
„nioitsemaan kuin tämä muukalainen.,,
Ue yhdeicän käyttiwät itsensä ei niinkuin
heidän olls pitänyt, waan olit kiittämät-
tömät ja n andaneet Jumalalle kunniata.
Se ainoa joka Jumalala ylisti, oli Sa-
maritanus, senkaltainen ihminen, jolta Ju-
malan kijtosta wähin taittiin odottaa.
Niinkuin me kahderen päiwää sitte, kuu-
limina että se oli Samaritanus joka teki
laupeuden sille ihmiselle joka oli ryöwä-
reilda jätetty puolikuolluexi, josta lesus
puhuu ludalaisille häpiän,niin me myös
nyt löydämme Samaritanuresa sydämmel-
lisen esimerkin wahwasta, wakinaisesta ja
kijtollisesta ussosta jolla hän käwi edelle
muita spitaalista puhdistettuja kumpanei-
tansa ja hämäisi heidän ehkä he olit Chri-
siuxen omasta Kansasta. Hänen puole-
ensa katsoi sentähden Herra lesus armol-
lisesti ja sanoi hänelle: Nouse ja mene,
sinun uskos on sinun wapahcanur. Tä-
män sanan kautta wahwisti Herra Icsus
hänen ustonsa ja tukeist händä woimalli-
sesii siinä aljetusa hywäsä, kojkasstawa-
staan n saateta muuta ajatella, kuin että
ne toiset taas langeisit heidän epäuskoon-
sa, ehkei he sentähden tulleet uudellensa
spitaalisin, ettei Christuxen mmi olis mah-
tanut tulla häwäistyn-

Tasa meillä nyt on selkiä esikuwa
siihen kuinga raadolliset tawalliftsti käyt-
täwät itsensä saadun awun jälkeen. Ne
omat sangen Harmat jotka sen jälkeenniin
fäyttäwät itsensä, että he tulemat takasinYlistäin Jumalala joka heidän hädästä
on auttanut. Sananlasku tulee täyte-
tyn: „Kuin sairas parani, tuli se pa-
„hemmaxi ja häjymmäxi kuin se ennen
„oli.„ Monen seasa, joille Jumala an-
daa silminähtäwan apunsa tapahtua, on
harwoin yri, joka käyttää sen saadun a-
wun sillä tawalla että hän siitä ottaa ti-

lcm käändyäMsä kaikesta<ydammestcl In,
malan tygö, ja sitte kaikesta sielusta kai-
kesä rehellisyydesa, palwellaxensa Christu-sta, Vapahtajaansa. Se on sangen i-mehellinen, että moni, joka omalla suul-
lansa tunnustaa ja kaikkein kuullen puhuu,
kuinga Jumala hänen on auttanut mo-
nesta hädästä, ei kuittngaan ole huoliwai-
nen siitä että hän mahdais hyljätä maa-
ilman ja ylonandais sydammensä Chli«stuxelle, Wapahtajallensa, jokahandaon
auttanut. Min kowa, niin p«atunuton
ihmisen Hywin sille, joka tämän
hawaitsee ja panee sen fydämmellensä,
jos hän löytää itsensä wiallisexi ja syy-
pääz-i. Mutta mitä tahdomma me sanoa?
Monoa tuhatta ihmistä tunnustamat suul-
lansa, että Christus on kärsinyt, kuol-
lut, ylösnosnut heidän edestänsä, jok»
on paljo enambi kuin jos Hän olis pe-
lastanut heidän kaikesta ruumiillisesta hä-
dästä. Ia kuitengin ei he fen päälle ajat-
tele, kuinga he mahdaisit elää Hänen
mielensä jälkeen, joka heidän edestänsä
kuollut ja ylösnosnut on, ja jota paitsi
heidän pitänyt olla ja pysyä kuole-
man ja ijankaiklifen kadotuxen lapsina.
Oj! mikä suuri ja fanomatoin ihmisen
turmellus!

Kuitengin löytyy siellä ja täällä jo«
ku Samaritanus, se on: köyhä raadol-
linen fyndinen, jonga silmät Herra I<°
fus on awannut, andanut hänen tuta
fyndispitaalinsa, ja werellansä puhdista-
nut hänen siitä, niin että hän myös nyt
kiitollisella mielellä tundee sen hywan ty'
ön, ja edespäin rakastaa ja kunnioitsee.
Sitä joka hänelle niin suuren armon on
osottanut, ylönandaa kokonansa itsensä
Wapahtajallensa omasuudexi ja koko ela/
mäsänsä niin käyttää itsensä, että se lai-
taan kutsuttaa alituisen kiitoseli sen sa^t>UN
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W armon ja laupeuden edestä. Senkal-
taisen esimerkin asettaa Raamattu meidän
eteemme kahoesa Angarasa Apostolisa pe-
tarisa ja pawalisa. Se edellinen oli kiel-
inyt Herransa ja Mestarinsa; Se jäl-
kimäinen oli wainonnut Handa Hänen
jistnisänsä. Ia katso! kuin Herra lesus

sai heidän käätyixi, pwit he Hänen niin
«fkaana, olit he Hänelle niin uskolliset,
M he myös wihdoln panit hengensä Hä-
M tähtensä altiixi ja kunnioitsit Handä
lukemallansa. Senkaltaisista esimerkeistä
M meidän oppimaan kuinga meidän pitää
täyttämään mettämme Christusta kohtaan,
kuin me olemma Häneldä autetuin tulleet.

Sowitus.
Mnun Ystäwäni! Syystä lainaan mi-

nä sanat Esaj. 64: 6. „Me olem-
M kaikki saastaiset. „ Senkaltaiset me
olemma kaikki luonnostamme. Kaikki, ei
KGän ulosotettu, olemma me siinneet
jo syndyneet synnisä, ja niinmuodoin 0-
lonma me kaikin luonnostamme hengelli-
sesi spitaalisa. Mutta' siihen emmä me
schhda. Me olemma myös kaikin mo-
Alla tawalla tehneet syndiä lumalata
wchaan, haluisa, sanoisa ja töisä. Ia
niinkuin spitaalinen saastuttaa muitakin,
»iin olemma me, sen pahennuren kautta
luin me muille andaneet olemma monesa
Osa, wahingoittaneet heidän sielujansa
kosta me pahoilla esimerkeillä heidän 0-
ltmma yllyttäneet syndiä tekemään. Ne
Kymmenen spitaalista mjestä, tunsit hä-
tänsä ja se kokoisi heidän yhteen; se yh-
W ja kuritti heitä ylimielisesti ja yhdel-
lä suulla Huutamaan lesmelle: lesu
rