämän saamaan;,, Ish. 3: 16. Ia
taas: „lumala ylistää rakkauttansa mei-
„tä kohtaan, että kossa me wielä syndi«
„set olimma, wielä Hänen wihollisens 0-
„limma, on Christus meidän edestämme„kuollut;„ Rom. 5:8,12. „Siinä on rak-
kaus, että Hän rakasti meitä ja lähetti
„Poikans sowinnoxi meidän syndeimme
„edestä, että me Hänen kauttans eläi-
„simme;„ i loh. 4:9, io. „Ia katso-
„kaat, mingäkaltnisen rakkauden M on
„meille osottanut että me Jumalan lapstxi
„nimitttään.,, 1 loh. 3 : 1.

Kuitengin ei ole tämä wielä kaikki
kuin saatettaisiin ja pidäis sanottaa, jos
aika myöben andais, lawiammaxi ftlilyxe,
xi tasa asiasa, kuinga meidän pitää oppi-
maan sydämmellisen laupeuden meidäi? tai-
waallisesta Isästämme- Herra lesus on
ainoastansa johdattanutmeidän ylöhwalais-

tu«
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tun .ymmärryxen ja pyhän Sanansa Skou-
luun eli Opetussiiaan, että me siellä opette-
lisiimma jaopetettatsiin kaikkena meidän e-
lämämme aikana, ilman että kuitengaan sa-
attaa täydellisesti käsittää Jumalan sydäm-
mellistä laupeutta. Mutta mitä me siitä o-
pimma, sen ei meidän pidä andaa jäädä pal-
jaaseen tjetoon, waan osottamaan itse-
työsä, niinkuin se Taiwaallinen Isä on
osottcmut Hänen rakkaudensa. „Mitä i-
z,känä Isä tekee, sitä myös Poika niin
„tekce„ sanoo lesus Joh. 5: 19. Sa-
malla tawalla mitä Jumalan lapset nä-
kemät Ta «maallisen Isänsä tekemän, sitä
tekemät he myös niinkuin Hänen oikiat
Lapseus. Scntähden tutkistelkamme

Toistsa Osaft
Auinga "fumalan Lapset harjoittamat

lähimmäistänsä kohtaan sitä sy-
dämmellistä laupeutta, jonga he owar
oppeneet Taivaallisesta Isästäns. Mei-
dän Textimme puhuu sangen selkiästi täs-

kosta siinä seisoo: „Älkäät Duomitko;
„Hlkäät sadatelko; 'andeexi andakaat; Am
„dakaat-„ Niin tekemät Jumalan lapset. Ei
he Dnomitse, ei he sadattele; He andeexi an-
halvat, he andawat, se on:'Heillä on sy-
dän joka on täynnä rakkautta, lemdeyttä,
ystawällisyyttä, hywyynä, palwelewai-
suutta- Sanalla sanoin: Heidän uusi
kuonoonsa, heidän Jumalalda Lahiottettu-
Pää-omaisuudensa on se, ettei he nyt e-
nää etsi omaansa, niinkuin st tnrmeldu-
nut lubndo tekee, maan tekisu kernaha-
sti kaikille ihmisille huwää: Heidän sy-
dämmensä on rakkauden lähde, jota he
ei tuki ja salpaa, maan andawat sen a-
lituisten kuohua ja jakauta lukemattomixi
wesi suonixi ja wirroixi. Niinkuin asian-
haarat itsekusakin tila.a waatiwat ja so-

piwat, osottawat he rakkaudensa ja lau,
peudensss. Jos he kuulemat lähimmäj,
sensä pahoin puhuman, niin ei he ennät,
tele händä duomitsemaan jalangettamaan,
maan käändäwät kaikki parahin päln,
niin paljo kuin tapahtua saatta. Josjoku heitä jollaan tawalla wahingoitfte,
niin he andeeri andawat kernahasti ja sy-
dämmestä. Jos he näkemät jongun tar«
witsewaisen ja ahdinaosa olewaisen, NW
he owat kansakärsiwällisel, ja se on he><
dail ilonsa, kosta he jollaan tawalla jo
josakin assasa saattamat händä auttaa.
Meidän Vapahtajamme puhu>u mertau-
xen tawalla meidän Tertisämme: Tai,
raako sokia sokiara talmraa, ja nim k,

dcskäsin. Hän tahtoo sillä opettaa, ettei mei-
dän itsepäisesti pidä duomita muita, kostase meille näkyy juuri kuin heisä puutos
rakkautta eli muita awuja, maan itsekun-
gin pitää enstn katsomaan ilsepäällms,
hänen oman owensa edus pitäi ensin
lemaan rikattomari laastun, se on, H5
nen itsensä pitää ensin.oppimaan kaikkea
hywaa, ja puoleldansa'hajoittamaan sy-
dämmellistä laupeutta lähimmäistänsä 'eh-
taan Jumalan esimerkin jälkeen. Jos
tämä on meidän täysi totemme, niin tai<
damma me sstte kokia somahilla sanoilla
ojendaa muita. Tästä me näemmä kM>
ga Jumalan lapset harjoittamat sndäiN'
mellistä laupeutta lähimmäistänsä kohtaan.
Niin usein kuin muiden wirhet ilmanduwat
heidän silmisäns eli he kuulemat niistä puhus<
ta wan, niin ajattelemat he itsepäällens;
Lähimmäistsäns näkemät he omat pu"
tuensa ja wirhensä; he omat ensin >a
edellä kaikkia huoliwaiset parandamaan
itsians, ja kuin he sitte saamat tilan ia
se tapahtua taitaa, niin oikasewat he mie-
lellä hywällä lähimmäistänS te.wcellisten
muistutusten kautta, ei panetuxen M".
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nöstä waan wilpittömästä rakkaudesta ja
kansakärstwällisyydestä.

Jos aika myöden andais, niin tait-
teisiin ji pidäis myös paljo e.iämtnln
puhuttamaan siitä kuinga Jumalan lap-

set harjoittamat sydämmellistä laupcuttans.
Kuinga he sen tekemät, on nyt Maskuin
ainoastansa yhdellä sormella kohti koko-
lettu. Itft meidän pitää lawiammalda
peräänajatella tätä asiata Jumalan Skou-
lusa, ja samalla wirjästi sitä kaikkia har-
joittamaan,mutta erinomattain katsomaan,
lesuxen Christuxen päälle sen „lu-
„ma!an kunnian kirkkauden ja Hänen o-
„lem»rensa juuri kuwau,, päälle, joka
omalla esimerkillänsä on asettanut mei-
tm silmäimme eteen sen suuriinman rak-
kauden ja laupeuden todisturen, siinä
M Hän kuoli meidän edestämme „ko-
„ffa me wielä syndiset ja Hänen wi-
Misensa olimme/, niinkuin seisoo ja
mainittu jo on, Rom. 5. Wielä jälM
on tutkisteldawana

Kolmannesa Osasa
6luinga tämä Jumalan lasten sydäm-
>3V mcllmcn laupeus lahiinmäistänsa
kohtaan rulee heille Jumalalda palkicu-
fi ftdämmellisttlä laupeudella. Niin-
muodoin kuin He ei Duomitse niin ei
heitä myöskään duomita: Kostei he sadat-
tele niin ei heitäkään sadatella: Kossa he
ondcexi andawat, niin heillekin andeexj
annetaan. Kossa he andawat, niin heil'
le myös annetaan, ja ei niin wahöäkuin he andawat, waan.hywä mitta,
likistetty, sullottu ja ylilscwlwtawa, pitää
heidän helmahansa annettamaan. Sillä
ehkä he owat wähängin cndaneet, niin
Mt he kuitengin andaneet enämmin, jos
« olisit woineet; se olis ollut heidän i-
'"nsa, jos He olisit saattaneet andaa La-

I

himmäisellens hywin paljo. Tämän nä-
kee Jumala. Sentähden Hän mittaa
heille takasin scmmlla mitalla, jolla he
owot mitanneet muille, ja niinmuodoin
kuin Häneldä es puulu waraa, niin Hau
palkitsee ei ainoastansa heidän työnsä,
waan myös heidän hywän tahtonsa. Jos
he ei wui enämmin itsetyösä, waran puu-
toxesa, kuin ainoastans wuodattaa lau-
peutta pisaroittain, niinkuin se köyhä les-
ki, joka uhriarkkuun pani ainoastansa ka-
li ropoja, jotka kuitengin olit kaikki mitä
hänellä oli, kaikki hänen tawaransa, Mark.
ii: 42,44. loS heillä kuitengin sen si-ronsa olis sydämmesä meren laweudelta
rakkautta ja laupeutta, jonga he mielel-
läns tahdoisst pois jakaa jos he tcudaisit;
niin ei Jumala palkitsis pisaroittain heil-
le, niinkuin he owat andaneet, waanan-
dais meren laweudelta rakkautta ja lau-
peutta.

Katsokaat! Niin on Herra lesus
meidän Textlsämme selkiästi kyllä asetta-
nut meille silmäin eteen, kuinga se Tai-
maallinen Isä sydämmellisellä laupeudel-
lans palkitsee lapsillensa heidän sydämmel-
lisen laupeudens. Ei Hän meille ole mi«
tään welkaa: Me olemma Hänelle kaik-
ki welkaa,' ja emme suingaan saattaistehdä wähindakään, johon me emmä ole
welkapäät, ei ainoastans scncahden että
me olemma Hänen käswlans, Häneldä
luodut, waan myös sentähden että Han
on andanut meille Poikansa Lunastajaxi
ja osottanut meitä kohtaan lukemattomia
hywiä töitä. Se on myös armo ja lau-
peus, että me osotamme laupeuden mei-
dän Lähimmäistämme kohtaan: Sillä me
emmä ole ensingään siihen mahdolliset
että Jumala pitää meitä laupendensa wä«
li kappaleina: Saattaispa Hän ilman mei-
tä, tehdä meidän lähimmäisellemme hy-
-2 maa.
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wäa. Mutta kosta Hän kuitenain wil-
telee siihen meidän kättämme, niin on se
senkaltainen hywätyZ «Mä kohtaan, et,
temma me kaikesa ijankaikkisnudesa taida
Händä täydellisesti stn edestä kiittää. O mi-
kä sydämmellinen Jumalan laupeus se siis
on, että Hän palkitsee meille sen jota me kni,
tengin olimme welka päät tekemään! O mikä
laupeus, että Hän alituisten palkitsee oman
hywäntyönsä uusilla hywillätöillä, että Hän
meille maxcm omat lahjansa, jotka Hän en-
nen andanut on,kosta Hall taiwutti meidän
sydämmemme laureuteen ja lahjoitti meil-
le sekä tahdon että woiman hywää tehdä.

Tämä Jumalan?trmo-palkitseminen
ulottuu aikaan ja iankaikkisuuteen. Sil-
lä Hänen sydämmellinen laupeudenft» on
niin suuri, että Hän ikääs knin ei taida
säästää meidän laupeudemme ja hywäin-
jöidemme palkitsemista siihen saakka kuin
me tulemme pois ajasta ijankaikkisuuteen,
waan Hän alkaa runsahasakin maäräsa
jo meidän täälläkin oltesamme. Ei Ylp
täkägn kaunembata kilmottelemissa ole kuinse on, että Jumalan lapset ikäasknin kil«
woittelewat palkitfemisesa Taiwaalli'en I-
sänss kansa. He rakastamat Händä, sil-
lä Hän on ensin rakastanut ja sa-
nomat: Kosta Jumala on tchnyt laupeu-
den minun kansani, cmdeexi annanut mi-
nulle minun syndini ja otanut minun
lapsexensa, niin tahdon minä myös ker-
naasti ossttaa ja harjoittaa laupeutta,
minä tahdon kernaasti andeeri andaa sille,
joka minulle pahaa tekee, kosta Jumala
on minulle myöden andanut minun kym-
menen tuhannen leiwiskäisen Velkani: Ei
ikääs taida minun lähimmäiseni wahin-
goittaa minua niinpaljo kui, minä olen

Hän ei ainoastans yhtahowin anna mi-
nulle sitä, andeexi, myös siihen ty-

kö, tefee minutls ulossanomattomasti pai.
j> hywäa, niin tahdon minä samassa la-
malla käyttää ilseni lähimmäistäni kch
taan. Tämän päälle he sitten rohkiGkäymät ja käyttämät sen kuin he nain o.
wat, panneet mielehensä. Sen näkee sii-
te se Taiwaallmen Isä, »a niin usein kuj»
joku Hänen lapsensa harjoittaa jotaan
laupeutta, on Hän heti wakmis jonW
armo-palkan kansa. Tämän taas IMH,
ilsee Jumalan lapsi, ja tulee ylössyW.
tyri sey kantta wlelä enämmin kiitollismi-
teen: Osoltaa itsenS nyt sitä rakkaM-
semmaxi Lähimmäistäns kshtami. Sillo-
in taas tulee Taiwaallmen Isa uuden pal-
kan kansa. Tämä rakkauden kilwottclmi-
nen Jumalan ja ustswaisen sjelun wä«
lilla päällcstisoo ja niirkaumankm
Jumalan lapsi täällä maan päälle oleskelee.

Mutta paras tulee wiimeiseltä. Ju-
mala andaa kyllä täällä itsekullenaililap-
sellens hywän mitan, likistetyn/ sullot!!!,
ja ylitstwnotawassen, Hänen helmaach:
Mutta wiimeiseltä on armo ja lanM
täydellisesti wuotowa ylitse, juurikum los-
ka astia mereen upotetaan, niin ei
asiansa se astia tule täyteen, wam, kÄ
meren wesi on sen seka ylitse että all.!,
että myöskin ymbärillä kaikilda kulmilda.
Sillä silloin on Herra lesus sanowa niille
jotka Hänen oikialla puolellans omat!
„Tulkaat minun Isani siunatut ja
„takaat se waldakunda joka teille on ml-
„mistettu maailman alusta: Sillä mm
~isoism ja te ruokitta minun; m>!'ä
„noisin, ja te juotitta mi"un; Mna
„outo, ja te minun Huoneeseen onM!
„Alasii, ja te waatelitta mm!«n; S'"
„rasna, ja te opitte minua:
,/fanqina, ja te tuitta nnnun tyM
„Silloin wanh,rökaat, Händä wastaa<
„wat ja sanowat: Herra l kostas mena-

/,illM'
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Sinun isowan ja ruokimme sinun;
„Teikfa janowan, ja annomme Sinun
„juoda?. Kostas me näimme Sinun ou-
tona ja huoneeseen otimme Sinun?
„?.M, alastcinna ja waaietimme Sinua?
„E.i koskas me näimme sinun sairasna,
paikka fangina, ja tulimme Sinun ty-
,M? Niin «vastaa Kuningas, ja sanoo
„heille: Totisesti sanon minä teille: Sen
„kuin te otetta tehneet yhdelle näistä wä-
„Kimmisiä minun weliistäni, fen te teit-
tä minulle,,, Matth. 25: 34-40. Sil-
loin ei enää saateta kilwottrlla Jumalan
kansa rakkauden ja laupeuden osoluxesa ja
harjoittamisefa, maan Jumala tules sillo-
in Itse kaiken ja kaikkiin. Silloin ei se
mux, enää muutu, kuin että Jumalanlapsilla edksäseiloo Jumalallisen armon ja
laupeuden Christuxesa lesunsa, sula wil-
jckmmen ja nautitseminelt.

Sowitus.'
Kyllä se ei olis tarpeellinen Rakastetut

Herrasa, että tygöpanna nyt jotaan
niinkuin sowitusia siitä kuin nyt on eteen-
asetettu Jumalan Lasten sydämmellisesiä
lanpeudefta. Sillä itsekukin teistä, mi-
mm Sanan kuuliani, on saattanut, jos
han maan on tahtonut, sowittaa sen itse-tnsa. Omatundo on nopsa todi''aja, jase «n sentähden heti sanonut itftkullengin
hänen laupeudenfa lähimmäistä kohtaan,
jos se sydammesa löyyty: Kylli se on
wistuttanut: Et sinä tällä tawassa ole
Jumalan lapsi, jos ei kengään muu lie»
>t se, kuin ne jotka seuraamat Taiwaalli-sen Isän isimerkkiä sydämmelliscfä !au-
Midcsa. Sitä wastaan ne, joka owat
wytäneet armon Jumalan ttMnä, ne jot-
ka owat tulleet osallissri sylein andeexisaamisessa ja sen sswu'a saaneet muute-tun sndämmen, niin että he nyt iFkapäi-

wa harjoittamat rakkautta ja totista lau-
peutta, ne, sanon minä, owat saattaneethelposti sowittaa itsehensä sen jostame nyt
olemma puhuneet ja kaiken siwusa sanoa
jydämmesäns siihen Amen: Heidän onpitänyt ajatella: Se on tosi: niinkuin
nyt sanotaan, niin minä sen olen huo-mainnnt itsefäni.

taida minä kuitengaan laimilyZ-
dä, että panna wielä suurewbaa pailwt»
lisän sille sowituxelle, jonga itsekukin jo
on tehnyt.

Kuulkaat minun Astäwäni! Jos ja-
ku Ewaugeliumi-Texti wuodesa on teille
tarpeellinen, niin on totisesti se läsnäole-
wainen- Sillä ahneus ja armottomuus
lähimmäisiä kohtaan on yxi niistä kaikkein
suurimmista synneistä. Moni tulee kado-
tetun hänen ahneudensa tähden: Monen
pitää kärsimään ijankcnMsia waiwaa ar-
mottomnudensa tähden jolla he kohtaamatlähimmäistänsä. Sillä he ei ole Jumalaa
lapset, niinmuodoin kuin he ej ole lau-
piaat, niinkuin Taiwaallinen Isä lau-
pias on. Jos he nyt ei ole Jumalan
lapset, (ehkä he luulemat itsenst, niixi,
heidän ulkonaisen Humalan palwelluxen-
sa tähden) niin eihän he saata olla Ju-
malan perillisetkään, ei myöskään le-suxen Chrissuren kansaperilliset? Heillä
on esimerkki sen päälle rikkaasa miehefä,
joka näki Latsaruxen owensa edesä, eikä
andanut hänelle niitä leipä murusia jotka
poydalcä putoisit: mutta sentähden Hartmyös sai kärsiä senkallaista waiwaa ja
kipua helwe isä että hän tahdoi Latsaru-
sta menemään sormensa päätä meteen ka-
stamaan ja tulemaan sitten ja jähdyttä?
mää n hänen kieloänsä. Riin on käypä
monelle myös teidän seaianne, sotka nyt
rakastatte mammonata, joiden owen ede-
sä Latsarus makaa, ja jotka taidaisitte
3 hel-
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helposti löytä lukemattomia muitakin köy-
hiä ja wiheliäisiä, jos te hywää tahdoi-
sitta tehdä: Mutta te suljetta heiibä sy-
dämmennä. Niin on myös Jumala sul-

kema teildä sydämmensä ja taiwaansa,
jos te että katumaisella mielellä tunne tei-
dän rikostanne ja anna muuttaa sydan-
dänne että te olisitta Jumalan Mkeen
seurajat rakkaudesa ja laupeudesa. A?k!
Tundekaat ja tuunustakaat nyt teidän ri-
koxenne, kosta se teille tulee eteenaftte»
tuxi: Käykäät itse tygsnne: Käändy-
käät Herran tygö: Mukoilkaat Häneldä
andeexi kaikkia teidän svndejänne, mutta
erinomattain armottomuuttanne, niin ne
teille andeexi annetaan: Osottaksat sit-
ten itsenne uffollisixi Jumalan lapsixi sy-
dämmelllsella rakkaudella teidän lähim-
mäistänne kohtaan.

Mutta te jotka jo wllpittömäsä Ka«
tumuxesa oletta tundeneet teidän endiset
syndinne ja erinomattain iteidän laupeut»
tomuudenne ja armottomuudenne; Te jot-
ka niitä oletta andeeri »rukoilleet ja Ju-
malan armon kautta parandanett itsenne,
kosta te nyt harjotaitc, sndammellistä lall-
peutta! Älkäät itse pitäkö teitänne mii-
sahina; alkaat ylönkatsoko wnita. Ei
yxikäcm meistä kaikista ole wielä likimää-
rihingään osottanut kylläxi rakkautta ja
laupeutta lähimmäisellensä. Meidän pi-
tää totisesti osottamaan sitä wielä parem-
min, jos me tahdomme työsä ja totnude-

sa tulla kutsutuin sen ylimmäisen Lap,
Di: Me ergma ole wielä oikein alkamctsitä wgilnttua kilwoitusta joka pitää ole.-
maan Jumalan ja hauen lastensa waW.
Mutta niinmuodoin kuin Jumala itseen
opettanut teitä harjoittamaan rakkautta
ja laupeutta, niin mlnä ainoastansa »va-

roitan teitä, cttä te tästedes siinä Ma
runsahammat, ja muistatta, että se „jo,
„ka siunauxesa kylmää, sen pitää myis
„siunauresa niittämään,,, 2 Cor. y: 6.
Niin mena.äät siis nyt ja kylwäkäät sin-nauxesa, että te möys mahdaisitta niitää
siunauxesa; Mutta olkaat erinomattain
huoliwaiset siitä että teillä sisällisesti eli
sydannmsK mcchdais olla suuri rakkauden
ja laupeuden koko, ja että Jumala täyt<
täis teidän kokonansa rakkauden Hengel,
lä, niin että.te tästäedes mahdaisitte tei-
dän sisällisen laatunne ja luondonne suh-
teen olla, ja silloin löyttää „sen Vlim<
~mäisen läpsisi, jotka täällä omat har-
joittaneet laupeutta ja-pitää siellä sM
maa» laupeuden.

Rukous.
Sinä ijanfaikkinen Jumala! Anna Gim
sanas olla puliutAN lsimiauxesa: Pane se it>

sckungin muistoon, ja ryhdy scn kautta itsekun>!i!!
peluun ja sydämmehen, että hän tästä hetkestä M>
ka ei pyrkis muun perään, knln sen että lM <>>>

lis Ginun lapscxes, ja sen päälle todisturcxi D!'
tais edesiuoda sitte sen, että hän on lauviai/ n»"

kuin Sinä laupias olet. Tämä meille suo, o I»'
mala! Christuren tähdeu? Amen.

5. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwastä.
Meidän apumme on Herran tykönä joka Tainaan ja Maan tehnyt oi,.

liukastetut Herrasa! Apostoli andaa me meidän waelluxesamwe. 'Hän
VN meille ihanan opeturen jonga säl- Colotz. 3:1?. »Kaikki mitä Te t«m

- „puheella eli työllä, niin telMt kM
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„Herrcm lesuren nimeen, ja kiitäkäät lu-
„malata ja Isää HämnfautMisa.,, Tä-
n,än opetuxen annoi kyllä Apostoli Co-
lotzercille; mutta se on samalla myös an-
nettu muille, jotka owat saaneet yhtä
kalliin usson kuin He. Se cm kyllä to-
si että erinomaiset opeturet omat tulleet
eteenkirjoitetuixi, joiden jälkeen ei kaikkein
waan ainoastansa mnutamain tulee ojen-
na itsens heidän erinkallaisen tilans ja
Mynsä suhteen; niinkuin myös Pawali
edestuotuin Esipuheen sanain jälkeen an-
dcia mannoille, miehille, lapsille, »van-
hemmille, palkollisille, Isännille erinäisen
muroon ja warotuxen. Mutta mitä sii-
hen oppetuxeen tuiee jonga Hän andaa
meidän Esipuheemme sanoisa, niin se ko-
stee kaikkiin ilman eroitusta, niin moneen
km ikääs Christuiresta nimiä kandanee.

Mainittu opetus on yhteinen ei ai-
noastansa sentähden että se kolkee kaikkiin
uffowaistin, maan myös sen suhteen et-
tä se kostee kaikkiin lanohin ja töihin ; ja
senraawaiftsti on sillä tekemistä kaiken e-
desottamisen kansa, kuin ulkomaisten sy-
dMimsäkil» tapahtuu. Apostoli sanoo:
,/Kaikki mitä Te tcettä paheella eli työl-
lä, niin tehkäät kaikki.,, Kuingas olis
Hän taitanut puhua painawaisemmasti,
li!MDs taiss Hän andaa yhteisembää 0-
Msta ussowassten kaikista edes ottamisi-
!?", kaikista heidän sanoistansa ja tö>
stälisä, kuin tämä on?

Mutta itse Ooetus on se että Hei-ban „pifää tekemään kaikki Herran le-,<s»ren nimeen, ja niinmuodoin kiittämään"I"malata ja Isää Hänen kauttansa, „

k>i toimittamaan edesottamisens niin että
laikki totisesti tulee Jumalan kntonxi ja
Wyreri Chrissuxen kautta. Mitä HänAa p,Metalkottaa, kaitaan paremmin
Wttää jus tahdotaan tarkasti tutkistella

kaikkia .kuin edelläkäypi, aikain Eolosse-
rein tygö kirjsitetun Lähetys Kirjan i Lu-
gusta aina tähän 17 wärsyyn asti 3 Lu-
gufa. Silloin opitaan, kuinga huoliwai-
sesti Apostoli osottaa, mitengä „kaikki
„täydellisyys asuu Christurcsa,,, ja kuinga
ihmisen senlähden pitää tulemaan saate-
tuxi Hänen totiseen tundemileens, „tule-
„maan perustetuxi ja raketuxi Häncsä ja
„olemaan kiinitetyn ussosa,,, ja wihdoin
tulemaan täydelliseni Chriftuxesa. Joka
tälle Apostolin opetuxelle anvaa tykönän-
sä sijan, ja se ihminen joka toden puole-
sta sydammestänsä sen perään pyrkii että
Christus mahdais tulla Kaiken Hänefä",
Hän ymmärtää helposti mitä se merkit-see että tehdä kaikki Herran lefuxen Ni-
meen. Se ej merkitse muuta kuin että
tehdä kaikki ustosa, ja usson kautta, et-
tei mitään edesottaa oman päänsä jäl-
keen, josta ei tietä aiwan tarkkaan josse-
kelpaa taiwaalliselle Isälle Christuxesa Ie»suxcsa, cli jos se tulee Hänen kunniaxen-
saja jos Händä taitaan sen edcstä kiittää ja
ylistää, että Hän Christuxen kautta on
lainannut meille armon että niin ja niin-
gin puhua eli tehdä.

Niinmuodoin on kaikilla ussowaMa
Mäkinainen opetus jonqci jälkeen heidän
tulee itsens sanuijansa ja töisän-
sä. He mahtawat ainoastansa kysyä it-
stldans kaiken simula kuin heillä on pu-
huttamana eli tehtäwänä: „Saalanqo
„minä tehdä tämän kaiken Herran le-„suxen nimeen? Soatango minä myös
„tämän edestä kiittää lumalata ja Isää
„Christuren kautta?,, Jos nr,t heidän sy,
dämmensä on oikiamjelinen Christuresc,,
niin tulemat he totisesti johdatetuixi oikial-
le retkelle niiden terweellisten sanain kaut-
ta joiden tygö Apostoli meitä osottaa edel-
läkäywäisen 16 warsyn alusa. Sen iäl«

keen
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teen mahtawat he olla iloiset ja hywillä
mielin kaikesa heidän puheesania ja teke-
misesänsa, ja, jos minä nyt jo saan niin
sanoa, ustosa „heittää ulos werkkonsa
Herran Zesuxen kästysta.

Rakastetut Herrasa! Me mielimmä
meidän Tenistämme lawiammalda puhua
tästä asiasta sen armon kautta jongalu,
mala lainaama on. Me saamma kuulla ku«
inga weröoc niin pitää ulosheicertämään
että siitä laitaan, odottaa Jumalan siu-
nausta. Rukoilkamme jlumalalda Hä-
nen Pyhän Hengensä woimallista apua
ja kansawaikutusta! Isä meidän joka u.

Ewangeliumi, Luk» 5: 11.
tavahdui, koska Kansa lungi. Hänen ty<

gonsä kuulenwan Jumalan sanaa, että Hän
seisoi Gcnctfarethin meren tykönä. 2. Ia näki
kari «venhettä olcwan meren tykönä; mutta kala<
«ichet olit niisiä lähteneet ja pesit »verkkoja. 3. Niin
Hän meni yhteen wcnhesecn joka oli Simonin,
ja käski hänen wähän maasta uloslaffea; ja Han
istui ja opetti Kansaa wenhestä. 4. Mutta kuin
Hän lakkais puhumasta, sanoi Hän Gimonille:
Wie sywälle ja heittäkäät teidän »verkkonne ava,
jalle. s. Ia Simon «vastaten sanoi Hänelle.' M"
siari! me vlcmma kaiken yön työtä tehneet ia em»
mä mitään saaneet! Mutta Ginun kastystas mi»
nn heitän ulos werkon. 6. Ia kuin he sen teit,
juljit he suuren Kalan paljouden, ja heidän tvert»
konsa rcpeisit. 7. I« »viittaisit kumpancillensa,
jotta olit toiscsa wenhcsä, tulemaan ja auttamaan
heitansä; Ia he tulit ja täytit molemmat wen<
heet, niin että he rupeifit »vajoinaan. 8. Kosta
Eimon Pietari sen näki, langeis hän lesuren
folwcn tygö sansben.' Herra! mene pois minun
tyköäki; Sillä minä olen syndineu ihminen. 9. Gil»
lä hämmästys oli hänen käsittänyt ja kaikki jotkg
Hänen lansans olit, Kalan saaliin tähden, jongo
lbe saaneet olit. io. Niin myös Jakobin ja Jo-
Hannelen Sebedeuren pojat, jotka slit Gimonin
Kumpanit. Ia lesus sanoi Simonille: Älä pel<
kää, tästedes sinä saat ihmisiä. 11. Ia he »vedit
weuhcet maalk ja ylönannsit kaikki, ja seuraisit
Händä.

Me tahdomma ylösluetusta teftistäeteenasettaa tutkisteldawaxi:
MciVän werkkomme ulosheittämi-stä Herran lesuxen KastyM.

Me tahdomme katsella:
i. Ruinga se tapahtuu.
2. Mingä siuuauxcn se myötänsä woo.

„Ustollinen Wapahtaja! Me heitäm-
„mä nytkin Sinun nimees ja Sinun ka'-
„ffystas meidän werkkomme: 'Anna Si-
„nä siihen siunaures! Auta ja anna taik-
„ki minestya, Amen!

Tutkindo.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa! Kosta me nyttch
>_M domma tutkistella Kuinga meidän pi-
tää heittää meidän wcrkkomme Herran le<suxen Kästystä, niin käsittää itsekukin hel'
posti, että me ermomattcnn heitämme sil-
mämme 5 wärsylle meidän TeNisämme.
Silla kosta Herra lesus sanoi Sinnonil-
le: „Wie sywälle ja heittMät teidän
„werkkonne apajalle,, niin wastaa han!«sanoo: ~,Mestari me olemma kaiken yln
„fyötä tehneet; Mutta Sinun kastrM
„minä heitän ulos werkon.,, Ei mahda
kengän ajatella että me täsä erinomat-
tain mielimma' itse Textin sanoista etsiä
ja edestuoda jotaan salattua ja peitettyä
asiaa. Itse asia on tämä: Mitä Si-
moni teki Christuxen kastystä ulkonaiseft
ammattiansa, sitä pitää itsekungin ««'

mään hänen ammatisans. Simoni o!»
Kalamjas, sentähden Hän piti werkko>c>.
Se tygötuli hänelle että heittää niitä a'
pajalle. Sen taas, jolle muu työ ja
ka päällepandu on, pitää myös Chnstu'
xen kasiysta tekemään sitä kuin häneltttygö'
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tygstulee. Meidän puheen-partemme on
Mimuodoin oteltu siitä että Simoni heit-
ti- wcrkkons apajalle, ja hamaitsce itse-
nikin ilman waiwaa, mitä sillä ymmär-
lttään kosta me puhumme ~meidän werk«
„komme ulosheittämisestä Herran lesu-
„M kässyn jälkeen.,,

Kuitengin että Asta mahdais tulla
U selwemmästi etcenasetetuxi, tahdom-
me me selittää sen Kolmella Kysymyxetlä:
i,Mikä meidän werkomme on? 2. Mitäse merkitsee että heittää ulos meidän werk-
komme? 5. Kuintza se tapahtuu Herran
Icsuxm kästyn jälkeen.

i. Mikä meidän werkkomme on?
W pitää itsekungin katsomaan hänen
wnkaans ja ammattians joka hänellä on
toimitettawcma, sillä sen me kutsumme
Hänm roerkoxens. Mutta meidän Mir-
kamme ja ammattimme on kahtalainen,
nimittäin Wreinen ja Erinomainen. Ih-
teinen on se joka ei koste ainoastansa mei-
hin waan myös muihin ihmisiin, ja mie-
li tnämmm Mihin jotka Christityixj fut-
suta,m. Erinomainen on se joka ei koste
meihin ja muihin samalla, waan meihinUinänsä ja jonga kautta me tulcmma e»
Aletuin muista heidän wirascms ja am-
Wiscms.

Selittäkämme tämä meidän Pyhä-
llä Ewangeliumistamme. Simonilla ja
niillä muilla kalamiehillä oli heidän yhtei«
nen ammattinsa, se on, he olit welwo-
tetutpalwelemaan Jumalaa, heidän Luo-
laansa , sillä he olit ihmiset: Tätä tekc-
Man he olit wiela likeisemmasti welwo-
tetut Jumalan Laista, sillä he olit myös
Fra?iit>.tt. Mutta heillä oli myös heidänerinomainen wirkans ja ammattms, niin-
muodoin suin he olit Kalamiehet ja sa-
!"an toimituxen kautta eroitttuk muista>ou!a oli muu wiran-keino harjoi-

tettawana, Sitte sait he taas toisen eri<
namaisen, multa paljota korkiamman am-
matin , koffa Herrasanoo Stmonillc: „M pelkää, tästedes„sinä saat ihmisiä.,, Tähän heidän uuteen
ja erinomaiseen ammattiins olit he myös
walmiit, jonga tähden fte ylöllandowat
stn endiftn, niinkuin me hawaitsemma sii-
ta wiimeiftstä wärsnstä meidän Ewange-
lmmisamme.

Niin se on myös kansa
meiftä. Meillä itsekullakin on Hänen
Ammattia siinä että me olemma ihmiset
eli järjelliset luondokappaleet ja wiela li-
kcmintn siinä että me olemma kastctut
Christu.ren nimeen ja kutsutaan Christi-
tyixi. Ahtelscn ammattms ja kutsumisen s
kautta on ilsekungin welwollisuus että e-
laä Luojansa kunniaxi, silla sen syyn täh-
den on hän luotu Jumalan kuwan jäl-
keen; että palwclla Christusta, sillä stn-
tähden on Chrisius wcrelläns ostanut hä-
nen ja Kasteesa ylösottanut hänen osalli-
sinneens. Tämän Nwusa on itseklillakin
meillä hänen Erinomainen wirkcms ja
ammatins, niinkuin ms Katekismuren Huo»neen taulufa näemmä ihmiset eroitttmxi
erinäisiin Säatyhin: Muutamat owat
Opetus-säädystä, muutamat Esiwalla»säädystä, muutamat taas Huone-säädy-
stä- Vanhemmilla on. heidän ammat-
tms, sensuhteen että he owat wanhem-
nmt; Lapsilla heidän ammatsins stnsuh-
teen että he owat lapset. Zos joku pal-
welee, niin hänellä palwelluxclanS on hä-
nen ammattms: Jos joku hallitsee mui-
den ylitse, niin hänen ammattms on että
pitää hallituxessans «vaari. Ia mm seon muidengin kansa.

2. „Mitä se rmrkitsce että htitM
„ulos meidän werkkomme?„ Se ei mer<
kitse mmita kuin että tehdä ja toimittaa

K mci-
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meidän Meistä ja erinomaista kutsumi-
stamme ja ammattiamme-, eli että puhua
ja tehdä- sitä kuin meidän yhteinen, ja eri-
nomainen kutsumisemme eli ammattimme
waati'".

Selittäkämme- myös täinä meidän:
Ewanqeliumistamme. Simoni ia ne jot-
ka Häneu kansans olib,. tekiwät, mitä
heidän yhteinen kutsumisens waadel, ko-
sta he työtä tekiwät, sillä ei Jumala ole
luonut ihmistä laiskuuteen waan työhön»
He tekiwät myös mitä heidän, erinomai-
nen ammattms waadei> kosta he kallasti-
wat ja sentähden hnttiwät heidän werk».
kons apajalle.. Kosta he sen> jälkeen olit
tulleet ihmisten<kala-miehixi, heittiwät he
ulos tämän maailman mereen Ewanaelm-
min werkon, eli pyytiwät saada sieluja
Ihristuxelle^

Samati se on itsekUngm> meidän kan-samme. Meidän yhteinen kutsumisemme-
tuoo sen myötänsä että me teemmä ja
toimitamme iotaan: Että me innoilla ja
töillä ylösrakennamma meidän Lähimmäi-
stäm, sitä waatii meidän nbtemen Chri-
stillisyydemme kutsumus». Mutta että it-
sewllakin ei ote kaikellaista, waan hänen
oma työnsä tchtäwänä, niinkuin hänen
ikänsä ja- säätynsä waatii, siinä seisoo
Hänen erinomaisen ammattin ulos har-
joitus. Jos joku on Opettaja, niin hän
heittää ulos werkkons, niin usein kuin
hän tekee sen mitä Opetus-wirka waatii.
Jos jokm on EsiwMan^persona, nnn häni
heittää ulos werkvns koffa hän hallitsee;
Jos joku on Huone-säädysä, niin hän
heittää ulos werkkons, kosta hän tekee
sen, mitä hänen ofaldansa iamasa säädn«
sä tehdä tulee». Wanhemmat- heittämät'
ulos heidän werkkons, kosta he hywin y<
lös kaswattawat Lapsens: Lapset, kosta
he ahkeroitfewat- olla kuuliaiset Wan-
lMMiljens °: Palkolliset kosta he tekemät

mitä heidän siinä valwelluxesa tehdä tu,
lee johon he otetut owat, ja niin edts,
kasin.. Mutta mitäs se merkitsee että

3. lesuxen Käffyn jälkeen
~hejttää ulos werkkons?,, Se sisällensHkäsittää kari astata.

~ Että niin elää ja niin toimittaa
yhteistä ja erinomaista ammattians eli kut-
sumisians, suin Christuxen sanain kansa
on yhteensopiwainen:

2. Ettei asettaa ussallustans työhins,
sukkeluuteens ia ulkonaiseen tilasunteens,
wa«n Jumalaan ja Hänen Armo lupa<
uxiins Christuxeia I?suxesa',.

Tämän me myös saatnmma selittää"
meidän Pyhästä Ewanaeliumistamme.
Simoni sanoo: „Sinun kästystäs minä
„heitän ulos werkon.,, Siina teki bän-
Christuxen sanain jälkeen: „Heittäkäät'te>
„d<fn-werkonne apajalle., Mutta ei>Simoni
tätä tehdelänsä asettanut' ussallustans- työ<
höns jasukkeluuteens kalastamisesa,efmyl§<
kään ulkonaiseen tilasuuteens, sillä hän
tiess kyllä että hän oli työtä tehnyt M
yön, joka on lomahin kalastamisen aika,
eikä mitään saanut;- nyt päiwällä taisi
hän sentuhden sitK wähemmin odvtto» jo<
taaw kalan-saalista. Hän luotti IMen
sanohin jotka kassit: „Heittäkäät teidH»
„werkkonns apajalle.., Hän ustalsi niin<
muodoin Jumalan Kaik?iwaldiajsuuteeni«
Christuxen uskollisuuteen ja totuuteen»
Nim se myös tapahdui kosta Hän ja hä-
nen Kllmpanins senjälkeen tulit ihmisten-
kalamjehixi- Silloin käyttiwät he itstn»
Christuxen sanain jälkeen jotka näin kun-
luit: „Menaäät kaikkeen maailmaani'
„opettakaat kaikkia kansaa:,, Ei he myös
luottaneet heidän toimenens ja sukkeluu-
teens että taitaa käändää ihmisiä, waan
siihen ssunauxeen, joka oli Ewangelt^
mille luwattu.. ,

.

- Taii"
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Tästä meidän kaikkein nyt pitää op-
pimaan heittämähän ulos meidän werk-
fomme Herran lesuxen kaffystä. Kosta
,ne puhumme eli teemme jotasn, se mch«
taa sitten kostea meidän yhteiseen eli eri-
nomaiseen kutsumiseem, niin pitää mei-
dän tarkasti katsomaan perään, ettei se ta-
pahdu meidän Herran lesuxen Christu-
rcn, Hän<n Apostoleinsa ja Prophetain-
sa sanoja wastaan, waan niiden jälkeen.
Kosta me sitten teemmä sen, ja ei muu-
ta, kuin yhteensopii meidän kutsumisem-
me ja Jumalan sanan kansa, niin pitää
meidän kaikesa työsämme asettamaan u-
Muxemme ei itjehemme la meidän kat-
umme tekohin, ei myöskään weidän toi-
mehemme ja «viisauteemme, waan Elä-
mään Jumalaan yxinäns ja Hänen ar-
mollisiin lupauriins Christuxesa'lesuxesa,
M sillä tawalla turwallisesti pitkittämään
meidän työsämme ja kutsmuise/amme, eh°
ka se näkyis ettemmä me sais mitikään
eli myös aiwan wähän toimeen. Kosta
»>e näin teemmä, niin me heitämmä ulos
meidän merkkomme Herran lesuren käs-
kystä. Nyt tahoomiua me eteenafettaa

lalkimäisesä Osasa
"HHingH siunauren se tuopi myötänsä

että me hcitämmä ulos meidän
"werttomme Herran lesuxen käffostä.
"Koffa se sen teit, suljit he suuren Ka-
ilan paljouden, ja heidän werkkonsa repei-
"!>t< Ia wiittaisit Kumpaneillens, jotka
»olit toistsa wenhesa, tulemaan ja autta-
jaanhe, tänsä? Ia he tulit ja täytit mo-
Mmatwenheet, niinettä heruveisitwa- ,
Maan, „ luemma me Textin 6 ja? wär- >
W. ,

,

Näisä sanoisa näemmä me mikä sm- ,naus Simonilla ja Hänen kumpaneillans i
K

siitä oli, että he Herran lesuxen Kästy-
stä heittiwät i,los werssons. Mutta ston tapahtMut meille esimerkin ja esiku-waxi, että me kaikin mahdaisimmaoppia mistä monen wastunkäyminen tulee,
koffa he kuitengin ei ole joutilaat waan
wiriät heidän kutsumisesans. Kyllä wttk-
ko cheitttaän ulos, mutta ei Herran le-suxen kässysta. Mitä tämä merkitsee ja
mitä tähän waaditaan, olemma me jo se-littäneet- Se on silminähtämä, että san-gen Harmat owat siitä huolima,set, kuin-
ga he mahdaisiwat puhua ja tehdä sitäkuin Misesti yhteensopii Jumalan sananja tahdon kansa. Se on julkinen asia,
että wähin osa asettaa «ydämmelWn ,

tisen ja welwollisen ussalluxen Eiawän
Jumalan ja Hänen armollisten lupausten-sa päälle Christuxesa- Sentähden ei ole
myös yhtäkään siunausta Heidän sanoil-lansa IöMM.

Kuitengin pitää meidän tasa wclltta-
mattömästi mieleenjohdactamaan, että se
ulkonainen siunans joka, niinkuin TeM-sa seisoo, annettiin Simonille ja hänenKllMPMieillens, ti annettu sentähden et<
tÄ tehdä heitä rikkahiki, waan että Chrll»
stus olis tullut kunnioiteturi, ja jokainen
hawainnut Hänen ihmetyöstänsä että hän,
Herra lesus, oli se luwattu Messias:
Sentähden löydämmä me myös, että Si-
moni ja hänen Knmpanins s,y!önannoit
„kaifki ja seuraisit HHnda.,, Niin pitas
meidän myös tietämään, ettei meidän tule
ajatella että Jumalan siunaus juuri ja ai<
noastans seisoo ajalliftsa Silla
ehkä se ajallinen rikkaus pitää josakusa
päällekatsannosa kutsuttamaan Jumala»slunautexi, niin. tiedammä me kuitengin
että Jumala silla enimmäsii rawitsee tä,
män maailman lapsia, itäaskuin lapsi-
-2 puo-
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puoliansa, „joiden osa on täsa elämäsä,
„joiden watsan Hän täyttää tawarallans,
„joiden lapset rawitaan, ja jotka jättämät
„tähteensä lapsukaisillensa.,, Psalm. 17:
14. Mutta kosta Jumala tulee kunnio-
teturi, Christuxen nimi ylistetyxi, ja sit-
ten meidän Lähimmäisemme palwelluxi
Jumalan järjestyxen jälkeen meidän kut-
sumisemme työn kautta; kosta me myössen siwusa pidämmä sen »voittona että ol-
la Jumalinen ja tytyä onnehemme, niinse on siunaus itsetyösä, ja niin taitaa
luonnollinen köyhyys olla paljota suumn-
bi siunaus köyhälle kuin rikkaus on sille
joka sen on saanut. „Se wähä kuin
„wa«hurskaalla on, on parembi kuin mo-
inen jumalattoman suuret tawarat.,, Ps.
3?: 16.

Kaikkein ennimmästi osottawat ne
wiimeiset wärsyt meidän Textisämme sen
siunauxen kuin werkon ulosheittäminen
Herran lesizxen kästystä myötänsä tuopi.
Siinä näemmä me kumga korkiat ajatu-
xet Simoni sai lesuxesta, ja kmnga py«
hä hämmestys käsitti kaikki hänen Kum«
panins kalan saliin tähden. Me näem-
mä sen siwusa kuinga Herra lesus joh-
dotlaa heidän ajatuxens tästä maalisestasiunauxesta torkiambaan, taiwaalliseen ja
Hengelliseen siunauxeen, jonga he Hänenjälkeen seuraannsesans olit saawat omille
ja muiden sieluille.

Kosta he kerran oikein yritit Chri-
stuxen kästystä ja heitit ulos werkkons,
menestyi st heille niin hywin ettei he ai-
noasians sen kerran nähneet Christuxen
kunniaa, waan saiwat myös awoimen ti-
lan, että jokapäiwä nähdä sitä samaa,
ja että myös johdattaa muita sitä samaahcnvaitsemacm, ja ynnä kansans ijankaik-

kisesti elämään Christuxen kansa kun-
nia sa.

Niin olemma myös me hawaitsewnt,
että, kuin me oikein opimma hengesH,
heittämään ulos meidän werkkomme Chri,
stuxen käffyn jälkeen yritämme senpäällt
turwalliststi ja pitkitämme sen kansa, niin
on Hänen siunauxens sekoittawa itftns
kaikkeen meidän tekemiseemme ja jättämi»
feemme, alituisten seuraama meitä mci,
dän wirasomme ja säädyfämme, ja K,
lewa, jota wanhemmaxi sitä ihanammat!,
siihen saakka että Hänen armonsa ja«f,
kaudensa ottaa meidän autuaan ijankaif,
kisuuteen ja ilahuttaa meilä niinkuin Ha',
nen siunatuitans.

Sowitus.
pakastetut Herrasa! Tams kaikki on

puhuttu ei suingaan scntähden
te sen ainoastans tiedaistttä ja muistaisit-
ta, ehkä minä myös sen kernaasti suoon;
waan että te kaikin tästedes totuudesa ja
itsetyösä mahdaisttta heittää ulos teidän
werkkonna Herran lesuxen käskyn jällcm.
Niinkuin Ml'na jo olen sanonut, etta Pa-
walin ihana opetus Coloss. 3: 17. m
niin yhteinen että se kostee itseklchungin
joka itsens Christityxi kutsuu; niin pitää
myös itsekuugin, olkoon kuka hywänlä,
tjetamaan, että hän jokapcnwä on »vel>
wotettu heittämään ulos wcrkkons He»"
ran lesuxen käskystä, se on, niin toi,
mittamaan yhteistä kutsumistans kuin Her-
ran Christuxen terweellinen sana waatii,
ja sen siwusa ei asettamaan uskallusians
itse päallens, ei myöskään työhöns eli
sukkeluuteensa eli taitoons, eli woimaanö
eli johonkuun ulkonaisten
waan yxinäns elämään Jumalaan ja Hä-nen kalliisiin lupauriins Christuresasuxesa. Siihen waaditaan edellä kaikkia,
että me Kasteemme Liitosta muistutammem"
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itselltM sen kutsumisen josa mc niinkuin
Christityt olemma, jos einmch »ne siinä
ole pysyneet, että me uudistamme silloin
sen rehellisen käändymisen kautta Juma-
lan tygö, ja sitten aina edeskäsin pidam-
niä ftn meidän Pää-ammattinamme että
elää Kasteen Liiton jälkeen, eikä puhua
lii tehdä muuta, ei myöskään mieliä pu-
hmaan, eli tekemään muuta, kuin mitä
sm kansa yhteensopii ja se waatii- Ly-
hyeldä sanoin: Meidän pitää ruumiin
ja sielun, kaikkein ruumiin jästnden ja
sielun-woimain kansa kokemaan palwella
eläwätä lumalata Christuxesa lesmesa,
olemaan Hänelle sydämmestä kuuliaiset
ja tekemään Hänen tahtoans. Mitä mc

tällä lamalla teemmä ja puhumma, ei
ole muuta, kuin että me heitämme ulos
meidän werkkomme Herran lesuxcn Käs-
kyllä. Silloin saatamma me aiwan tark-
kaan olla siitä makuutetut että Hän ej
jätä meitä ilman siunausta. Zos tt pa-
netta tämän mitä nykyisesi, mainittiin »>e-
tusiuxcxi, niin tuletta te ajallisesti ijan-
lailfisesti sjimatuixi. Se ci jätä teitä
hedelmättömin ja joutilain; Te oletta ai-
na löytämät jotaan hywää puhua-ja teh-darennä: Senkailainen teidän työnne ei
ele olewa tyhiä Herrasa, waan tuopa su-
lon sjunnuxen teidän ylitsenne. Ia kuinJumalan sjunauxen lähde kerran on a-
wannut itsens, niin on se sitttn teidän
lohditturexenne ja iloxenne muotama
M loppumattomaan ijankaitkisuuteen: Ts
oletta itse hawaitstwat, että teillä on su-a siunaus niinhywin pahoisa kuin hymi-se päimisä, ja ettei sjunaus milloingaon
M>tu, kosta me heitämme ulos werkkom-
»« Herran lesuren käskystä.

Mutta teidän tulee tietä, että teidän
Na pitää panemaan perusturexi se mitä

on «eUda sanottu: Kuitengin , ",

K

että te samalla katsotta teidän erinomai-
sta Mirkaanne ja säätyänne ja siinä myös
heitättä ulos teidän »verkkonne Herranlesuxen käskystä. Ei kengaän ole In-
malalda kutsuttu laiskuuteen, ei kengän»
ahneuteen, ei kengäan pahohin töihin eli
kelwottomacm puheseen- Jumala kutsuu
meidän työhön, hywin-tekemisten, hywiin
töihin, ylösrakendawaisiin puheisiin. Ei
je myös saata toisin tapahtua kosta se yh-
teinen kutsuminen pannaan sille ennomai-
selle kutsumiselle perustuxcxi. Sentähde»»seuratkoon itsekukin teista säatyans, ja
ahkeroitroon että siinä alituisten heittää
ulos werkkons Herran lefuxcn käskystä.

Jos joku teistä on Esiwallan säädy-
sä, hän katsokoon tarkasti perään että
hän niin edes seisoo wirkans kuin Herran
Icsuxen Sana waatii, ja niin että han
kerran mahdais saattaa tehdä tilin sen e,
desta wanhurskaan Duomarin ede-
sä. Nlköön hän olko hidas ei myöskään
joutilas wirasans, waan heittäköön jo-
kapäiwä ulos werkkons ja tehköön mitä
hänen Mirkansa waatii, sen päässe että
yhteinen menestys mahdais jokavaiwa e-
descmtettaa ja se kuin paha on säkäytet-
tää. Älköön hän myös olko pelkuri lvi-
rasanZ, waan toimittakoon rehellisesti mi-
tä hänelle käsketty on, ja luottakoon sensiwusa sen päälle joka hänen suojella saat-
taa.

Meidän, joille Opetus-«virka Kir-koisa ja Skouluisa on päällepandu, pitää
aina tarkkaa silmää pitämään Mftmme,
että me alituisten heittäisimme ulos mei-
dän werkkomme Herran lesuxen käsky,
stä, niinkuin ne jotka olemma lumalal-da säätyt ihmisten-kalamiehiri, ei että mesen siwusa mahdaisimma etssH meidän o-
maamme, waan sitä kilin Christuxcll? ty.
götulee, ja kaikesta sydämmestä ahkcroita3 siitä
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siitä että ms Hänelle sieluja soittaisimme.
3ätä tehdesämme olkamme hywillämielin.
Hän joka on meidän käskenyt silla lamal-
la ulosheittää meidän Merkkomme, on sen
myös siunaama, niin että Hengellinen ka-
lan-saalis käsitetään, jos me waan muu«
toin oikein ulosheitamme werkon Hänensanansa jälkeen.

Niiden, jotka elämät Huone-säädy-
sä, miesten, waimoin, isändäin ja emän-
dain, lasien ja palkollisten, pitää myös
alMoitsemaan, itsekungin puolestans, py-
hittää Jumalalle säatynS ja jokapäiwä
ulosheittää werkkons lesuren käskyn jäl-
keen, eli uskoja ja uskollisesti tehdä mitä
heidän Kasteensa liitto ja erinomainen ti-

lans waatii. Tämä on tie sulalle fju„a.
urelle meidän seasamme: Niin tulee ,«?!.,
dän Herran lesuxen Christuren nimi ja
Hänen pyhä Sanansa kunniotteturi ia y.
listetyxi lukemattomain hywäm hedelmäinja kaikellaisten hengellisten ja taiwaaWensiunausten kautta.

Rukous.
j« Koreasti ansainnut Vapahtaja! M

na kaikki mitn nyt on puhuttu, olla KinM
ylönannctun siunattawaxi ja Giniin nimes kunnw
xi. Silla tämäkin werkko on ulos heitetty Ki>
nun nimees. Scntahden anna sen tulla monellt
sictluiNi autuudexi., että me mahdaisimnie Si>!!i»
kauttas kiittää Inmalata ja Isä» aina ja ,M<
taikkiscsii. Amen! Amen.

6. Sunnuntai Kolminaifuuden Paiwästa.
Herra, andakoon meille ja. wakewyyden Hcrrasa, nimit«

tain lesuxesa Christuxesa meidän Wapahtajasamme! Amen.
olen JumalaNaMiwaldias;

/ /3. vaella minun edesäni ja ole
waka. Nlin sanoi Herra Abra-

hamille i Moseks. Kirjan 17: 1. Nai-
fä sanoisa tiettäwäxi tekee Hän ensin et-
tä Hän on Raikkiwaldias Jumala, elise jolla itftfäns on kaikki .ja mitä ikääs
Hän että Hän on niin woi-
mallinen että Hän saisi auttaa Abraha-
mia kaikisa, -pelastaa hända kaikesta hä-
dästä, ja niin hywä, niin rikas annosta
ja laupeudesta, että Abrahamilla HänesH
saatti olla yldäkylläisesti mitä hänelle hyö-

oli. Kosta nyt Herra ei ninoa-
stans ollut kutsunut itsens tainkallaisexi,
waan oli myös Pyhän Hengensä kautta
Painanut tämän kaikki Patriarkan sydäm-

meen, niin että hän ussoi, huommtssjo
»vastaanotti Herran Jumalan toinkallais»
na, niin sanoo Herra sitte hänelle: „M'
„«Ila minun edesäni, eli waella minun kas<
„woini edesa.,, Sinä mahdat seisoa eli
käydä, niin pidä minnua silmäis edesa jl>
sydämmesäs; Anna minun kaikisa-paiko»'

olla ikäasknin kaiwetun si-
nun fydämmees: „Ia oie waka, oikiM
~'laatunen ja rehellinen, ei puolinainen jo
„jaettu, waan kokonansa ja perustusta
„myöden ja sydämmen pohjasta wanhuc-
„ffas„ niin että sinä luowut kaikesta M
hasta ja sydämmestä seuraat kaikkea
wää. Nämät wiimeiset sanat, jos me
niitä tarkasti katselemma, löydämmä me
olewan ainoastansa päälleseurannon niistä

eocl-
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edellisistä; jumi kuin Jumala olis tah-
tonut sanoa Abrahamille: Kosta sinä ai-
na pidät minun joka olen Kaikkiwaidias
Jumala, silmöis edesä; kossa sinä etees-

otat, puhut ja teet kaikki juuri luin mi-
M lasnäollesani/ niin ett sinä tee mitään
«ahaa,- waan sinä warot itses' silloin kai-
kesta synnistä; sinä ahkeroitsee silloin kar-
lesta hywästa ja niin sinä tulet perinpo-
hjin »vanhurskaan ja siwiäxi miehen'. Se
en merkillinen kuin seijoo tämän siwusa,
Mittäin että Jumala- puhui näitä Abra-
hamin kanja, koffa Abraham oli yhdexän-
lyinmenen ja yhdexän ajastaikainen ja° ai-.
foja ennen oli saanut itseldä lumalaldasm todisturen, että hsn oli wanhurskas
i,ffm kautta ja waelsi Herrgn teillä. Kat-
so, sima ijäsa" tmwttsr han uudel-
lensa ylösherätettää täydellisten wanhlirs-
lauiem Jumalan edesä:. Hän. tarwilsi
wicla ntöskehoitettna kiiwaambaan akke-
loissemiseen siinäl Mutta tämä tapahdut
somalla sen syyn tähde»,, eltä kaikki hä-
»m ialkeentulewaifens, joiden -niinkuin
Grahamin hengellisten poikain piti wa-
ttdamaan hänen uskonsa askeleisa,,, olis
ttfinttt, ei Milloinahan pitämään itsiäNS

wanburskohina, waan aina,
myöskin heidän kbrkialla ijälläns, uudel-
lansa alkamaan ja alituisten uudestansa>M?choittamaan ilsiäns, aina wihmöit-
lwaisesä uffon woimasa tunnilsiamvan si»

Kaikkiwaldiaista Jumalala, wiettämään
tyhäa elämäkertaa niinkuin Hänen kaswo-

edesä ja pyrkimään täydellisyyden
fcräan..

Tähän allaan on myss meidän Henlamme lesus andanut meille sen ihanai»Bnnan johdatuxen Hänen niin kutsutu-o wuori-Saarnasansa talliin luet,
!°a Matth. 5,6, ja >? ?uaus«. Ia ni-
Wuodoin kuin meillä länäpäiwänä on

yxi osa lainasta Saarnasta tuttistewawa"
na> niin rutoillamme Jumalala että Hänlainais meille Jumalallisen apunsa ja siu-nais sanansa. Sitä me rukoilemme-Her-ran lsä meidän joka tc^

Ewangeliumi, Match. 5: 20^26.
siihen aikaan sanoi>w> Minä sanon teille; Ellei teidän wantmrskou»
denne ole paljo enämbi k«in Kiljanovpeneitten j«
Phariseusten, niin että te tu<e taiwaan Wolda»kuhaan. 21. Te kuulitta mitä sanottu oli «van-hoille: Ei sinun pidä Mutta jokainen
joka tappaa, hänen vitää du«miohVN< wikapaä'ole<
maan. 22. Waax ininä sanon ttillr, että jM lny»
masti wihastull wetjcllens', hänen pitää lmmnioho»wikapaä olemaan ! Mutta jokainen joka sano" wel»jcllens: Rhapa, hänen pitää neuwon a!a wifa?'Colemaan: MMt<v jokainen joka sanoo: sinä tyh>
ma, hänen vitaa tnlecll wikapää olemaan..
23. Sentähden jos sinä uhraat lahias altaalle',
ja ssella muistat, että welj<!iäs on jotakin stnna, w<»-staan; 24. Niin iätä sinne lahias Mann eteen-,.
ia n«ne ensin-sopimaan weljes kansa, ja tule sit»c?n lahjas'uhraamaan. 25. Sowi noviasti nita»weljes kansa , kossas wiclä nänen fansaus tiellä o»lct, ettei riitaweljes anna sinua joskus Duomaril",
le, andaa ssnun valivelialle, ja sini

toliuin». 26. Totisesti sanon minä sinul»Ett sinä suinaaan pääse siewä nlos,-siihen-asti kmns maxat wiimcisen ropon:
Ewangeliumi-Textin jos<

datur-n iäfkeen, me kaikesa y-
xinkerraislmdesn eteenastttaa tutkistelda»wcixi

Perinpohjaista ja sydammellistä
Tandellisryttä.

1. Mitä se etsii.
2. Mitä se wälträä

„?lfk" Herra awcm meidän silmam,
z,me,, että me oppisimme Sinun sanastas„mitö tulee oMaan, perinpohjaiseen' ja
„sydämmel!iseen täydellisyyteen ja mitä" st„myölänsä tuoo. Waikuta myös se sa-

inia
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„ma meisä Sinun Pyhän Henges kant-
ata, että me aina ja alati mahdaistmme
„snnä palwella Sinua, sen uskowaisen
„?lbr'ahamin kansa, ivaeldaa Sinun edc-
„säs ja olla wakss. Amen.',/

Tutkittds.
Edcllincz; Ola.

pakastetut Hcrrasa! Mc tahdHwme nyt
ensin lupcmxemme jälkeen tutkistella

mirä perinpohjainen ja sydämmellinen
täydellisyys etsii. lesus sanoo: Minä
sanon teille: Ellei teidän wanhurskau-
denne ole paljo enämbi kuin Rirjanop-
peneircen jaPharisensten niin errä ce tu-
le eaiwaan waldakundaan» Täsä opiM-
ma me mikä se on jota ihminen etsii, jos
Hän taliwo olla oikein, perinpohjin ja
fydämmellisesti täydellinen. Minä puhun
hywän peräänajatnl-en jälkeen tällä tawal-
la», etten miliä sano, että ihminen silloin
wasta on oikein perinpohjin ja sydänv
mellifesti täydellinen, koffa H5» on käsit-
tänyt sen mitä Christus täsä waatii ja
tahtoo; waan että hän, jos hän on pe-
rinpohjin täydellinen, etsii saada sitä, mi-
tä lesns näi'ä sanoisa halajaa. Hänellä on
se kyllä io eoclläkäsin josakin Masa; sillä
jos ej hänen wanhurskaudcns olis paljo
enämbi kuin Kirjanoppeneiten ja Pharise-
«sien, niin ei suingaan olis hän perinpoh-
jin täydellinen. Mutta han pitää itsenssen edestä jolla se ei wiclä ole niinkuin se
olla pidäiö, maan pyrkii alati sen perään
että tulla senkallaisexi kuin Jumala hä-
nen tahtoo. Ehkä hän on saanut armon
lumalalba; ehkä hänen sydämmensä on
muuttunut, niin ei hänellä kuitengaan s-
le suostumusta itsehens; hänen puuttuwai-
suudens on niin hänen silmäinsä edesä',
Jumalan Pyhyys ja täydellisyys on niin
suun ja kunniallinen hänen sydämmcsän.

sn, että hän kaiken sen hywän alla kilinJumala hänesä wattuttaa, kuitengin py..syy hcn.geUianä waiwaisna josta Christlizpuhun edelläkywäisesä 3 wärsyZa koff.,
Hän sanoo: 2luNlar owar hengellifte
waiwaiser. Niinkuin nyt luonnollisestiköyhä ihminen etsii leipä-palaista ja pyy.
tää jotaan wcrhoa ruumiillensa; niin et.
sii myös täydellinen ihminen sitä fui„
Christus täsä häneldä waatil, nimittäii,
että hänen wanhurskaudens pitää paljo
enämbi olemaan kuin Kirjanoppeneitten
ja Pharisensten- Jos myös itsekukin tch
dois ylipuhutella hända että hänellä onse jota han etsii, niin pymy kui'c!:gi„
hänen sydämmcnsä ctsimisesä ja cj mil<
lään tawalla N)dY siihen kuin hänellä ja
on, waan lukee sen tyhiäxi sen suhttt»
kuin hänellä syysiä olemaan pidais ja jon<
ga jälkeen hän sydämmellisesii ikäwöitsce.
Ei hän ole rikas ja kyllästynyt, waan i<
soo ja janoo wanhurskaurca niinkm
Christus puhuu edelläkäywäisesä 6 wär-
sysä. Hänen mielefänsä makaa se opetue:
jora kauwez!'.min sicä pare«nmin. Hän
tietää, ettei hän milloingaan saata tulla
niin täydelliseni, ettei Jumala taidcns lch
dä hänen tuhcmnenkertaa täydclliftmmä,ri;
ettei hän milloingaan ole niin llkcW
yhdistetty Jumalan kansa ettei han t»i-
dais tulla wiclä likeisemmästi yhdistcMi
Hänen kansanö; Ia ettei Jumala
ole niin täyttänyt hända täydcUtM
läns ettei hän wiclä enämbi taidais W
täytetyn tulla Jumalalda.

Kuitengin että wiclä selkiämmäsii
teenastttaa asiaa, tahdon minä ensin st-
noa teille mikä perinpohjainen ja sydälN'
mellinen täydellisyys on. Sitttn laidat-
ta te paremmin käsittää, kossa minä st"
päälle selitän teille lyhycldä mitä se eM
„Pm'nxohjamfl, ja spbämmc!li:!c!l t^
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hellisyys seisoo siinä että ihminen on it«
"setyösa käandynyt Jumalan tygö, faa-
Ml uskoon Herran lesuxsn Christuxen
.eäälle, ja on osalliseri tullut Pyhästä
.Hengestä, jonga kautta hännytsydäm-
,,mestä seuraa lesusta Christusta niinkuin
Mollista ja täydellistä Vapahtajaansa,
„waroo itsensä ei ainoastansa törkiöistä
~synnin harjoimxista waan myös kaikista
synneistä ja sydämmen pohjasta ahkero-
itsee kaikesta hywästä. „ Että wielä pa-
Mmin käsittää tätä pitää tarkka eroitus
»ehtamään luonnollisen siweyden ja oi-
kianlaaruisen siw.eyden ja Jumalisuuden
mlillci. Eri on ja eri on Ar-
mo. Ehkä ihmisellä on luonnollinen hy-
wa sydän, joka seisoo siinä ettei hän wi-
Muisella ja wilpillisellä tawalla pyydä
»vahingoittaa lähimmäistöns, niin ei tä-
mä kuitengaan ole likimaärihingään sy-
dämmellinen japerinpohjainen siweys. Ai-
lvnn moni eryy täsä, ettei he tarkasti ha-
waitse eroitusta luonnon ja armon wä-
W, joka erinomattain tulee siitä, etteise ole tapahtunut heidän, sydämmesäns
luin tapahtua olis pitänyt. Tämä tulee
Ktten sumeri esteheri ja wahingoxi siile
Jumalalliselle totuudelle, joka e! myöden
ma luonnolla oleman jotaan täydellistä
ia sydämmellistä siweyttä, eikä anna ih-
misen auttaa itsiäns edes sillä että hänon luonnollisesti siwiä, waan suorastansa
watii elta hänen pitää olemaan uude-
lla syndyneen ja saamaan Pyhän Hen-M, joka erinomattain nähdään Johan-ien z jaRomalaisten tygö lähetetyn Lä»
mys Kirjan 6 ja 8 Lugusta. Siitä saa-daan täydellisesti oppia mikä sydammel-
!>nen ja perinpohjainen täydellisyys on,<a kuinga siihen waaditaan että ihminenlmee syndyneexi Jumalasta ja käätyri
>l«malan tygö luonnollisesta luullusta tay-

dellisyydestans, joka ainoastans on täy«
dellisyydcn muoto ja warjo. Sitä waa-
ditaan, että ihminen tulee saatetuxi elä-
waän uffoon Zesuxen Christuxen päälle
ja saapi- uuden hengellinen mielen Pyhän
Hengen kautta. Silloin wcista haa o«
perinpohjin ja sydammellisesti täydellinen
ja niin lawialda eroitettu luonnollisesta
täydellisyydestä kuin taiwas maasta ja
walkeus pimeydestä.

Kusa tämä totinen täydellisyys löy-
tyy, silloin on ihminen lesuxen Chri<
stuxsn,oikia Opetuslapsi, se on: Christie
ty, el ainoastans nimen puolesta maan
itsetyösä, ja silloin hän etsii sitä että hä-
nen wcmhurskaudens eli täydcllisyydelis
mahdais alituisten lisäytä, eli että han
kaiklsa kappaleisa mahda s tulla aina täy-
dellisemmän, että, hän mahdais awata
sydämmensä owen Jumalan eteen aina
lawiammalra, että hän mahdais andaa
sydämmensä aina enammin ja enammm
tulla ylitsepeitctyxi Armon wirroilda, ni-
inkuin maa wedeldH: että hänen sielunsa
niinkuin Herran yrttitarha mahdais tull»
aina runsahammasii nestellyri Pyhän Hen-
gen elämällä medellä; että hän tulee ai-
na köyhemmäri hengesä, jota kauwem«
min sitä paremmin itkee ja murehtii syn-
dejäns; että hän tulee aina hiljaisemma-
xi, aina enammin isowaistxi ja janowai-
sexi wanhurskauttä, kuin myöskin lanpi-
ammaxi ja enämmin kansakärsiwällisexiLähimmäistänsä kofftaan; että hänpäiwa
päiwäldä käsittää aina suuremman kau-
histuxesf kaikkia sisällista saastaisuiltta wa«
staan ajatuxisa ja haluisa; aiila kijwaam-
masii ahkeroitsee rauhasta; tulee aina kärss-
wällifemmaxi kärsimistsa, ja iloitse aina enää
jaenää sen ylitse, jos hän kärsii jotaan Chri-
stuxen tähden. Hän tietää itsensä oleman
Christuxeloa kutsutun olemaan maan suo-L la
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la ja walkeus maailmasa- Sentähden
hän waroo itsens, ettei händä toden puo-
lesta mahdettais saatettaa syyttä että hän
en tullut mauttomari. Hän ahkeroitsee
alituisten siitä ettei hän mahdais hämä-
räxi tehdä sitä walkeutta kuin hänesä on,
waan että se mahdais palaa selkiästi ja
hän niinmuodoin loistaa lähimmäisensä
edesä että se ylistäis Jumalala sen edeS-
siä. Katsokaat, tällä tawalla täydellinen
ihminen on mieldnnyt: TäM on se jota
perinpohjanen täydellisyys etsij. Ei se
palkkaa etsi, eikä luule itsens jotaan lu-
«alalda ansaitseman, waan tahtoo aino-
astans kernaasti olla senkallainen kuin Ju-
mala tahtoo. Tämä on se jota Pawali
loimottaa TessalonikalMlle: „lumala py-
„hittäköön teitä kokonansa, että koko teidän
„Hengene ja sielunne ja ruuniinne meidän
„Herran lesuxen tulemisefa nuhdetoina pi-
„detäisiin.„ 1 Tess. 5: 23. Samaa se täy-
dellinen ihminen tahtoo, sitä hän etsii, ja
siitä hän alituisten rukoilee jahuokaa lu-
nMan tygö, että Jumala uskollisuudensa
jälkeen ja täydellisesti tahdois sen hänesä
waikuttaa. Waariinottakamme nyt

Jälkimäisellä Osasa.
icä perinpohjanen ja sydämmellinm
täydellisyys wälrcää. Sen me tai-

damma yhdexi ofaxi oppia niistä sanoista
kuin Tettisä seuraamat. Minä sanon:
yhdexi osari, sillä jos me luemma Chri-
stuxen wuorella pidetyri saarnan kokonan-
sa, eli Match. 5, 6 ja 7 Lugun, niin
m? hawaitsemma että tämä asia tulee sii-
nä poliota lawiammalda selitetyn meidän
Wapcchtajaldamme. Meidän Texlisamme
luetaan ainoastansa yxi esimerkki, joka
on otettu wijdennestä Käskystä. Chri-
stus sanoo: „Te kuulitta mitä sanottu 0-
„li wanhoille: Ei sinun pidä tappamaan,
~multa jokainen joka tappaa häncn pitää
„vuomiol)on wikapäa olemaan- Mutta

„minä sanon teille: Että joka tyhmästi
„wihastuu wchellens, hänen pitää duomio,
„hon wikapäa olemaan,, ja niin edeilcl.sin. Tasa me näemmä tuinga paljon mei.
dän Vapahtajamme puhuu yhdestä kHz.
kystä, ja kuinga Hän siinä teroittaa mei<hin perinpohjaista ja sydämmellistä täy
dellisyyttä ja tahtoo täydellä todella ltti
meidän pitää «välttämään kaikkia tum onsamaa Käskyä wastaan; Ia kuinga Hän
ei anna sen siihen jäädä, waan tygopa.
nee: „los sinä uhraat lahjas Allmille,
„ja sjellä muistat että weljelläs on jota»
„kin sinua wastaan; niin jätä sinne lch
„jas Altarin eteen, ja mene ensin sopimaan
„weljes kansa, ja tule sitten lahjaas uhraa,
„maan., Wapahtaja tahtoo tällä' tjetäandaa,
että kusa totinen täydellisyys on, siinä ei wäl»
tetä ainoastansa sitä kuin sotij tätä tastyli
wastaan, waan myös otetaan waariin, ettei
hurwitella yhtäkään aikaa, ei silmän ra'pa>
siä, waan niinpijaan kuin huomattaan joki!
saastaisuus sydämmesä, niin pyytään se he-
ti poijeS laittaa. longa tähden Christus
tygöpanee: „Sowi nopiasti rijtaweljes
„kansa, kossas wjelä hänen kansans tjel-
„ ä olet ettei riitaweljes sinua anna jos»
„kus Duomarille, ja Duomari andaa si-
„nun palwelialle, ja sinä heitetään M
„niin. Totisesti sanon minä sinulle: Ett
„sinä suingaan pääse sjeldä ulos, M»
„asti kuins maxat wijmmeisen ropon.,,
Tämän Hän sanoo että me näkisimme,
kuinga se »vanhurskaus, joka on eroilet,
tu Pharifeulten wänhurskaudesta, ottaa
tarkan waarin kaikista silmänräpayß"/
ettei ihminen muuttumattomasa ja D'
mattomasa tilasa mahdais tawattaa I»<
malalda ja tulla kadotetuxi. Sen sW
tähden sanoo Wapahtaja myös Lukaan
12: 35, 36. „Olkoon teidän kupeen»!
„wyötetpt, ja teidän kyntilänne sytytt<
„tyt: Ia olkaat te niiden ihmisten «!<
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„daiset jotka heidän Herraansa odotta-
„wat häistä palajawan, että kosta hän
„tulee,' ja kolkuttaa niin he kohta hänel-
„le awaawat. Autuat owat ne Palwe-
„liat jotka Herra tulduansa löytää wal-
„womasta. Ia Mark. iz: 33. Kawah-
„takaat, walwokaat ja rukoilkaat, sillä,M' te tjedä kosta st aika tulee. Ia
„z? wärsysa: Mitä minä teille sanon,
„s<n minä kaikille sanon walwokaat.,,

Niinkuin nyt Christus asettaa meille
silmäin etten mitä ihminen Wudennen
Käskyn jälkeen «välttää, jos totinen täy-
lellisyys hänen tykönänsä löytyy, niin
st on myös niiden muiden käskyin kansa-
St joka täydellinen on, joka on fyndy-
nyt Jumalasta, on ustonut lefuren Chri-stmn päälle ja saanut Pyhän Hengen,
tietää aiwan hywin että Z.aki on hengel-
linen niinkuin Pawali puhuu Rom. ?:

»4/e on: ei wnadi ainoastans ulkonaisiawitä, ei mäkinaista kuuliaisuutta. waan
Wpi sydämmen luoxi, ja tahtoo että pi-
tää tultamaan hengellisiri ihmistxi, hen-
gellisesti mieldyneeri, Rom. 3: 5. Mut-ta n siinä kyllä että hän tjttää että hä-nen Pitää senkaltaisen olemaan: Hän onmy» itse sen laatuinen; Hän on yengel-
>W mieldynyt. Jumalan laki on an-
ottu hänen sydännneens ja kirjoicecruya»en mjelehens. Sentähden hän wält-
"ltt kaikkia kuim Jumalalle ei kelpaa,
oli st sitten slfällistä eli ulkonaista; hänkarttaa kaikkia kujn sotii Jumalista miel,
l>li wastaan. Kuitengin kosta syndi rip»
Puu hanesä, niin >lää hän alinomaiselawasa sitä wastaan, ja yhtä hywin pitää
Aransa, ehkä hän ei aina sitä tunne:
Cillä hän tjetää että kaiken pahuuden
mmen kuitengin makaa hänesä. Sentäh-

den seisoo hän aina wartioitsemasa, ettei>e saa ulospuhjeta, ja kosta pahuus kui<
L

tengin tahtoo ylöstulla Hänen ajaturisan-sa ja haluisansa, niin hän huutaa Ju-
malan tygö; anoo syndsjansä anoecri ja
pyytää woimia että saattaa läkäyttää ja
ylitsewoittaa niitä syndisiä liikutuxia. Ol-
koon nyt tämä täri kerraxi kyllä puhuttu
stuä mitä perinpohjainen ja lydämmelli-
nen täydellisyys karttaa ja walttäa.

Sowitus.
pakastetut Herrasa! Ilösrakendaareni

teitä sen kautta kuin nyt puhuttu
on perinpohjaisesta ja sydämmelliftftä täy-
dellisyydestä, jätän minä teille kmketltkin
perään ajatella kuinga teidän kansanne on,
ja misä sjeluwtilaia te itsenna Jumalan
edesä löydättä olewan. Löydättakö te
tykönännä sen toli'en ja perinpohjaisen sy-
dämmen täydellisyyden josta me nyt o-
lemma puhuneet? Jos se on ja löytyy
terä, niin mahdatta te myös totuudesa
tjetä teistänne että te sydämmestä pyrit-
ta sen perään jota totinen täydellisyys
etsti, ja kammotta sttä kuin te otetta ku-
ulleet sen totisen täydellisyyden wälttawan.
Minä pelkään suuresti ja minulla on suu«
ri syy peljätä, että moni teidän seasanne
ei wielä ole ensingään ajatellut sen pääl-
le eikä «hkeroinut siitä että ftada sydäm-
mellistä ja perinpohjaista täydellisyyttä.
Mitä Jumala sanoi'Abrahamille, se kos-
kee itsekuhungin; Itstkungill pitää sensinä pitämään, juuri kuin Jumala pu-
huis hänelle erittäin: „Minä olen Juma-
„la Knittiwaldias, waella minun edesä-
„ni ja ole waka.,, Eikö pidäis sentäh-
den itseknngin sydämmestä ryytämään
tulla oikein perinpohjin täydellisen niin,
muodoin suin tämä on Jumalan selkiä
ja kokonansa wastaansanomatoin tahto?
Mutta kuinga edestakainen on kuitengin
ihmisen sydän! Ulos sanomattomasta armo-
-2 sta

836. Suununtai Kolminaisuuden PäiwästH.



sta ja laupeudesta andaa Jumala julistaa
meille Hänen Ewangeliuminla, että me
Hänen armostansa uston kautta Christu»
zen päälle tulisimme wanhurskahiri ja au-
tuiri. Ei Hän ole andanut meille Hä-
nen Armo-sanaansa, että me pysyisimme
fynnisä, waan että me tulisimme täydel-
lisixt. Mutta mitäs me teemmä? Jos
Juvalaiset owat pahoin selittäneet Lain,
niin me wäärin selitämmä Ewangeliumin,
ja enimmät jotka itsens Ewangeliumil»
lisixi kutsumat, pitämät tämän ajatuxen:
Jumala on andanut minulle Ewangeliu-
min, ettei minun nyt tarwitse olla täydel-
lisen. Tämän he sanomat wasten suuta,
kosta heitä manataan täydellisyyteen. He
«vastaamat: Jos me taidMmma tulla
täydellisin, mingästähden siis Christus
vlis kuollut meidän edestämme? Senkal-
laisesa erywäisesä mielenpuutoresa, wää-
rin käyttämät he Christuren kallijn an-
sion, ehkä meidän siitä pitäs toimittaa
meillemme niinhywin woimia totiseen täy-
dellisyyteen, kuin myös syndein andeeri
saamisen. Niin seisoo Esaj. 45: 24. Her-rasa on minulla wanhurskauo ja wäkewy-
ys. Ewangeliumilliset Opettajat owat
myös meidän seasamme kaikisa tiloisa 0-
sottaneet, että totinen ja perinpohjainen
täydellisyys uloswuotaa meidän Ewange»
liumillisen Oppimme luonnosta. Niin on
esimerkirl se oppenui Doktori Sebas-
tian Schmid Srrasburgisa ulosandanut
präntättynä erinäisen Kirjan: 2.ucheriscye
Frömmigkeit, ja siinä massannut monet
tyhmäin ihmisten puheet jotka sanomat:
Pawilaisten seasa waaditaan hywiä töi-
tä, waan Ewangeliumillisten seasa aino-
astans ustoa, ja hywät työt jätetään
poijes. Sitä »vastaan osottaa Hän, ku-
inga nämät jotka näin puhumat, ei ym-
märrä oikein sitä Ewangeliumillista oppia.
Sillä jos he jen Min ymmärtäisit, niin

he. myöden andaisit ettei Pawilaisten o.pistä taita ijkääs neuwottaa niin perin.
pohjaisia ja sydälnmellistä täydellisyyttä
kuin se on joka itfestäns seuraa siitä puh.
daasta Ewangeliumillisesta oppisia, kosti,se oikein tutaan ja sydämmesä wasiaan
otetaan. Se wuotaa siitä niinkuin msilähteestänsä. Että nyt ainoastans puhu»
teista, Minun Sanankuuliani, niin minä
jätin teidän oman koettelemisenne alle,
jos tekin oletta niin sywaldä tutkistelleet
sitä Ewangeliumillista Oppia että te olet,
ta tästä ylitsewakuutetut. Mutta am
olla, Te tuuletta myödenandawanna sen,
niin on kuitengin silminähtäwä, että enim-
mät teistä, heidän käändymättömän ja mu-
uttumattoman sydämmcnsä kansa, loh-
duttawat itsiäns sillä, että heuskowat Chri-
siuren päälle, ja owat heti tytyneet sii-
hen että he löytämät jongun ajaturen ty-
könänsä ylöstulewan joka sanoo: minä
uskon: Täydellisyyden kansa mahtaa <it>
ten päälisexi olla kuinga hywänsä. Sen,
tähden täydyn minä nyt uudellensa tero-
ittaa tätä teihin. Ihminen joka ei ole pe-
rinpohjin ia sydämmellisesti täydellinen ei
ol- myöskään osallinen elämästä uskosta.
Sillä usto joka omistaa itsellens Junia-
lan armon ja Christuxen ansion, on kyl-
lä muu kuin pyhitys maan ei se ole mil-
loingaan poiseroitettu pyhityxestä. Raa-
mattu opettaa meille tämän kaikisa M
kon. Lutheruxen sanat, erinomattain!«
Esipuhet jonga Hän on kirjoittanut Lä-
hetys-Kirjalle Romalaisten tygö, owat
teille usein muistutetut. Sentähden a-
käat exykö, ei Jumala anna itsiäns pil-
kata. Armosta te tuletta autuixi ilman
Ain töitä ja jotaan niiden ansiota: Mut-
ia kuja sydän ei ole kaändynyt, uudesta
syndynyt ja täydellinen, siinä on W
onnettomuus ja kadotus, mahdetaan m<
ten lohduttaa itsiäns Christien AB"!!"
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niin paljo kuin ikääs tahdotaan. Muis-
takaa! tämä, ja olkaat tästedes aiwan
niinhywin huulimaiset perinpohjaisesta ja
sydämmellisestä täydellisyydestä kuin us-
kosta. Jos teillä on st eläwä uffo, niin
teillä myös on totinen pyhitys. Mutta/
sanon minä wielä kerran, josa tätä ei 0-
>e, ssinä ei ole myöskään ustoa.

Mutta te jotka oletta totisesti kään-
tyneet Herran tygö ja nyt seisstta uu-
densyndymisen tilasa! Teitä minä muis-
tutan: Jos te oletta käändyneet ja itse,
tylsä täydelliset, niin ajatelkaa! lesuren
ftnoja Hänen Opetuslapsillens: „Ellei
„teidän wanhurskaudenne ole paljo enäm-
„bi kuin Kirjanoppeneiten ja Pharistus-
„ten, niin tule taiwaan Walda-

Älkäät uskoko että nämät
sanat ainoastans kostewat maailman lap-
siin, joiden wasta, taikka niinkuin surut-
lomain syndilien eli myös niinkuin ulko-
lullattuin, pitää käändymään Juma-lan tygö- Ei. Christus puhuu täsä O-
petuslapsillens. Jos te tahdotta olla Hä-
nen Opetuslapsens, Akk! niin merkitkäät
D, että meidän Vapahtajamme tahtojl> waadindo on, ettei meidän ainoastans
niuutamisa osisa pidä eroittamaan meitam
tämän maailman lapsista, waan että mei-
l>än wanhurskaudetnme pitää olemaan,
lesuren sanain jälkeen alku-kjelesä, pal-
jo lawiammalda ylitstwuotawaisten kuin

Kirjanoppeneiten ja Pharistusten. Pa-Wli löysi Tessalonikalaiftt hywäfä tilasa:Hän näki heidän tekonsa uskoja, heidänyönss rakkaudesa, ja heidän Mrsiwal-
Wydensä coiwosa 1 Tetz. 1:3. Häns» .Pitänyt sentähden tarpeellisna että kir«
Mttaa heille weljellisestä rakkaudesta,
M he olit itse lumalalda opetetut, ra-
kastamaan toinen toistans 1 Tes. 4: 9.lo he myös osottiwat sen itse työsä. Ia

L

kuitengin »varoittaa Hän heitä että he
n>ielä täydellisemmän tulisit rakkauden
yarjoittamisesa, « Tetz. 4: «2. Philip-
perit olit samati hywäsci sielun tilasa: Ei
sitä wähemmin rukoillut Apostoli Juma-
la että „heidan rakkaudensa enämmin ja
z,enämmin yldäkytläisexi tulis kaikkinaise-„sa tundemiseja ja ymmärryresä. Että
„he koettelisit mitä paras olis, ja olisit
„wilpittömät, ei kenellengäwi pahennuxe-
„xi Christuren päiwään asti.,, Aiwan
niin waroitan minä myös teitä jotka 0-
letta sydämmestä käändyneet Jumalaa
tygö, ettettä te milloingaan unehuta sitä
hengellistä waiwaisuutta, ettetta te ikääs
menetä teidän isoomistanne ja janoomis-
tänne wanhurskauden perään, waan palZ
jo enämmin alituisten sitä kijwaammasti
ahkeroisetta tulla perinpohjin täydellisin,
sitä yxiwakaisemmasti koetta pyrkiä hy-
wän perään, ja sitä huoliwaisemmastiwälttää ja kammoa sekä siti kuin paha
on että myös sitä kuin pahalda näkyy.z

Erinomattain warotan minä teiti
kaikkia, ettetta te kannais sydämmcsänne
jotaannärkästystä, wjhaa, pahansuomuut-
ta ja kostonpyyndyä. Jos te wihastuttaLähimmäisellenne, niin oletta te ikääsku-
in teidän Vapahtajanne suusta kuulleet
että te oletta Imnalan Duomiohon wi-
kapäät. Sentahden pitää teidän sydäm-
mestä andeeri andamaan toisillenne, „ja
„kernaasti tettmään niille hywää jotka
„teitä wastaan rikkomat.,, Niin teitä on
opetettu; Mutta sen mitä minä olen sa-
nonut tästä Viidennestä Kästystä, pitää
teidän sowittamaan myös kaikkiin muihin
Kästyhjn. Wälttäkäät kaikkea pahaa:
Rippukaat kiini kaikesa kuin hywä on;
niin te waelatta Herran edesä ja oletta
wagat: Ia niin on Rauhan JumalaPysywä teidän tykönänne-
-3 . Ru«
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63 6. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwastä.
Rukous.

täydellinen Vapahtaja! T« Sinä meitä
oikein täydellissxi, ja «»ta meitä sinun woi<

m«ll«s, että me «ngarasti ylitsewoitamme laike»

luin meitä siitä estää tahtoo, että me tästedes mol»haisimme valwella Jumalala ilman pctto«
desä ja wanhurlkaudefa kaikkena meidän
nomme! Amen.

7. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwäslä.
Isän Rakkaus, Pojan lesuxen Christuxen armo, jo Pyhän Hengen

osallisuus, olkoon teidän kaikkein kansa! Amen.
rykönäs on eläwä lähde.Rakastetut Herrasa! Nämät sa-

nat edestuopi Dawid, Psal. 36:
in. kosta Jumala ilmoitti hänelle luma»lallisen hywyydensä rikkauden ustowaisiakohtaan. Silloin sanoo hän: Herra!Sinun cykönäs on eläwH lähde.Ihmiset etsiwat HeillenS lähtehiä ja
kaimoja tämän maailman katowaisesa me-nosa, ja tahtomat niillä sammuttaa heidänsyoämmensä haluja: Mutta ei löydä
muuta kuin mädännyttä ja turmeldua
mettä joka ei saata heitä wirmottaa. Ju-malan rykönä on eläwä lähde, itse elä-
män mesi-suoni. Jos me Händä etsisim-me, niin me löydäisimme totisen «lon ja
wirwotuxen. Mutta „nyt tekee minun
„kansani kahtalaisen synnin: Minun joka
„olen elämän meden lähde, he hyljää«
„wät ja kaiwawat itsellens k«iwoja, kelwot-
„tomia kaimoja, joisa ei mesi pysy, „ sanooHerra Zer. 2: 13.Edeskäsin kutsuu Dawid sen lähteen
joka Jumalan tykönä on eläwäri lähteerisen syyn tähden, ettei se milloingaan tui-
maa , niinkuin meidän itseldä-kaiwetut
kalmomme, maan se wuooattaa alituistenlohduturen wettä niille, jotka sen saatta-
mat wastaanottaa.

Älkamme ajatelko: Dawid sai sen
hawaita että Jumalan tykönä on eläwä
lähde; mutta nyt se ei enää ole niin.
Ei niin! Jumala on se sama kuin Hin
aina on ollut. Me saisimma tuta siäsamaa kuin Dawid, jos me olisimma min
mieldyneet kuin Hän 011, kosta Hän Pf.
42: 2, 3. tiettawäxi tekee sydammensä:
„Niinkuin peura himoitsee tuoretta mettä,
„niin minun sieluni himoitsee Sinua lu-
„mala. Minun sieluni janoo Jumalala,
„sitä eläwätä Jumalala: Kostamina
„tulen Jumalan kaswoja näkemään?,,
Jos me myös olisimme niin janowMt
Jumalan perään, jos meillä myös olis
senkaltainen halu että saada sammuttaa
meidän janoamme Hsnen elawälä lähtee-
sansä, niin Hän annais meillengin elä-
mää mettä ijankaikkiseli elämäxi.

Kosta sentähden asia makaa meidän
päällämme, mingäs tähden me siis emmi
ylösherätä tykönämme Jumalan Sanan
ja rukouren kautta kiimasta halua tanm
elämän meden perään? Me saamme ta»
nä-paiwänä meidän Pyhästä EwanatM
mistamme loimotetun tilan että nähdä,
kuinqa H rra Jumala toisinansa tasa </

lämäsä andaa uffowaisensa saada nia<-
staa jotaan sitta elämästä lähteestä kuin H"



„en tykönäns on. Jos teillä on joku ja-
no ja halu sen perään, niin ylösherältä-
fäät Jumalan lahia teisänne hartahalla
rukouxella: Isä meldän joka olet ?c.

ElvalMliumi, Matth. 17: 1-3.
siihen aisaan otti Itsus Petarin, Jakobin ja

lohanncxen hänen weljens, ja wei heidät
mnHns korkialle wuorelle. 2, Ia kirkastettin hei<Unedejäns, ja Hänen Kalmonsa paisti niinkuin
minao: Ia Hänen »aatteensa tulit walkiari,
niinkuin walkeus. 3. Ia katso! Heille näwyit
Moses ja Elias, jotka puhuit Hänen kansans.
4. Niin wastais Petari la puhui lesurelle: Her<
r«! meidän on tasa hywä olla, jos Gin« tahdot
»iin me teemme tähän Kolme «ajaa, Kinulle yh<
ttn, !« Mosexelle »hden, ja Elialle yhden. 5. Wie<
I<! hänen pulmisans, katso! Walkia pilwi ymbärins
wchis heidän. Ia katso! ääni ,

pilwestä sanoi.'Nmä on se minun rakas Poikani, johonga minä
mielisiyin, kuulkaat Händä. »6. Ia kuin Opetus»
!«pset se» kuulit, langeisit he kaswoillens, ja pe!<
jäsloit sanaen fowin. 7. Ia lesus tuli ja rupeis,
hlihin, ja sanoi: Nossaat ja älkäät peljalko.
8. Mutta koff., he silmänsä nostit, ei he kelaan
««hmeet; waan Icsuxen yrinanj.
§M in<l saan nähdä Sinun kaswos wan-

burstaudesa, minä rawicaan herät-
iäni Sinun kuwas jälkeen. Näin, ra-
lastetut Herrasa! puhuu Dawid Psal.
17: 15. Hän osottaq eroituxen sen au-
lllilden walilla kuin hänellä ynnä mui-
den ulMvaisien kansa on, ja sen petolli-
sen riemun wälilla kuin maailman lap»
W on, joillaon heidän osansa eläisäns,
kosta sitä massaan ustowaiset enämmin'
tietämät puhua kärsimisestä ja murheesta.Mutta niin on näillä munien mainituilla
wyos sitä jolla he taitamat lohduttaa it-sens. Ntinä sanoo Dawid, saan nähdä6inun kaswos wanhurfkaudesa, minä
tawiraan herättyäni Sinun kuwas jäl>
«m, eli alkukielen jälkeen: kosta Sinun!knwas heräjää, st on, kosta minä tulena

ylöswalaistuxi Jumalan HengeldH näke-
mään minun endistä wiheliäisyyttäni,
kosta minä Christuxesa löydän oikian elä«
man tien, silloin minä saan nähdä ja
maistaa kuinga Herra on suloimn.Naista' sanoista opimma me sentälj-
den, että ihminen jo täsä elämäsä laattaa
yhdexi osaxi kutsuttaa autuari ja käsittääsen kuin hänen sieluansa taita huwitta; mut-
ta ei hän sitä käsitä ja löydä maailman sa-
asiai-suudesta, waan koska hän käändyy
maailmasta Jumalan tygs, pimeydestä
walkeuteen..

Ehkä Jumalan kuwa asetetaan kuol-
luitten ylösnousemisesa uudellensa hänentäyteen walohonsa ja kirkkauteensa, jane
ustowaiset silloin tulemat täydellisesti ra-
wituiri ja autuixi; Niin siunaa kuitengin
Jumala heidän jo täällä ajaja niin run»
sahasti, että Hän juottaa heidän heku-
malla niinkuin wirralla josta he taitamat
päättää kuinga suuri heidän tulewainen
kunniansa on olema. Jos uutinen on
niin suloinen mitäs tulee siis ajatella it-se elon-lei?osta? Jumala on luwannut
omillensa täällä esimaun siitä ilynkattki-
sesta elämästä; Mutta siellä ?i paljasta
maistelemista, maan kaiken täydellisyy,
den, kaiken rikkauden, kaiken rawilsemi-sen. Täällä sekoitetaan knyneleitä ja mur,
hetta: Siellä ijankaikfista makeutta ja
autuutta ilman kyllästymistä: Siellä ijan-
-saikkista riemua ja iloa.

Emma mahda me ajatella, että Iu«mala sn walinnut ainoastans muutamia,
joille Hän andaa niiden tulewaisten etuin
makian esimaun, niin ettei muut saata
sitä saada ehkä he kuinga sen perään i-käwöitsisit. Ei. Itsekukin ustowainen na-
ulitsee sitä mitasansa; ei kengään siitäulossuljettu. Meidän oma waariinotta-
mattomuudemme ja huolimattomuudemme

on
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on siihen syy, jos me emmä sitä nautit-
ft jota me nyt tahdomme eteenasettaa tut»
kistewawari, nimittäin:

Ijankaikkisen Elämän Esimakua.
i. Ruka sirä saarra toiwoa ja odottaa.
2. Misä se seisoo eli mikä se on.
z. Kuinga cämä iLsimaku piräa oikein

rviljeld^imään.
Herra lesu! Anna meidän tuta,

l,kuinga hywä se on että maistaa sen elä-
„wan lähteen wettä! Anna meidän siitä
„tulla sylösheratetyixi wilpittömasa rak-
„kaudesa pitämään itsemme Sinun tygös
„ja palwelWaan Sinua puhtaalla sydam»
,/mellä ijankaikkisesti! Amen.

Ensimmäinen Osa.
pakastetut Herrasa! Meidän Textimmesanoo meille sen „Kuka taitaa o-
«,dottaa ijankaikkisen elämän esimakua:
„Kuuden päiwän perästä otti lesus Pe-
„tarin ja Jakobin ja lohanneren hänen
„weljens ja wei heidän erinäns korkialle
<,wuorelle.„ Täsä me opimma että ne
mahtawat lesuxen olla Opetuslapset jotka
saamat nautita ijankaikkisen elämän esima-
kua. Jos tämän nautinnon pitää sinut»
dakin tapahtumaan, niin pitää sinun myö-
dittämään ja tundemaan ettei sinun luon-nosas ole yhtään wäkiä ja woimaa sii-
hen: Sinun pitää kokonansa epäilemään
itsestäs- Mutta sen siwusa pitää sinun
rukoilemaan lumalalda armoa että saat-
taa tulla ztätä esimakua naulitsemaan.
Katso, rakas ihminen! Sentähden on
lesus Christus tullut maailmaan; sen-
tähden Hänen nimens on tvapahraja ja
Moidelm että Hän toimittais ja andais
meille sitä Hywää jota me itse emmä tai-
da ottaa. Etsi sentähden Händä joka on

Jumalasta lähleicht: Heitä Hänen hal,
duhunsa, milloinga Hän tahtoo sinun ot<
taa tygöns ja andaa sinun saada maisina
jongun wähän iankaikkisesta elämästä.Hän oli kauwan aikaa oleskellut Opetus»
lastensa kansa, mutta ei ikääö ennen tul»
lut niin kirkastetuxi heidän edesäns k,M
nyt tällä kerralla. Tydy sinä myös M.
pahtajaas ja heitä Hänen wiisaudenft
halduun, koffa ja kuinga Hän tahtoo u,
losjakaa lahjojansa.

Merkillinen se sn, ettei Hän ottanut
kaikkia Opetuslapsia kanfans waan am»
astanö petarin Jakobin ja lohanneren.
Sillä Hän tietäcmdaa ettei kaikki Häm
Opetuslapsens saa yhdellä ja samalla t»«
walla maistaa Hänen hywyyttäns. Hä-
nellä oli erinomalftt syyt/ joiden tähden
Hän tällä erällä Kahdesta toistakymme.,
nestä walitst nämät Koime, ja jos sinä
peräänajattelet näiden nimejä ja niiden
merkiwstä, niin sinä pian ymmärrät,
mikä sinua haittaa ettet sinä wielä ole
tullut ijankaikkisen elämän esimakuhun.
Ensimmäinen oli Sinwn se on Kuulia.
Niin pitää sinulla myös olemaan kerivät
kuulemaan mitä Hengi sanoo. Hän lut<
futaan myös perarixi ja sai ChrisMel-
da sen nimen: Sinä oler petari, ja t<l«
män Kallion päaue, sinun ChristusM
tehdyn tunnustures päälle, rahdon mm«
rakeca minun Seurakundani :c. Matlh«
16: iZ. Jos sinä nyt tahdot nautita
sitä samaa kuin Petari, niin pitää sinun
olemaan toimellisen miehen, joka kuulet
lesuxen puheet ja teet niiden jälkeen >a
rakennat hounees kalliolle Matth.
eli panet wahwan perusiuxen
dellcs. Niinkauwan kuin sivulla wielä o"
maailma sydämmesä, niin ett sinä ole
mikään pecari, ja niin seisoo yxi Engc-
li, vn „Cherubim paljaalla lyöwäise:
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,lä miekalla edesäs elämän-puun tietä
'wartioitsemasa.,, i Mosex. Kirj. 3: 24.

Edestäsi» Maa sinun olemaan Ja-
kob, st on Tallaaja, ja sinun ustos pitää
olemaan se woirco joka woircaa maail-
man (iloh, 5: 4<) ia tallaa satanan, li-
han halut ja syndi-tawat sinun jalkais
«la. Jos sinä olet senkallainen Jakob
M,/taistelet Jumalan ja ihmisten kan-
„sa ja woitat.,, i Molex. 32: 28, katso!,
Silloin sinä kaiketikkin saat edeldä käsin
maistaa ijankaikkista elämää

Wihdoiu pitää sinun olemaan Jo-
hannes, se on lumalalda armoitettu. Jos
sinä etsit Jumalan armoa edellä kaikkia
nmilmafa, jos sinä Johammen kansa
Oät itses Herran lesuxen tygö ja raka-
stat Handä sydämmestäs, niin sinä tu-
let Häneldä takasin rakastctuxi: Sinä saat
maata lesuM helmoisa eikä Hän saata
salata sydämmensä rakkautta sinulda. Hän
andaa sinulle yhden lahian toisen perästä,
Yhden esimaun ijankaikkisesta elämästä toi-sen perasti. Jakobus ja Johannes kut-
suttiin Boanerges, se on pirkäisen po-
jat. Mark. 3:1?. Niin pitää myös
!mn totuuden sanalla uudesta syndy-
nAn ja tulemaan «varustetun Jumalan
»voimalla, niin että sinä annat Juma-lan Sanan jylinän kuulua sinun Lähim-lnäiscs parannmexi.

Herra lesus otti nämät Opetuslap-'
set eri?,äns Ia sinun pitää myös pake-
nemaan maailman pauhinasta ja häirinä»
!/«, että sinä mahdaisit tulla hengelliseen
lepoon ja sielun rauhaan- Silloin wasta
ondaa Jumala ihmisen maistaa Armoans

ijankaikkisen elämän esimäusa,
osta ihminen mieltää Sabbathia sie!u«>ans, ulosajaa maailman menon sydäm-
Mäns, eikä ripu siinä kiini rakkaudens
>««stalluxens kansa. Jos sinäkin tahdot

At

maistaa tulewaisen maailman woimaa,
niin älä ryhdy maailman lasten töihin ;
wars ilses muita duomitsemasta, ja älä
kysy mitten sanomain perään maailmasa.Kaikki tämmöiset johdattamat sinun pois
Wapahtajas luota. Se on Hänesi kuin
sinun pitää löytämään sinun huwicuxes.Hänen pitää täyttämään sinun sydäm-
mes. ja se on sinun welwollisuudes että
ttsiWelus menestystä. Rakas ihminen! jos
sinä seuraat tälä neuwoa, nim sinä toti-
sesti saat mitäs halajat.

Ennenku-in Opetuslapset sait nähdH
lesuxen kirkastettuna, piti heidän nouse-
maan ylös korkialle rvuorelle. Jos si-
näkin tahdot makiasa csimausa nautita sen
tulewaisen ijankaikkiien elämän hywyyttä,
niin pitää sinun waeldamaan wuorten ja
laarein ylitse, se on, sinä ett saa peljä-
tä autmlden työtä, waan sinun pitäH
rohkiasti alkamaan lihan ja maailman pois
kieldämM- Pääasia likin ustoa on se,
että ihminen sydammestä käändyy ja tu-
lee nöyrän, hallwaxi ja wähäxi omisa
silmisänsa; sillä niinkauwan kuin hän yl-
peilee mielesäns, tekee hän itsens kelwot-
tomaxi wastaanottamaan sitä hywää ku-
in Jumala tahtoo hänelle andaa.
maalinen että Hengellinen ylpeys wa-
hmgoitsee händä. Pyhän Hengen lahja
wuotaa alas sywiin laxohin ei ylös kor«
lioille kallioille. Sentähden pitää sinun
tulemaan sydämmellisesti noyrytetyri, heit-tämään itses alas tomuun sinun luma-las edesä ja tundemaan sinun suuri raa-
dollisuudes. Silloin sanotaan: „Autuat
„owat hengelliset waiwaiset! Autuat
„owat murhelliset: Autuat owat ne jot-
„ka isowat ja janowat wanhurffautta,
„sillä he rawitaan, „ Match. 5:3, 4,6,
eli heidän pitää maistamaan täällä Ju-
malan hywyydm esimakua heidän sielu-

ani
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sans ja ijankaikkisuudesa tulemaan täyte-
tyixi loppumattomalla ilolla.

Ewangelista Lukas trigöpanee että mei-
dän Navahojamme meni ylös wuorelle
rukoileniaan. Luk- y: 28. Enimmästi
en Jumalan tapa että rukouren alla ja-
kaa ihmisille Hänen hywyyttänsä. Ru-
kourila Hän yhdistää itsens meidän kan-
samme. Ei ole yhtäkään lyhembää tietä
jota myöden me saattaisimme tulla ijan»

kaikkisen elämän esimakudun. kuin se et-
tä oleskella Jumalan kansi rnkonresa.
Että niin saamat sitä Kywaä jo-

sta me nyt puhumma, tulee stttä, ettei
ihmiet tee itsens oikein tutuin heiden Ju-
malansa kansa, e! uloswnodata ttnwal-
lisesti sydandäns Hänen edesäns, ei puhu
yxinäisyydelä Taiwaallisen lans kansa.
Jos me tämän tekisimme, epäilemättä
Hän pidäis lupauxens, Matth. 7: ?, 8.
,>Anokaat niin teille annetaan : silla jokai-
„nen joka anoo hän saa.,, Niin näettä
te nyt mingäkallaisen sen olemaan pitää
joka taitaa toiwoa saapcmsa maistaa tä-
sä elämäsä jotaan ijankaikkisesta elämästä.
Katsclkamme

Toisesa Osasa
AD isä ijankaikkisen elämän Esimaku

seisoo. Petari, Jakob ja Johan-
nes sait sen tuta; kuitengin ei ole Juma-
la sidottu yhdellä tawalla sitä andamaan,
»vaan saattaa erinkallaisilla muodoilla an-
daa lastensa saada sitä tuta.

Mutta me opimme kuitengin Textin
esimerkistä, misä se seisoo. Siina seisoo:
lesus kirkastettiin heidän edesäns. Sit-
ten selitetään tämä kirkastaminen: „Ia
„Hanen kaswonsa paisti niinknin Aurin-
,/go, ja Hänen waatteensa tulit walkiari
„niinkuin walkeus,, Usiammat tapauxet
tygöpanewat Ewangelisterit Markus 9:

Lugus 3- w. ja Lukas 9 Lugus 29 w
Mitä Opetuslapset täsä näkiwät luon.
tiellisillä silmillä, sila uffon silmä hengel-
lisellä tawalla on harjandunut räkcmään,
niin että «'iankaikkisen elämän csimccku e-
rmomattain seisoo siinä, et?ä Christus
kirkastaa itsens meidän sielullemme Hcn.
gellisella tawalla, eli että me Pyhän
Hengen ylöswalistuxen kautta saamina Hi,
malan kirkkauden elämän tunnon Icsu«
xen Christuxen kaswoisa. 2 Cor. 4:6,

Se painamin asia koko meidän Ttx,
lisämme on Isän Jumalantodistus Hänen
Pojastansa lesuresta Christuxesta: „Witlä
„Hänen puhuisans, katso! walkiapilwi ym«
„bari warjois heidän. Ia katso ääni pilwä,
„stä sanoi: Tämä on se minun rakas Poik,,<
~ni,johonga minämielistyin,kuulkaat Hän-
>,dä<„ Jos nyt se oli suuri etu, että O-
petuslapset taisit todistaa: „Me näimmä
„Hänen kunnians, niinkuin ainoan Po-
„jan kunnian Isästä taynnäns armoo jl>
„totuutta, „ loh. 1: 14. Niin on myös
se ijankaikkisen elämän esimaku, että H>l-
ra andaa ihmisen ei ainoastans kuulla ja
ymmärtää Hänen Sanaansa, waanmyis
sydämmesäns saada koetella sen sisälleei-
don, että Jumala itse siinä todistaa Po-
jastcms ja wakuutaa sittä uskomaista sie<
lua ijankaikkisesta elämästä Hänen kaut'

.tans. IIOH. 5:9, 11. Toisinans tam
tapahtuu rukouresa; toisinans lumawsanan lukemisen alla; toisinans Juma-
lala ylistäisä; toisinans uskoja ja sen he-
delmisä; toisinans rakkaudesa ja sen har-
joituxesa; toisinans roiwosa siitä tulenM
sesta hywyydestä. Lawiammalda saatetaan
tästä lukia z:sa Osasa. siitä Kirjasta joka
kutsutaan Joy. Arnds Sanna Ch"'
stendom- ,

Itse iianlaikkisen elämän Esim"
laitaan paremmin tuttaa kuin sanoilla stftet<
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tettäa, ja ehkä me emmä sais siitä mai-
staa ja tuta juuri paljoa, niin me kui-
lenqin „teemme hywin että me Jumalan
„Sanasta waarin otamme, niinkuin kyn-
ttilästä joka pimeisä walistaa, niinkau-
„wan kuin päiwa walkenee ja kointähti
„koittaa meidän sydämmesämme- 2 Pet.
1:13. Nyt on jälilla tutkisteldawana

Kolmannesa Osa
„Auinga meidän pitää oikein wiljele-

mään ijankaikkisen Elämän Esima,
„fua. Jumala itje opettaa meille tämän
«sian TeNisä koffa Hän sanoo Pojastans:
Ruulkaar

Ensimnläiuen on, että me sen esi-
maun kautta kuin meillä on ijankaikkise-
sta elämästä, paremmin opettelemme, tun-
temaan Christusta niinkuin meidän Vapah-
tajaamme, uhraamme Hänelle kokonansa
meidän sydämmemme ja tulemme juurtune!'
N ujkosa jarakkaudesa. Ehkä Opetuslapset
jo ennen uskoit Hänen väällens, luemma
me kuitmgin Johan 2:11, että lesus,.il«
„moi!ti kunnians ia Hänen Opetuslapsens
/,»!?oit Hänen oäällens ;„ He wahwistuitnffosa. Ia kuin sielu saa jotaan maistaaiwkaifkisesta elämästä, niin tulee sydän
likemmaxi wedetyri Jumalan tygö ja i-kaäffnin sidotun rakkauden siteellä niinkiini Vapahtajaansa että ihminen mie-lellä hywällä ja kernaasti sellraa Handä,
on walmis tekemään jakärsimään kaikkiakuin Hänen lesuxensa tahtoo.

Sitten, niinkuin Ooetuslapset Ie»suren Kirkastuxesa „langeisit kaswoillens ja
»/peljästyit sangen komin;,, niinkuin me
wielä olemma sangen kehnot kestämäänijankaikkisen elämän korkiaa esimakua,
niin pitää meidän andaa tämän johdat-
taa meitamme sywembään nöyryyteen Ju-
malan edesä, tundemcmn meidän mahdot-

M

tomuudemme ja andamaan Hänelle kun-
nian joka meisä kaikkea hywaä waikutta.
Jos sinä, rakas ihminen! etsit omaa ylis-
tystäs ia kunniatas, niin sinä eroitat itsesarmosta. Pidä sentähden itses mahdot»
lomana kaikkeen Jumalan lahjaan: Äla
myöskään pyri sen perään oman halus
jälkeen, äläkä etsi sitä eli sitä esimakua,
waan pidä itses yxinkertaisuudesa Wapah°
tajas tygö, uffo Hänen päassens, nöy-
ryta Jumalas edesä, kuule kernaa-
sti Hänen sanaans, harjoita itsiäs usto-sa ja itses-poiskieldämisesä; niin ej ole
Jumalan lahia pois jääpä sinuloa: Nii-
tä pairsicawallisia lahjoja ett sinä saa e<
päilemätta' odottaa; Mutta ne c.-.walli-sec lahiat jotka omat tarpeelliset ussoonja pyhityxeen, owat maasa käymän ra-
han kaltaiset, joka ei milloingaan puutu:
Niitä sinä mahdat turwalliststi rukoilla
Jumalalda, että Hän runsaasti heitä cm-
dais; niitä ensimmainituita sinä mahdat
rukoilla ehdolla, erinomattain makiata
tundemista, korkiata ja tunduwaista sen
maistamista, ja jättää se Jumalan hal-
duun jos Hän näitä tahtoo andaa eli ei,
sillä josett sinä näin tee, niin taitaa hel-
posti ylpeys, itsepaisyys ja tytymättömyys
tungeuta sinun tygös.

Edcstäsinniinmuodoin kuin kaikki uffo,
mailet saattamat tulla osallisin ijanfaikfise»
elämän! esimaussa, niin pitää heidän se
wiljelemaän ei hitaudexi ja Hengelli-sen laiekuuderi waan huoliwaisuuderi ja
»valppauden, ettei he wäärinkäytä Juma-lan lahjoja pramaamis nja ylpeilemisen
ei itsepäisten teiden walitsemisexi, ei pait-
sitawallisten lahjain perää npykimisefi,
maan tytywät Jumalan tawalli een ar-
moon, olemaan makuutetut siitä että he
myös sillä tawalla owat Vapahtajalleni
mieluiset, hywin käyttämään ja tallella
« pi°
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pitämään sen wähemmän kuin Jumala
on andanut ja olemaan silua ustolliset.
Silloinpa lapsi kelpaa hänen wantzem-
millens kosta han on hywän tupanen ja
kuuliainen, ja ei silloin kosta han pramcm
heidän rikkaudestans.

wielä edestuoo Ewangelista Her-
ran lesuxen sanat Opetuslapsille No-
staac ja älkckäc peljätkö. Lohdullinen
puhe! Se hammyri ihmisen- sydän ei
taida niin helposti huomalta kuinga Hä-
nen pitää käyttämään itiens Jumalan
lahjain siwusa: Ia se pelkää ja lukee it-sens niihin mahdottomari: Se ajattelee:
minä olen aiwan suuri syndinen; en mi-
nä ole mahdollinen niin paljoa armoa
saamaan; kuingas taidan minä omistaa
itselleni lohdutuxen Christuxesta? Katso,
silloin astuu lesus edes ja sanoo: V?ou-se ja älä pelkää. Hän wahwistaa heikon
ja kehnon astumaan wilpittomiä askeleitasen Jumalan lygö, joka mielistyy niihin,
jotka Han pitää yhdistettyinä HänenPoikans kansa.

Wihdoin luemma me Textisä: ,/Ko»
„sta he silmans nostit, niin ei he kelaan
„nähneet waan lesuxen yrinäns;,, silläse oli Hän johon Isä oli julistanut mie-
listynensa ja jota meidän kuul-
la. Siihen me ylösheratetään ijankaikki-
sen elämän esimaun kautta.

Sowitus.
pakastetut Herrasa! Se mitä nyt ly.

hyeldä on tullut eteenasetetuxi andaa
minulle tilan että tyqopuhutella

Ensin niitä joiden sydän kiinirippuu
znaalisisa ja katowaisisa kappuleisa. Ote
furkiat ja sowaistut ihmisten -lapset! Sa-
nokaas mitä maailman meno tähän het-teen faaka on auttanut teitä. Löyhättä-
kö te sen elämän lähteen teidän maaliss-sa kansaseurojsnnne, maalisesq kunniasana

ne ja ajallifesa hekumallisuudesa? Ongos
teidän surkia ffuolematoin sielunne löytä-»
nyt leponsa ja ilonsa niisiä lihallisista h>.
moisia ja haluista joiden perään te pyrit,
ta niinkuin mielipuolet? Eikö kalwacmz
mato ole jäänyt Mille teidän omaan--
tundohonne: sitten kuin teidän lyhyt Hu-
wituxenne on kadonnut niinkuin warjo?
Ennen se oli: „Iloitse nyt nuorukainen
„lappsuudesas, ja anna sydämmes iloisen
„olla nuoruudesas; tee mitä sydämmes
„kassee ja silmilles on kelwollwen:,, Mut-
ta nyt se on: „Tiedä että Jumala si.
„nun kaikkein näiden tähden huomion
„eteen asettaa.,, Muistakaasta tätä. Gi
kuinga? Ettäkö te ole millännäkään et,
tä te oletta laimilyöneet ijankakkisen elä<
män esimaun, palwetlesanne maailman
himoja? Eikös sinun pidais tustaumaan
itsehes, kosta sinä ett ennen ole tahtonut
tuta Jumalan lahiaa? Eikö sinun pi«
dais niinkuin tuhlaja pojan „malttaa mie>
„les nosia ylös ja käydä sinun Isästy-
„gö, jonga palkollisilla on kyllä leipää/, ja
sinä „näännyt nälkkään.,, Luk. 1^17,18'
Eipä sinun sydämmesäs ole yhtään le<
poa. lise sinä tämän ilmoitat, sillä h
nun yxinaisyydesäs sinä »valitat että si»
nulla on ikäwä ja että aika kaypi p>t<
kän; Sinä tussaut kaikkeen, sillä sm
kannat helwetin myötäs sinun sydämme'
säs.

Akk niin taännäj toki selkas maailma <

le ja kaswos Wapahtajaas päin. Tee st
tanäpäiwänä, muutoin tulee syy ja w«-
hingo sinun omille niskoillcs.

Rakkaat ihmiset! Tekis Jumala M
Mira taivaisin niinkuin minun pidäs, s"
arnata tvanyurskayille että heidän käy
hywin. Esaj. z: io. Mutta minun t>
leni on siihen ylön kehno. Mutta tulkititse ja kolekaat, Klinga hywin Mllhurs-

92 7. Sunnuntai Kolmin a suuden P aiwasiä.'



wlle käy. Ettäkö te sitä tahdo? Pe-
räänajatelkaat ettei täsä ole Lasten leikki;
Jos te tahdotta omistaa hywää, niin pes-
Mt teidän kätenne, käändäkäät teitänne
sydä-nmestä Jumalan tygö ja aSttikaat
teidän Vapahtajanne askeleihin. Mi-
nun Rakkaani! Katsokaat kuitengin sitä
suurta armoa, sitä ihanaa palkittemista,
jolla Jumala tahtoo kohdata meitä. Myös
Min heckellä asettaa Hän rakkaudesa
Anno-pöytänsä teidän etehenne ja herkut
W pöydällä owat Jumalallinen uskol-
lisuus ja laupeus. Ettäkö te tahdo tästä
mitään maistaa teidän sielunne ijankaik-
iisen autuudexi? Kuingas» kauwcm te tah-
dotta pitää kijni siitä endisestä: Minä 0-
len lauman ollut Christitty, kauwan käy-
nyt Ripille ja Herran Ehtolliselle? Mut-
ia olettako te siitä myös tulleet paremmi-
ti? Mitäs te Wapahtcnan tykönä oletta
hmainneet? Olettako te maistaneet Hä«m suloisuuttans? Eikös omarundo sa-
m: Ei? Tahdottako te sentähden wielä
tAlwemmin pysyä teidän wanhasa ulko-

menojanne? Kuingas laidatta<e sillä tawalla olla otl>lliftt Jumalalle?
Te käyttä Ripille ja Herran Ehtolliselle,
l" sitten te pysyttä muuttumattomina ni«'"luin ennengin. Te huolda pidättä tei-
bä» maalisesta menostanne ja ajatteletta:

niin saata elää kuin Jumalan sana
waatii; ei aina saata rukoilla, ci anna
l«Wää itsens niin Jumalisesti- Aimottako«ms pysyä tainkullcnsesa mielenlaadut?v> älkääc ej Jumala anna iesi-«ns Pilata. Kyllä Jumala saattaa tul-
" llman teitä aikaan Taiwaasansa: Ics

< että anna Hänelle hywiä sanoja; Josle että nöyrytä teitänne Hänen edefäns;
te eitä anna Hänen muuttaa teidän»ydändänne; nnhingäs silloin M teidän

«utuudenne? Mm tygöpuhuttelen,
M

Toisen niitä jotka onduwat molem-
mille puolille/ owat milloin niin ja mil-
loin nain micldyneet, eikä todella rupia
cmtundestans huoldakandamaan. Te wa«
litatta: Ei. autuuden asiat tahdo meille
lykästyä. Minä kysyn: mingatähden ei?
Minä wastaan myös itse ja scmon että
ne sentähden ei tahdo lykästyä ettcttä te
itse tahdo. Eikösn Jumala tahdo senkal-
taista hitautta rangaista? Tiedättähän Te
errei keräkään kruunata, ellei hän toi-
mellisesti kilwoicrele, 2 Tim. 2: 5. Jos
te että saata murtaa teitänne wastustmläpitse, niin rukoilkaat itsenne niiden lä-

ja Jumala on wahwistawa teitä.
Akk minun rakkaani! Ei ole niin lesu-xen kirkastuxen wuoren kansa kuin sen wuo-
ren kansa josa Moses tuli kirkastctuxi:Tämän tygö ei kengään saanut tulla, 2
Mos. Kiri. 19: 12. Mutta Sionin wuo,
ren tygö saattamat kaikki tulla, Hebr. 12:
22, ainoastans he cdclläkäsin puhdistamat
sydämmens. Sjclu jska pyhän Hengen
kanera kmfnu lesuxen 1 Cor.
12: Z, pitää Hänen Wapahtajanans, ja
HHnesä naulitsee ijankaikkisen elämän e-
simakua, on sikloin itse kirkastettu. Iatämä hengellinen kirkastaminen sydämme-sa o>l paljo - tarpeellisembi ja
sämhi kuin se josta Tmisä puhutaan.
Sillä heti kuin Opetuslapset olit näh-
neet lesuxen Kirkastamisen, poikke-
sit he kohta heidän endisille teillensä.Mutta sitten kuin Pyhä Hengi Hellun-daina oli tullut heidän ylitsens wuodate-
tuxi, ja he itse niinmuodoin olit tulleet
hengellisellä tawalla kirkastetuixi, niin hepidit itstns fii!>i heidän Wapahtajasans ei-kä pahenneet Hänen rististäns. Ia mei-dän, jotka forkiasa arwosa pidämme le-suren näkywäisen kirkastamisen, pitää 0-
lemaan wielä mämmin huoliwaistt siitä
3 ettg
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että Pyhä Hengi saa kirkastaa Christuren
meidän sydämmesämme, kuin meidän lu-
onnollisten silmäimme edesä. Mutta

Rolmanncxi, Te uskowaiset, joilla
cn oikia ijarkaikkisen Mmän esimaku!

tulemat siis täytetyixi sanat meidän
„Hänen kaswonsa

~paisti niinkuin Auringo.,, Sinnsa „kas-
„fee Jumala »valkeuden pimeydestä pais»
„taa ja loistaa sinun fydämmesäs että si-
„na tulet walaistuxi Jumalan kirkkaudes-
sa lesuxen Christuren kaswoisa.,, 2 Cor.
4: 6. Sinulle culewat Hänen waarre-
ensa walkiaxi niinkinn roalkeus, se on
Ewangeliumi, se suloinen sanoma Chri-
stiestä ja Hänen armo-tawaroistans, js-
honga Hän on ikääskuin pukenut itsens,
ie tulee kirkkahaxi ja seMcm sinun edesäs;
Se tulee sinun mielestas oikein Ewan-
gcliumixi: Sinä näet mitä sinulla on si-
nun Wapahtajasas ; Hau itse rakkau-
dens, nöyryydens, pitkämjelisyydens, kär-
simisens ja kuolemans kansa tulee uiin il-
mi sinun fydämmesäs, juuri kuin sinä
näkisit sen kaiken sinun luonnollisten sil-
mais edesä. Ennen sinä pilaan kylläs-
tyit Jefureen, nyt kosta Hän kirkaste-
taan sinun silmisas, tulemat Hänen wa-
atteens, Hänen Sanans ja Sakramentit
walkiaxi kuin w.ilkeus; kaikki tulee elä-
waxi ja woimallisexi sinun fydämmesäs
ja sielusas. Ia katso! heille näwyir Mo-ses ja Elias, jorka puhuit -Hänen kan-sans. Jos lesus on sinun tykönäs kir-

kastettu niin sinä kyllä tulct tutuxi Mo-
stxen ja Prophetain kansa. He tule-
mat sinulle otollisin ja suloisin. Israe-
lin Lasten tähden taydyi Mosexen panna
peite kalmoillensa silla he ei taitaneet katsoa
sitä sen kirkkauden tähden. 2 Mos. Kirj.
34: 33. Mutta kossa sinä Christurefa
näet lain täytetyxj, kosta sinä hawaitset
ja mvödität että kaikki sinun syndis o«

wat tulleet lMletyri päällens ,Hettä Hän on kärsinyt niiden rangaistuin'
kusta Jumalan Hengi saa sitten eläwäl'.lä kirjoituxella sisälle kaiwaa Lain sinunsydämmehes, min että sinä ojennat itsessen sisällepidon jälkeen, srlloin ottaa ui.ko ja rakkaus pois Mostxen peitteen si<nun sydämmestäs; Sinä ikääskuin katsot
Mosesta silmihin, sinä näet kuinga M,ses taritsee Christuxelle kättä, ja että M<ses johdattaa sinun Christuxen tygö; S>,
nulla on jo ijankaikkisen elämän csimalu,
TeNisä luemma meedeskäsin: „Niinwai'
„tais Petari ja sanoi lesurelle: Herra!
„meidän on täsä hywä olla: Jos 5i,,.!
„tahdot, niin me teemme tähän kolmt
„majaa, Sinulle yhden, ja MoserMyh.
,/den, ja Elialle yhden.,, Ehkä PM
ei nyt tietänyt mitä hän sanoi, Mark.
9:6. Niin hän kuitengin teki täsä tjet<
tawaxi oman ja muiden Opetuslasten sy-
dammellisen hywänmjelen. Ha'n tunsi
Jumalan rauhan sydammcsäns, jokskai<
ken ymmärryxen ylitse käy, Phil- 4:7.
Ia täsa autuallisesa wirwotuxesansa,edes<
tuoo Hän ne mainitut sanat. H»mn
ruumiinsa ja sielunsa iloitsi eläwäsälu-
malasa. Ps. 84: 3. TasH näet ra-
kas ljelu, misä ijankaikkisen elämän e!><
maku seisoo: Sielu naulitsee totisen!««
won, Jumalallisen rauhan. O kallis lch
ja! Rauha, jonga lesns kutsuu oman

rauhaxensa, joca Hän ei anna niinkuin
maailma andaa. Joh. 14: 27.ha, jonga Jumala ulosjakaa niinkuinko
liin kappaleen woiton saatua; Colotz.
15; Mä sitten kuin ihminen on Niko»'
xella fa kyyneleillä taistellut JumalankI
sa, niin Hän andaa aamuruskon, Hänl»armonsa paisteen, ylöskäydä sydammest!»
sjunaa sielun rauhallansa. Kosta nyt"»»
kallis lahja, suloinen ijankaikkisen elämä
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lsimku, teille taritaan, miMä te siis„ensm etsi Jumalan Waldakundaa za sen
,M!,hurskautta; niin teille kaikki muut
MölcmMwat. „ Matth. 6: 36.

Rukous.
ss>yt, Einä uskollinen Jumala! Auta meitä
!/l, Oinun armollas, että se mitä nyt on puhut»

ijankaikkiftn elämän esimausta, mahdais olla

woimalliuen meidän sydämmesämme. Anna se»
olla meille eläwä yloskehoilus, tallaamaan syn«
dia ia saatanaa meidän jalkaimme alla, poiskjel»
damaän maailmaa, ja Ginusa, O Jumala, ctsi«
maan meidän ainoa iloamme ja huwitnst,!mme.
Kukasta Pyhän Hengen k,nitta Puitas meidän sn»dämmisäm, että me mahdaisimme saada ijoiikaik,
fisen elämän esimaun. Nyt Hcna! Anna Sanas
olla siunatun meille, niia että se tandaa hedelmä»
taalla ajallisesti ja sitten ljankaikkiscsti! Amen.

8. Sunnuntai Kolminaisuuden Päiwastä.
Se ijankaikkinen Viisaus joka ne pelastaa kaikesta waiwasta jotka tt-sens Hänen tvgöns pitäwät, olkoon meidän kansamme tällä hetkel-

lä, ja sitten aina edespäin/ Amen.

AAakastetut Herrafa! Näin sanoo Ie-"/V sus Ooetuslapsillens Matth. lQ!
is. Rarso, nnna lähetän tei-

dän niinkuin lamdaat sutten keskelle:
olkaar sentähden rcutawac niinkuiil kä-
sineet ja wactat niinklnn kyhkyistc. Näi,sn ftnoisa Hän waatii heildä kahta asia-
t«: Että heidän piti olemaan wagac
»imkum kyhkyiset, se o«, ahkeroita toti-sta Jumalisesta yxifertaisuudesta, oiki-
osta puhtaudesta ja perinpohjaisesta siwey-
desta: 2) Että heidän myös piti olemaantairawar niinkuin käärmeet, ej pahan,
mlisct wahingoitsemaau, maan toimellistt,
'ttei he itse olis tulleet wahingoitetuixi.
Sentähden Hän heti: „Mut-
„ta kawahtakaat ihmisiä, sillä he ylönam
«dawat teidän heidän' Raastupiinsa, ja
Midän Synagoaisansa he hosumat teitä.,,
Sillä ehkä meidän Vapahtajamme tah-too että itsekungin Hänen Opetuslapsen-sa pitää jokapäiwä ottamaan ristin pä-
Hns ja seuraamaan Händs, niin ei

Hän tuitenZaan tähde että Hänen ut-

fowaisens oman taitamattomuudens kaut-
ta, saattaisit itsens waaraan, ja toimit-
taisit itselleus jotaan wahingota jota Hanei heille tygöläheta. Mutta niinkuin se
t«sä taitawnisuus päalletarkot-
taa ruumiin suojelemista waaroista, niinse meille päällepaanaM toistfa pai?on wiet-
telcwmsia k/usauxia wastaan, niinmuodoin
kuin ruumis wcchingoitetaan wainomisten
kautta, mutta sielu wicttelewäisillä Ylly-
lyxillä: Ia se on sjelu jonaa lesus tah-
too ailvau niin hywin warjelluN kuin ruu«
munia wiela paremmin.

Tähän johdattaa Hän meitä myös
läsnaolewaisesa Ewangeliumi-Textisa, jo-
ka on otettu Matth. 7: lugusta. longa
tähden me tällä erällä tahdomma ernm-
matlam päallesarkottaa sitä et'ä me le-suren suusta mahdaisimma ahkerasi, oppea
totista taitawaisuutta, sen päälle että me
aina edeskäsin jokapäiwä mahdaillmme
sitä harjoittaa ynnä rehellisen »vakuuden
kansa, ja. tarkasti waroa mettämme kai-.
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kesta siitä kuin on meidän sieluillemme
jullaan tawalla wahingollinen. Mutta ru,
koilkamme ensin Jumalaa nöyrästi, että
Hän lainais meille siihen Pyhän Hen-gensä Armon, ja olis meidän apunam-
me, »viisauden Hengellä sekä opettamise-sa että kuundelemisesa, että me tästä het-kestä mahdaisimme käsiM totisen hyödy-
tyren kaikkeen meidän jällllä olemaan elä-
mahamme ja myös itse iankaikkisuuteen.
Tätä me rukoilemme lumalalda lesu,
xen rukouxella: Isa meidän joka «.

Ewangeliumi, Matth. 7:15-21.
/siihen aikaan! sanoi lesus Opetuslapsillensa:

Kawahtakat itcitänne »ääristä Pr«phetaista.
jotka teidän Lammasten waatteillaitulewat:
,nut>'a he owat raatelewaiset sudet. 16»
Heidän hedewWns le tunnetta heidän: Hakeko
joku wiinamal-joia OMlitappuloisia? taikka fiikuni»

ta ohdskkeista? 17. Niin jokainen hywa puu kas-waa hywät hedelmät: mutta mädännyt puu häijyt
hedäsmäl. 18. Hywa puu ei taida häijyjä hebclmi»
ta kaswaa. eikä mädännyt puu hywiä hedelmiä
kaswaa. 19. Jokainen puu, kuin ej ssaswa hy»
wää hedelmätä, pois ja tuleen heite»tään. 20. Gentähden tundcsaat heitä hedelmi»
stänsä. 21. Ei jokainen kuin sanoo minulle Her-
ra ! Herra ! pidä tulemaan taiwaan Waldakundaan ;

mutta joka tekee minun Isani tahdon kuin on
Taiwaifa.

, Nawahtakaac teitänne eli katsokaat
eteenne sanoo meidän Vapahtajamme mei-
dän Textimme alusa. Siitä me otamme
tilan että Ewangeliumin jäl-
keen eteenastttaa tutkisteloawaxil
Uskowaisten totista Taitawaisuutta.

Me mielimme katsella kuinga He, Chri-
siuxen sanain jälkeen, sen osottawat:

i Opisa. 2. Eläinäkerrasa.
„Herra lesu! Ole Sinä meidän O>

„pettajamme, ja tallella pidä meitä Si-
„nun totuudesas! Ole myös meidän wal-
„keudemme, ja johdata meitä oikian elä-

tietä myöden, että meillä mah,„dais olla elämän walkeue, ja mahdai.„simma itse tulla walkeudexi Sinun kw.„tas! Amen.,,

Tutkittds.
Edellinen Osa.

<?»aicawaisuudesta OpisapuhUll meidän
ensimmäinen osa 15 wärfystä

20 wärsyyn saakka.. Christus tarkottaa niisäsanoisa kahtaasiata. i.WarottaaHänwää,
ristä Proptzetaista eli senkaltaisista ihmisi«sta jotka saattaisit johdattaa meitä erhe,
tyziin. 2. Ossttaa Hän kuinga me tck
damma heidän tuta, että me mahdaisim,
me saatta heistä waroa itsemme. Siitä
ensinmaimtusta Hän puhuu 15 w. jos»
Hän sanoo: ~Kawahtakaat teitänne M'<
„?istä Proptzetaista, jotka teidän tyqöm
„Lammasien waatteilla tulemat; Multa
„fisäldä he owat raatelewaiset Sudet./,
Se on minpaljo kuin jos meidän M
pahtajamme olis sanonut: Moni ihminen
saattaa kyllä ottaa päallens bywain ta-
pain ja muodon, niin että m
saattaisimme häneldä odottaa jotacmhy-
mää nmdcm fjelullemme: Mutla meidän
ei pidä heti mielistymään heihin Heidiin
ulkonaisen muotonsa tähden, että me sen
muori uskoisimme heille meidän sielumme.
Meidän tulee paljota enämmin tarkasti
perään katsoa, jos samalla kauniilla muo'
dolla on myös wahwa jalumalalda «vai-
kutettu perustus, ja jos m jotka ottawat
toisia opettaneensa, owat i'se opetetut
malalda, osalliftt Pyhästä Hengestä, ei-
kä suingaan opeta muuta oppia kuin M
joka on hywin perustettu Jumalan san<"
fa ja seuraawaisesti kaikella tawalla
weellmen meidän sielullemme. lohWNki
joka myös tuuli namät Herransa ja V^



tarinsa sanat, puhun Mä kalvalla i Lii»
hetys Kirj. 4: i» „Te rakkahimmat äl-
,,fäät jokaista Hengeä ustow, waan koe<
~telkaat henget, jos he Jumalasta owat;
„M monda wääraä Prophetata owat
~tulleet maailmaan.,, Petari, joka samati
luuli meidän Vapahtajamme sanat Tex-
tisa', puhuu myös tästä 2 Lähetys Kirj.
ija 2 Lugusa. Hän sanoo 1 Lugun
,9,20, 21, w. „Meillä on wahwa
„Prophetallinen sana, ja te hywin teet«

että te siitä waarin otatta, niinkuin
,MtiliW joka pimeisa walistaa, niin .
„f<mwan kuin päiwä walkenee, ja Koin,
,Mi koittaa teidän sydämmisänne. Ia

tulee teidän ensin tjetä, ettei ynkäan
„Provhetsta Raamatusa, tapahdu omas-
sa selilyicesta. Sillä ei yxikään Pro»

ole wielä ihmisen tahdosta tuotu «
,Ms; waan Pyhät Jumalan ihmiset, j
„owat puhuneet wackuletut Pyhäldä Hen- >
,/geloä.„ Ia 2 Lug. 1,2,3, w- „Nun !
„oli myös waäriä Pwphetaita Kansan >„seasa, niinkuin teidängin sikaanne, wää- <
„nä opettaita tulee, jotka «Vahingolliset <
Eriseurat tuowas, ja kieldäwät sen Her- 1
„ran joka hcidän ostanut on, saattain l
,/heillensa nopian kadotnxen. Ia monda j
noudattaa heidän kadotustansa, joiden l
„kmitta totuuden tie pilkataan. Ia ah- <
/Kildesta ajatelluilla sanoilla pitää heidän ,
„teitä kauppaamaan: Joiden duomio ei ,
,Men kauwan wiiwy, eikä hcidän ka- ,

„dotumna makaa.,, Ia ludan Lähet. ,

Kirj. 4. w. „Muutamat ihmiset owat ,

Myös luikahtaneet sisälle, jo muinen kir» ~

,'ioi.ciUf tähän duomioon, jumalattomat, ,

meidän Jumalan armon «vetämät
'/haireuteen, ja kjcldäwät lumHlan jo- ,

„ko ainoa Hallitsta on, ja m.ioau He-- ~~rnn lesuxen Christuxen. „ Pawalm La- „

Kirjat owät täynnä samanlaista ti
N

warotufia, esimerkin, Rom. 16: i?,i3,sanoo Hän: „Mina neuwon teitä rakkaat
„weljtt, että te kawahtaisttta eripuraisuu«
„den ja pahennuxen mattaan saattaita,
„sita oppia ivastaan, kuin te oppineet o-
„letta: ja wälttäkäät niitä. Sillä ei sen-
„kaltaiset Herraa lesusta Christusta
„wele, waan omaa watsaansa, ja wiet-
„ttlewat makeilla »uheillansa ja liehako-
„itftmifellansa yxirettaisten sydämmet. „
Hän tygöpanee 19, w. „Mutta minH
„tahdon, että teidän pitää hywäsä wii-
„saat olemaan ja pahuudesa yxikertaiset,,,se on, käyttämään kaiken teidän ym-
märryxenne ja peräanajatuxenne siihen,
kuinga te mahdaisitta Usäyta hywäsä ja
yxikcrtaisesti hyljätä pahan.

Että wielä paremmin ymmärtää tätä
Christuxen ja Hänen Apostoleinsa waroitu«
sta, niin pitää meidän tarkasti merkitsemään
että Vietteleminen saattaa tapahtua kah,
della lamalla, cörkiämmasti ja szewem-
inasti. Törkiasti se silloin tapahtuu, ko--
sta yxi ihminen wiettelee toisen julkisesti
määrällä opilla, eli saattaa hänen tur-
mioon niin perustamattdmilla puheilla et<
tei niillä ole ensingään totuuden warioa
ja muotoakaan. Tain kaltaisesta törkiasta
wiettelemisesta seisoo 4 Mos. Kirj. 13:
<», 7, 8. „los sinun weljes, smun äi-
„tis poika, eli sinun poikcis eli sinun lyt-
„tärcs, eli emändas joka sylifäs on, eli
„sinun ystäwas, soka on niinkuin oma sy-
„dämmes, wiettelis sinua salaa ja fanois:„Käykämm!: ja palweikamme mui a In«
,Mc>lita, joita ett sinä tunne eikä sinun,
„Isäskään. Kansain Jumilta teidän~y nba:isManne, joko he läsnä eli kau-
„kana owat, yhdestä maan aär <?ä niin
„toiseen. älä siihen mielisty, elä
„myös ole hänelle kuuliainen. „ S? sie-
wembi eli salainen wietteleminen o» kos-
? ta
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ka joku suloisilla käytörillaiis ja makioil-
la sanoillans niin kiehtoo toisen että se kieh-
dottu hänen sanoistans ja käytöxistans
tulee uskomaan juuri kuin hän olis hy--
wä opas ja johdattais oikiaan, koffa kui-
tengin petos makaa salattuna tottmden-
muotoisen marjon all<», ja walttamHttö-
mästi Minnein wahingoitste sielua. Tain-
kallaisesta wiettelemisestä puhuu muiden
feasa Pawali Coloff. 2: 23, josa Hänsanoo että heillH kyllä wiisaudew muoro
on,, mutta ei kuitenZaan Christuxen jäl-
keen, maan pikemmin wwcrelewät meicä
Christuxesta tuuhain jaaritusten kaucra,
8 , w. Sentähden opettaa nyt meidän
Wapahtajamme että wamät Prophetat
rulewar lammasten waarreilla; muccu
Mldä he ou?ar paacelewaifte Hän
tahtoo sanoa r helposti te tmtatta muroa
Nsenne niistä jotka törkiälla tawalla py-
täwät mietettä, Mutta teidän pitM
myös waromaanZitsenne niistä jotkac sie-
wemmälla ja wiekkaammalla tawalla et-
siwat teitä wietella, ja jumi nämät ownt
ne joista minä teitä minun Opetuslapse-
m nyt warotan..

Mutta niinmuodoin kuin se on yelp>
po että kawahtaa itsiäns siitä törkiäm-
mästä wiettelemisestä, ja sitä wastaan
työläs että wälttaä wiekkaambata wietel-
tystä, jolla on siema muoto,, niin se, M
yhteensopiwainen meidän Vapahtajamme
wiisauden ja rakkauden kansa, että
woa Ovetut lapsillensa wilpistelemätöindH
NmdomerlkiK josta, he taisit tuta lle joista
heidän piti itsicws waromaan. heidän
hedelmistäns, sanoo Hsus, „te tunntt«
„ta heidän: Hakeko wku wijnamarjoia-
orjantappuroista? taikka fijkunita ohdake

Riin jokainen hywa kaswaa
„hymät hedelmät;, mutta ntadännyt puu

„häljyja hedelnmä kaswaa, eikä
„nyt puu hywia hedelmitä käfwaa. Jo,
„kainen puu kuin ei kaswa hywää hcdel«
~Mää,. halataan vois ja tuken heitetään.
„Sentähden tundekaat heitä

saattaa olla ftlwembi kuin namät
Vapahtajan sanat? E> Hän edestuoomon-
da tundomerkkiä, waan yhden ainoan.
Mutta tama ainoa on senkaltainen että
se on somahin Wapahtajan paälletarko<
tuzeen, eikä työläs ja waikia lumalai)
lapselle, han mahtaa sitten olla oppenut
eli oppenmtoin: Ia sillä on paälisexi wer->
lans itse luonnosa. NmmärMhän itst<
kukin eroittaa orjantappura pensaan wij«
napuista? Eihän kengäckn luule ohdak<
keitä njkunapuurl?' Ei kengäan miw ha-
lia wijnamarjoja orjantappmoista eikä f>>
kunita Niinkuin nyt Mu-
kin »viljelee luonnollista ymmärrystans lu-
onnollisiia asioisa, että hän niinmnodoin
mahdais tuta itsekungin puun hänen h?>
delmistans, niin' tahtoo myös meidän
Vapahtajamme että Hänen ussawais?!»
fa pitaa oikeni käyttämään ja wiljelenM
heidän hengellista ymmärrystäns. Jos he
kuulemat jongun hywan opin, joka Ilft
malan sanasa on hywin- perustettu, niin
pitää heidän kyllä se- wasiaanottamaan >o
parahimnwlla tawalla käyttämään HY'
wäxensa, er sentähden- että se eli sei"
sanoo> waan sentähden että se on D<
m.lal, sanasa jeikiässi ja ulottuwaisesti pe»
russettu:- Mutta ei heidän pidä kuitengm
niin helposti uffomaan heidän steluans sil<
le ihmiselle jota julistaa samaa hynm
oppia;! el niin heti andamaan itsiäns h«'
nelda johdatettaa ja kuljetettaa niinkuln

sen Elämän Jumalan M-
welialda; Waan heidän pi aä sen MU'
sa tutkistelemaan ja koettelemaan hanw
nmitntm opetuzians Jumalan sanan M
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keen, ja jos ne ei sen kansa yhteensowi,
ei kuulemaan eli tottelemaan händä nii-
sa, waan paljo enämmin waromaan it-
sens senkallaiftsta ihmisestä, wähindäkin
hänen määrän oppinsa ; usiesta. Samal-
>a tawalla pitää heidän jälkeen seuraa-
maan sitä Opettajqsa kuin hywä on hä-
nen elämäkerrasans, ja -yhteensopij mei-
dän Herran lefnxen Christuxen pyhän
esimerkin ja Hänen ustollisten jälkeen
smraajainsa waelluxen kansa; Mutta sen
siwusa tarkasti perään katsomaan jos hä-
nen elämäkertans muijakin asioisa yhte-
en sopij sen kansa, ja kaikki Hänen teke-
misens ja jättämisens todistaa siitä että
hin on wiheriöitsewäinen oxa, siinä toti-
seft wiinapuufa Zesuxesa Christuxesa ja
tandaa senkallaisia hedelmitä, joiden kaut-
ta Jumalan nimi totisesti tulee kirkaste-
tun maan päällä. Jos he huomaitsiwat
Opettajan oleman senkallnisen, joka pysyy
leuxen Christuxen sanan lerweellisesä
muudusa, on niin mieldynyt kmn Chri-
stus oli, ja waeldaa Hänen asteleisans;
slUoin tattamat he, niinkuin lambaat, pft
tää itsens hänen, niinkuin heidän M-menens, tygö, andaa itsens bämloä fa-
itstttaa ja johdatettaa sillä kai täisellä tiel-

jonga Christus on heille neuwonut.
Tama on se ensimmäinen jonga me otim-
wa eleemme että tutkistella, nimittäin se
taitawaisuus, jonga ustowaisten pitää 0-
sottomaan opisa, eli opettajain suhteen
Mei he feneldäkään wietelläis. Nyt tah-domma me tutkistella

lalkimaisesä Osasa,
Istorvaisten rairawaisuurra elämäker-rasa. Siitä puhuu meidän Vapah-

tajamme Textiss 21, w- kosta Hän sanoo:
„Ei jokainen kuin sanos minulle Herra!
„Herra! pidä tulemaan taiwaan Walda-

N

<„kundaan; mutta joka tekee minun Isänj
.„tcchdon, kuin on taiwaisa.,, Ia heti
Tämän jälkeen: „Moni sanoo minulle si-
,„nä päiwänä: Herra, Herra! emmakö
<„me sinun nimes kautta ennustaneet ja
„stnun nimelläs ajaneet ulos perkeleitä, ja
/,olemrna sinun nimes kautta monda wll«
„kcwckä työtä tehneet? Ia silloin minä
„heille tunnustan: En minä teitä ikänä
„Nmdenut: mcngäät pois minun tyköä»
„m te wäärintekiät.,, 22, 2z. w. Tä«
sä kysymmä me taas: Mikä saattaa olla
felkiämbi kuin nämät Christuxen sanat,
joisa kuitengin suurin wiisaus makaa sa-
lattuna? Hän tietä andaa kaiken laitamat'
suuden siinä olcwan, että ihlninen tekesen Taiwaallisen Isän tahdon. Tämän
kansa yhteen sopiwat Pawalin sanat Ephes.
5: 15, 16, 17. „Niin katsokaat että te
„wisusti waellatta, ei niinkuin tyhmät
„waan niinkuin wiisaat» Ia hangitkaat
„teitänne ajallansa, sillä aika on paha.
„Ällkäät sentähden olko taitamattomat,
„waan ymmärtäwäiset,mikä Herran tah-
„to on.„ Itse lesus osotti samalla ta-
walla wiisaudensa. Hän rodistaa siitH
usiammasa paikasa, niinkuin Ioh» «?:

zo. „En minä etsi minun tahtoani,
„waan jsän tahtoa joka minun lähetti,,
Ia 8 Lug. 29. w. „Minä teen aina
„niita kuin Hänelle kelwolliset owat. „
Aiwan niin 7 Lug. 17. w. „loka tah-
too tehdä Isän tahdon, niin hänen pi-
„taä tietämään tästä opista jos, se on
„Inmalasta eli jos minä itsestäni puhun.,,
Tällä Hän tahtoo tjetä andaa, että niin-
kuin Hänen suurin wiisaudensa ttsens ssi,
nä oso ti että Hän teki mitä Hären I,sens Hänelle käskenyt oli,' niin on myös
Hänen ussowastensa totinen wiisaus se,
että he ei pidä sitä jo ulottuwaisna että
he tjttäwät Jumalan tahdon ja taitamat
2 sii-
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siitä puhua, maan että he myös tekemät
An jälkeen ja elämäfäns ahkeruudella
varomat ilfens ettei h? siitä poikkia, maan
paljo enämmin pyrkiwät alituisten sen pe-
rään, että he Wap<ch:ajf!!'.s esimerkin jäl<
teen, mahdaisit aina ja koikisa tehdä mi-
tä Jumalalle on otollinen.

Tästä ei ulossuljeta nffsa lestiren
Christuxen päälle. He uskomat hänen pä-
ällens, niinmuodoin tämä on Isän tah-
to, että kaikki uskoisit Pojan päälle, ja
Hänen kcmttcms etsisit iankaikkista elä-
Mätä. Kosta nyt tämä on Isän tahto,,
niin ustowat he myös, että he Christnxe-sa saamat ja nautitsewat elämää ja au,
tuulta. Sillä he tietämät, että he kel-
paa hywin Isälle, että he kandawat sen-
kaZtaista ustallusta ja turwaa Zsää koh-
taan ChiEmesa.

Mutta niinkuin he fen siwusa tietä»
«vät, että hedelmätöin usto ei ole mikään
Hlsto, waan petollinen luulo, niin kan-
tamat he herkiämätä uston hedelmiä, ja
tekemät sillä myös Jumalan tahdon joka
«n heidän pyhyydensä. i Teh. 4: z.

He ei tarwitse fentähden yhtäkään
«muta merkkiä eli mittaa, jonga jälkeen
He koettelisit ajaturlans, halujans, sano-
jans ja töitäns, luin tämän, että he kat-
Lowat perään, jos ne sopimat yhteen Ju-
malan tahdon kansa. Jos he löytämät,
että fe ja sekin ajatus kuka tiesi ei kelpaa
Jumalalle, niin he andawat sen mennä,
Hukoilewat lumalalda andeejcr sitä, ja
pyytämät että Hän heille andais parem-
bia ajatuxia.. Jos he löytämät että ft
ja fekin heidän suuns puhet ei sowi yh-
teen Jumalan tahdon kansa, niin ei he
sitä tuo edestään, eli jos se jo on tapar>
tunut, katumat he sitä heti, rukoilemat
andeexi, ja kokemat kaikella tamalla sitä
Mrandaa. Jos he miejiwqt tchdä jotacin,

niin he ajattelemat perään, jos fe myös
on lumolan tahto: los> se on lumalon
tahtoa massaan, niin ei he sitä teekkM:
Mnlta jos he owat tulleet synnildä pete-
tyixi, niin he sitä katumat wilpittömälli
sydämmM; rukoilemat lumalaldc, ar,
moa, ja marowat itsens sen jälkeen sitä
paremmin, ettei he mahdais tehdä mitään
Hänen tahwtlnfa wastaan.

Mutta täsä nyt he ei pidä lärfiäiis
ojennusnuorcmans maan Jumalan ilwft
tetun Sanan. Kaikki heidän taitawzi-
fuudet!s elämäkerrafa, seisoo siinä, ettti
he tee mitään wastm Jumalan tahtm
jonga Hän fanasans on selittänyt, wmi
kaikki sen jälkeen. He tietämät ja uske,
wat että Ehnstus on heidän Herrans;
He kutsumat Hänen Herraxens Pybä»
Hengen kautta- Sentätzden tekemät hl
myös Halien tahtons fa fanialla tailva»
allism Isäns tahdon. He tietämät myös
ja ustowat, että Christus on säätty yh<
teisexi Duomarixi eläwitten ja kuolluit-
ten ylttse; että meidän kaikken pitää il-
mestymään Hänen Dllsmisistuimensa /-
dcfä,että kukin fais sen jälkeen kuin hän
eläisäns tehnyt on, joko se sitten on hy<
wää elr pahaa. Ia niinmuodoin kuin he
fydämmestä tämän ustowat, wälttawit
he kaikkia kuin Hänelle ei kelpaa; Hech
keroitfewat kelwata Hänelle, että he mch,
daisit wnmeisnä päiwänä nuhdtttomina
asetettaa Hänen kaswoinsa eteen riemulla.

Min näemmä me kuinga meidän
Wapahtajamme Textimme lopulla tahto»
wahwisiaa ustowaisians siinä totisesa w>i«
saudefa ja tattamaisuudesa, fuojellaxenft
heitä kaikesta siitä wietellynstä, johan ne
tahtomat heitä saattaa jotta luulewat Ju-
malan waldakunnan oleman liukkasisa
noisa ja ei woimasa, ja jotka ainoastans
sanoilla ja suulla lohduttamat itsens siitäsett»
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M he tunnustamat Chiistuxen Herraicens
ja Mpahtajarens, ehkä Hän kuitengaan
ei tunne heitä omixens, niinmuodoin ku-
in ei he tee Hänen tahtoans- Ia mei-
hHn Vapahtajamme käypi niin kauwas
tasä asiosa, että Hän myös tieläandaa,
että Hänen ussowaistnS ei pidä cmda-
maan pettää itsiälis ihmetöiden lahjain
kantta, waan paljo enämmm katsomaan
fttäcw, jos itsiäns käytttään Jumalan
tahdon jälkeen jonga Hän on Sanasans
ilssoittanut. Tämä oli se toinen asta jo-
ta me tällä eralls schdsimme etecnasts-
taa, »imitläii!, mingä taitamaiiuuden u-

pitää osottanmall heidau Elä-
lMrrasans.

Solvittlss,
wokastetut Herrafa! Niinkuin tämä
c/5 kaikki on tullut eteenasetetuxi teidän

niin tahdon minä, ftwittaisa'
»i iätä teihin, muistuttaa teille kaxi astal!haaraa:

1. Pitää teidän pcräänalatella, että
Wsiuren kassis waroitus totisten taita-

Opisa ja elämäsä pilaa kaik-
kina aikona wiriästi ja uutterasti harjoit-
tamaan itsetyösä. Ei Yhtäkään maail-
man aikaa ole, jona ei tätä waroittistatorlvila. Katsommako me nykyisen ajan
Me, niin me helposti löydämmä, kuin-sa sangen tarpeellinen tämä jo mainittu
«varoitus on. Mitä oppiin tulee, niin
»unnä taida me lieldää, että Herra an<
laa lesuxen Chrisiuxen terweellisen opin
Maa meidän edesämme niinkuin kirkaan
yntilän: Se olis totisesti suuri kiittämät-
°n>yys, jos emmä me nöyrässä kiitoxel->a ja ylistyxellä tahdois ylistää Jumalan
Amia niin arwaamattoman armon edestä.Auitlngin ei taida ttngään, joka pitää

N

lesnxen sanat kunniasa, ja tittää kuinga
tähän aikaan on asiat Christikunnasa,
kicldää, että mahdetaan sanottaa meidänajastamme, niinkuin Johannes sanoi Hä-nen ojastansa: „Monda määrää Prophe-
„tata owat tulleet maailmaan, jotka,,,
Petarin sanoisa, „wahmgolliset erisetirat
tuomat,,, sa, niinkuin ludas puhuu,
taikka „weläwät Jumalan, armon hau-
„reuteen„ eli Pawalin sanain jälkeen, „pi-
„täwät wiisauden muodon itfewalitusapal-
Messuxesa ja nöyryydesa, eikä non fiini„Paäsä, josta koko ruumis, jäsenistä ja
„raw!oista saa wäkewyyden, ja kokoons
„lntetty on, ja niin sima lisamisefä kaswaa,
„kuin Jumala andaa.,, Coloss. 2:23, 19.Niin , sanon minä, mMn tapahtuu:
nyckm opin fuhtten määrällinen aika, !'alentätzdcn nyt niin tarpeellinen kuin ikäas
ennen, että Christnxen ustollisen waroi-
tuxen jälkeen waroa itsians el ainoastanstslkialdä waan myös siewemmäldä ja
salaiselva wiettelemiselda. Itsekullakin mr
ftntähden syy, että rehellisesti käändyH
Jumalan tygö ja sydHmmen pohjasta ah-keroita totisesta pyhityxestä; Syy, ettckkaikilla rommilla pyrkiä sen perään että
hän mahdais jokapäuva lisää kaswaa to-tistsa wiisaudesa ja taitawaisuudcsii,
roa itsiäns kaikista sielua turmelemaiststaopetuzista, eikä andaa irsiäns petettää su-loistlda pnheilda, waan ynkertaisella Mpuhtaassa fydämmellä pysyä lesuxen Chrt>stuxrn sanoisa. Jos Pawali aikanansapelkäis, „elts niinkuin käärme wiettett„Ewan kawalluxellansa„ niin oli myös
Corinthon Seurakunnan „taits turmel-tuma, siitä yksikertaisuudesta kuin ow„Christuttsa„, 2 Cor. n: 55 Niin owtotisesti tarpeellinen ustollisille opettMe
meidän aikanamme, ja heillä on myös'syy, että peljqtä, että jamati saattaa ta-
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pahtua niiden kansa jotka heidän palwel-
luxans ckautta taikka owat ylösherätetyt
kiiwauteen eli myös muu-
toin omat tutut oikianMaatuisiri jaluffol-
lisili.

Niinkuin Gpisa tapahtuu, niin ta-
pahtuu wielä' euämmin, Mniäkerrasa.
Eikö ole kaikki paikat täynnä niitä Hotka
huutamat -Herra, Herra mutta ei kuiten-
gaan tee sen taiwaallisen Isan tahtoa?
Me emmä tarwitse käydä edemmäxi tuin
meidän omaan Seurakundaamme; Zie
Kuomaitsemme pijaan hedelmistä, että ne
omat sangen Harmat jotka saattamat kers»
kaka jostaan enämmästä kuin heidän Her-
ra Herra huutamisestansa. Sentähden
huudamma me sitä wastaan: <Ci jokainen
kuin sanoo Heyra Herra pidä tulemaan
taiwaan wawakundaan., maan ioka tekee
sen taiwaallisen Isän tahdon. Ei kaikki
jotka omat kastetut; ei kaikki jotka käymät
sille Pyhälle Khtolliselle; ci kaikki jotka
tulemat Kirkkoon ja kuundelewat saarnaa,
ei kaikki jotka lukemat Zlcunu-ja Ilta«
Mukourensa, pidä tulemaan taiwaan mal-
dakundaan, maan ne jotka tekemät Hu«
malan tahdon joka on laiwaisa. Minä
muistutan teM

2. Ctzristuxen sanat Luk. 11: 35.
„Katso ettei se walkeus kuin sinusa on,
z,olisi pimeys./, Minä olen asianalkain
tällä erällä puhunut „uffomaisten totise-
„sta taitawaisuudesta,,, ja ei tämän maail-
man lasten kamaluudesta. Silla surutto-
malle maailman japfetle täydytään ensi-
siä sanoa kosta hän on mielä hänen lu«
onnotlisesa syndymisefäns: „Heräjä sinä
„joka makaat, ja nouse kuolleista, niin
„Ehristus sinua walaisee.,, Ephef. 5: 14.
Senkallainen maailman ihminen ei ole
wielä siinä tilasa, että hän saatta harjoit»
taa sitä Christuxelda päällepandua taita»

waimutta. Mutta kuin on annettu it-sens käättää synnistä Jumalan tygö niinsitte wasta saadaan tämä opetus, jona,
me myös löydämme meidän Tmistämniejos me katsomme niitä kahta edellään!Mäistä wärsyä: „Mengäät ahtaasta M.si.älle, sillä se portti on lawia j>i
,„awara tie wie kadotuxeen, jc, «iiti
~/on monoa jotka siitä sisälle menewät li,

portti on ahdas ja tie kaita, joka wie„e!ämähän., ja Harmat owat jotka sei„löyläwät.„
Jos nyt joku onylönandanut stl,awaran tien ja rumennut kulkemaan Wkaitasta tietä , -niin seuraa sen päälle tK

mä sana: „Kawahtakaat teitänne
,„stä Prophetaista.,, Sentähden pi!ä,i
teidän edellä kaiMa olemaan huoliwchltotisesta ja perinpohjaisesta sydamnm
Mändymisestä, ettei walkeus kuin tch!
on mahdais olla pimeys, se on: EtM
te duomitsis Oppettajasta, Hänen OpWn'
sa ja elämistänsä, teidän Man ja tm
melduneen järkennä eli lihallisen mielan'
na jälkeen; waan koetlelisitta ja tutkisit-
Ia .Herran walosa mikä on oikia eli nB
rä, mikä oikia ja mikä määrä tie on,

Tämän siwusa en taida minä muu-
ta kuin ottaa teidän oman omcmlundW
ne todistaMi, että te jotarpeen asti olet-
ta ylitse «makuutetut, kuinga te etcäsM
gaan tule wietcllyixi koffa te kuundelettl»
ja totteletta kuin tähän saakka on tul<
sut teille alituisten, Jumalan sanasta >»<

listetuxi. Ei. Te otetta tulleet johdall'
tuiri hywälle ja oikialle tielle, jolla«
te laidatta autuixi tulla. Sentähden ft'
non minä rohkialla mielellä, niinkuin M
wali Coloss. 2: 6 7< „Niinkuin metw
„le Christuren olemma julistaneet, ja""
„rottaneet teitä,, (akk! että te myös M'"
olisitta Hänen «vastaanottaneet') ,/""'

«rl,el^
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8. Sunnuntai Kolminaisuuden Päiwastä. 10?

'waeldnkaat Hanesä. Ia olkaät Häne-
Hz juuriletut, j» raketut, ja ustosa
wahwistetut, niinkuin te oppeneet olet-

eta, ja olkaat siinä runsaasti kiitoulset.,,
«a Johannien- kansa i Lahet. Kirj, 2:
zz. „Nyt Lapsukaiseni,. pysykäat Ha-

, että kosta Hän ilmestyy, meillä
„olis turwa etlen me Hänm edesäns
„hapiään tulisi Hänen- tulemiseftnsa.,,

Nukous.
Ntkk Sinä uskollinen Wapaljtaja: Sinun taita
<4 waisundes ja wiisaudes , Sinun totuudes
liffollisuuKct', wiekZZ» meitä ijankaikkisen elämän
tietä myöden, ylZspitätöon meitä sillä tasaisella
polgulla opis« ja cläniäkcfrafa, ja saattakoon mci»
tä pois kaikelda wääräidä tieldä , cttemmä me
misäkäan osiafa mahdais saada wahiNssvta, waan
pysyisimme Ginusa, kaswaisimme ja wahwlsiui»
simme Ginusa, Me» sankka kuin me saamme tat<
sella Sinun kaiwojas ijankaikkisesss Kunniasa t
Ameln

9« Sunnuntal KolmmaisilUdelV PätWästä<-
lesus joka meitä knolemaaw saakka on rakatAMie, vlösherättä-

köön meitä kaikkia Pyhän Hengen kautta, Hänen essmerkkians sen-
ramaan rakkaudesa, ja silla itsetyöfa osottamaaw ettch. meidän
me ow oikiasta laadusta! Amen.

Herrasa!' Hkobm' sanat
/U, Hänen Lähetys Kirjans 2,: iß>owat
" tietyt: „Mutta sanokaan jokll:
„Smulla on usso, ja minulla on työt:
Aa minulle sinun ustos siuun töilläs,
niin minäkin tahdon minun ussonr o-
Maa minun töilläni'.,, Tällä tawalla
tchoo Apostoli' nuhdella niils puka loh-
lMawas it ens työt ömällä ussolla. Sil-
lä kosta senkallainen kuulee ettti tahdota
«ndaa hänen pitää' toiwoa autuudesta
niinmuodoin kuin han elää rakka uttoma-
sti, niin hän lohdutta itsiäns sydämme-

Rns tällä tawalla ja sanoo ittexens On-
pa sinulla usko, KM sinä fentähden tu-
let amuaxi. Senfallaista turhaa ihmisiäWaan asetta nyt Jakob itsens ja sanoo:Uimilla on työt, se on niinpaljon: Si>»a mahdat para»!des jälkeen kerssata sinun
Mtömästa uWstas: Mutta minä tahdon

kuitenZin ilman tyhmä pramaamisia ahfe-
roita hywiM töistä,, niinkuin se ongin:
minun welwollisuudens.. Hän sälnw edes"
käsin senkallaiselle joka luottaa epäusko-
hons: „Osvta minulle sinlm uffos siimn
„töi!fas (jotka sinulda kuitsngin puuttu-
mat, ionga tähdm sinä myös ett taidae
näyttää sinun terteldyä ustoas) eliilmaw
sinun tsicäs, niinNlin muutamisa Kirjoi?sa alkukielesä stl'owat Hawtosiko sanoa: Milläs sinä tahdot todexd
täyttää, että sinulla ainakin on
kosta, sinulla ei ole töitä?" Ett saata sinK
ifäväiwinä osottaa helnvä, niinmuodoin-
kuin lyöt owat juuri ne jotka todistaisitussossa- Han sanoo evessäsin:„Niin minä-
kin tahdon minun uffoni osottaa minun tö-
„issani.„ Silla ehkä minä en kehu uskossa-
ni, waan paljo enammin ahkeroitsen it<°
setyösa osotta» minun ChriMisyyttäni,

mi»



niin saattaa kuitengin se että minä ali-
tuisten harjoitan rakkautta, helposti ylit-
sewoittaa sinua siitä, ettei minulda mah-
da ustoa puuttua. Mistäpä mahdais wä»
fymätöin ja muodon katsomatoin hywin-
tefeminen muusta tulla kuin elämästä
nstosta?

Kaikki paikat Christikunnasa owat
tähän aikaan täynnä senkallaista kan-saa, joka lohduttaa itsens M: Si-
nulla on usto, mutta ei he huoli siitä
kuitengaan, jos heillä on totista uffon
tuudomerkkia ja todistusta. Sentähden
on tarpeellinen, että heidän tyhmyydensä
asetetaan heille silmäin eteen, niinkuin la-
kstz hänen aikanansa osotti senkallaisille
epäuskoisille ihmisille heidän laitamatto«
nmudens. Me muistutamme sentähden sensanan, jsnga me 8 päiwää sitten, kuu»
limma meidän Wapatajamme ifuusta:
„lokainen puu, kuin ei kaswa hywää he-
„delmatä, hakataan pois ja tuleen Hei-

Match. 7: 19.

Toista löytyy, jotka lohduttamat it-sens sillä että heillä on muutamia ulko-
naisia töitä- joidenkautta he andawat itsens
wieteldää ajattelemaan että heillä on myös
«sko. Mutta jos heidän menoans likem-
mäldä tutkistellaan, niin hawaitaan, et-
tei uffo waikuta heidän töidens kansa;
se on taikka turha kiitos, eli palkkio ih-
misildä, eli palkkaa jonga he lumalalda
tahtomat ansata, eli joku muu hapatus
kuin maka salattuna heidän sydämmesans,
tämä on se joka kurittaa heitä johongun
hywään, mutta samalla tekee myös hei-
dän parahimmat ja julkiammat työn»
sä kelwottamixi. Nämat ihmiset owat
karinkertaiftsti petetyt, sillä he luulemat
heilläns oleman sekä uston että työt,
ja ei heillä kuitengaan ole kumbaakaan-

Rakastetut Herrasa ! Meidän lasnzole mainen Sunnnndai-Ewaugeliumimine,
andaa minulle kyllä tilan että itstkullen»
gin teille eteenasettaa, kuinga teidän pitää
osottamaan teidän uffonne, josta te ke-
hutta, töillä, ja pitämään näistä samoista
tarkka waari, että he myös mahdcusiwat
uloswuotaa heidän oikiasta lähteestänsä,
joka sn uffo. Jumala lainatkoon mei!<
le armonsa että saattaa oikein puhua tä-
stä ja että oikein käyttää sitä hvnMm.
me kuin tästä puhutaan. RukoilkanM
sitä Isä meidän rukouxella: liH meidän
joka olet Tmwaasa tr.

EwangeliMNi, Luk» 16: 1-9.
/siihen aikaan sanoi lesus Opetuslapsillens t«<
>»«? män wertauren.- Oli yxi rikas mies, W
oli Huoneenhaldia ja hänen edeiäns kanncltiil!
Hänen paallens, että hän oli bukottanul hänen h»
WWdens. 2. Ia hän kutsui hänen ja sanoi b»>
nelle:Mir! minä sinusta sen kuulen? tee luku W<
turestasi silla et sinä saa tästedes hallita. 3, M
Huoneenhaldia sanoi itsellene: Mitä minä tecn?
silla minun Herrani ottaa nlinulda pois hai!iti!«»i
en minä woi kamaa, happeen minä fcrjN. 4>M
NZ tiedän mitä minä teen: ttta kossa minä !v>«l<
da voispannaan, niin Ke korjaawat minun !»!»'

meseensa. s. Ia hän kutsui wqöns kaikki HttM>
sawelwollisct, ja sanoi ensimmäiselle: KmngN'»!'
jon sinä olet minun Herralleni wclkaa? 6.
se san?«: Sata tnnncria Oliyä. Ia hän som
hänelle: Ota Kirias ja isin pian, ja kimitä m-
sifymmendä. 7. Sitte hän sanoi toiselle! PM'
sinä olet welkaa'? Ia -se sano!: sata pnndoo m'

suja. Hän sanoi hänelle: Ota kirjas ja
kabderan kymmcndä. 8- Ia Herra kiitti stto m»'

r«Z Huo-eechaldiata , tttä hän toimisesti tm>
Silla tämcn maailman lapset o.vat toimeM»''
mat, kuin »valkeuden lapset heidän suku f<!:,nchm>
9. Ia minä myös sanon teille - TalMt teliinysiawitä 'vääräsiä Mammonasta.- ctca koD «

tarwitfctta, niin he korjaamat teitä iMkaittW
majohin-

Alösluetlln Ewangeliumi<Tettin/'
ku, tlctäandaa, että Christus PuW
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Opetuslapsillens, ja erinomattain senkal-
lnisllle heidän seasans jotka ennen olit

ja syndiset, „ mutta nyt
„tulic Hänen tygons kuulemaan Händä.,,
Kalso edellistä 15: Luk- iw, Pharistuxet
M naMet sen Ylitse „että Hän wasta»
„anotti syndisiä ja söi heidän kanfans.,,
He saiwat nyt samasa 15 Lugusa wel-
nMen wastauxen. Senpaälle saawat
nyt läsnaolewaisesa 16 Lugusa, ne, jot-
ll> ennen kutsuttiin Publikaanein ja syn-
Mi, mutta nyt lesuxen Opetuslapssri,
heidän tarpeellisen opetuxensa, kosta Wa-
Maja tiettäwäxi-tekee heille, että hei-
dän piti työsä ja tekemisesä osottamaan
ilfen§ oleman Hanell Opetuslapsens, ja
niinmuodoin kuin heidän ennen koottu a-
Mnen hywyydens el ollut muuta kuin
Mä Mammona, eli ahneudefa jawäa-
ryydesa kokoonsaaw mammona, niin piti
heidän nyt sitä runsaammasti osottamaansMm ustons M, että he tekiwät itscns
wapahixi siitä wäärin saadusta omaisuu»dtsta, auttaaxensa ja sillä
löyhiä ja tarwitstwaisia. Sllla tawassa
»li kaikille tulewa tutuxi, että heidänuskonsa oli oikialaatuinen, että heidänUndymisenfä oli totinen. Tämä» oli jo-
laine,, hawaitfewa joka itsetyösä näki niinsuuren lnuutoxen heisä. Täsä me nyt
näemmä koko meidän Tettimme päUle-
wkotuxen ja sisällepidon, jonga selituxe-ft me tällä erällä emmä tahdo wiiwyttä
n>eitäm, maan ainoastans, annetun joh-
diitusen jälkeen, heti sowituren kansa,Wlla ja ettenasettaa tutkisteldawari:
Nffon osotusm Rakkauden-töiden

kautta Lähimmäistä kohtaan.
„Imuala andakoon kaiken tämän

ttsagttaa matkaan paljo ja hywää hedel-

„mätä, ylöskehoittaa meitä wäkewäätt
„stn usson osotuxeen joka on waikutta-
„wamen rakkauden kautta, ja tulla Hä-,,nen nimens ylistyxexi, ja sen terweelli-
„stn opin kaumsturexi, joka meille on
„ju!istettu! Amen.,,

Tutkmbs
ja

Sowitus.
sanon minä nyt Textin jchdatu-

xen jälkeen iciekullengin teista: ~Oso„ta
„ta mimllls sinun ustos sinun töilläs.,,
Eikö st ole tosi/ että te lohdutatta tei-
tänne sillä, etkä te ustotm Herran le-suxen päälle? Te luotatta Hänen ansions
päälle, ja toilvotta senkautta tuletvannc,
autuiri. Annas olla! Mutta se joka
uskoo lefuxen päälle, ss on Hänen Ope-
tuslapseus. Jos te nyt kerffaatta uskosta,
niin mahdatte» te myös wälttämättö-
mästi tahtoa tulla pidetylxi Hänen Ope-
tuslapsinans. Niin katsokaat siis ja mer-
kitkaät mitä täsä meidän Tertisamme sei-soo : „lesus sanoi Opecuslapsillens.,,
Jos te tahdotta olla senkaltaiset niin pu-
huu myös Christus teille. Mutta mitäs
Hän sanoo OpetuslapsillenS? Hän sanoo
heille wertauxen joka tarkottaa sitä, että
he «sottaisit ufkons rakkauden-töiden kaut-
ta Lähimmäistä kohtaan. Sentahden sa-
non minä myös teille : Taikka tunnusta-kaat ettetta te ole Christityt, eli jos te
tahdotta tulla Christittyinä pidetyixi, niin
osottakaat se uskon hedelmillä, erinomattain
Christillisella rakkaudella. Niinmuodoin
jos joku teista käypi Kirkosa, kuulee Ju-malan sanaa, naulitsee Herran Ehtolli-lista ja myöskin osaa puhua ja wastata
Christillisyyden asioisa; mutta jos kysy,
tään: Mitäs hän andac, waiwasten ark-
) kuun?
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kuun? paljokos hän kunakin Kuukautena
köyhäin tarpeeri labjoitlaa? Ia massa-
taan, että hau taikka ei anna mitään,
eli myös niin wahän, että hänen Mara-
stansa paljo enämmm taittaisiin andaa;
niin siitä ilmestyy, että hän ei ole oiki-
onlaatuinen lesuxen Opetuslapsi. Sillä
jos hän se olis, niin hsn totisesti siva
«aariiwttais, kuin Chrissus täsa sanov,
ja olottais ustons rakkauden töillä.

Taas huudan minä itsekullengin tei-
stä: „Osota minulle sinun uffos sinun
„tMas.„ Sillä kuules mitä Christus tä-
sa sanoo: „Oli yri rikas mies jolla oli
,/Huoneenbaldia, ja Hänen edefäns kan-
,,nettiin Hänen päällens, että hän oli
/.hukuttaen hänen hywyydens „ Te, joil-
la on tämän maailman hywyyttä, kut-
sutta sen kernaasti Jumalan siunaurexi;
Te tunnustatta sillä itsenne Jumalan huo-
neenhaldioixi, joille Hän on uffonut siu-nauxensa. Mutta minä sanon teille: Mo-
ni teistä on sen kandeen alainen että Hän
on hukuttanut ja wielä hukuttaa Juma-
lan hywyyden. Monella on rahaa, mut-
ta hurwittelee ne wäkewiin juotawiin.
Sillä hän tekee synnin, ensin
juopumuudella ja sitte rakkauttomuudella
hänen tarwitsewaista lähimmäistänsä koh-
taan, joiden tarpeexi Hänen pidäis andaa
siltä kuin hänellä lijaxi on. Monella on
rahoja; mutta käyttää ne ylpeyden' ja
korfkeuderi waattessa. Monella on raho-
ja; multa pitää hyödyttömiä wiernsptto-
ja, ja tuhlaa ne hywäin ystäwäinsä kan-
sa, joilda hän toiwoo toisella haawalla tul-
la kutsutuxi ja hywinpidetyxi. Monella
on rahoja; mutta säästää ne itsellens,
saadarens suurta korkua ja karsuttaaxens
aina suuremman ja suuremmari tawara-
tans; muut mahtawat sitte tulla edes mi»
tenga hywänsä. Kaikki jotka teidän sea-

sanne owat näin mieldyneet owat sMwäärär huoneenhaldiar. IoS te että tah,
do sitä nimiä kcmdaa niin osottakaat tei»dän ustonne teidän töilläime.

Te sanotta: Totisesti tahdomma mesen tehdä kuin me saamme siihen
Minä sanon: Katso, teillä on woiwastci,
arkkuja. Niiden luona on teillä tila et.
tä osottaa teidän ustonne. Mitä te e„<
nen otetta juopumuudesa kuluttaneet/ kayl<
täneet ylönpaldisexi koreuderi, hurwitel<
leet hekumasa, eli myös kokoonkaapuml
ahneudesa, andakaat nyt se köyhäin a-
wuxi. Kirkkoin owein tykönä asetetaan
julkisesti astiat joihin kootaan köyhille a.
pua. Osottakaat siellä teidän ustonne
teidän töillänne, ja älkäät anoako tiivisti
ja ahneudeja, waan niin että nähdä tai«
taan, kuinga usto ja rakkaus teidän ty-
könänne hallitsee.

Taas huudan minä itsekullengin teil»
le: „Osota minulle sinun ustos sinun liil<
„läs.„ Kuules kuitengin; mitäs rikas
mies teki hänen Huoneenhaldiansa kansa?
„Mixi minä sinusta sen kuulen? Tee w
„ku hallituxestas, sillä ett sinä saa Me-
„des hallita.,, Moni teistä tahtoo tehdä
itsens ystäwäxi, kiittää saarnoja ja sanoo
että ne käymät hywin hänen sydämmel-
lens; Mutta kuitengin käyttää itsens!>!<
la lamassa, että hänestä kohtaa sen jäl-
keen täydytään sanoa: tNixi minä <d
nusta sen kuulen, että sinä teet niin m<
hän hywäa lahimmäiselles? että sinä tl"
warastas annat niin wähän yhteisexi M
peexi? ..

Sinä ajattelet: En minä tarnW
tehdä siitä kenellengään lukua; st on ilst<
lungin hallusa kuinga paljo hän anw
tahtoo. Mutta tiedä että Jumala <M
taa pian tulla ja sanoa sinulle: „Tee >«'

„ku halliMestas, silla ett sinä saa tM
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„des hallita.,, Ia kosta sinulle kuuluu:
„Smä tyhmä, tänä yönä sinnn sielus si«
..nulda otetaan pois; kuka ne sitte saa
„fuin sinä walmistanut olet?,, Etkö sinä
silloin sois, että sinä olisit tehnyt lähim-
niäiselles enämbi hywää sinun ajallisesta
hywyydestas? Sillä mitäs auttaa sinua
silloin sinun maaliset tawaras, jotka si-
nun täytyy tänne jättää?

Edeskäsin sanon minä itsekullengin
Mn seasanne: „Osota mi ulle sinun
„uffos sinun töilläs.., Kuules m,tä se
nmrä Huoneenhaldia sanoo irsellcnS:
„Mitä minä teen?- sillä minun Harani
„ottaa minulda pois hallituxen, en minä
Mi kaimaa, häpeen minä kerjätä. Mi-
M tiedän mitä minä teen: Että kosta
»minä wiralda pois pannaan, niin he
«korjaamat minun huoneeseensa.,, Nnn
witkas oli tämä mies. Kostei hän näh-
dyt saavansa pitää Mirkaansa, niin hän
piti muretta tulemasta ajasta, kuinga hä-
m piti elättämään itsens mutta kuiten-
D pääsemään waiwaloisesta työstä ja
Hiällisestä kerjäämisestä, ehkä hän puo-
ltloans lisäis syndiä synnin päälle. Mut-
ia tämä on wertauxen tawalla eteenase-
tlltu meille, jotka terskaamme ustosta.Silla pidäiS meidän toki olemaan niin
eeräänajattelewaiset ja huoldakandawaisetiioiikaitkisuudesta kuin me muisa asioisal>le>nma; ja erinomattain siitä että me
«im wiljeleisimme meidän ajallista hywyyt-
lmme, että me itse ijankaikkisuudesa löy-
Uisimme siitä hedelmän edejämme. Niin
toimellinen oli yxi köyhä lesti, jonga Ie-!»s näki uhriarkun tykönä. Mark. 12:
4i« Hänellä oli ainoastans kaxi ropoja ;
e>kos hänen olis tarwinnut niitä säästää,
>«ä ne olit kaikki kuin hänellä oli, ksko
><lnen rawaransa? Mutta ei se niin ta-pahtunut. Hänellä oli usto .'sydämmesä -

O

Ia uiko teki Hänen niin taitawaiftri,
että hän myös köyhyydestänsä pani uh-
riarkkuun nämät kaxi ropoja. Sillä hänustoi että Jumala oli lukema hänen hy-
wän tahtonsa työxi, ja ehkä hän ei tai-
tanut niinpaljo kuin muut lahjoittaa köy-
häin awuxi heidän wiheliäi yydesäns,
niin tahd« hän kuitengin tehoa mitä hän
woi ja taisi: Hän tiesi itftns siihen wel-
kapääri; teki sen myös kernaasti, niin-
muodoin kuin hän tiesi, että myös tä-
mä hänen wähäinen lchjans ei ollut Ju-
malan edesa tatoawa. Pangaat miele-
henne tämä esimerkki. Eikö hän olis tai-
tanut ajatella: Kuka sen tietää mikä tä-
mängin lahian saa: Entä jos se tullee sille
joka ej ole mahdollinen sisä. saamaan, oli
ei tarwitse sitä niin hywin kuin minä it-
se? Mutta me näemmä tätä wastaan,
ettei hän tainkcillaisec ajawxet andanut
estää itsiäns rakkaudenla harjaituresta- Sa-
malla tawalla, jos teillä on uffo, niin te
myös teettä hywää ja annatta teidän ta»
Marastanne siinä wakuutuxesa että teidän
lahjanne ej tule hukkaan, maan palkitaan
ihanalla hedelmällä ijankaikkisuudesa, jos
te waan annatta hywästä sydämmestä.
Mutta monet teistä ej ajattele todella sen
päälle, kuinga heille wastedes on käypä;
ei ajattele kuinga he ajallisesta hywyyde-
stäns mahdaisit saada leikata heoelmätä
ijankaikkisuudesa. SenMhden on se sula
petos, ulkokullaisuus la ei mikään totnus
kosta he kehuwat ustosta. Uffo ei ole
ahnn waan andalias.

Wielä edeskäsin sanon minä itsekul-
lengin teille: „Olöta minulle sinun ustos
„sinun tsilläs.,, Kuules toki, mitä se
määrä Huoneen haldia teki: «Hän kut-
„sui tygöns kaikki Herrans welwolliset ia
,/sanoi ensimmäiselle: Kuinga paljo sinH
//olet minun Herralleni welkaa? Mutta
2 se
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me sanoi: Sata tynneriä Öljyä. Ia
„hän sanoi hänelle: Ota Kirjas ja istu pian
~ja kirjoita wiisifymmendä.,, Sitte hän
„sanoi toiselle: Paljoko sinä olet welkaa?
„Ia se Sata pundaa Nisuja. Hän
z,sanoi hänelle: Ota KKjas ja kirjoita
„ko,hdexankymmendä.„ Tämä oli suuri
haiiyys ja nuhdeldawa pahanteko. Mut-
ta mitä tämä wäärä mies teki hänen ka-
walnudesans, se meidän pitää hänen esi-
merkkins jälkeen tekemään «vanhurskauden
ja hywäin töiden kautta totistsa wiisau-
desa. Me opimme tämän meidän Va-
pahtajamme omasta suusta: „Ia Herra
z/kiitti sitä määrää Huoneenhaldiata, että
„hän toimellisesti teki; Sillä tämän maatt-
aman lapset owat toimellssemmat, kuin
„walkeuden lapset, heidän sukukunna-„sans.„

Meidän Wapchtajamme tahto niin
paljo sc-noa: O mikä konna ja wäärä
mies tämä oli! Hänen nurja Hallituxens
tuli ilmi: Hän pandiin pois wiralda,
ja kuitengin hän sitte harjoitti sitä suurin-
da wäaryytta: Hän petti Herrans tieten
ja tahtoin. Tämän teki Hän niinkuin
maailman lapsi, josa niinkuin epäuskon
lapsesa tämän maailman hengi hallitsi.
Mutta se olis toiwotettawa, että walkeu-
den lapset heidän sukunnasans, heidän
tawallans ja heidän hengellisen ja ian-
kaikkisen etunsa suhteen olisit niin wiisaat
kuin hän oli kamala hänen ajallisen ylös-
pitonsa hankkimisesa: Ia niinmuodoin kuin
he tietämät, ettei Jumala jätä kylmää
wesisiemendä palkittemata, koffa se usko-
fa ja rakkaudesa annetaan tarwitsewalle,
niin, jos he tämän uskoisit, kokocnsit he
hywintetemisellä itsellens runsaan ja ka-
tomattoman tawaran tulewaisexi ajaxi.
Mutta tasa on puutos. Sillä tämän
maailman lapset owat paljota sukkelam-

mat heidän ajallisen, kuin walkeuden lap-
set heidän ijankaikkiseri eduxensa. Mwkitkaät tämä meidän Wapchtajamme sn,
na ja pangaat se sydämmehenne. Sitle
totisesti te rakastatta Lähimmäisiänne, ei
ainoastans sanalla ja kielellä, wuan työllj
ja totuudesa.

Huoneenhaldia ei jättänyt asiata sii-hen että hsn sanoi ja ajatteli itsellens.
Hän teki myös niin itsttyösä kuin Hb
luuli olewan tarpeellisen hänen aikaan-
tuloxensa tulewaisella ajalla. Niin alkäät
te myös andako ainoastans saarnattaa e«
desänne rakkaudesta; alkäät ainoastM
itse puhuko siitä; waan täyttäkäät itse ty.
ösä- Ruwetkaat teidän ajalliseen hywyy-
teenne ja tehMt siitä muille hywää. Ah<
keroitkaat myöskin että teidän uffoiM
mshdais enämmin ja enämmin oftttaa
itsens waikuttawaisexi rakkauden kautta.
Ei se myös muulla tawalla saata käydä',
jos uiko on oikiasta laadusta. Sillä se
tekee sydämmen wapaaxi maalisista jo
piinnyttä sen näkymättömihin ja ijankA
kisiin tawaroihin. Sentähden tekee le
myös ihmisen aina enämmin iloisen hä»
nen rakkaudensa työsa lähimmäistä loh-
taan.

Wihdoin sanon minä wielä kerran
ja teroitan itsekuhungin teihin sen sanan:
„Oiota minulle sinun uffos sinun töillä.,'
Sillä Christus päättää meidän TtttM
me tällä tawalla: „Ia minä myös sa<
„non teille: Tehkäät teillenne ystänM
„wäärastä mammonasta: Että kosta te
„tarwitfttta, niin he korjaamat teitä ija»'
„kaikkisiin majoihin.,, Hänen ajatuM
on tämä: Ehkä teidän täytyy sanoa,
kosta te oletta tehneet kaikki: Me olcni;
me hyödyttömät palweliat, emm
ole tehneet enämmin kuin meidän lve>/
wollisuuyemme on ollut i niin sanon «m
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„ä kuitengin teille: Että kuin te ei säästä
chieudesa, teidän ajallista hywyyttänne,
mikka se olis wääryydelläk«n saatu,
Min nyt hywästä ja uffowaisesta sy-
dainmestä käytätlä sen niin, että mo-
ni puuwxe<a olewainen tulee sen kaut«
la witmotetun ja saatetuxi Jumalala
ylistämään, niiu ej pidä- senkallainen
leidön hywä työnne tulemaan Jumalal-
la Ulihoteturi. Ne köyhät joita te otet-
ta rawinneet, holhoneet, »vaatettaneet,
huoneeseen ottaneet eli muutta rakkaudel-
la kohdanneet, owat wijmeisna päiwänä
edesastuwat ja julkisesti todistamat että te

heidät wastaanottaneet. Sil-
loin on DuoniKN sanoma: Se on oikia
ja'kchtuullinen asia, että ne, jotka en-
«n, eläisäns, owat wastaanottaneet ja
korjanneet huoneestens jnitä, joilla maa-
ilmoja ollcsa ei ole ollut jotaan jonga
M he olisit taitaneet päänsä kumartaa,
nyt tulemat itse tallelle kätketyin ijcmkaik-
lisiin majohin. Ehkä minä olen heille
autuuden toimittanut, niin on kuitengin
lohtuus ja yhteensopiwainen minun wcm-

hurskaudem kansa että minä maran heil"
le saman samalla. Silloin täytyy lau-
pmttdmain ja rakkauttomain seisoa häpi-
ällä ja waeldaa helwetin pohjaan. Joka
wijsas ja taitama on teidän seasanne ot-
takoon tästä waarin; ja muuttakoon mie-
lens sen jälkeen, jos hän tähän asti ei
witlä ole osottanut itsians oikein ja sy-
dämmellisesti rakkaallisexi Lähimmäistans
kohtaan. Mutta olkaat kaikki ja jokainen
aina walppaat, ja rukoilkaat jumalala,
että Hän tahdois täyttää teidän sydäm,
menne walkeuden lasten wijsaudella; tekis
ne senkallaisin kaiwoixi joista runsas rak-
kaus uloswuotais tarwitsewstisille, ja jot-
ka niinmuodoin uston kautta muovaisit
sisälle siihen autuaan ja loppumattomaan
ijankaikkisuuteen.

Rukous.
lesu! Siunaa Sinä tämä ylösfehoilus rak<

kaudnptmdcn osottamijeen, ia anna sen mitä
GinlM oma suus on täsiä puhunut, uwslewittäa
itsens scnkallaiscsa siunauxcsa meidän seasamme,
että me kaikin tulisimme täytctvixi wanlMskaudenhedelmillä jotka Sinä itse meisä waikutät. Amen.

io. Sunnuntai Kolminaisuuden Wiwastä.
Herra! Lähetä Sinun walkeudes ja Sinun totuudes johdattamaan ja

wjemaan meitä Sinun pyhän wuores ja Sinun Asuin>sijas tygö.
Herrasa! Jumalan mie-

hen Mostxen sjunauxesa, jolla
" hän sjunais Israelin lapsia ennen
tuolematansa, luemma me kaikkein mui-

ben seasa »lämät sanat, jotka hän sanoi"Lemille: Sinun taydellisyydes ja sinun„walkeudeö, olkoon sinun pyhän miehes'Hköna, jotg sinä kiusaisit Massasi, ja

„saatit hänen riitelemään riitaweden ty-
„köna.„ 5 Mos. Kirj. 33: 8. Se kuin
täsä kutsutaan täydellisyys ja walkeus,
on se sama kuin josta me luemma 2 Mos.
Kirj-, 28: 30. „Sinun pitää panemaan
,>wirankilp«en walkeudet ja täydellisyy-
„det, jotkapitää olemaan Aaronin sydäm-
„men päällä/, koffa hän menee Herran
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otteen.,, Samalla tawalla 4 Moj. Kirj. 27:
21. „losuan pitää Papin Eleatsarin eteen
„astumaan Hänen pitää kysymään neu-
„woa hänen edestäns, walkeuden säädyl-
„lä Herran edesä, ja hänen suunsa jäl-
„feen pitaa hänen käymään ulos ja sisal-
„le, sekä hanell että Israelin lapset h<i«
„nen kansansa, ja koko seurakunda. „

Me emmä tahdo enstngaän wijwy-
tellä sen kansa että me selittäisimme, mi»
fä se on kuin kutsutaan täydellisyyderi ja
walkeudexi ulkonaisen laatunsa suhteen on
ollut ja millätawalla Jumala sen kautta
ilmoitti tahtonsa: Siitä asiasta on epä-
lukuisia kysymyria Oppencilla. Sillä jos
me sen tjedäisimmekin, niin se ainoastans
toffee sen warjohon kuin silloin oli tule-
ton: Mutta itse ruumis ja olendo siitä
taiwaallisesta hywyydesta on Christuxesa
lesuxesa. Hän on st rorinen walkeus
loh- 1: 9. ja se totinen täydellisyys, oi-
keus ja totuus. Hän on, niinkuin Hän
itse sanoo loh. 14: 6. coruus,ja
elämä. Ehkä me myös emmä tjedais,
mitä se walkeus ja täydellisyys Wanha-sa Testamentisä on ollut, kuinga Israelin
Lapset sen kautta owat kysyneet luma-
lalda, ja sen kautta käyneet ulos ja si-
sälle, niin ei siitä ole kuitengaan yhtään
wahingota, ainoastansa me tunnemma le-suren Christuxen siri, jonqa tykönä wal-
seus ja täydellisyys aina pysyy, emmä
kjusaa Hända waan ustomme Hänen pa-
öllens, seuraamme Handä niinkuin maa-
ilman walkeutta, ja käymme ulos la si-
sälle Hänen johdaturensa jälkeen. Tämä
on meidän totinen wiisaudemme, joka ei
ainoastans anna meille «iankaikkista elä-
mää , waan myös läsnä olewaisesa paha-
sa maailmasa, kaikkina waarallisina ai-
tona ja meidän monellaisisa hädssämme 0-
sottaa meille sen tien, jota myöden mei-

dän waeldaa pitää, ja sanoo meille, ?«.
inga meidän pitää tulemaan wapahdttui»
xi ja kä ketyixi ijankaikkisten elämään.

Lähtekäm sentähden tällä hetlcllä jg,
oppikam jotaan tästä wijsaudesta,sM ss«hen andaa läsnäolewainen Ewangeliumi»
Terti meille somaan tilan- Mutta edel<
dakasin tahdomma me rukoilla lumalo,
ta, että Hän lainais m -ille Pyhän H>„<
genlä walkeuden ja woiman sekä opttta,
miseen että kuundelcmiseen. Sitä me ru.
koitemma lesuren Rukouxella: Isa mei«
dän joka u.

Ewangeliumi, Luk. 19: 41-47..
/siihen aikaan, kuin lesus Lähemmä tuli I«<
>»> rusalcmita, katsoi Hän Kaupungin
itki handa: 42. Ia sanoi: Joi sinäkin tjedD,
min ajattelisit tolin tällä sinun ajalias, mitä lMi
rauhaas soois: Mutta »yt owat ne kätketyt ft>«!
silmais edestä, 43. Sillä ne vai wät pitää M
maan sinun ylitscs, että sinun wihollisei stonlstiii
wat sinun, ja ymbälins pijritcäwät sinun, jo oh>
distawat sinun joka kulmalda. 44. Ia maahani
soittamat sinun, ja sinun lapscs, jotka stnuso »<

wat, ja ei jätä sinusa kiwee kilven päälle, et«i
sinun elstkkos aikaa tuudenut. 45. Ia Ha» st>
sälle meni Tcmpeliin, rupcis ajamaan siinä »>»l
ostaila ja myyviä. 46. Ganoden heille: KM
tettu on: Minun Huoneeni on rukous huone!
multa te olelt« sen tehneet rnswälitten luolaxi. 47,
Ia Hän opetti jokapaiwä

Me tahdomma nyt eteenasettaa tut»
kisteldawaxi:

Herraa lesusta ClMusta, nA«
kuin ustowatsten Walkeutta
Täydellisyyttä.

Me waarijnotamma
1:0 Christusta niinkuin meidän N)al-

keutram.
2:0 Niinkuin meidän Täydellisyyttä,".

„Herra lesu! Ei Juvalaiset was-
„taanottaneet Sinun niinkuin heidän M'
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Ecutta ns ja täydellisyyttäns. Sentäh-
den he pimeydesäns ja sskeude-
„sans: Ia sentähden tuli Jerusalem hä-
„wi'ctyxi, Judan maa autiaxi tähdyxi,
„H,i sa ymbärins hajot?tuxi niinkuin a-

tuulesa, ja ulosheitetyxi niinkuiu
M kaduilla- Min auta wiela meitä,
M me wastaanottaisimme walkeuden
Mga he sysäisit poijes luotans, ja an-
joisimme itsemme parattua ja oikastaa
„fen täydellisyyden kautta jonga he wää-
„Oelit, sen päälle että me mahdaisimme
Lamata ja peräänajatella mitä meidän
Mhaamme sopis, »välttää hyminänsä»

Jumalan rangaistus duomioita ja
«Sinusa ja Sinun kauttas saada ijan-
ZiMsen autttuden! Amen.

Tuttindo.
Edellinen Osa.

thristus meidän tValkeudemme
Knssmmäisesä Osasa meidän Textisäm-
>- me mars. 41 - 44 saakka, taidammam katsella Christusta niinkuin meidän
nalkeurramme. Mitä silloin oli silmäinetO, toisit kaikki helposti näbdä ja ba«
leaita. »Herra lesus lähestyi menemään
alas öliymäeldä Jerusalemiin; „SiUoin
Mpeis kaikki Opetuslasten joukko iloiten
"liittämään Jumalala suurella äänellä
"kolkista niistä woimalliststa töistä kuin

"he nähneet olit, sanoden: Sjunattu ol-
ioon se kuin tulee Kuningas Herran"Nimeen! Rauha Taiwahasa,ja kunnia
"'otteurisa.,, Nyt oli koko Jerusalemin
Mpungj kaikkein sen kallisten rakennusten
<? sen suuren ja ihanan Tempelin kansa,
«mäin edesä. Että saattaa nähdä tätä
'Mia, siihen ei tnrwittu enämbää wal-
'lUtta kilin luonnollisen auringon paiste
<a ihmisten luonnolliset silmät. Mutta

sen miti salattu oli, näki se totinen wal-
keus lesus Christus. Hän näki hengesä,
että niin tolta kuin koko Hänen Opetus-
lastensa joukko nyt ylisti Jumalala rie-
mulla ja fmkialla äänellä, ja iloitsi Hä-nestä niinkuin heidän Kuningaastans, niin
totta oli koko joukko ludcm Kansasta jä-
listäpäin huutawa Hänestä: ristinnaulic-se, ristinnaulicse, ja itsetyösä ristinnau-
litsewa ja murhaama Hänen. Tämän
Hän tiesi. Mutta ei Hän tasa sen ylit-se sure. Sillä sitäwcnten oli Hän tul-
lut maailmaan että Han tahdoi kärsiä
ja tuolla meidän edestämme. Ei tämä
kuitengaan ollut se ainoa mitä Hän näki.
Han näki myös mitä tulewoifella ajalla
oli tapahtuma Jerusalemin ja Juvan Kan-san kansa, mutta wielä oli taikilda sa-
lattu. Sentähden kuin Hän näki Kau-
pungin, itki Hän händä ja sanoi: „los
isinäkin tiedäisit, niins ajattelisit tosin tal-
„!ä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas
„sopis; Multa nyt omat ne kätketyt si-
„mm silmais edestä.,, Nain näkee lesussen mitä ihmisten edesa on peitetty. Hän
ei nähnyt sitä ainoastans itse, maan loi<
sti myös muiden edesä Hänen tietonsa
walolla ja osotti heille sen, mitä he ei il-
m«n Händä ei olis tietäneet, juuri kuin
kyntilä ilmoitta sen kuin pimeyoesa ma-
kaa peitettynä- Mutta täsä tulee todexi:
N>alkeus pimeydesä loistaa jota ei pi-
meydet käsittäneet, loh. i: 5. Christu»xen kyyneleet osotit selkiästi kyllä sen sur-
keuden ja wiheliäisyyden joka oli tulema
Jerusalemin ylitse. Jos ei myös Hänen
lyyneleinsa merkitystä olis ymmärretty,
niin Han kuitenaiu Itse selitti ne selkiö-
illa sanoilla. Mutta Pbariseuret ja Ju-van Kansa makais epäuffensa tähden wai-
puneena senkallaisesa sokeudesa, että he
eikä ymmärtäneet Christuxen kyyneleitä.

cikä

111ic). Sunnuntai Kolminaisuuden Panv.W.



eikä huolineet eli waaria ottaneet Hänen
selkiöistä fanoistans että he olisit ne an-
daneet käydä sydämmellensä. Mikäpä tai-
si olla selkiambi kuin. kosta Hän sanoi
julkisesti ja suoraan: „Ne päiwät pitää
„tulemaan sinun ylilses että sinun wi-
,,hollises ffantsaawat sinun ja ymbärins-
„pijrittäwät sinun ja ahdistamat sinun jo»
„ka kulmalda. Ia maahantassittawat
„sinun ja sinun lapfts, jotka sinusa owat,
„ja ei jätä sinusa kiwee kiwen päälle, et-
?,tes sinun etsikkos aikaa tundenut.,, Tä-
sä nyt lesus todistaa ilman yhtäkään sa-
la-puhetta, mitä tapahtumaan piti, ja
mingä tähden niin oli tapahtuma. Na-
mat Hänen sanansa loistiwat seutähden
niinkuin kirkas auringo, sekä ilmoittaaren-sa sitä «desä seisomaa onnettomuutta,
että myös oikiata mallikappaletta, jonga
kautta itsekukin wielä taisi wälttää tur«
mellufen- Mutta heidän pahuudensa 0-
li heidät jokiasi cchnyt, ettei He cun-
deneec Jumalan salaisia neuwoja, niin-
kuin Wijsaus puhuu Kirjansa 2: 21, »2.
Me tiedämme kuilla pahoin Juvalaisille
käwi sen tähden ettei he wastaanottaneet
Christusta niinkuin heidän walkcuttans,
waan sulkiwat silmäns tälda walkeudelda.

Sentähden pitää meidän katselemaan
heilä mttdän muotoamme, ja tulemaan
wissahixi heidän wahingostans, sitä enäm-
min kuin me ulkonaisesti ja suulla tunnu-
stamme itsemme Christityiri, »vastaano-
tamme Hänen niinkuin sen totisen wal-
keuden, ja annamme sekä. Hänen kyyne-
leens että myös Hänen sanansa olla mel,
dän jalkaimme kyntilan. Jos me nyt
näemme sen kuin silmäin edesä on, kuin-
ga Jumalan Sana wielä meille jokapäi-
wä julistetaan, ja kuinga me wjelä eläm«
me ulkonaisefo lewosa ja rauhasa meidän
maasamme, niin owat Christnxen kyyne-
leet ja sanat andawat meille wiela selli-

ämmän wa!on,niin että me myös naeni-me paremmin sen, kuin wahin osa, pa-
raekoon Jumala! hawaitste, ja on suu,
rimmalda osalda peitetty. Mikäs se siizolis? Se, että joka mies tytyy siihen et,
tä rauha on ulkonaisesti, että se ulkonauen Jumalan palwellus woimasa pide,
tään: Se, että aiwcm harwat ajattele,
wat mitä heidän rauhaansa sopis; sangen
harwat tundewat heidän etsissons «M.
Kosta nyt niin harwat perään aiattcle.
wat ja tundewat tätä, niin on myös
peitetty heioän silmams edestä se kuin hei,
dän ylitsens on tulema. SM
Jumalan duomio ej taida pois jäädä,<>,

ehkei joku ruumiillinen Rangaistus, Duo<
mio maailman ylitse yhtäkään tapaii, niin
edesä-ssisoo kuitengm „murhet ja
„kungin ihmisen sjelun päälle, jota pchia
„tekee.„ Rom. 2: 9- „Silla JumalV~wiha ilmestyy, Taiwaastu, kaiken ihmi-
,,steu Jumalattomuuden ja waaryyden
„tahden, jotka totuuden wääry.ydesa
„täwät.„ Rom. 1: ig.

. Andakaat minun puhua asiat halki
teidän kansanne. Enimmät teistä oivat
«vielä sangen sokiat ja taitamattomat D
ta millinen heidän sielunsa tila on, jok»
kuitengm on senkaltainen, että Chnstuj
Hänen Palwelioisansa ja jäsenisansä itkeesen ylitsee. Walitettawasti ei myös pw
tu senkallaisia, jotka myös käändawat
pois korwans ja eikä tahdo kuulla eikä
oppia Jumalan sanaa. Ia ne jotka D
kuulemat, kuundelewat sitä enimmästi M
jahilla ruumiin korwilla, ja sulftwat M
mäns walkeudclda, ettei heidän sjeluß
tila tule heille niin ilmi kuin olla vidais.
Ebkä he pitämät kohtuullisna kaiken se"
kuin heille saarnataan, niin ei he kuitnp
gacm ajattele että heidän oma tilansa on
niin määrällinen. Seutähden ei he lm-
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lmMngään welwollisella yxiwakaisuu-
dclla perään ajattele mitä heidän rauha»ansa sopis. He omat aiwan pian wal-
ncht, taas suruttomuuteen sisällenukutta»
maan itsiäns. Kukapa pyytää kaiwaa
hywin sywässe ja niinkuin toimellinen mies
Mndaa huoneens kalliolle, että se olis
seiftwainen rajuilmaa wastami? Ustokaat
minua minun ystäwZni: Se suuri sokeus,
jola wielä hallitsee teidän seasanne, ja
waalinottamattomuus jolla te että tunne
teidän aikaanne josa Jumala teitä etsii,
kalma niin minun sydändäni, että minä
M muistaisani, kernaasti mahdan sekoit-
taa minun kyyneleeni Herran lesuren
kl)y!!elden kansa. Oj kuinga molielle mi<
im täytyy sanoa: „los sinäkin tjedäi-
,l, niins ajattelisit tosin tällä sinun a-
,M«S, mitä sinun rauhaas sopis; Mutta
,M)t owat ne kalkelyt sinun silmäis e-
„destä-„ Ol kuinga monen minä näen
lMnduwan, sentähden ettei hän tunne
Ken elsikkons aikaa! Christuxcn kyyneleet
owattäsä minun walkeudeni, ja Hänen sa->ms owat minun kyntiläni, jotka an-
dawat minulle tjetä mitä sekä minun että
teidän rauhaanne sopis. Akk minun Rak-kaani! Andakamme toki meidän Herram-me lesuxen Christlixen olla meidän Wal-
cmdemlne. Minä asetan Hänen itkewä-nä sinun etecs o sjelu! Oletko sinä niin
Mia ettäs luulet Hänellä ei olewan syy-
tä «M sinun tilas ylitse? Minä huudan
«ihminen! Hänen sanansa sinulle kor-
niin ja panen ne sinun sydämmes, sjelus
>a omcmlundos väelle: „los sinäkin tj?-"dmsit, niins ajattelisit tosin tällä sinunpallas, mitä sinun rauhaas sopis; Mut-»,ta nyt owat ne kätketyt sinun silmäis
-Festä.,, Akk! Ajattelesta näitä sanoja!

vckä lesuxen kyyneleet että mnös Hä-nen sanansa, tulisit totisesti silloin sinul-

' le walkeuden, ja walkeus ylöskäwis M
> lamalla sinun sydämmesäs, nähdäxcs si-
' nnn tilaas Jumalan walkeudcsa, ja silloin
> sinä hawaitsisit asiat kansas oleman koko-nansa toisella tawalla kuin sinä tähänsaakka olet niiden luullut oleman. Her-ra lesus sanoo sinulle: Nyt on sinun et-

! sikkos aika: Ala sitä laimilys; ota siitä tarkka
> waari: Nyt on se otollinen aika i nyt on

l autlnldenpäiwä; älä sen anna ohitse mennä,
! ette, wihan päiwä mahdais tulla sinun ylit-ses ennengö sinä ajattelet ja tuuletkaan,
i Mutta Te jotka annatta Christuxen
' olla teidän walkeudenne! O kuinga au-
! tuat Te otetta, sillä te että tarwilse pel-

jätä wihan päiwää! Mutta minä sanon
teille, ja mingä minä teille sanon, sen
minä myös sanon itselleni: Waeldakam-
me niinkuin walkeuden lapset, ja jokapäi-

' mä suurimmalla kijwaudella pyrkikammesen peräin, että me mahdaisimme olla
walkeus Herrasa, ja että walkeus joka
mcisä on ei olis pimeys. Pitäkämme
aina Christuxen kyyneleet meidän silmä-
imme edesä, ja Hänen sanansa meidän
korwisamme ja sydämmesämme. Sillä ne
wielä paremmin jokapäiwä opettamat me-
ille, mitä meidän rauhaamme sopis, ne,
jota kauwemmin sitä paremmin ylöshe-
rättämät meitä, kaikesta sydämmestä tot-
telemaan totuutta, ja aina walwomaan
ja rukoilemaan, että me mahdaisimme ol-
la mahdolliset »välttämään Jumalan tu-
lewmsia Duomioita, ja ilolla seisomaanihmisen Pojan, edesä. Jolla korwat on
kuulla se kuulkoon! Mutta me tahdom-
me eteenastttaa nyt

lalkimmsesä OIM.
Christusta niinkuin meidän Täydelli-

syyttäni,
eteenasetetaan Hän meil-

le sangen selkiäsii 45 wärsysta aina
I Lukax.
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Lukas. ly: Lugun loppuun saakka. Iol»
la Christus on Maireutena silla on myös
Christus Täydellisyytenä. Hän on Sje-
lun Vikiä walkcus ja Täydellisyys, eli
muut.imain, ftljtyxcn jälkeen alkukielestä:
N?alkia ja Täydellisyydet. lesnxen ky-
yneleet ja sanat pitää ylössytytlämään
meisä palaman kiiwauden, että me tulem-
ma ylösheratetyixi peraänajatttlemaan,
mitä meidän rauhaamme sopis, ja ei lai»
milyömaän yhtäkään aikaa, jo«a me et-
fityixi tulemma. Koffa ja Kenengä luona
lämä on tapahtunut, sen luoim hänen vuu-
toxensa, syndinsä, wikansa ja wirhcnsä,
kaikki hänen saastaisuudensa tulee ilmoi-
tetun ja iulistetuxi, ikääskuin päiwän wal»
teuteen edesttwduxi. Christus, joka on
tullut hauelle Walkeuderi, on myös nyt
hänen täydellisyydens, niin että hän nyt
puoleldans tundee wääryydens jota hän
ei ennen tundenut.

Katseikamme tätä likemmäldä mei-
dän Textisamme. Christus tulee luma-
lallisesa kiiwaudesa ylös „Tempelin, ru-
„peis ajamaan ulos siinä ostaita ja myy-
jiä, sanoden heille: Minun Huoneeni
~on Rukous Huone; Mutta te oletta sen
~tehneet ryöwaritten luolaxi.,, Katso!
senkaltaisella kiiwaudella eli Herra lesus
Lasä, koffa Han tahdoi osottaa sen wää-
rnyden kuin harjoitettiin, säckrä oikeu-
den maan päälle ja saattaa oikevlden to-
tuudella. Esaj. 42: F, 4.

Niin Hän teki siihen aikaan. Mut-
ta miten luulet että H<?n tekis meidän
seasamme? Eiköön meidän Kirkoisamme
löydy monda kauhistusta, joka on aiwan
niin kadottawainen ja nuhdeltawa, kuin
ludalaisten ostaminen ia myyminen oli?
Se kuin ihmisille on korkia, se on Ju-
malan edesä kauhistus, sanoo lesus Luk.
16: 15. Mutta eikö ole prameus, yl-

peys, turhuus kaikille sslminähtäwä mei«dän Kirkoisamme? Onhan Jumalan sa-nan ylönkcttse törkiä syndi, ja kutsutaanLuthcruxelda kaikkein suurimmaxi ja ras-
kaammaxi synnixi. Mutta eikö Jumalansana tule kyllä ylönkatsotuxi niildakiu jot-
ka owat saapuilla kosta silä saarnataan,
sillä yxi osa nukkuu, toiset juoruamat,
toiset taas ajattelemat muuta ja ei ula
waaria siitä kuin saarnataan? Minä' o-
len usein muistuttanut, minä muistuman
taas uudellensa Herran lesuxen kyynel-
den kautta, että Jumalan Sanan saar-
nnamisen siwusa tapahtuu monda Vää-
rinkäytöstä. Koffa Herra lesus tuli
Jerusalemin Tempeliin ja oli ulosajamlt
ne jotka siinä ostiwat ja myiwät, niin
taisi, kukatjesi, joku yhteisen Jumalan
palwelluren alla käydä sauwa kädesa, y-
lösherattaä sillä nukkumia, kaskiä niiden
waiketa jotka puhuit, ja poishankkia sen-
kaltaisia kappaleita jotka ei olleet Juma-
lan Huoneen. Mutta mitäs pitää mi-
nun sanomaan niistä, jotka tulemat Kirk-
koon suurimmasa ynseydesä, katselemt
maan ymbärins, eli myös näön wiM
kuundelewat wähän aikaa saarnaa, »«

sitte,koko seurakunnan suumi pahennus
xi, menewät pois, ilman tarwetta,
dan wimmatusa menosansa, ennengö
na ja rukouxet owat päätetyt? O>
kauhistus! Jumala meitä siitä poijes sl"
ottakoon!

Te tjedattä että teidän sydämMM
pidäis olemaan Jumalan oikia Tempeli.
Sjcllä, sjellä olis Christus meidän tä>
dellisyydemme. Kusa Hän niinkuin st
tonnen «valkeus, saa walaista sydämnM,
et<-ä se tundee suuren wiallisuudens,

.lä Hän alkaa senkaltaisen metelin, että
syndi, joka on waäryys, ja ne iltla"'
turiset halut ja pahat ajaturet tulew"

ulos>

114 iO. Sunnuntai Kolminaisuuden PäiwW.



ulosajetuixi, ja omatundo, seuraawaises-
ti myös sjelu, tulee puhdistetun sa pes-
<yti Hänen werensä kantta Pyhän Hen-
gen woimasa. Olenhän minä usein sa-
nonut ja nyt taas sanon: Kusa Christusosuu sydämmesä, sjellä ei taida syndi
hallita ihmisen ylitse, waan sjellä on kij-
was, perinpohjanen ja öikianlatuinen wt-
ha ja kauhistus kaikkeen jumalattomuu-
teen ja syndiseen menoon. Christus, mei-
dän taydellisyydemme, rakastaa wanhurs,
kautta, ja wihaa jumalaroinda menoa,
Psal. 45: 8. Christuxen rakkaus on ku-
luttawainen tuli, joka puhdistaa sydäm-
Nn sonnistä ja wiasta, juurikuin tuli
Ma eroitta kullan korresta. Tämä ei
tapahdu ainoastansa käändymisen alusa,
waan pysyy alituisten ylitse koko meidän
cimkautemme. Sillä Christus joka on
meidän Oikeudemme ja Taydelli yydem-
nic, löytää aing wjelä jotaankuin on mää-
rä ja pnuttuwainen metsä, jola Hän tah,
tw nuhdella, muuttaa ja parandaa. Ni-
inkuin Hän on meidän Ylöswalistuxem-m, niin Hän on nn>ss meidän Pyhity.
Mme. Melsä on aina jotaan rimey -

ti jälillä, josa me tarwitftmme ylöswa-
Musta; aina jotaan pahuutta ja saastai-suutta, josa me tarwitsemme Hänen py»
»imistäns. Tätä pitää walkeudengiu
astm peräänajattelemaan ja panemaan
sydammellensä.

Mutta niinkuin Herra lesus puh-
W ja päästi Tempelin siitä wääryydes-
'«tuin siinä harjoitettijn, niin Hän myös
opetti jokapäiwä Tempelis. Mitäs HänA opetti? Me olemma jo kuulleet E aj.
4:. Lligusta, että Hän saattoi oikeu-
den totuudella. Niin käski Hän myös

Muslapjens mennä ulos ja opettaa Ran-m pitämään kaikkia kuin Hau oli käs-
«nyr. Matth. 23: 20. Mutta jos me

P

Lukaxen seuraawaisesa Lugufa katsommeitsiä sitä oppia kuin Christus eteenasetti,
niin me löydämme kuinga Hän nuhteleekaikkea kuin wääryys on, kuinga Hänkaikkein selwimmällä tawalla on ilmoit-
tanut ineille Jumalan tahdon ja opetta-
nut meitä kuinga meidän pitää kandamaan
Jumalan waldakunncm oikioita hedelmitä
ja siilä tawalla wälttämään st tulewainen
wiha. Ia niinmuodoin kuin Hau Ope-
tuxellans erinomattcnn käwi IlimmäistenPappein, Kirjanoppeneitten ja Kansan
wanhinden päälle ja nuhlcli hcita,niin he
ecseic -Händä snrinaraxeilsa; la' ei he
rjenneer inirä heidän piri tekemään; sil-lä kaikki Ransa rippui Häncsä, ja kuu-
lit-Häudä. Mlitta kuingas siis oli tä-
män Kansan kansa? Kyllä he ripuit HH-nesa; He kuundellt Häiidä; mutta kaik-
ki myös jäi enimmästi siihcn,että he hän-
da kernaasti kuundelit; aiwcm Harmat kä«
w t perustusta myöden, että he olisit op-
pineet oikeuden totuudella, Haueldä.
Kosta nyt eikä Papit eikä Kansa anda-
n:et Christuren olla heidän Walkeuden»
s,l ja Täydcllisyydensä, waan rakastit e«
nammin pimeyttä kuin »valkeutta, niin
tuli myös kaikki se surkeus ja «viheliäisyys
heidän ylitsensä jonga .Christus edeldäta-
sin oli julistanut.

Tahdommako me ettei mMe pidä
käymään samalla tawalla, niin pitää mei-
dän andaa Christuxen 'olla meidän seka
Walkeudemme että myös Täydellisyytem-
me; andaa Hänen Sanansa olla meille
opixi totuudesa pitämään oikeutta, totte-
lemaan Händä niinkuin meidän oikiata
Herraamme, ja osottamaan Hengen he-
delmiä kaikesa hywyyoesä, wanhurskau-
de!a ja totuudesa. O minui rakkahim»
bani! Kuinga kallis tawara teillä on mei-
dän Herran Zesuxen Cyristureu ja H.i-

--2 nen
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nen pyhäin Apostoleinja Sanasa? SMse kuin heitä kuulee, se kuulee Händä it-
s»ä; Itse Hän min on sanonut. Mut-
ta he/ pyhät Apostolit, ei ole muuta sa-
noneet kuin mitä Prophetat owat sano-
neet. Apos. Tek-26: 22. He owat
meille opettanet, että „meillä on wah-
„wa Pcophetallinen sana, ja että me hy-
„win teemme että me siitä waarinotam-
„me, niinkuin kyntilasta joka pimeisa ma-
alistaa, niinkauwan kuin päiwä walke-
„nee, ja Kointähti koittaa meidän sydäm-
„misämme„ 2 Pet. 1:19. ja lesus Chri-
stus sillä tawalla tulee uffon totisesa woi-
niasa weildä tuturi ja wastaanotetuxi
inilikuin meidän Walkeudemme ja Tay-
dellisyydemme, sen päälle että me mah-
daisimma seurata Händä niinkuin maa-
ilman walkeutta ja että meillä mahdais
olla se totinen elämän Walkeus. O siis!
känttakäät hywäxenne senkaltainen kallis
tawara, jaollaat marsin himowaiset Chri-

sturen Sanan perään; Andakaat fen run,
saasii asua seasanne, ja tutkaat sen
man kautta hedelmällisin kaikin hWi>'ätöisa, Hänen Pyhän Nimensä ylis.lM
ja kunnian. Amen.

Rukous.
lesn, meidän Walkcudemmc jo TäM<

lisyydemme! Katso! pimeys peittää m«n,
jic, syngcys Kansan.Z Mutta anna Sinnn Wc>!»
keudcs tulla ia Sinun Kunniat koittaa meidän y.
litsemme. Tstisesii! ja anna Oinn
Kunnias paistaa meidän päällemme. Pelasta mci.
ta kaikesta waärnMsiä ja rakenna ylös meidi,!,seasamme oikeus ja wauhurefaus. Opeta meitä pi<
tämään sitä Tee meitä autuiri uiko,,
kautta Sinun väälles,ja toimita sen kautta polM
bcdelmatä meisä. Anua Sinun täydellisyydes tulli
selkiässi julkisexi. Sillä Sinun tykönäs on c!»<
wä lähde, ja Sinun wnlkcudesas me näemmä
«valkeuden. Uloslewitä Sinun hywyydes niiden
ylitse, jotka sinun tundewat, ja Sinun mnhutt»
lautzes siwiäin ylitse. Amen! Amen-

ii. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwästa.
Herra! Sinä joka olet ainoa Hywä ja ainoa Suuri, opeta meitä Si>

mm Henges kautta, että me alennamme itsemme ja armaamme <t<
semme halwoixi, sen päälle että Sinä vxinäs mahdaisit meidän sy'
dämmisämme kunnioitettaa niiakuin Hywä, Suuri ja Kunniallinen!
Amen.
okainen kuin itsens ylendää, sealetaan, ja joka hanens alendaa,se yletään. Rakastetut Herrasa!

näihin sanohin loppuu meidän läsnaole.
»vaisen Sunnundai - päiwamme Ewange-
numi. Ia näillä loppu > janoiila alotan
minä saarnani, jg tahdon sillä wapaas-

ti ia julkisesti tjetäandaa teille kaikille,
että itänsä «alendaminen on ChriMsYY'
den alku ja loppu. Ia niinkuu, lesus
Luk. ig: i. tahtoo että meidän aina t«<
lee rukoilla ja ej wafyä; niinkuin Hän
edeskäsin puhnu myös rukouxesta snhen
faattq mä Hän lopettaa niillä sanoma:
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joka hänens alendaa, se yletään; niin
seuraa siltä että meidän alituisten ja kai-
ken ikämme ajan pitää alendamaan ja
nöyryttämään itsemme, ja se kuin enäm-
bi on, adkeroitsemaan siitä että me tuli-
simme aina pjcnemmixi ja halwemmixi o-
M silmisämme, emmäkä ikääs uupuistä-
sa itsemme-alendamisesa. Mitä Dawidsanoo 2 Sam. Kirj. 6: 22. pitää ole»
maan itsekungin uskowaisen jjelun walit,
M Raamatunpaikka, ja Hänen sydäm-
me»sä ja mjelensä, niin että, maikka hän
sydammelliftsti alendaa itsensä Jumalan
edesä, hän kuitengin sanoo: Minä rah,
don wjelä halwenibi olla, ja nöyrä mi-
nun silmäini edesF. Mutta ei paljas
tahto ole kyllä.

.. Täsä pitää olla työn
ja totuuden- <U ulkonainen alendaminen
sanoisa ja käytsxisa ole kyllä. Tasa pi«
M olemaan totisen ja perinpohjaisen a«
lendamisen sydämmefa jasjelufa: Ia kui-
tengin pitää ihmisen myödittämään, ettei
hän milloingaan täydellisesti taida alendaa
Wns itse totuudefa, ei ikääs ulottuwai-
W, jos ej Jumala anna hänelle armo-ansa. Hänen tykönänsä pysyy sentahden
«ina huoli, halu, ikäwöitsemmen ja pyr-
kiminen, että Hän niinkuin Da-
wid, wjelä halwembi olla ja nöyrembi
luin hän on.

Rakastetut H-rrasa ! Minun aitomi-
seni on että «viljellä tätä hetkiä siihen et-
tä minä ylöskehmtan teitä ja itsiäni tähänsydammessiseen its-mme-alendamiseen, jota
meidän Wapahtajamme niin suureni yli-
stää, jameidän Herran leiuxenChristuxenterwtsllisen sanan kautta teitä,
suuremmalla ahkeruudella kuin tähän saak-ka tapahtunut on, ahkeroiNemaan sydäm-
ellisestä nöyryydestä. Nukoillamme Iu-

että Hän suden andais meille
Mäli Hengcnsä armon, woiman ja a-

P

wun korkeudesta. Sitä me rukoilemina
Herran Rukouxella: Isä meidän zc-

Ewangeliumi, Luk. 18: 9-^4.
/siihen aikaan, sanoi lesui muutamille, jotk«

itscvaällens uskalsit, että he olit hurlMt j«
muita ylönkatsoit, tämän wevtnuxen: io. Kaxi,
ihmistä meni ylös Tempeliin rukoilemaan ; yli Pha»
riscus ja toinen Publikaui. li. Pharifeus seisoi
ja rukoili näin itseltänsä: Minä kiitä» Ginua
Jumala! etten minä ole niinkuin muut ihmiset',
lyowänt, waarät, huorintekiat, taikka myös niin-
kuin tämä Publikani. 12. Kahdesti wiikosa minä
postoan, ja annan kymmenHct kaikista kui» mi»
nulla on. 13. Ia Publikani seisoi taambnna, ei<
kä tahtonut silmiänsiään ylösnostaa Taiwaaseen
päin! mutta löi rindohinsa ja sanoi: Jumala
armahda minun syntziseu päälleni! Minä sanon
teille.- Tämä meni kutiansa hurst«mbana , kuin se
toimen; sillä jokainen kinn itscns ylöndää, se ale»
taan, ja joka hanens alcndca, se ylotääi!.

ZM-sluettu pyhä Texti anl,aa meille
tilan että eteenasettaa tutkisteldawaxi:

Alinomaista itsensä- Alcndmnista.
i. Niinkuin sanFen rarpesllista.
2. Niinkuin sangcn AuruaMsta.

„Herra lesu ! Sinä joka olet tahto-
„nut olla pienin taiwacin Waldakunnasa,
„ehkä Sinä olit suurin; se kaikkein ylön»
„katsottapin jakaikkein halwin, ehkä Si-
„na olit se kaikkein Kunniallisin, Sinä
„joka Sinun wiattomasa jawirhettömäsä
„Miehuudesas yxinäs omistat täydellisim-
„mHn sydäwmen nöyryyden, niin että
„Sinä toden puolesta taisit sanoa: Minä
„olen nöyrä sydämmesta! Ole tällä het-
„kellä wäkewästi waikuttawaincn ftn sa-
nnan kansa kuin nyt lu!ee eteenaftttuxi, ja
„malkaansaata sen kautta se hedelmä
„meidan sieluisamme, että me niin alen-
„namme itsemme/ että me alistuisten py-
ssymme Sinun totisina jMenseurajinas
3 st)'
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„sydamme!listsa nönryydesä ja itsemme-
„alendamisesa. Amen!

Tutkindo.
EdeMnen Osa.

pakastetut Herrasa! Me luulemme tie-
«lli. tyri mikä itsemme- alendaminen on.
Se on senkallainen perinpohjanen laatu
ja sydammen ahkeroitseminen, josa ihmi-
nen ei ainoastansa tunne ja itsesänsä ha-
waitse sywää wiheli-äisyyttäns ja niin
suurta turmellustansa / että hän itsestäns
on ci mitäkaän, että hänellä itsestäns ei
ole mitään ja woi mitään hywää; waan
myös, waadittu täldä itsensä-tundemisel-
da, heittää itsens hengeja ja totuudesa
maahan sen Maijestetilltftn Jumalan e«
teen, niinkuin mcchdstoin kaikkeen armoon,
katsoo Moastane Jumalan laupeuden pääl-
le, lohduttaa ilsiäns ainoastansa sillä
lunastuxella kuin Christuresa lesuxesa ta-
pahtunut on, asettaa kaiken turmansa sii-
hen, etsii ja toiwoo syndein andeexi saa,
mistä ja kaikkia hengellisiä ja ruumiillisia
lahjoja lumalalda sulasta armosta. Mei-
dän Vapahtajamme asettaa Textisä mei-
dän silmäimme eieen tämän itsenjä-alen--
damisen elämän knwan, kosta Hän puhuu
siira katumaisesta Pulmkcmista. Hänen
esimerkkinsä kantta tulee asia meiNe paljo
luonnollisemmasti, woimallisemmasti ja
julkiammasti eleenkuwatmi, kuin jongun
muun ulkonaisen eteenkirzoitnxen kcmtta.

Samalla tawalla pidämma me tiet-
tynä, että meidän itsemme-alcndamincn
pitää meisä ei ainoastans löytymään mei-
dän parannuxesamme ja käändynusesäm'
me, waan myös koko meidän Christilli-
syydemme juoru pitää olemaan alinomai-
nen itsemme- alendaminen. Sillä niin-
kuin TeNisä mainitaan Publikanista, ct-

tä han meni T-mpklistäwa,,.
hurautettuna eli että h.in it>crsa-a!enda.misesa oli saanut armon lumala!da Chn-stuxen kautta, niin on sittä silminähtäwä,
ettei hän olis saattanut tallella pitää i!<siäns siinä saadusa armosa, jos ei Wolit pysynyt alennuxesans.

tämän pidämwä menut tiet-
tynä, kosta me aiwomma lyhy, ldä puh,,!,
ihmisen sta„ jci näyM
kuinga „stmgen tarpeellinen ja sangen au-
/,tuallinen se on.

Meidän Vapahtajamme Tex!isä sei-soman puheen koko päälle tarkoitus on se
että asettaa meidän silmäimme eteen „it-„semme- alendamiscn tarpeellisuutta.,, M'
pahtaja oli edällä käywaisisä neuwom,!
omiansa rukouresta. Nyt Hän TlN>sl>
pitkittää sen kansa etaneuwoa heille, lu-
inga sima ei ole kyllä että paljo rukoii-
laan suulla, eli myös sydämmcllä jaaja-
tmilla: Siihen waaditaon myöö cdcki
kaikkia itseni alendaminen. Sentähden
luemma mc: „lesus ssnoi muumnnlle,
„jotka itsepäällens uffalsit, että he M
„hurffaat ja muita ylönkatoit,
„wertauxen<„ En-angelista tahsooftMl
Koffa Herra lesus niin maroicii mmans
alinomaisten rukouxeen, oli muutamia w'
puilla, jotka luulit itsänsä niixi samoin,
jotka kernaasti tottelliwat waroitusta,!»
jo olit tehneet sen jälkcen ja rukoilit wil'
jemmästi kuin moiii muu. Mnlta »M
kuin heildä sen siwusa puuttui senkalla!-
uen sydälumen laaiu, joka wälttämatt°»
niästi kuitcngin olemaan pitää rukoliM
myötä, nimittäin totinen ja permpohM
uen itsensä-alendamincn, niin Hän wM
pitkitti puheesansa >a eleenalctti.tämän jy'
dämmen laadun, niinfuin sangen tarpeet
lisen asian, seuraawaisclla weriauxell^
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Jos läsnä olewata lesuxen wertausta
Mstellaan, niin kyllä opilaan tundemaan
Alimaisesta Publikanista se totinen itsen-
Aalendaminen; Mutta sen tarpeellisuus
lAici wjelä selwemmin Phariseuxen esi-
merkistä. Sillä tämä myös rukoili, eikä
olis ollut yhtäkään monetta hänen sanoi-
Dsa, jos ei hänen sydämmensä olis ollut
Wn itsensä-alenoamista, ja tämän me
näemmä, jos me panemina hänen ja Pu-
hlikanin rinnatusten. Phariseus ei tunde«
nut sydändäns eikä tiennyt että se oli
Whistus Jumalan edesä: Hän ajatteli
Dmmin että hän oli suurcsa armosa lu-
mlan tykönä. Tämä oli se määrällisin ja
mettomin itstnsäpettäminen. Mutta mitä
fitää meidän siitä paremmin ja likemmin
Wimaan, kuin sen että itsensä alenda-
«n on sangen korkiasti tarpeellinen?
Nmmäpä me täsä, että jolla se ei ole,
st on «viheliäinen petetty ihminen. Niin
Mi kuin ihminen „luulee itsensä jotakin
„ckwän, ja ei kuitengaan mitään ole,
Min hän wiettelee itsens.,, Gal. 5: 3.110 niinpian kuin joku „luulee seisoman-sa/,, niin hänen pitää „katfomaan ettei
«hän langee.,, 1 Cor. ic>: 12. Sillä
!°s me myös totisesti seisoisimme eli oli-mme armosa Jumalan tykönä, niin me
Mengin itsestämme-pitämisen kautta, a-
Mtaisiin suurimbaan waaraan että san-

raffaastilangeta, niinkuin Petarillelwi, kosta hän kielsi Christuxen. Match.
Kyllä ei tule meidän kieldää että

!'>uri un eroitus Phariseuxen esimerkin ja
ulkomaisen sielun wälillä; sillä Phariseusletii itsens sillä ellH hän piti ilsens Ju-hlan Lap.ena ehkä hän ei ollut: Sitälastaan ustowuinen Jumalan Lapsi ei"e!Mrin, waan oikein siinä että hän
p'm itsens Jumalan lapsena. Ei hän

mahda saattaa, ilman että rikkoa totuut-
ta wastaan, kieldää sicä armoa kuin hän
lumalalda on saanut ja »vastaanottanut.
Phariseuxesa oli itsensä' pettäminen hal»
litselvainen, kosta hän ustalsi itsepäällens
että hän oli hurskas, ehkä han ei wielä
tietänyt mikä totinen wanyurstaus oli,
ei myös misa oikian laatuinen parannus
seisoi, joka kuitengin on tie sijhen totiseen
wanhnrffauteen: Sentällaisella hallitse,
maisella itsensä-pettämisellä ei ole sijaa Ju-
malan uffowaisisa lapstsa, waan ainoastail-sa niisä joiden sydämmen edesä wielä rippuu
peite, niin ettei he ole oppeneet oikein
tundemaan wiheliäi yyttans ja turmellu-
stansa , paljo wähemmin maistaneet >a
tundeneet Jumalan armoa Christuxefa le-suxesa. Kuitengin ei tapahdu mikään hel»
pommasti kuin että Imnalangin lapsi Yuo-
maitsemata niin unehuttaa itsensäalenda'
miseu, että hänen sitte wafta häpiaxensa
täytyy se tuta, koffa hänen wiallifuuden-sa taas äkklä tulee hänen silmäinsä etten:
Silloin Han peljästyy sydammellisesti si-
tä , että hän on niin turmeldu, ja ottaa
taas uudellensa pakonsa Jumalan armon
ja laupeuden luoxi Christuxefa. Tästä
saattaa itsekukin helposti löytää, että a-
linomainen itsensä alendaminen janöyryt-
taminen ei ole ainoastansa käänvymisen
alusa suuresti tarpeellinen waan myös la-
pilse koko meidän elämämme ajan, jos
me waan tahdomme tulla warjellniri it»semme -petteämisestä. Mitä Phariseuxen
esimerkkiin tulee, näkyy itsensä alendami»sen tarpeellisuus erinomattain niistä sano-
ista jotka luetaan 14 w: „Tamä, Pub-
„likani, meni kotiansa burssaambana kuin„se toinen,,, nimittäin Phariseus. Meidän
ei tule enlmgään niin selittää näitä
ja, juurituin olis myös PKarisellS tullut
wanhurstautetuxi, ja että Publikani olis

waan
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waan tullut wanhurstauttamisesa enam-
min wanhurstaaxi kuin Phariseus; siltä
tämä ajatus sotii Christuxen Täxtisa sei-soman puheen päalletarkoitusta wastaan,
niinkuin myös Hänen ajatustans ja sano-
jans wastaan jotka Hän puhui Phari-
feuxille Luk. 16: 15. „Te oletta nejot-
,,ka itsenne hurstaixi teette ihmisten ede-
„sa; mutta Jumala tunds teidän sydäm-
„menne: silla se kuin ihmisille onkorkia,
„se on Jumalan edesä kauhistus.,, Jos
nyt tämä Phariseus oli kauhistus Juma-
lan edesä, niinmuodoin kuin hän sanoil-
lansa wanhurstlttttti itsians ja ofotti fy-
dammensH korkeuden ja ylpeyden, kuin-
gas taisi hän siis olla wanhurffauttttu?
Mutta sen on tawallincn Raamatusa,
että puhua wertailemistn lamalla siitä
asiasta joka on kielttäwä- Sensuhteen
saatettaisiin namat ästen mainitut Tertin
sanat suomexi näin käännettä : „Tämä
(Publikani) „meni kotiansa wanhurffau-
„ttttuna, mutta ei se toinen,,, nimittäin
Phariseus. Samalla taivalla seisoo Ps.
n8:8: „Parembi on uffaldaa Her-
„rcm päälle kuin luottaa ihmisiin.,, Mut-
to se on kuitengin niin paljo kuin: Hy,
wä on ustaldaa Herran päälle, ja ei lu-
ottaa ihmisiin. Ammärtäkämme sentäh-
den naita sanoista itsensä - alendamisen
suuri tarpeellisuus. Eikö se mahda olla
suurimmcisti tarpeellinen jota paitsi ei tul-
la wcmhurffaaxi tehdyn, waan ollaan Ju-
malan wilM alla?

Mutta ne sanat joilla Christus päät-
tää tämän puheen, tekewat asian täydel-
li csti vainawaisexi. Han sanoo: „loka-
„inen kuin itsens ylöndäa, se aletaan,,,se on: se kadotetaan, jos hän nimittäin
pysyy korkioisa ajatuxisansa ja andaa ne
hallita 'ylitsensä. Kuinga korkiasti tar-
peellinen mahtaa siis-itsensä«alendaminen

olla koffa sitä ilman tullaan kadotetut,''
Anna myös olla, ettei ihminen salli ylpey-
den ja mielenpaisumisen hallita sydämnw
sänsa, niin seuraa kuitengm alendaminen
itsensä,ylöndamisen päälle, ja se ei taida
milloingaan tapahtua ilman sielun wahin.
gota. Nikä on siis tarpeeUsembi kuin stettemmä me ylönna itsiämme, waan Hu-oldakannamme siitä että aina alendaa mei<
tämme? Tämä itsensä-alendaminen on
myös meillä katseldawana

lalkimmsesa Osasa
«W linkuin sangen amuallinm. Että se

senkaldainen on, sen me huomailsem<
me Publikanin Esimerkistä. Tämä oli
Phariseuxen mielestä sangen wiheliäinen,
jonga tähden han myös "kiitteli lumala<
ta sen edestä ettei han ollut niinkuin tä-
mä publikani- Niinmuodoin hckn
teli että han itse eli autualliftsa, nmtta
Publikani onnettomasa tilasa. Wielä st
kuin enämbi sn: Publikani oli myössaip
gen halpa omifa siimisans, sangen köyhä
ja «viheliäinen, niinettä hänen kylläch-
dyi sanoa Dawidin kansa: ,Minä °len
„raadollinen ja köyhä, riennä lumck
„minun tygöni, silla sinä olet minun
„auttajani ja pelastajani, älä M
wytä.,, Ml. 70: 6. zTätä hän tch'
doi tietaandaa sillä, että han seisoi tMff
bana, että han ei tahtonut silmiM
ssäan, ylösnostaa taiwaaseen pain, et-
tä hän löi rindoinsa ja sanoi: „luNM
„armahda minun syndisen päälleni.,,
ta juuri silloin kuin hän oli niin lM
Phariseuxen mielestä ja omisa silnnsaG
juuri silloin oli hän autuas hänen itsen-
sä-a!endamisesa; minä sanon: häuen "<

sen'a«alcndamisesa, ei hänen ineusa-aM
damisen tähden. Sillä kossa hän saM'
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Dmala armahda minun syndisen pääl-
leni,,, eli likemmin: ole minulle sowi-
Mu, niin han tietäandaa silla, että
h.sn tahdot tulla wanhurssautetuxi sen so-
winnon kautta ja sen lunastuxen tähden
M Christuxesa lesuxesa piti tapahtumaan
j„ nyt on tapahtunut, ja jonga päälle
myös Isät uskoit. Hän etsei sen tähden
Malan armoa ainoastansa uston kautta
Lhnsturen päälle. Mutta hänen uskonsa
ei olis ollut oikia jos itsensä-alendami-
W olis ollut poisa ja puuttunut. Kosta
nyt «ston juuri omainen laatu on se, et-
tä ihminen sydammellisesti ja perinpohjin
glendaa ja nöyryttää itsensä Jumalan
tiesa, niin on siitä nähtäwa, kuinga suu»
G autuallinen itsensä alendaminen mah-
taa olla. Tämä sanoo meidän Vapah-
tajamme hänestä, joka niin ei ollengaan
Omellyt, waan sitä wastaan enämmin
Msi itsens, rämä sanoo Han, „meni
Miansa hurstaamdana kuin se toinen.,,
Mutta meidän autuudemme on wanhur»
ssautlamisesa, silla „kusa syndein andeez-i
Mdamus on siinä on myösHlämä ja
»autuus,,, niinkuin me olemma oppineet
tietämään jo meidän lapsuudesamme.

Mutta kaikkein parahimmin may-
lmma me löyta sen autuuden kuin on
itsemme-alcndamisesa, Textin wiimeisistasanoista, joisa lesus näin puhuu: „joka
Wnens alendaa se ylötMn.,, Kokoparannuxen ja kaaudymisen työ, on perin-
rchjainen ja sywä alendaminm joka tapah-
tuu ihmisen sydämmesä. Jos hän sille
andaa sijan itsetvösa ja totuudesa, niin
mon autnallisesa tilasa: Sillä sil-loin katsoo Jumala armollisesti hänenpuolehensa, jonga me opimme Psalmista
l'z: 5,6, 7: „Kuka on niinkuin Her-

meidän Jumalamme joka niin korki-"«lla asuu? Ia kujtengin katsoo alim-
O

„maisia taiwaafa ja maasa. Joka köy-
hän tomusta ylöndäa, ja waiwaisen lo-
„asta korottaa:,, Ia Esajan 57: 15.
„Näin sanoo korkia ja Alistetty, joka
„asuu ijcmkaikkifuudesa, ja jonganim< on
„Pyha: Minä asun korkeudssa japyhyy-
„desä, ja niitten tykönä joilla särjetty j»
„nöyrä hengi on; että minä wirwotaisi»
„nöyrytetyn hengen, ja saattaisin särjetyn
„sydämmen eläwäisexi.,, Jota enämmm
nyt ihminen pitkittää senlaltaistsa itsen-sä-alendamisesa ; jota huonombi ja hal-
wembi hän tahtoo olla omisa silmisans,
ja sydämmestä pyrkii sen perään että hän
tulis jota kauwemmin sitä paremmin tun-
demaan sywää turmellustansa, haisewata
raadollisuuttansa, ja kuinga mahdotoi»
hän kokonansa on Jumalan armoon; si-
tä autuambi hän on; sitä enammin hän
tulee lumalalda korgotetuxi, Jumalat-
da, „joka on kaikkein korkein, ja tekee
„suuria töitä nöyräin kautta,,, niinkuin
Syrak sanoo Kirjans 3: 21, ja 20 wä»
fysa ottaa siitä sen nenwon: „lota si-„nä olet korkiambi (myös Jumalisuuden
yarjoituxesa) sitä enambi nöyryta sinuas,
„niin on Herra sinulle armias.,, Koko
tämän asian opimma me parahiten le<suxen Christuxen alennuxesta, jonga tygs
meitä Pawalikin osottaa Phil. 2: 3 ja
seur. warsyisä. Hänesa naemma me sy-
wimmän alendanusen ja korkeimman y-
ländämisen. Niinkuin nyt Chrisius oss
meille esikuwari asetettu, niin ei tnle myös
ne ijankaikkisuudesa korgoitetuin ylhaisim'
bään kunniaan, jotka täällä owat tehneet
suurimoin töitä, waan ne, jotka heidän,
rakkauden kautta waikuttawaiscsa, uffo-sans owat waeldaneet sywimmäsä itsensä
alendamisesa ja senkautta owat tulleet Hä-
nen kuwansa kaldaisimmixi, jokaalensi it-sens ja oli Isällensä kuolemaan saakka

kuuli-
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kuuliainen, ja ristin kuolemaan asti, sen
päälle että kaikki muut heittäisit itsens
tomuuu Jumalan edesä, ja ei yxikäau
liha mahoais kerffata Hänen edesäus.

Sowitus.
pakastetut Herrasa! Koko tämä oppi

siitä sangen tarpeellisesta ja sangen
outuallisesta itsensä-alendamisesta on sen
laatunen että itsekukin, joko ei ole perityh-
mä, taitaa sen helposti sowittaa itsehensa.
KuitenZin pitää minun ahkeroita että
panna sen mingä minä puhunut olen li-
iemmin teidän sydämmellenne. Uffokaat
minua minun Vstäwäni! Wielä on se
«ikia itseusä.alendaminen sangen harmain
luona meidän seasamme; wähindäkin nä-
kyy se sangen wähin, niinmuodoin kuin
aiwan harwasa löytään sen tundomerk-
keja ja hedelmiä. Tämä on suuri estet
enimbäin totiselle ja yxiwakaiselle käändy«
mtselle, tama' sanon minä, ettei se tahdo
oikein tietä wiheliäisyydestansä ja turmel-
luxestansa. Niinkuin Phariseus löysi
kaikellaista ulkonaisesa menosansa jolla
hän lohdutti ja wanhurstautti itfens, niin-
kuin sen että hän paastois kahdesti wii-
kosa, että hän andoi kymmenexet kaikesta
knin hänellä oli, että hän näki niitäkin
jotka olit pahemmat kuin hän; niin ta-
pahtuu wielä teidängin seasanna, kosta
moni teistä seisahtaa siihen ulkonaisen me«
noon jasillä tahtoo wanhurstautta itsians,
mutta ei käy sydämmen perustuxen luoxi,
eikä anna sitä muuttaa. Petos tulee
tällä tawalla kahtalaisexi. Sillä niinkuin
tamanpäiwäinen Texti laitaan ulkoa, niin
ti kengään tahdo pidettää Phariseuxena
waan itsekukin katuwaisna Publikaanina,
ehkä maailma on täynnä Phariseuxia sen
tat«waisen Publikaaningin muodosa ja

hänen nimcsansa. Silla ajatellaan ,«luultaan kaikki oleman hywä kuin wciansanotaan Publikaanin sanoilla: „luma«
„la armahda minun syndistn päälleni.
„Päallst,ri tehdään sillä tawalla, että,
kuin nähdään joku itfttyösä jumalinen j»
wcmhurstautettu sielu , joka ei tahdorihtää maailmaan kanfa maailman sopi<
mattomasa menosa , niin kutsutaan hän-
da Phariseuxexi joka muita ylönkatsos,
ja niin edeskälm. Silloin tahdotaan M.
luisemmasti olla Publikaanina ja sanon:„lumala! armahda minun syndism pääl-
„leni.„ Mutta minä todistan, että mail-
ta ei ainoastansa fanottais näitä sanoja,
mutta myös lyötäisiin nndohins, Milka
ei myös tahdottais nostaa tai-waaseen päin waan seisottaisiin taambci-
na, niin ei katso Jumala kuitengaan eikä
sanain eikä käytösten perään, waan mi«
den ylitse ja niiden läpilse sydämmen si-
silmälseen puhtaan: Siellä tahtoo Hima-
la nähdä jos ihminen, niinkuin Pudlikaa-
ni, myös itsetyösä alendaa itsensä st»
korkeimman edesa, ja suuren mahdutto-
muudensa sydämmellisesä tunnosa ainoa-
stans etsii ja halajaa armoa meidän Her«
ran lesuxen Ehristuxen kautta. O! mi'
kä suuri työnteko sieluja silloin on, Mse kaändymisesänsä pyytää oikein alendaa
itsians Jumalansa edesä! Itsekukin m-
rokoon itsiäns petoxesta täsci asiasa. Joka
tasä kaypi oikiaa tietä, se on autettu ia
«vapahdettu.

Mutta minä tahdon myös puhua teille,
jotka, niinkuin Publikaani, oletta nönrytt'
tyt Herran edesä, tunnetta teidän wiheliäi'
syydennä ja turmellurenna ja että wanhur'
stauta itsiänne, waan etsstts wanhurstaari'
tekemistä synnistä lesuxen Christuxen weren
kautta ja Jumalan sulasta armosta. Nutuat
oletta te kosta te oletta tulleet nöprytelyil'.
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Jumala on myös ylenoanyt ja wanhur-
stauttanut teidän niinkuin Publikaanin-

kin. Teidän kiitoxenne ei ole lihallinen;
« sitä oteta teidän omasta «vanhurskau-
destanne, waan Jumalasta ja Hänen su-
lasta armostansa ja laupeudestansa Chri-
sMesa lesuxesa. „Han on rakastanut
„te,ta' ja werclläns synneistä pesnyt.,,
W. Kirj- i: 5. Mutta minä sanon
M: Pitakäät tarkka waari itsestänne,
M ei teidän wihollistnne nuku. Pysy-
tät teidän itsenne-alendamiftsa : Ia niin.
tm te hawaitsttte parannuresanne, että
Te olitta haisewaifet syndiset Jumalan
tdesa, mutta saaitta armon yxtnansä
Wsturen ansion kautta, niin alkäat

pitäkö itslanne muuna kuin syndi-
llnä, jotka tarwitsewat tehdäMannusta. Paetkaat jokaista ajatusta
joka tahtoo teitä mielellä toisella tawalla
Wtelemaan itsestänne, ja korgottamaan
Wnne muitten edelle: paetkaat sitä niin-
kuin itse satanata. Sanokaat stlle: mene
M; sinä olet minuUc esieexi; sinä et pe-

rään ajattele sitä kuin Jumalan on; wasn
sitä kuin ihmisien on. Tullaat jotawan-
hemmin sitä halwemmixi ja wähemnnriomisa silmisänne: Ia niinmuodoin kuin
tama on armo lumalalda, niin rukoil-
kaat Häneldä sitä herkiämätä ja kaikisa
teidän rukouxisanne. Älkäöt tulko ikääi
Jumalan eteen, jos että te ole pesiyt ja
puhdistetut Ch',istuxen weresä, jos ettH
te tunne teidän tyhjyyttänne, teidän o-
maa syndistä menoanne : Saloin te olee-
ta siinä järjestyz-esä jola te laidatta tulla
oscMsiz-i alna suuremmasta armosta ja
laupeudesta lumalalda, ja josa Hän saat«
taa jota kauwemmin sitä enämmin koe-
gottaa teitä.

Rukous.
/Kjunaa, Herra Ilsu , se saarnattu' sana, jaa»,
»> na sen kylwetyn siemenen sywälle, sywälle,
sywälle, juurtua, sen päälle että Sinä tästäedes
mahl?aisit llicisa löyta se» totisen sydämme» »f»,
lyydm, ja Sinä yrinäs mahdaisit meildä tuli»
n»t ja ijankaitfisesti Korkiana ja kunniallisna pi<
dctyxi! Amcn.

12. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwastä.
Herra, Sinä joka olet saattanut Kuurot kuulemaan ja mokat puhu-

maan, Sinä joka olet kaikki hywin tehnyt! Sano myös nyt meil»
le woimallincn Hepheta, se on niinpaljo sanottu: Aukene, sen päälle
että minun kieleni mahdais oikein julistaa Sinun ylönpaldista rak-
kauttas ja Sinun cmnahtelemistas meidän raadollisuudemme ylitse,
ja että itsekukin kuin sen kuulee mahdais panna sen sydämmelleusä,
tästedes paeta Sinun tygös hädasä, ja aina etsiä ja löytä stn toti-sen awun Sinun tykonäs! Amen.

Herrasa! Kymmenende-
na Slmnundaina Kolminaisuu-
dm Päiwästa etecnasetettiin meille

Q

Luk. 19: Lugusta, kuinga Herra lesus
itki Jerusalemin ylitse, kosta Hän sennäki. Se oli surullinen, että Hän, jsks
2 kyllä
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kyllä olis taitanut iloita, Hcbr. 12: 2.

Hän josa Jumalan olennollinen täydel-
lisyys ja autuus asui, nyt kuitengin oli
min täytetty surulla että Hänen silmäns
olit kyynelillä täytetyt ja ikääskuin fyy-
neldcn lähteet. Multa wielä surullistmbi
oli se, että Jerusalemin asuwaiset niin
wähän lukua pitiwät Herran .lesuzen
kyyneleistä, kuin Hänen terweellisiftä sa-
noistansa ja Jumalallisista töistänsä, eikä
wähindäkään andaneet itstänsä niiden kaut-
ta taiwutettaa käändymiseen. Sillä jos
he sen olisit tehneet, niin oiis myös Her-
ra katunut sitä pahaa kuin Hän aikoi tu-
ottaa heidän päällensä heidän snndeinsä
tähden ja ionga tähden lesus nyt itki.
Mutta „nyt se oli peitetty heidän silmä'
„insä edestä,, sanoo Hän itse.

Me tiedämme kuitengin, että Her-
ran lesuren kyyneleet ei tulleet hukkaan
uloswusdatetuiri, waan niillä on heidän
totinen ja ihana hedelmänsä kaikisa niisä,
jotka ei itsepäisesti pitkitä synneisä, waan
«ndawat niiden kautta itsensä tulla herä-
tetyin ajattelemaan mitä heidän rauhaan-sa sopis. Oj jossa mekkin olisiinma nii-
den joukosta joitza Herran lesuxen kyyne-
leet toimittamat tainkallaisen hedelmän!
Oi josta meidängin sydämmemme olis ne
pellot, jotka ei ainoastansa ole kylmetyt
Hänen Ewangeliuminsa siemenellä, waan
myös kastellaan lesuren kyynelden tai-
waalliftlla sateella ja senkautta tulematsangen hedelmällisin!

Kuitengin jos ei wielä ole niin hy«
win asiat meidän kansamme, joswähin-
däkin enimmän osan raadollinen tila wie-
lä olis Herran lesuren silmäin edesä, niin
tulemat tällä hetkellä lesuxen kyynelden
llsäri myös Hänen kansakärsiwälliftt hus-
kauxens. Hywin meille, jos me ne oi-
kein panemma. sydämmellemme, hywin

ne ymmärrämme ja hyödytyksemme käy-
tämme.

Läsnäolewaisesa Ewangeliumisa
emmä me esimerkin yhdestä ihmisestä, jon-
ga Herra lesus auttoi huokauxellansa j»
teki sekä puhuwazi että kuuleman. Mt«
ta ustokaat minua: Ehkä meitä on W
monda/ niin ei kuitengaan yhtäkään ole
meidän seasamme, joka ei myös taida tul<
la esimmerkixi siitä hedelmästä ja woilw
sta kuin lesuxen huokauxilla on, ainoa»
siansa se sana kuin niistä tulee saarnatmi,
oikein wiljellään, ja ei seisota sitä tarittua
armoa «vastaan. Minä sanon sentähden
Hepheta teille kaikille Herran lesmen
nimeen. Ia Hän itse, lesus, arvatkoon
minun suuni ja teidän sydämmenne, etti
minä oikein puhuisin ja julistaisin teille,
mitä lesus kanoaa kansakärsiwällisesa s»
dämmcsäns, ja että te waarijnottaiiM
sen mitä nyt tahdotaan eteen asettaa tei-
dän autuuderenne, ja sitte pysyisittä sii-
nä ja autuiri tulisitta. Saadaremmetä<
tä kaikkia Häneldä, tahdomma me hiljai<
sesa hartaudesa puhua Hänen kachns
sillä rukouxella kuin Hän itse on meille
opettanut: Isä meidän u.

EwiMgeliumi, Mar. 7:31 - 3^.
/siihen nilaan kosta lesus län Tynn j» G<
<> doniu maan«ääristä , tuli Hän Galilean M
nn tygö kymmenen Kaupungin maanäärten M'
se. 32. Ia he toit Hänen lygZnsa Kuuroin / l»l<
myss mukka ,li, ja he rukoilit Händä panemM
kätensä hauen päällens. 33. Ia Hän otti h«»
erinans kansasta ja pisti sormensa hänen koww
sa: sylki ja rupeis hänen kieleensä. 34» V',f"
sahtain Taiwaaseen, huokais ja sanoi h"»/"'
Hepheta, se on: Aukene. 35. Ia kohta «mM
hänen lorwansa: ja hänen kjelcnsa side Ml> >M
laliensa, ja puhui selklästi. 36. Ia Han.lm"
heidän kellengaän sanomasta; mutta jota enminim
hän haasti, sitä enämmin he iknoitit. 3.7-
he snmesti hämmästyit sanodln: Huwasii Han l«>,
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sj lcli: Kuuroit Hän teki luulemaan, ja mylat
fuhu,»aa!!.

Msluetun Ewangeliumin johdatu-
jälkeen tahdon minä Herran pelwosa

eieen asettaa teille tutkisteldcuvaxi:
Herran lesuxen kansakarsiwallisia

huokauxia ihmisten hadan ja
raadollisuuden ylitse.
Jonga siwusa me waariinotamme

1. lesuxen Huokausten Syytä
2. Niiden merkitystä ja rvoimaa.

„Mutta me huokaamma myös Si-
Min tygös, Herra lesu, ettäs meitä aut-
taisit ja siunaisit Sanas, sillä meillä
„on suuri syy sitä tehdä. Akk Herra,
„auta! Akk Herra, anna menestyä ! A-
,MN.

Tmktndo.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa! mitä lesuxen huo-
>l/v kausien Syihin tulee, niin opimma
N Tytistä näkemääu että sen raadolli-sen, sen kuuron ja mykän miehen kuin
lesuren tygö tuotiin ja jonga päälle le-
susta rukoildiin panemaan kättänsä, sen hätä
tMutti Händä huokaamaan» Ewange-
listerit tietä-andawat siellä ja täällä hei-
dän kirjoisansa, että lesus armahti ihmi-siä kosta Hän näki heidän hätänsä ja raa«
dollisuudensa. Niin luemma me Matth.
2a: 34. että kosta Hän näki edesänslaxi sokiata jotka rukoilit HändH awaa-maan heidän silmiäns, „silloin armahti"Hän heitä ja tarttui heidän silmiinsä:«>a he sait kohta näkönsä.,, Samalla ta-
valla Mark. 1: 41. 6: 34. Luk. 7: 13,
>a usiammisa paikoisa. Niin se oli myös
lasa. Kosta Herra lesus näki sen raa-
'°Wn ja »viheliäisen mjehen joka Hänen

Q

eteensä tuotiin, armahteli Hän händä.
Siitä tuli se sitte, ettei Hän ainoassan-sa ottanut händä erillensä Kansasta ja
pistänyt sormiansa hänen korwijnsa ja
ruwennut Hänen kjeleensä, waan että
Hän myös katsahti Taiwaaseen, ja huo-
kais Taiwaallisen Isänsä tygs sen raa-
dollisuuden ylitse kuin Hänellä nyt oli
silmäin edesä»

Mutta ei meidän pidä seisahtamaan
tämän esimerkin luoxi yrinäns, waan
pikemmin tälnän siwusa kaikella ahkeruu-
della waarijnottamaan kuinga.lesuren sy-
dammenlaatu ja mjeli on senkaltainen et-
tei Hän ole saattanut eikä saata nähdä
yhtäkään ihmisen raadollisuutta ja hätää
ilman fydämmellistä lijkutusta ja kansa-
kärsiwällisyyttä. Päälletarkoitus jonga
tähden Pyhä Hengi on andanut Ewan-
gelisterein meille muistoxi kirjoittaa sen-
kaltaisia lesuren kansakärsiwällisyyden e-
simerkkejä, on se, että me nijstä oppisim-
ma tnndemaan Händä, ja ymmärtämään,
ettei se ole muu kuin meidän hätämme
ja raadollisuudemme joka Händä liikut-
taa ja Hända, Herraa lesusta taiwut-
taa kansakärsiwällisiin huokauxiin. Kusameidän kärsimisemme on, siinä on Hänen
kansakärsiwällisyydens; Kusa meidän raa-
dollisuudemme, siinä Hänen laupeudensa;
kusa meidän hätämme, sima owat Ha»
nen huokauxensa. Älkämme tästä epäil-
kö. Sillä niinpaljo kuin me siitä epäi-
lemme, niinpaljo me poiskjellämme Hä-nen rakkaudens, joka metsä ei ollengaan
löydä jotaan madottisuutta, waan sula»hädän ja raadollisuuden. Jos ei tätä o-
lis ollut, niin ei olis mitäkään meidän
puoleldamme löytynyt joka Händä olis
waatinut tulemaan meidän tygömme maa-
ilmaan..
3 Edes-
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Edcskäsin pitää meidän tasa ajatte-
lemaan Herran sanain päälle jotka Hän
Samuelille puhui « Sam. Kiri. 16:7.
Ihminen näkee sen kuin silmäin edesä
on. Tafä oli sen kuuron ja mykän nye»
Ken raadollisuus, kaikille silminähtäwä.
Sentähden toit he hänen Herran lesu-
xen tygö, että Hän olis pannut kätensä
hänen päallens ja tehnyt hänen sekä kuule-
woxi että puhuwaxi- Mutta lesuxen silmisä
näkyi jotaan kuin oli paljo enämbi kuin lu-
onnollinen raadollisuus, sillä Hän tjesi pa-
rahiten mistä tämän mjehen raadollisuus
tuli. Hän näki täsä estmerkisä, niinkuin
kuwasa, kuinga sywaan raadollisuuteen
ja wiheliaisyyteen satanas on syöstänyt
ihmisen, kosta hän ensimmäisisä wanhem,
misa langetti hänen Jumalasta ja wjet-
teli hänen tottelemattomuuteen Luojaansa
ivastaan. Hän näki, kuinga se paha,
jonga wanha käärme satanas senknutta
matkaansatti meidän stajamme, kyllä e-
rinomattain kostee sjeluun, joka on tullut
ikääskuin myrkytetyxi ja läpitscturmellu-
xi, mutta myös sen siwusa on saattanut
ruumiin, ja niinmuodin koko ihmisen, mo-
ncllaisen raadollisundcn, hädän ja wihe-
liäisyyden alle. Ne muut jotka faapuil-
la olit, ei kyllä katsoneet tämän päälle.
Mutta Herran lesuxen silmät katsoit
sywemmäldä alas ihmisen raadollifuden
hirwittäwään sywyyteen. Tämä matka-
onsaattoi, että Hän ikääskuin «hnnsen tur,
melluxen pohjattomassa sywyydestä katsoi
ylös Taiwaaseen siihen kaikkein korkeim-
baan rakkauteen ja Jumalan sydämmel-
liseen armahtelemisecn; että Hän huokais
kaikkeintäydellisimmän ja Hellimmän rak-
kaudensa sywimmästä pohjasta; että Hän
tansakärsiwällisyydesä wei ja saattoi sa-
mat huokauxensa Taiwaallisen Isänsä sy-
vämme» sisälle.

Mitä pitää minun wjelä sanomaan?Jos meidän silmämme olis oikein awatutmm me kaikki näkisimme meidän kmvam.
me tasä kuurosa ia mykäsä mjehesä jok,
lesuxen eteen kuljetettiin. Me näkisimmehänesci, kuinga me kaikin sjelumme puo.
lesta olemma luonnostamme senkaltaiset
kuin tämä mjes oli ruumiinsa puolesta.
Luonnostamme olemma me kaikin kuurotJumalan edesa, kosta me emmä taida ew.
mäka tahdo kuulla Jumalan Sanaa, Ka<
itti olemma me mMt Hänen edesans,
kosta me emma oikein rukoile Händä. Ajos me panemma yhteen kaikki ne rcw
dolliset ja wiheliäistt ihmiset jotka lesuilihansa- paiwinä paransi, ja ne kuolleet
jotka Hän ylöshcratti, niin me näemmä
heisä kaikisa meidän muotomme. Ei Yh<lekaan erinomaista oppia siihen tarwita,
että hawaita, kuinga meidän syndi»hätäm,
me ja turmelluxemme kuwataan meidän
silmäimme eteen samasa ulkonaisesa w!<
heliaisyydefä. Kuin Herra Irsus waan
pääliää meidän/ meidän hengellisestä so-
keudestamme, ja osottaa meille kuinga
meidän sisumme luonnostansa on taipunut,
niin me itse pian hawaitsemme, kuinga
kuurot, kuinga mykät, kuinga rammat,
kuinga sokiat, kuinga sairaat, kuinga sfj«
taliset, kuinga surNat ja raadolliset me
olemme, kuinga paljaat ja alastomat me
olemma, ja kuinga paljas ja sula hätä
ja häpy ja häpia meidän peittää, niin
aiwcm, että meidän täytyy hälvetä D'
malan edesä ja tulla ijankaikkisesti kado-
tetuin jos ei Hän ulosauta meitä meidän
surkeudestamme. Kosta silloin luetaan
Ewangelisterein Kirjoituria niin on niiden
paras selittäjä se että me katsomme itse>
päällemme niisä kuurossa, mykisä, sokioi-sa, halwatuisa, rammoisa,
salrahisa ja muisa wiheliäisisa ihmisisajotka
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jotka kuljetettiin Herran lesuxen tygö ja
laskettiin Hänen jalkainsa juureen. Sil-
loin me aina hawaicsemma ttscnmsamme
lesuxcn sywäin huokausten omaisen syyn.
Kosta me nyt sen tjedälm..c, niin katsel-
lainme

lalkimaisesä Osasa
huokausten merkitystä ja woi-

maa. Christus on se itseolewaiuen
Wsaus. Sentähden ei Hän ole tehnyt
mitään turhaan. Kalkki Hauen sanansa,
laitti Hänen käytöxensä merkitsemät jo-
t.ian. Sentähden on kelwannut Pyhälle
Hengelle että andaa vloskirjoittaa sekä
Wren sanat että myös Hänen käylö-
slnsi. Itse-kukin mahtaa itse lukia E<
mngelisterein kirjoituna, ja ottaa niistätarkan waarin, niin hän on hawcntsewa
läikin paikon, kuinga huoliwaiset he o-m olleet täsä asiasa, nimittäin että a-
seltaa meille silmäin eteen smirinunallaGniudella ei ainoastansa lesuxen sanatwan myös Hänen käytöxensä ja ulko-
isen men telemisens. Tämän pitää

meitä suurembaan tark,
mtttn, paremmin waria ottamaan kai»
W, ja rukoilemaan lumalalda ylöswa-
llDsta kässttääxemme sekä lesuxen sano-<o että myös Hänen köytöxiäns.

Ei ollut se sentähden turhaan, että Hän°lti sen kuuron ja mykän miehen erillensansasta. Sillä tahdoi Hän tjetäandaa,
"a Hän kyllä oli kaikkein ihmisten Wa-sahtclja, kuitengin niin, että Hänen ty-
W silloin oikein menestyy, koffa me
>wluin wiheliäiset ja apua tarwitsewai,
!", tulemma Hänen tygöns. SilloinHan meidän ottaa erinomaisen huolen pi-
"nsa alle, edellä monoa muuta jotka eiM tunne heidän surkeuttans niin, että
'° pakenemat Hänen tygönsä ja andawat

, itsensä Häneldä autettaa. Ei st myös
- ollut turhaan, että Hän pisti sormensa
: taman miehen korwijn. Hän tahdoi sissä,
. Yctaandaa, etlä täsä piti olemaan Iu-
- malan sormen eli woiman auttamasa. Eimyös se hukkaan tapahtunut, että Hänsylkl ja rupeis hänen kjeleensä. Tämänptti merkitä sitä, että woima oli Hänes-ta uloskäypä, jonga piti auttamaan tätäjumata ihmistä, ja andamaan hänellepuheen lahjan. Mutta että Han sen-paalle katsahti Taiwaaseen ja huokais,

, se tjetäandoi sangen selkiästi, että Hänlydammesäns käsitti rukouxeen tämän mje.
hen ftnkeuden ja raadollisuuden, laskisen, aletusa mjehuudesa<!s, taiwoallisenIsänsä kaikkinakewain silmäin eteen, ja
otn sen lasnäolewaiscn wiheliäisyyden niin
itschensä, juurikuin Han itse sillä olis
ollut rasitettu. Ia totisesti, Hän kan-
noi tämän wiheliäisen ihmisen kuurouden,
ja säälytti päällens hänen mykkyydenia,
ei niin juurikttin Christus itse olis tullut
kuuroni ja mykaxi, maan sydämmellilen
kansakärsiwällisnyden kautta, jolla Wa-pahtaja tunsi hänen hätänsä juuri kuinse Vapahtajan itsepäällä olis maannut.
Sentähden se myös ahdisti Hänestä huo-kauxia, jotka meidän sturaawaisesti ej pi-
dä pitämään joinakuina teeteldyina käy-
töxina, waan omaisna todistuxena senpäälle että sen raadollisen miehen surkeuskäwi Hänen sydämmellensä. Sentähdennähtijn myös heti itsetyösä mitä
huokauxet merkitsit. Hänen omat sanan-sa nmhiawat selittää sen, kosta Hän sa-unoi : Hepheca, se on: aukene. Heti to,
distaa paälleseurando lesuxen woimasta,
ja Ewangelista sanoo: „Ia kohta auke-„nit hänen korwansa, ja hänen fjelensä

„side pääsi wallallens, ja HK» puhui sel-„kiästi.„
Me
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Me merkitsemme täsä syystä, että
Ewangelisierein, erinomattain Markuxen,
tapa on, että sisä sanalla: heri, osottaa
Christuxen erinomaisia töitä ja Hänen
kunniansa askeleita. Niinkuin muutamia
esimerkkejä, kuinga se sana: heti, wil-
jellään, laitaan luettaa Mark. I:ia,
12, 18, 21, 28, 29, Zl, 42, 4Z.
rinomattain ulosmerkitään sillä sanalla
Christuxen ihmettyöt sairasten paranda-
wisesa niinkuin ylönluonnolliset jaluma-
lallistt, niinmuodoin kuin sairaat jamuut
raadolliset ei wähitellen waan silmänrä-
päyxesa paranit ja heti saiwat awun Chri-
stuxen sanoista. Tämän nyt pitää saat-
tamaan meitä sitä paremmin ymmärtä-
mään lesuxcn huokausten woimaa, ja o«
pettämään meitä, että kuin Jefus huo-
kaa meidän edestämme, niin me heti tu-
lemme autetuixi, jos me waan uffolla 0-
mistamme Hänen ja meidän
fjelusamme tartumme nijhin kijni niinkuin
«puun ja turwasauwaan, ja niinkuin hen-
gehen ja sjeluhun, niinkuin woimacm mei-
dän rukouxellemme, jolla Hän auttaa
meidän heikkouttamme ja kandaa meidän
rukouxemme taiwaascen sisälle ja itse Ju-
malan sydämmen sisälle. Hänen huoka-uxensa johdattamat meidän ulos kaikesta
meidän hädästämme ja surkeudestamme ja
wjewät itse Jumalan tygö ja autuuteen
fisälle.

Hänen huokauxensa kossewat Hänen
Alimmäis- Papilliseen wirkaans,niin et-
temmä me ymmärrä nittä jos me emmä
tunne tätä. Kosta nyt Lähetys Kirja
Hebrealaistcn tygö, erinomattain selittää
tätä, niin pitää meidän erinomattain sii-
tä ottaa oppia, jos me tahdomme tulla
oikein ymmärtämään lesuxen Mmmäis-
Papillista wirkaa ja hänen huokauxians».Tähän kuulumat ne Raamatun-paikat

kuin luetaan Hebr. 2: 17, iz. 4..
5: ?. Jos me tutkistelemma jg tarkchperään-ajattelemma näitä Raamatun pM<
koja ja panemme erwomattain 8. Lugun
ja siinä 9, ja ic> wärsyn Mai-itusa Lä-hetyskiljasa, niiden luoxi, niin löydäm,
mä me sangen helposti mikä merkitys j«
woima lesuxen kyyneleillä on: Me opw
me silloin tundemaan Hälien kansakärsi,
mallisen ja armahtelewcnsen sydämmensä,
Hänen rukouxensa meidän edestämme,
kaikki Hänen, niinkuin meidän MmM»sen - Pappimme tykönä. Me opimme kat«,
somaan Hänen huokamiansa niinkuin uh-
ria, jonga Hän on uhrannut Jumalallemeidän edestämme. Niinkuin me edellä',
malnitusa 5 Lugusa 7 w. luemme, että
Hän „lihansa päiwiuä on uhrannut iu<
„kouxet ja nöyrät anomiset tväkewN
„huudolla ja kyyneleillä,, min Han myös
on Mannut huokauxenla Jumalan ty<
gö. Ia ehta Hänen huokauxenla owat
herjenneet Hänen alendamisensa Säädyn
kansa, niin pysywät ne kuitengin HänenEsirukouxesansa jolla Hall aina rukoilee
meidän edestämme Maijestetin oikialla kä<
della Korkeudesa. Rom. 3: 34. M
7: 25. 9: 24.Wiela pitää minun, kerran katso-
maan meidän Ewangeliumi-Teniämme,
johon minulle yxi Jumalinen EwZnoM
millinen Opettaja, nimittäin se autuas
Vrentius andaa tilan. Hän sano: „Gi-
„stus on yhdellä sanalla auttanut tämän
„kuuron ja mykän hänen surkeudestaO'„Tamän pitää olemaan meille tooistu»
„xexi, että Hän kyllä meidän tähtemme
„tahtoo muuttaa luonnon,
„Hanen tygönsä annamma itsemme M
„datettaa. Meidän pitää sen syyn tW
„den panemaan tämä merkkijn, että
„tulistmme ylösherätetrM uskoon, ja!>^
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nä tallella pidettäisiin, kosta me näem-
mä, kuinga me luomioWsti emmä tai-
„Va apua saada. Siinä paällekatscmnosa
„mahdamma me syystä epäillä. Mutta
„meidän pitää tjetämään, että Jumala
„niin suuresti rakastaa sitä ihmistä, joka
,Mn rukoilee Hälsoä uskosa, että Hän,
„ei ainoastansa kokonaisen Kansan täh-
den, maan myös yhden ainoan ihmisen
„Hden tekee muutoxen itse luonnosa,
„auttaarensa sitä joka Händä ustosa ru«
„foilee.„ Tämän osotlaa se mainittu O-

todexi monen Esimerkin kautta
Raamatusta. Hywin meille jos me tä«
mn käsitämme! Eipä tasa waadita me-
ildä omaa woimaa ja omaa mahdollisu-
utta. lesuxen meidän Päämme ja I»
limmäisen-Papin Jumalan Huoneen y-
lch, Hänen huokauxillansa on senkaltai<
nen woima, ja ne panemat meidän ruko-
ilemme sen mahdollisuuden, että Juma-
la katsoo meidän rukouxemme puoleen ja
tahtoo sen kuulla.

Sowitus.
Myt johdatan minä taas mjeken teille

Rakastetut Herrafa, kuinga minä
KlMmenendenä Su»"nundaina Kolminai-suuden Päiwästa asetin teidän eteenne sen
ilknvän lesuren. Tänäpäiwänä pitää
teidän katsomaan Hänen päällensä kuinga
Hän seisoo huokaawaisna teiden edesän-
»e. Peräänajatelkaat sen siwusa mitä
seisoo kirjoitettuna Hesek. 9: 4. „Her-
M sanoi Engelille: Mene lerusalemin

läpitse, ja kirjoita ne mje-
«het heidän otsisansa, jotka huokaamat ja
»huutamat sitä kauhistusta, kuin siinä ta-
Mhtun.,, Kaikki muutpiti maahanlyö-
lämäätl; mutta niistä jotka kirjoitetut 0-
l>t heidän otsisansa, ei pitänyt yhteengä-
««foffettamoa». Meidän seasamme har-

joitttaan myös paljo lenkallaista jonga y-
litse niiden jotka Jumalan tundewat, täy-
tyy huogata ja walittaa. Paljo jot«
tehdään, on myös niin häwmäwä ja
niin hirwiä, että niidengin jotka ainoas-
tans rakastamat ulkonaista siiwolllsuutta,
täytyy sen ylitse huogata ja murehtia
Sentähdrn sanon minä teille: Sange»
raskaat huokailemiset kuulumat sen julki-
jumalattoman menon ylitse joka hallitsee
meidän seasamme; huokailemiset jotka ei
ole meille hyödylliset ja hywat jos me
waan emmä paramm meitämme. CHri-
stus asuu uston kautta Hänen lastensa ja
ussollisten Palweliainsa fydämmesä. Sen
kuin te nyt teettä Yhdelle niistä wähim-mistä heidän seasansa, sen te teette itsel-le Hänelle, Christuxelle- Hän on sen it-se sanonut. Jos te waiwaatta ulkomais-
ta Jumalan lasta, eli niinkuin Petartpuhuu, tvanhurskasta sjelua 2 Pet. 2:
8. teidän pahoilla töillänne; jos te yh-
den ainoan senkaltaisen ihmisen saatatta
huokaamaan, niin te sen teette itselle Her-
ralle Christuxelle. Kosta te sensiwusa
teidän wimmatulla ja häwyttomäliä me-
nettelemisellänne, lewottomixi ja alasku-
loisixi teettä ne jotka pyytämät faatta»teitä paremmalle tjelle, niin te sen myös
teettä itselle Herralle Christuxelle. Mut-
ta se ei ole reille hyödyllinen. Lue Hebrl
13: 1?.

Mutta olkoon kaukana että minä ai-
noastansa puhuisin törkiöistä fyndi-töistä»
häpiästä ja julkisista rikoista. Eipä silla'
ole kaikki täytetty ja tehty meidän autuu-
dexemme, että me ulkonaisesti elämme sii«
wollisesti ihmisten edesä. Jumala tahtos
koko teidän sydammtnne pohjan muute-
tuki, niinkuin minä aina olen muistutta-
nut. Niinkauwan kuin tämä muutos ei
ole tapahtunut sinusa o sielu l ole kuka i-

R Ms,
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käas, niin tjedä, että lesus täytyy ete,
enasetettaa sinulle niinkuin huokaawainen
ja samalla ilkemainen sinun tilas ylit-

se , saakka kuin sinä tulet totisesti
muutetuxi ja kaätyxi Hänen tygönsä.
Mene nyt ja pidä se kuwa sinun silmäis
edefa. Herran lesuxen huokauret seuraa»
wat sinua jälisäfkuhunga sinä ikääs me-
net, siihen asti että Hän woittaa pääl-
letarkotupensa sinusa ja saa sinun uuderi
ihmistxi.

Mutta Te> jotka Chrisius Hanett
fansakärsiwällisten huokaustensa kautta on
jo ulosauttanut teidän raadollisuudestan-
ne! Te, jotka itse ensin otetta huoganneet
teidän omain syndeinne ylitse, ja fitte
kuin te niistä oletta poijes käändyneet,
nyt myös huokaatte niiden kauhistusten
ylitse kuin meidän seafamme harjoitetaan!
Olkaat hywillämselin. lesus on huoaan-
«ut teidän edestänne, ja Hänen huokau-xensa noudattamat wjelä teidän huokau-
xianne. Ei pimeyden pidä aina otta-
maan etua walkeudelda. „Että waiwai-
„set nyt minä nousen, sa-
unoo Herra: Minä saatan awun> että

pitää opetettamaan.,, Psalm»
12: 6.

Mutta yhden asian minä tygspanen
wjelä: Warokaat itsiänne, ja katso kaat
hywin sen perään,, ettetta te mMdais teh-
dä mitatään ettäka puhua mitäkään,jon-
ga Ylitse Jumalan lapsen täytyy huoga-
ta kosta fe siitK saa tjedon/' ja jonga ylit?
se teidän itsenne täytyy, myös huogata
Asta te peräänajatteletta menoanne ja ha-
waUetta eM te M oletta „PyhanHen-

murhetllifexi saattaneet, josa te lu<
„nastuxen paiwään asti kiinnitetyt olettv.,,
Jos te oletta andaneet hämmendää tei«
tänne josakusa sanasa eli työsä eli jos>
kufa syndifesä mjelen-lijkllnnosa, niin a.
jatelkaat Herran leluxen kansa kävsiwäl,
lisiä hnokauxia että te Mensa mahdat,
sitta tulla ylösojetmxi. Andakaat senpä,
älle Hänen huokauxensa tijkuttaa ja tai.
wuttaa teitä enämmin kuin kaikki Hänen
uffowaistensa huokailemifets palwelemaan
Hända tastäpuoleen fuuremmasa puhta»,
defa ja ussollisemmasa walppaudesa itst<
ylitsenne.

Jos teidän myös täytyy ristin ja
wastoinkäymisten kuorman alla huogata,
niin lohduttakaa! myös silloin itsianne
Herran lesuren huokauxilla, joiden kaut,
ta Hä» on kaikki hywin tehnyt, niin ck
tä itse teidän hätänne, ja teidän huokau,
xenne sen ylitse, pitää teille parahari ki<
andymaan. „Herran tunastetetut palo-
„jawat sa tulemat rjemulla Sioniin, jo
„ifanfaikkinen ilo on otewa heidän päcm-
„sa päällä: Ilon ja rjemnn r> käsittckwät,
„ja murhe ja huokaus pitää pakenemaan,

Jumala luwannut on„ Eftj»
35:10.51:11.

Rukous.
4sssullineff Vapahtaja!' <3ins KanftkalsiwällilX»

P!innnainen.'Papvt> SinL, jok» viet huWlv
nut meidän raadollifuuvemme »litse, että Gw»
meidän lM «vapahtanut olisit! Amia laitti ne sa-
nat luin nyt owat tulleet puhutuiri, olla sjnuolul
itstkunam niin että me myss, <?>»«!>

esilnkonxes tähden, jonga sinä meidän edestomnit
pidät, tulemma pelastetuixi kaikesta hätzastä ja
tttuixi Sinun tai»a«lliseek wald«kunl>aasl Me»'

IF. SUll-

130 12. Sunnttnkal Kolminaistluden Pälwäfts.



13. Sunnuntai Kolminaijuudm PäiwastH.
Jumala antakoon teille ylöswalaislnt taidon silmät, että te tjedäisitte

mikä Hänen kutsumisensa toiwo on, ia mikä Hänen kunniansa pe-
rimisen rikkaus on Hänen Pyhisansä, ja kuinga suuri Hänen woi»mansa meidän kohtaamme on, jotka Hänen wäkewän woimansa wat«
kuttamiftn jälkeen uskomma- Amen.

Asluxi, Rakastetut Herraja! panen
I/> minä heti tämän toiwotnxen, jo-

ka luetaan Ephes. 1: 18, 19,
teidän sydämmellenne, ja huokaan sensi-
Msa Jumalan tygö, että Hän armolli-
sesti tahdois sen teisä täyttää. ' SiMä
oleman Sunnundain Emangeliumi, tar-
koittaa kokonansa sitä, että me mahdai-
simme tulla osallifixi niin suuresta armo-
sta. Tämän maailman lapset <j tjedä
fuinga hywä se on että olla Christuxen
luona; Ia se näkyy heille juuri tuin he
tulisit wahingoon sen hywän puolesta kuin
heille jo maailmasa on, jos he tahdoisit
ruweta Christuxen opetuslapsixi. Kosta
he owat pijndeyneet tähän, luuloon, niin
ei he tahdo andaa irtikiskoa itsiansä maa-
ilman rakkaudesta ja saatettaa Christuxen
tygö. Akk! että heioHn ymmärryxensa
silmät mahdaistt awauta, että he mah-
daisit hawaita Christuxen rikkauden ja
kunnian'. Ei suingaan he sitte niin rakas-
tais turhuutta eikä walheesa kijnirippuis.
Itse ne, joidenga silmät Jumala kerran
on awannut, että he pitäwat sen paljo
parembana että palwella Christusta kai-
lellaisen murheen ja kärsimisen alla kuin
Mä elaa synnisa suuren möytakäymisen
ja luullun onnellisuuden kansa; Itse ne,
jotka totuudesa o«at ylönandaneet sy«
dämmensä tandamaan Christien kewiä-
l<i kuormaa ja soweliata ijestä, ei he mv-

öskään tarkasti peräänajattele, kmnga rik-
kaasti he owat Jumalalda armoitetnt
Christuzesa, ja mingä woiman ja wäen
he owat saaneet kunnioittaaxensa Chri-stuxen nimiä hywäin uffsn hedelmäin
kautta. On siis sekä tämän maailman
että myoS Jumalan lasten tähden tarpe-
ellinen, että useimmin oteenasettaa ja y-
listää sitä hywäa kuin meillä on Chris-
tuxesa lesuxesa, sen päälle että ne en-simmainitut mahdaisit tulla ylipuhutel-
luixi käändymZän Jumalan tygö, ja ne
jälkeenmainitut mahdaisit tulla yloskehoi-
tctuixi oikein käyttämään ja Viljelemään
Jumalan saatua armoa. Kosta tämt
nyt on minungin edesottamiseni, niln lu-
koissamme Jumalalatoinen toisemme kansa,
että Han lainais meille Jumalallisen a-
punfa ja woimallisesti sjunais sanansa mei-
dän sydämmisamme. Sitä me rukoilem-
me Herran Rukouxella: Isä meidän, j,-
ka lc.

Ewangeliumi, Luk. io: 23-37.
/siihen aikaan sanoi lesus Opetuslapsillensa:

Autuat owat ne siimat, jotka nakewät, joi»
ta te naettä: 24. Gilla minä sanon teille: Mon«
da Prophnata ja Kuningasta tahdoit nähdä, joi»
ta te näetta, ja ei nähneet, ja kuulla joita te
kuuletta ja ei kuulleet.
oppenut nousi, ia kjusais Panda, sanoden: Mes»
lari! mitä minun pilaa tekemään, elta mjna ijan»

kaikkisen elamsn perisin? 26. Multa Han sanoi
hänelle!
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hänelle.» Mitäs Laisa kirjoitettu, on? Kningas
luet? 27. Ia hän wasiais ja sanoi: Sinun vi<
zHä rakastamaan sinin, Herraas lumalatas kaike»
fia sinun sydämmestäs ja kaikesta sinun fjelufias,
ja kaikesta sinun woimasias, ia kaikesta si-nin >uje-
lestäs, ja sinun lähimmäistäs niinkuin itsiäs. 28.
Niin hän sanoi hänelle.-Oikein sinä wastaisit, tee
se niins saat elää. 29. Mutta hän tahdoi itsen»
fa wanhurskaari tehdä, ja s«noi lesurelle: Ku«
lasta minun Lähimmäiseni on? 30. lesus was<
iais ja sanoi: Vxi ihminex alas meni Jerusalem:»
jla Jerikoon , ja tnli ryowaritten käsiin, jotka ha»,
«en alasti riisuit, ja haawoitit, pois menit, ja-
jätit hänen vuolikuolluexi. 31», Niin tapahdui et»
tä yxi Pappi sitä tjetä «vaelsi,, ja kuin hän hänen
näki, meni hän ohitse.- 32. Niin myös Lewita,,
kuin hän tuli sille paikalle,, käwi hän tya^, ja
näki hänen, ja meni ohitse. 35 Mutta yri Ga»
niaritaaiii waclsi ja tuli hänen lyaönsä,, ja kuin
hän näki häucn,, armahti hän händä. 34. Ia tn»
li ja sitoi hänen haawansa, ja wnodatti siihen ol>
jyä'M wijnaa ja pani juhtansa päälle,, ia wei
hänen majaan,, ja korjais händä.sna päiwänä' matkusti hän, ja otti kori pennin»
Kitä ja annoi Isännälle, ja sanoi hänelle: Kor>
jaa händä: Ia jos sinä cnammän kulutat, min
minä palaitesani m«xan sinulle.- 3.6. Kuka siis
nntstä kolmesta oli siliun nähdärcs lMnen lahimmäi»
sensä, jota luöwaritten kasiin oli tullut? 3-7. Niin
hän-sanoi: Joka laupeuden teki hänen kohtaansa.
Niin sanoi lesus hänelle: Mene ja tee sinä myös niin.

Vlösluettu Pyhä Ewangeliumi an-
daa meille tilan että Herran nimeen e-
ttenasettaa tutkisteldawaxi:

Totisten lesmen OpetllMsteu au»
tulta silmiä ja rakkaallisia Ku-
siä..

Niisä edellisisä opimma me tundemaan
sen Armon kuin heille annettu on,

Niisä jälkimäisisä sen. kuin
heille, annettu sm
„Herra lesu! Meillä on ne sanat-

edesä jotka Sinä puhuit silloin
„tMs: ljemultllt hengesä: Opeta mitä

„niitä oikein ymmärtämään, ja tee Itse„meisiä'senkaltaiset ihmiset, jotka awaw
„illa silmillä tunnemme sinun armos rik,
„kauden, ja rakkaallisilla käsillä
„me itsemme alituisten Sinun totissxi Q<
~petuslnpsixis' Siunaa sm Sinun
„nas joka nyt pitää julistcttamaan, Si-
„nun oman nimes ja tunmas tähdey!
„Amen.„,

Edellinen, Osa.
cx)iin tahdomma me nyt RvsassM

Herrafa, Ensin wtkistella Chrisin.
xen totisten Opetuslasten aumica sillinä.
Siitä! puhumat ne kaxi ensimmäistä wärz
syä meidän textisämme, josc, seisoo: >
st,s sanoi Opetuslapsillensa.: Me panem-
ma merkkiin nämät sanat, niinmuodoin
kuin ne Ewangelisterilda Lukaalda erine-
maisella painolla pannaan ja asetetaan e,
dellMywäisen ja päälleseuraawaisen w!?«
lille. Nellakaywaisesä 21 wärsysa oli.Hw
ra lesuö käändänyt itsens taiwaallism
Isansa puoleen ja sanonut: „Minä kii<
„tän Sinua Isa, taiwaan ja lWan Hw
„ra, etsäs nämät salaisit wijsailta ja tl»>
„meMsslta, ja olet ne ilmoittanut pjenil-
„le: tosin, Isa niin oli sinun hywä toh«
„tos. „ Ia wärwsä 22 oli Hän
nut kunniastansa ja Jumalan taiwaalli-
sesta ja salatusta wijsauvesta, eikä oW
käändänyt itsiänsa sen siwusa fenengäan
puoleen erinomattain- Mutta nyt meidän
Ten-mme alusa „käändää itsensä
„Opetuslastensa puoleen erinänsä,, ja
noi heille, se on sillä, e ta Hän käänsi
itsens kaswonensa heihin päin, andoi Hän
tjetä että Hän. nyt edcsfäsin tahdoi P"
hua heidän niinkuin- Opetuslastensa kan-
si,/ joidm kansa Hän oli alkanut puheen

kW
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kosta he olit palaineet ilolla ja sanoit:
..Herra! perkeleetkin owat Sinun nimes
„fautta meidän alamme annetut Niin
„Hän sanoi heille: Minä näiin satancw
,Mwaasta langewan niinkuin pilkäisen

Katso, minä annan teille mal-
jan tallata ja fforvpioneita,.
„ja kaikkea wihollisten woimaa, ja ei tei-
ltä mikään ole wahingoitfewa» Kuiten-
kin älkäät siitä iloitko, että henget tei-
dän alanne annetaan: wacm iloitkaat
paremmin, että teidän nimenne swat
Kirjoitetut taiwaisa.,, Nämät olit niin-
muodoin ne, joiden puoleen lesus nyt
erinomattam käänsi, itsens: Ia niinkuin
Hän oli heille sanonut: „Iloitkaat että
„teidän nimelms owat kirjoitetut taiwai-„sa,„ niui Hän pitkitti nyt ja sanoi heille:
,Muat owat ns silmät jotka näkemät
ajoita te »käettä.,, Ilmun epäiiemätä
eli paitsi niitä seizsemääkymmendä Ope-
tuslasta muitakin faapuilla jotka myös o-
lit Hänen totiset Opetuslapsensa jn joita
sMlmwaiWtt myös päälletarkHitetaan mei>
lm Mi'ä meihin tulee, pa-
mnma me tämän sswlila erinomattaiii sen
mettkiin että Herra Hsus eikä meidän
Textisämme,, eikä myös
chta Opetuslapsiansa jowenkuidenj eri-
nomaisten ja paitsstawallisien ldhjain ty-
zö, waan paljo enanmun puhuu siftäta-kallisesta armosta,. joka on nhteil!?n km-
k>ll' Hänen Opetuslapsille, sn,,ja annetaan
tikille niille, jotka ownt tehneet wilpittö'
wän parmmuxen, eli sydämmestä kämt'
«)>ieet Jumalan tygö jo ussoneet Ewan-
Bumita: Sillä juuri tämä on se kuin
totifelda lesuxen Opetuslapselda waadvwn. Se joka senkaltainen on,, mahtaatotisesti ussoa, että Christuxen puhet: ko°
lkee Hä^h>n, aiwan niin hywin kuin jos
Hän olis elänyt siihen aikoM kuin Zesus

R

näitä puhui, ja Herra lesus puhuisansa
olis käändänyt ilftllsa häiren puoleensa
crmomattain.

Mikäs on siis se jota Wapchäija e-
rittäin sanoo Opetuslapsillensa?
sanoo Hän,, „owat ne silmät, sotka na«
„kewät, joita te näettä. Sillä minä ft»-
/,non teille: Monda Prophetata ja Ku-
„nwgasta tahdoit nähdä joita te näettä
„ja ei nähneet, ja kuulla jolta te
„ta, ja ei kuulleet.^

Katso Herra ylisiä<l Opetuslasten-sa silmiä autuixi 7 Hän tygöpanee myös
syyn, nimittäin että moni Propheta ja
kuningas oli tahtonut MM sitä kuin he
nait ja ti saaneet nrMä, jH kuulla
kuin he kuulit, ja ei saaneet kuulla. Alut-
ta Han ei nimitä sitä asiatO, jonKa hesilmilläns näiit ju korwillans kuulit. Syv
siihen on st että Hän nykyiftsti sen oli
tiettäwäxi tehnyt, kosta Hän ol? sanonut r
„Ei tiedä kenkään kuka on Poika, waa,V
/,Isä: ja kuka on Isa,, wacm Poika
„ja kcllen Poika tahtoo ilmoittaa.,,. Hä-
nen rajaat Opetuslapsensa olit ne pie-'
ner, joille Hän, niinkuin
„Poika,, joka on JM helmasi, oli stn i!-
„moittallut.„ loh. ig» He olit tun»
nussanect ja ussoneet, että Hän, Herra'lesus, „oti Chrissus> sen elämän lu-„malan Poika:,,, Matlh. ls: 16. Heille'
oli Hän myös tehnyt faiw.'all!stn
tutuxi,, EM nyt täinä Isan ja Poiau'

oli Kuono HM, niin
pitää suurna autuutena se ettcl heillä olii
täinä ti to,, ja että he M saamet'sen sa»'
man Hm eldä.. Niin ylistää"
Hannes edellänminitu-sa paikafo tätä
dän autuu-tanft» ja sanoo:' „Ej, ole
„,qäan kdffaan Jumalala nähnyt», ams-'„kaimn Poika joka M helwsa.,.

2? „häm
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„l)än ilmoitti Hän tahtoo sanoa:
O. mikä armo ja autuus se on josta me
olemma tulleet osallisixil He näiit nyt 0-
milla silmilläns Sen, jonga päälle mon-
da Prophetata ja Kuningasta olit toiwo-
neet, mutta ei olleet ennättäneet elää
Hänen tulemisens aikaan asti. Kuinga
onnellisixi he myös Me hawaitsit itsens
zämän kautta, opimma me taas Johan,
nexen selkiöistä sangisia: Koffa Hän täy«
dellä suulla ylistää tätä autuutta, Ich.
1: 14.. , Me näimme Hänen kunniansa,
„niinkuin ainoan Poian kunnian Isästä,
„täynä armoa ja totuutta.,,

Jos sinä sanot: Kyllä Christuxen
Opetuslapsilla, jotka siihen aikaan elit,
oli tämä autuus, mutta, ei mMa sitä
ole; Niin op.j erolttamaan ne edut kuin
Opetus lapsilla personalliftsti oli edellä si-
nua, ja ne Mlt kuin sinulla on yhteiset
heidän kanfcmfa,. Että he näiit Christuxen
Hänen.lihansa päiminä, oli heidän etun-
sa, joka ei suingaan pidä balwaxi arWat-
lamaan. Mutta warsingoon tämä etu
teki heidän outuixi? >Ei suingaan,. Ma-
rialla oli wiela suurembi etu, sillä Hä-
nen kohtunsa oli Christuxen kandanut, .ja
hänen nisänsä olit Händä imeltäneet;
Mutta kosta yxi waimo kansan stasg Lu-
kaan seuraawaisesa 11 Lugusa, tahdoi seu-
tähden ylistää händä autuaxi, mitäs sil-
loin Herra lesus wastaa? Ia tosin,
sanoo Hän, „autuat owat ne jotka kuu-
„lewat Jumalan Sanan ja tatkewät »e»!.,,
Thomas ei nähnyt Herraa lesusta Hänen
ylösnousemisensa jälkeen kosta Hän tuli
niiden muiden Opetuslasten tygö; Hä-
nen mielestänsä oli hän M »vaella ettei
hän nähnyt Clmstusta ylösnosneexi: Mut-
ta mitäs lesus hänelle sanoi? „Autuat
„owat jotka ei näe ja knitengw ussowat.,,
loh. 20: 29. Niin näet sinä nyt ettei

Christuxen näkeminen lihasi, Mut itse au«
tuus. Se seisoo niisä <dnisa ja siincihy,
wäsä kuin sinulla on YhteisnH eli taita»olla yhteisnH niiden Christuxen lihan«päi<
winä eläneitten Opetuslasten kansa. Mi,
ka se Hywa ja ne edut siis owat? Mj,
dän Herran lesuxen Christuxen tundemi.
nen ja usto Ewangeliumin sanan päälle,
jonga kautta Christus ja Hänen kansanikaikki Jumalan Armo, tulee meille ilmoi-
tetun.

Tämän siwusa pitää' meidän «ino,
mättäin ottamaan waari kahdesta seuraa»
waisesta Raamatun-paikasta: Edellinen
luetaan i Pet. i: „Te rakastat-

,,/te lesusta, maikka että te Händä näe,
„jong,a päälle te myös ustotta, ehkettä te
„H,ändä nyt näe, niin te kuitengin saat»
„ta iloita sanomattomalla ja kunmallisel-
„la ilolla. Ia käsitätte teidän ussonno
„lopun, sieluin autuuden. Jota MM-
„ta owat Prophetat etsineet, ja Mkineet.
„jotka teille tulewaista armoa ennustamtt
,/owat. Ia owat tutkineet millä, taikka
„mingäkattaifella ajalla Christuxen He»-
„gi, joka heisa oli, ilmoitti, joka oli jo
„ennen todistanut niistä waiwoista, km
„Christuxesa owat, ja siitä kunniasta knin
„niiden jälkeen tapahtuma oli: Joille le
~ilmojtettu oli, sillä ei he itse heitaß
„sen kautta palwelleet, waan meitä, >otk«
„nyt teille niiden kautta julistetut owat,
„kuin teille Ewangeliumia saarnanneet
„owat Pyhän Hengen kautta, TaiwaW

; jota Engelit nähdä himoitse-
„wat. Sentahden wyöttäkäät teidän mie'
„lenne kupeet, olkaat raitiit, pangaat
„<eidän täydellinen toiwonne siihen al«
„mohon, kuin teille lesuxen Cbristuren
„ilmestyxen kautta taritaan-,, Täsa ««<

emmä meftlkiästi stlitetyxi, että kosta mt
ustosa omistamme itsellem Ewangelimw
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lesupHa Chnstuxesta ja tulemma osalli-
l sixi stitä armosta, kuin meille siinä juli-
Man, niin olemma myös me niiden joll-
asta jotta näkewät sitä mitä moni Pro-
fhetss on halainnut nähdä, ja ei ole saa,
nutnähdä, sillä me nautitfemma silloin sen
DZolewan an.lon, josta ye owat ennusta
«et niinkuin tulewaisesta armosta. Se toi-
nen Raamatun-paikka on i loh. 1:1-4.
,loka alusta oh, jonga nie kuulimma,jon-
,F me silmillämme naimme, jotame katftl-
„!eet olemma, ja kätelmne pidelleet
Miat elämän sanasta: Ia elämä on il-
mestynyt, ja me olemlua nätzneetv ja
fttßiliamntt, ja ilmoitam>ne, teille sen elä-
„män, Ma iankaikkinen on, joku oli I»„sän tykönä, ja on meMe ilmestynyt. Mi-„>s me nähneet ja kuullen olemma, ftn
M teille ilmoitamme, että teilläkin mei-
„l»äli kazch>nnne sMisuus olis; Ia mei»
Ka osallisuudemme on Isan ja Hänen
~'Manfa lefuxen Ehei st«xenkansa. Ia
„näitä me teille kirjoitamme, tttä teidäll
Hnna täydellinen 01i5.,, Täsä tietään-w Johannes selkiöilka sanoilla, ntä ma-
ikka hän ja muut Apostolit olit luonnol-
Wa silmilläns nähneet Herran Chri-sWen, niin saattaa kuttengiu meillä ollaheidän kansansa osallisuus kaikesa hywä-
li; meidän osaMluudennue niinhywin ku-

m heidängin, pilää olemaan Isän, jaHä-nen Poikansa lesuxen Ehristuxen kmsa;>a meidän ilomme pitää olemaan aiwan
««in täydellisen kuin heidän, ainoastansan>e ustolla waftaan otamme sen Hsuxen,
Wga he owat Miistaneet^

Lyhyeldä sanottu : Ehristus on täsäMkki. Sielu joka on tullut eläwästi ja
Mrsti lesusta nmdemaan, saa jahawa-nsce Hänesä täydellisen autuudensa. Hä-lltlä töylää se siM myös nimensä taiwab

sa kirjoitetun niinkuin lezus sano 2<?
warsysa meidän Teetimme edellä: „Iloit«
„kaat että teivän nimenne tmwaifa owat
„kirjoitetut.,, Chnstuxesa näkee han edes-
fKsin sen TaiwaaUiftn Issn, josta Wapat>
tafa myös todistaa lutz. 14: 9» //loka
„näki minun, hän näki myös Isän.,, Ku,
ingas hänen ei ufkosa nahda IsäH,
kosta han Ehrlssuxesa Pyhän Hengen kaut--
ta taitaa täydellä wakuutuxella ;a suloisella
lapsellisella turmalla kutsua Hänva Mba
ja rakas Isä? Christurefa näkeehän syn-
demsä andee^ifaalniftn, wanhmfkauden ,

elämän jaautuuden. Koko Tanvaan Wal»
Vakunda tulee hänelle awaturi lejuxen
Ehristuxen terweelnsen tunnon kautta?
Kaikki lumÄan pannaan
hauen silmäinsa eteen» Minck lahdoisin
nyt kernaasti lawiatva puhua) näissä ar-
motaloaroista niinkuin ne meidän silmäim-me edcsA owat Jumalan sanafa; Minä
tahdorsin ofottaa teille yhden edun toisen
perästä jonga se stelu näkee uston silmil-
lä , joka lesuxen tundee: ja minä tiedän'
tarkkaan, että kuin se on tetzty 5 min te itse
sansrsitta ja laufuisitta: Nutuat omat ne
silmät jotka natta näkemät. Mutta ne
edut, ne tawarat owat niin monet ia
min runsaat, ettei ne mahalla hetkellä
taida eteenasttettaa. Herran Doktorm
Spenerin wähaisesä mutta ylissettäwasa
Kirjasa, jonga.Hän kutsuu: „Die lau-
„tere Milch des Ewangelii,,, owat ne
autuuden ja Jumalan armo- tawarat,
kuin meillä owat Chrissuresa, nimitttyt
ja kappalittaain edestuodut. Autuat owat
lesuren Chrlstmm totisten Opetuslastm
silmät, koska he ei ainoastansa tiedä, waaw
myös uffon woimasa hawaitsewat ja nau-
titsewat samoja autuuden tawaroita. Au,
Wat owat he, jos niiden jvkapäiwäinm
tutkisteleminen on heidän jvkapäiwäinm
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ätyönsä. O! mingä ilon, mingä lohdutu-
xen, mingä woiman he siitä saamat päi-
,wä päiwsldä! Mutta wielä on sälillä
Aeenasetettawana

lälkimaistsä Osasa
„s>'esuren Christnxcn Opetuslasten rak-

kaalliset kädet.,, Kaikki kuin jälillä
on Textisä puhuu siitä. Asian alun mat.
kaan saattoi Lainoppenut, joka kjusais
Midän Vapahtajaamme, sanoden: „Me-
„stari! mitä minun pitää tekemään että
„minä ijankaikkisen elämän perisin?,, Mut-
ta sitte kuin Herra lesus hänen oli opet-
tanut ja täydellisesti ylitse »vakuuttanut
laupian San<aritanin esimerkillä, niin Hän
lyhykäisiin sanoin sisallekäsittää wihdoin
kuinga meidän pitää sen mitä Hän puhu-
nut oli, hywäxemme käyttämään; Hänsanoo: N7ene, ja cce sinä myös niin.
Herra lesus oli nyt suoraan ja lyhyel-
dä sanonut, mitä Hän opetti Skoulu-
sansa, eli mitä Hän tahtoo ja waatii
Opetuslapsildansa. Mikäs se siis on?
Se että heillä pitää olemaan rakkaallistt
kädet heidän lähimmäistänsä kohtaan. Et-
tä käsittää tätä sitä paremmin, pitää
meidän ensin katsomaan Jumalan lakia,
ja sitte laupian Samaritamn esimerkkiä.
Jumalan Laki opettaa meille, että meillä
ensin pitää olemaan rakkaallinen sydän,
jos kätten pitää tulemaan rakkaallistxi:
Sillä se waatii mcildä että meidän pitää
rakastamaan lähimmäistämme niinkuin it-se meitämme. Hänen puhuisansa rakkau-
desta Lähimmäistä kohtaan, waatii se jo
edeltä, että meidän sydämmesämme pitää
asumaan wilpittimän rakkauden Jumala-
ta kohtaan. Tästä uloswuotaa sitte niin,
kuin wcsi lähteestä ja kaiwosta, se edelli-
nen eli rakkaus lähimmäisen tygö. Mut-
ta rakkaus?lumalan tygö ei löydy kentt-

läkään wcmn sillä ainoastansa joka ontotinen lesuxen Opetuslapsi. Kyllä on seniin että itsekukin tietää mitä Laisa kir-joitettu on-: Mutta hän tietää sen ains«asiansa niin, kuin Lain oppenut tiesi,nimittäin että Jumala tahto että mM»pitää Hända rakastamaan ylitse kaikkia
ja meidän Lähimmäistämme niinkuin itse-
meitämme. Ehkä tämä tieto on ymmä»
ryxesä, niin ei kuitengaan ole wilpitoin»
da rakkantta Jumalala ja lähimmäisiäkohtaan sydämmesä. Hän tietää W
kainga olemaan pidäis; mutta hänesä ei
ole yhtäkään woimaa että itsetyösä täyt'
tää mitä hän tietää. Ehkä hän myi§
tekee nwnda ulkonaista hywää työtä, niin
ei ne kuitengaan kelpaa Jumalalle, sillä
ei ne uloswuoda liskosta. Mutta kusa
antuat silmät owat jotka näkemät Juma-
lan rakkauden ja armon meitä kohtaan
Christuxesa lesuxesa, siinä »vaikuttaa sa-
ma Jumalan armon tundo Christuresa,
meisa wasta sydämmellisen rakkauden D<
malata ja lähimmäistä kohtaan. Janiin»
muodoin kuin Jumala ei tarwirse meitä,
juuri kuin me Hänelle jotacm cmdaa tai»
daisimme, multa meidän lähimmäisemme
meitä tarwitsee, niin matkaan saattaa
myös sama tieto Jumalan rakkauW
meitä kohtaan että meillä owat rMa!-'
liset kädet meidän lähimmäistemme alvmi,
cli että me kaikisa tiloisa osotamme itsem-
me rakkaallisixi händä kohtaan, niinkuin
hänen tarpeensa waatil ja Jumala meille
andaa waraa ja woimaa. Joka sentäh-
den on.lesuxen totinen opetuslapsi, W
hawaitaan itse työsa rakastaman Jumalala
jota häu ei näe ja lähimmäistänsä joW
hän näkee. Ia niinmuodoin kuin W
näkee ja hänellä on silmäin edesä hänen
wrwitscwainen lähimmäisensä, niin W
aina ahkeroitsee osottaa itsens rakkaM
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sexi hand» kohtaan sanoisa ja töisä, ja
fc kuin enämbi on, hän panee altiin hen-
genft lähimmäistänsä palwellaxensä, eikä
tlsii omaa waan toisen parasta josta hän
,n huoliwaisin. Tämä on lesuxen toti-sen Opetuslapsen laaw ja ikääskuin hä-
nen luondonsa; ja sewoima, jonga hän
armon kansa saanut on, seisoo siinä ettei
hänellä ainoastansa ole autuat silmät waan
myös rakkaalliset kädet^

Kaiken tämän me näemme lau-
M Samaritaanifa nunkuin esimer-
tM. Sen siwuun seisahtaa wilpitöin
Christuxen Opetuslapsi, ja panee miele-
hensä, kuinga itsekukin, vli se ystäwä eli
Hamjes, on Hänen lähimmäisens, kuinse maan tarwitsee häneldä apua. Siina
W oppii, kuinga se ei ole sillä tehty,
M suuria ja korkioita tutkistelemisia rak-
kaudesta edesänfä pidetään, waan kuinga
hänen pitää yrikertaisuudesc» alkamaan it-se asian harjoitus ja itsetyösa tekemään
rakkauden töitä niinkuin hän taitaa ja
Dmärtää, sillä niin on Herra lesusmyös tehnyt. Saman esikuwan jälkeen
menee nyt lesmen totinen opetuslapsi
ja tekee samalla tawalla. Ei hän lue it-
iinsä sillä jotaan ansaitseman, sillä häntietää että hänen welwollisuudensa waati
hanelda rakkautta. Ia niinkuin ei hän
lue sitä työnteoxi että hän syöpi, juopi,
«ukkuu; silla kaikkia sitä waatii hänen
tuumiinsa tarwet häneldä: Juurikuin ei
län lue sitä joNkuN «rinsmaiseici ja an-
soitsewaisexi työntekemisexi että hän käy-

ja seisoo, sillä sen itse luondo tuoo
Wtänsä; niin ei hän myös pidä rakkau-
densa töitä jonakuna erinomaisna, isilläM waatii undensyndymisen ja uuden-
uomisen laatu: Niihin HZn hawaitsee it-

Bsä alituisten webetyli ja johdetun
S

Armon HengeldZ. Mutta niinmuodoin
kuin ihmillinen heikkous aina hänesä rip-
puu, hän myödittää että hänenrakkaudensa töifä on sula puttuwaisuus;
Han harjoittaa itsiäns tekemään nM
aina paremmin ja paremmin; mutta el
tule ikääs mielestänsä niin täydellisen
niisa että Hän taidais tytyä. Sentäh-den ei h«n myös niiden päälle perusta
autuuttansa, wacm paljo enämmin pitää
rakkauden harjoittamisen ja-sen siihenmalalda saadun armon, sen autuuden
nautindona jonga Jumala hänelle on lah-joittanut lesuxesa Christuxesa. Hän pis-
tää stn armona, että Juinala pitää hä-nen, joka on halpamaan tomu, mahdsl-
lisna wälikappaleeMsa jonga kätten kaut-
ta Hän hywää tekee meidän lähimmäi>
siamme kohtaan; Armona pitäähän sen,
että hän saa olla Maskuin Jumalan kä-
si ihmisten awuxi. Jos hänellä et ole
waraa että tehdä lähimmäisellensä paljs
ulkonaista hywää, niin hän tietää että Ju-
mala katsoo enämmin sydämmen perään:
kuin kätten päälle, ja hän tekei ilma»
wilppiä niin paljo kuin hän woipi, jos
hän ei taida tehdä sitä mitä hän kernaa-
sti tahdois. Hänen fydämmensä on waa«
rinpitäwäinen wiheliäisiftä maasa, palwel?
laxensa heitä, niinkuin meidän Wapahta-
jamme palweli köyhiä ja raadollisia. Jos
ei hän heitä saata auttaa rakkaatlilllla kä-
sillä ja lahjoittamisilla, niin hän knitenMpalwelee heitä sillä , että hän ylösnostaa
rakkaalliset kädet hänen taiwaallifen Isänsäpuoleen, Jota hän alituisten rukoilee, et-
tä Hän se taiwaallinen Isä tahdois olla
köyhäin apu ja turma- Jos ei hän woi
auttaa heitä itfetyösä, niin hän taritsee
kuitengin heille kätensä ystäwällisten ja
lohduttawaisten sanain kautta, jotka useitt
owat paremmat kuin ruumillinen lahia.

Sv-
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Sowitus.
pakastetut' Herrasa! Olkoon nyt tämä>
31l taxi erän kyllä puhuttu lesuxen to-
tisten GpenwlastÄN autuista silmistä ja
raWäallisista käsistä. Jos oletta tahto-
neet, olisitta te taitaneet- kyssä helposti, so-
wittua itseyenne- mitä nyt sanottu on.
Mutta tietkäät, että näisa kahdesa k«ip-
pMssa, ustdsa. ja rakkaudesa seisoo kcko
ChristissisylM Usto tekceteidän wantzur-
ssahjri ja auluixi.. Mutta, jos usto cw
sikiä,, »uin se tskee teidän rakkauden kant-
ta' lä.himinäiftnne palweliofti- Ivssa yn'
naista kahdesta puuttuu, siinä ei ole myös-
kään sitä toista. losa ei ole autuita sil-
miä, jotka näkemät Jumalan ttrweeilisen
srimn,, siinä' ei myös ole rasiallisia kä-
fiä-, jotka palwelewatl lahilnmäistä: Ia
kusa näitä.ei ole, siinä ei ole myös autu-
ita silmiä jotka näkemät ja huomattstwat
Jumalan armon Ehristuxesa..

Mvnn teistä,. ja, niinkuin minä u-
sein olen sanonut, suurin osa teistä, on
wiela jätillä sokendesansa,, niin- että. hei-
stä ei saateta sanoa: Auruar owar ne sil-
mät jocVu näköwäc mitä re näercä. Eh-
kä Ewangeliumi Christuxesta heidän ete-
ens silitetään, niin se on fuitengin pei«
tttty heille, silla tämän maailman Juma-
la on pimittänyt hewän mielensä,. Sen-
tähden täytyy heille pikemmin' sanoa,,
niinkuin- Christus sanoi Jerusalemille:
„los sinäkin tiedäisst niins tosin ajattelisit
tälle sinun ajallas,mitä sinun rauhaas so-
>,pis; Mutta nyt owat; ne kätketyt sinun
„silmais edestä,, Akk!'Jumala liikutta-
koon teidän omia?tundojanne> sen; päälle
että Te, jotka fenkassaisina täälläkin saa-
puilla oletta,, mahdaisitta tämän puheen
Kmtta andam taiwuttaa teitänne totiseen

parannuxeen, kaändymiseen ja Jumalan
awnxihuutamiseen, tttä Hän tahtois a-
wata teidän silmänne hawaitsemaan ja
tundemaan sitä hywaä. kuin teissä Chri-
siuxesa altisna on, kosta te käannänä
itsenne Hänen lyZönsH

Mutta te jotka' oletta saaneet antnat
silmät nähdännnä niissä tätä hynM,
muistohonne johdattakaat mitä nyt on e<
tecnaotettu samasta autuudesta-, ja hliol»
dakandnkaatt aina edesläsin pitMenne sil-
mannä awoimina ja että te mcchdöisitta
sukkelasti katsella ymbärisscnne tniwaan
waldakunnafa; niin te saatta altluisttn
uudet woimat senkautta ettö te ttltkiste-
letta teidän käsitettyä' onnctiisuuttanne',
ja te lisäaköswaltti aika ajolda, te tuletta
aina täydellisimmin sekä ChrMmn tw
weessiftsaf että. myöskin rak-
kauden harjoittamisesa lähimmäistamu
kohtaan. Ajatelkaa! Herran Icsuren sa-
noja:- Mene ja tee sinä, myös niin,
Mengäät, myös te>. ja tehtaat minkm
Samaritaani teki, ja niinkuin Herra'Ze>sus itse on tehnyt, seniMlle että te tei-
dän rakkaallista käsistänne mahdcnsitta tuh
taa Christmen totisin Opetuslapsi'

Rukous.
Dsu! Mna-sen sanan, kuin nyt e»but>

tu on, ei paljaan äänen olla, waan lMe»
ja elämin, niinkuin me Sinulda rulkoillect
ma, sen vMlle että siitä mahdais se hedelmä tub
la, että meidauqin silmämme tästäpuolecu iliahl>ai'
sit Sinulda autuiri ylistettää,. ja meillä minku»!
Sinun totisilla Ovetuslapsillas aina cdeskäfin olla
Mitalliset kädet meidän lähimmäistämme
Täytä' meitä sillä'tawalla Sinun hywän tahto»
suodellas Sinuna Armos kautta»
Amen°.

14. Gun-
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14. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwastä.
lesus Christus, joka on enssmmäincn ja wiimeinen, ja joka oli kuol-

lut, ja katso! Han elää ja tietää itsekungin teot, tietää nffowai-
stensa hädän ja tundee heidän waiwanfa ja köyhyydensa: Hän olkoon
meidän kansamme tällä hetkellä ja aina, Nimensä kunnian tähden!
Amen.

Herrasa! Kuningas Da-
V»A widM luemma me t Sam. Kirj.

22: 2. „Kaikkinaiset miehet jot-
„fa olit waiwasa, ja jokainen kuin we-
„l,isa oli, ja jokainen jolla murheellinen
„sydän oli, kokoisit itsensä hänemtngönsä,
„ja hän oli heidän Päämiehensä.,/ Hau
oli wmdeltu, Ilimnla»; kansan Kuninga-
azi,iSam. 16: 13. Mutta kosta Saul
näki että Herra oli hänen, Dawidin,
kaW wainois Saul handä niin että ha-
lien täydyi mennä maankulkcuteen. Ia
latso, myös silloin -laitti ja toimitti Ju-
malan eoestatsowamen hallitus asiat niin,
että Herran neuwo tuli täytetyxi Dawi<
tisa. Mutta niinkuin Jumalan säännöt
.tamllisesti alkamat mädillä ja halwoilla
Wlli ja sitte kunniallisesti edeswiedaäN/
niin oli myös Dawidin ylöndämisen alku
samankaltainen. Silla suuret, rikkaat ja
»voimalliset ei tulleet hänen tygönsä, waan
täsä seisoo: Raikkinaiset miehcc jorka
olit waiwasa , ja jokainen kuin welasa
o!i, ja jokainen jolla inilrhecllinm sydän
oli, koffoisec icstnsä hänen rygönlZ.
Näiden Päämiehen tuli nyt Dawid-

Dawid on täsä asiasi, sangen ihana
Herran lesuxen «sikuwa, joka myös oli
Kuningas, jonga Jumala oli luwannut
la aikonut Israelille. Eltä nyt Jumalanneuwo Hänelä olis tullut täytetyxi, täy-
dyi myös Hänen ensin joutua maankul-

S

keuteen, ja kuin Hän niiiNModoin wael-
si alennuxesansa maan paatta/ kokoisit
myös Hänen tygönsä itsensä köyhät ja
raadolliset, joiden hätä ajoi heitä Hänen ty«
gönsä; Ia he löysit myös Hänen tykönän-
sä neuwon ja sswun, ei ainoastansa hei-
dän sieluinsa puolesta, waan myös hci-
dän ruumiillisisa waiwoisansa ja landetsansa, joista Hän heitä päästi ja paran-
si. Se näkyy kyllä suuresi herjaurexi
koska Hänestä sanottiin: Ongo joku
Päämiehistä raikka phariseuxista uffonm
Hänen päällensä? Hoh. 7: 48. Mut-
ta juuri tämä oli Jumalan neuwo, et-
tä Herra lesus, meidän saätty Autuu-
demma Ruhtinas, olis ollut Ristin kan«
daitten Päämjes, jonga tykönä raadolli-
set Kansan seasa löysit oikian lohdutuxen
ja tulit velastetmxi hädästä, Hänesa tiliee
tähte:y,ri se kuin edellasanotaan Ps.
3,4,5. „Sina knlllet rukouxet ; sen,
„tähden tulee kaikki liha sinun tygös.
„Mcidan pahattekomm? meitä kowin ra«
,/ssauttawat; waan anna Sinä meille syn-
„n,f andeexi- Autuas on se jongas wa-
„litset) ja otat tygös, asumaan kartans-
„isas: Han rawitaan Sinun huonecs j«
„pyhan Tempelis hywyydesta.

Ehkä, Rakastetnt Herrasa, lesus
nyt on forgotettu Maijestetin oikialle kä-
delle korkeudesa, niin pysyy se kuitengin
wjelä nyt sillänsa, että surkiat ja raadol-

-2 liset,
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listt, ne jotka tundewat hätänsä ja sen
f«utta kuritetaan Hänen tygönfa, tule-
zpat Hänen luorensa itsetyösä ja etsiwät
apua Hänen niinkuin heidän Päänsä ja
-Päämiehensä tykönä. Meillä on esiku-va sijhen lasnäolewaistsa Pyhasä Ewan-
geliumisa,, jusa Kymmenen spitaalista hei-
dän hätänsä kautta spitaalisa, kokonduwat
«hleen, ja taytywat toinen toisensa kansa
huulaa Herralle lesuxelle: „lesu rakas
„Mestari armahda meidän päällemme!,,
Kaikki he tulit, myös autetuixj, ehkei usi-
smbi kuin yri heistä palaimiut Jumala-
la kunnioitsemaan- Me saamma siitä ti-
lan että lawiammalda peräanajatella ra-
adollisten kvkoumista Herran lesuxen ty-
gö. Mutta rukoilkamme edeltäkäsin Ju-
malalta Hänen armoansa ja Pyhän Hen-
gen kansawaiknttamista Herran Rukou?
zcella:, Isa meidän joka tc.

Ewangeltumi, Luk. 17:11-19.
että Hän matkusti keskeldä Samarian ja G»<

iilcaN' 12. Ia kuin hän tuli yhteen Kylään, ?oh<
taisit Händä Kymmenen Spitaalista miestä, jotk«
taambana seisoit; 13. Ia lorotit äänensä sauo>
Den: Irsu< rakas Mestari! armahda meidän pää!»
lemme. 14» Jakosta Hän ne näki, sanoi Hän
Heille- Mengnät ia osottakaat teilanne Papeille.
Ia tapahdui, että he mennesänsä tulit pnhtairi.
15. Niin yri heistä kosta hän «äki, että hän pa«
rottu oli, palais jällens, ja kunnioitti Imnal.ita
suurella äänellä. 16. Ia langeis kaswoillens< Ha
ntii jalkainsa juureen , ja tijtti Händn. Ia se oli
Gamaritanus. 17.- Mutta lesus wastattn sanoi:
Eikö kymmenen puhdistettu? Kusasia yhderäuowat?
iz. Ei ole muita löytty, jotka palaisit lumalata
kunnioitsemaan, kuin tämä muutalaimn. 19. Ia
Hän sanoin hänelle: Nouse ja mene; Sinun us»
kos on sinun wapaht,'nut..

Ylösluetun Mtin johdatuxen jälkeen/
aiwomma me tällä erällä eteenasettaa tut-
Rsteldawaxi:

ViaadoWen kMumM Herran
lesuxen tygö; ,

i. Hätää, joka heitä Hänen tygöG
kurittaa.

2. Apua, jonga he Häll-en tykönnnft
faawat.

Z» Ruinga he käyttämät itsensä saa»
dun awun jälkeen..

„Herra lesu: Me olemma kaikin ra-
adolliset ja wiheliäiset,jos me siitä waan
~tjeta tahdomme: Ole Sinä meidän lnit«
„tajamme ja Pelastajamme Nimeö täh-
den! Amen.,,

'Tutkinds.
Ensimmäinen Osa.

'Kymmenen spitaalista mjestä mei«
dan TeNisämme panemat meidän

silmZimme eteen sen hädän selkiän kuwan,
joka kurittaa raadolliset Christuxen
Fö. Sitä ei saateta kjeldää, että heidän
ruumiillinen hätänsä heitä kuritti Herran
lesuxen tygö. Jos heidän soitaaliach
ei olis ollut, niin he aiwan niin wähz»
Hänestä olisit huolineet, kuin moni nm
siihen
olit wihamjehett Mutta nyt kipu ja m»
het yhdisti heidän toinen toisensa kansa,
ja kskoisi heidän yhdesa etsimään «M
Herran lesuxen tykönä, yhdelä korotta-
maan äänensä, sanoden: lelu rakas
Mestari! armahda meidän päällemme.
Nyt oli Hän heidän kaikkein rakas M
stari, Pää ja Paämjes-, niinkuin sana
alkukjelesa painäwaisesti merkitsee. Sen-
kaltainen Hän oli heille nyt kuin he hi-
däsa oliwat.

Mutta me Mmmä tämän ulkona,'
sen fuwan, ja katsomme itsia sitä asiata
kuin meille siinä eteenasetttaan. Spitaa-
li on se tauti, jolli» Inmala jo Wanha-
sfl Testamentisä on tahtontlt edeskuwata

tM
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meidän fnndi-raadollisuudemme. Tä-
hän koskemat erinomattain 3 Mos. Kirj.
iZ ja 14 Lugut, joidenga oikian hengel-
lisen selityxen meidän syndi-raadollisuu-
destamme,, me löydämmä Psalm-51. Tä-
mä meidän hätämme, ja sielumme sai-raus oli se, jonga tähden Jumalan Poi-
ki, tuli meidän tygömme maailmaan. Toti-
sesti, sanoo Efajas, Esaj. 53: 4. „Hän
„fannoi meidän sairaudemme, ja meidän
„kipumme Han fäälytti väällensä.,, Ta-
män itsekukin ihminen olis pitänyt halvat-
ta, ja andaa itsensä hädäldänsa kuritet-
taa Hänen tygönsä. Mutta he ei tun-
dmeet raadollisuuttansa. Sentähden tu-
lit ainoastansa ne Herran lesuxen tygö,
M olit luonnMsesa hädäsä, jonga he
tunsit: Eli myös, jos moni muu yhdisti
itjensä heidän kansansa, juoxit luori ja
kuundelit Händä, niin ej se kuitengaan
tapahtunut halusta awun perään, waanettä he olisit nähneet ne merkit kuin Hanteki sairaisa. Aiwan Harmat annoit it-sens paljaalda synnin-tunnolda taiwutet,
taa tulemaan Hänen tygönsä ja saamaansen oikian awun heidän sjeluinsapuolesta.

Niinkuin silisin asiat olit, niin käy-
Vi wjelä nyt. Niinkauwoin kuin kaikkitaypi ihmisen lihallista mjeltä myöden,
niin hän on enimmästi surutöin ja huo-Motoin sielustansa. Ainoastansa (mer,
utkaät, ainoastansa) rangaistus opettaa
ottamaan sanoista waarin. Esaj. 28:19.Semähden näemmä me myös, kmnga
usein wadolliftt ja waiwaiset lnlewat nimi-tethixi Prophelain Kirjossa, niinkuin ne
loiden piti löytämään apu sen ulosluwip
tun Christuxen tykönä. Niin luemma
W Psalm. 72: 12, iz. „Hän wapah,
»taa himtawalsen köyhän, ja raadollisen,Ma ej ole F)än on a»-mol-»,linen waiwaijelle ja

S

„sjelua Hän auttaa.,, Tällä tawalla
andaa se luonnollinen raadollisuus mo-
nell« johdatuxen että etsiä apua huma-
lan tykönä Cljristuren kautta- Ia ehkäsilloin ensin päälletarkoitetaan ulkonaista'apua, niin tullaan kuitengin ftn kautta
herätetyixi Ma waarinottamattomuudestwjosa maattu on, maailman rakkauden al-
la, niin että rumetaan myös tundemaan
sjelunfa hätää ja sitä wastaan etsimäänapua Chnstuxen tykönä. Ehkä ihminen
alusa ensin tundee ainoastansa ruumiilli-sen hätänsä, niin Jumala kuitengin sen
alla käypi hänen omantundonfa päälle,
niin että hän mjelensa malttaa ja hawa«
itsee mikä köyhä, spitaalinen, saastainen,'
haisema syudi-mato hän on: Silloin
wasta hawaitses hän jotakin, kuin kurit<
taa händä Christuxen tygs ja opettaa
hänvä huutamaan spitaalisten mjesten kan-sa: lesu rakas mestari! armahda
nun päälleni. Jos tämä sjelun, hätä oi-
kein tutaan, niin tulemat wjeläkin Iu«
dalaiset ja Samaritamt ystäwixi. Syn-
nin, tundo tekee heidän wertaisiri, ja rau-
kaisee sen endisen lihallisen' wihan kuin'
heidän wälillansä on olluf, niin että he'häpeewät sen ylitse, mutta iloitsemat^ko-sta he toinen tmsenfa kansa taitamat ko-
rottaa äänensä ja rukoilla Christusta että'
Hän auttais heitä synnistä ja tekis hei-dän autuixi. Tämä oli nyt se ensimmäi-'nen jota meidän piti Tutkistel--kamme nyt

Eoiscsa Oiaja^
Apua kuin raadollisit

selkiän esikuwan löydämmä memyösmei-'
dän Tettisämme, joja me luemma 14„Kossa Hän ne näki, sanoi Hän heille:'
~MenMt ja osottMat teitänne Pape-
Hi . „ille«.
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~'lle. Ia tapahdu, .että He mennesänsä
„tulit puhtairi.,, Miin armollisesti kuuli
Herra lesus näiden spitaalisten lyhykäi-sen, mutta ettei
enambäta tarwittu kuin että Hän näki
heidän. Hsnen sydämmcnsa oli fo edelda-
kastn täynnä rakkautta ja armahtelemista.Hän tunsi heidän hätänsä jaMadollisuu-
densa.aiwanHywin. Mutta että che oli-
sit tulleet hawajtftmaan.että Hän O oli
jonga heitä siitä piti ulosauttamaän,niin
piti heidän raadollisuudens ei ainoastan-sa tulemaan ilmi ihmisten edesä, waan
myös ilmoitettuinaan Hänelle heidän o-
Man Lunnustuxensa ja huutonsa kautta.
'MentaMen Mansi,Hö!l nyt MMonsah«-
.dän puoleensa ja tygöpuhutteli heitä su-
ullans, että he olisit hawainneet Hänen
kansa kärsiwällisyydens,ja sen awnn ka-
utta, kuin heille Hänen fanainsa päälle
tapahtui, tulleet wäkewimmästi ylitsewa-
kuutetuixi, .eitä San 'totisesti oli Mestari
auttamWN, niinkuin he itse Hänen olit
kutsuneet. Mutta että Herra lesus käs-
ki heidän mennä ja osottaa itftns Pape-
ille , se ci stta merkinnyt että Pappein pi-
ti heitä auttamaan, sillä ei he woinneet
M tchdä; waan että Pappein Lain jäl«
teen z Mäs. Kirj. 14: Z. piti tutkimaan
ja hawaitftmaan heidän oleman totWti
puhdistettuin heidän spitaalistansa, ja ni-
inmuodoin wasten tahtoansa myöditta-
maän, että lesus kaiketikkin oli se jonga
tulemaan Mj, niinmuodoin Luin Hän pal-
jaalla sanallalifa oli puhdistanut kaikki
Kymmenen heidän saastaisuudestansa, ja
tehnyt tämän, niinhywin kuin kaikki mu-
ut merkkinsä ja ihmetyönsä sen syyn täh-
den että Hän tällä olis makuuttanut ja
wastaansanomattonmsti osottanut itsensä
Jumalan Pojan ja ulosluwatuxi Chri-
stuxexi. Kosta nyt tämä rMänsä oli

syy mingätähden Herra lesljs lähetti spi.
taaliset mjehet Pappein tygö, niin,ei Hänmyös ,wiiwyttänyt gpua Hihen asti Mhe Pappein eteen tulit, waan tasä seifto:Ia tapahtui että he.menmsänsä tulicpuhraixi. Tästä tuli Heille kaikille julki,että niinkuin he olit panneet kaiken us,
kalluxensa lesuxen päälle Natsareetistä,
että Hän oli auttama Heitä nim 'kuin
monda muukckm, niin se myös nyt oli
tapahtunut itsetyösä että Han heidän oii
puhdistanut ja että heillä ei ollut ketään
muuta kiiteldäwäna saadun awun edes»
tä kuin Hän yxinans.

De kuin näiden Mtaalisten kansa ta,
pahdui Le -tapahdut, myös kaikkein muiden
Hansa, jotiM Mit eli tuotiin JeMM ty-
gö heidän taudeisansa eli sairaudesansa.
Niin luemma me, wcnketaxemme monl>«
muuta paikkaa, Matth. 15: 30, 31.
~Pal,jo Kansaa tuli Hänen tygönsa, ja

kallsssnsa ondnwita, fokioita, nn)k-
„kiä, Paljo .muita: jaKs-
„kit lesuxen jaltoin eteen: Ia Hän pa-
„ransi heidän. Niin että Kansa ihmeh-
„teli, kosta he näit mykät puhuman, m-
„jarikot terwennä, ondllwat käywän ja
„sokiat näkemän: Ia kunnioitsit Iftaelin
,„luma!ata.„ tämän kaiken fiti
tjettäwaxitekemaän ja merkitftmään Her<
ra lesusta sin, jonga kautta Jumala
tohdoi auttaa ja pelastaa meitä kaikesta
ja kaikellaisesta sielun hädästä, eli os-tamaan, että „se on totinen sana ja w
~iketi mchdollinen ottaa nastaan, että
~Christus lesus on tullut maailmaan
„syndisiä wapahtamaan,, 1 Tim. 1:
ja „ettei yhdesäkäsn toisesa ole autuus
„ta, silla ei myös ole muuta nimeä
„WMn alla ihmisille annettu, josa nie>-
„dän pitää autuixi tulemaan, kuin F-
„sl!xen nimi.,, Apost- Tck.4: 12.
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Niin wielä tänäkin päiwänä koette-

lemus todista todexi, ettet Mikään wihc-
liäinen ja tule hukkaan Her-
ran' lesuren- »ygö>jos hän waan sydäm-

paicnee Hallen tygöusä ja totuu-^
isil. apua Hauen

ou luÄwwMnen eli' ruumijNnen
iZmiftn on kurittanut Christuxen ty-

§ö, niin tulee ihminen Maiktti autetuxi,
luin hän pakenee Christuxen luoxi, ja
tcht»!) kätkeä itsensä Hänen amwsiipein-'

155-ei Hän aina auta niin-'
lliili ihminen itst' apua tcchtms, niin Hän
«Ma kmtengii! sillä tawalla ja muodol-
la kuin paras on sille joka sydämmestä on
fWNIMt Hä'.?en losHänjä-
t myös kuorman makaamaan ftnwai-
Mun ihmisen päälle, niin Hän wiljclee

'in sen famcnr wälißzppaleexensa
Mga-kautw'Hän tt?ee hänelle paljo hy-'
M sekä ajafa että Sen
liimnan alla ja hadäsä olewaisen täytyy
sentähdeu jälistäpain, kuin hän tämän
sMMee, itse kijtää lesusta sen edestä

Hän- htts pelastanut handä'
«aan aunoi hänen siinä pysyä, siihen
O että se terweellinen ja hyödyllinen
Metarkoitus hänesä tuli woitetuxi ja
matkaansaatktuxi.

Nutta^MikH'ow kaikki muuHätäsyn-
ckwMvllisuudcn suhteen?' Mikä ols kaik-
ki muu apu, sen awun suhfeen, kuin me-
ille sjelun puolesta tapahtuu? Joka waan
oikein tun dee syndi-raadollisuudensa, ja
tulee Chnstuxen lyqö itsetyösä tehtyin
syndeinsa ja 'ywän sisällisen! turmelluxen-so sydammellisen huomaitftmisen alla, se
Mää silloin Herran lesuxen tykönä td-
l>sen jä omaisen awun jonaa tähden Hän
b,n tullul maailmaan». Ehkä ihminen o->>s suurin syndisten seasa; ehkä hän olis'
Monansa ja läpitse saastutettu synnin spi-

taalilla, niinkuin hän myös on, mutta
ottaa sywän ja nöyrän raadollisuudensa
tunnon alla totisen pakonsa sen uskolli-sen Wapahtajan tygö; niin Wapahtaja
pesee hänen' ka«Asta synneistä, MhListna
hänen ja mWttalZnnen sydam-
men'ä, hänelle uuden sydämmen
ja uuden mjelen, ja lahjoittaa hänelle'
Pyhän Hengensä joka tekee hänen koko-nansa toistxr ja uMf!jWMi,joka wan-'
hurskaudesa, wijattomuudesa' jä' aututtde-
sa, Jumalan edeD iftMiMststi elämään
pitää. Niin hywin käypi itsekllllengm
joka ensin on yriwakaisesti ja sydämmel-
lisesti huutanut spitäaNsten mjesten kansa:
lesn rakas Mestari! arznahda minuw
pätMm! Wjeln on-) ltseldawanV

KolmmMstt Osasa.^
raadolliset' rayrräroäe' itsinsH'

saadun awml jälkeen. Tämän me
opinnna siitä kuin jälillä on Textisä,- jos-
sa me luemma: „Nun yxh heistä, kosta»
„HHn nau et!ä- hän parattw Palats-

ja kunnioilsi- Ijunalnta- fiwrellw
„äänellä. la'langeis kasivoissensa
,/nen jalkainsa juureen ja kijtti Häiidä>,

„ja st oli Sanwrita n u5„ Niinkuin ta>
M käytti it'cnsä,. niin heidän- kMkeim
olis pitänyt tehdas Widän olis pitänyt
palaita kunnioittaa' lumalata' suurellH
äänessä, langeta kaswoillensu lesuxen' fal--
käin juureen ja kijttää Händä. Heidaw
olis sen slwuscn pitänyt totella Hänew
käskyänsä,- osottaa itsensä Papeille ja sew
kautta heidän edesänsä tehdäussonsatuna
nustus Christuxesia» Että tämä kaikki!
olis ollut heidän welwvlljstmdensa opim-
ma me lesuxen sanoista koska,/Hän
„staten sanoi: Eikö kymmenen puhdisteta
„tu? Kusasta yhdexan owat? Ei ole mu«»
„ita löytty, jotka palaisit Jumalalakun--


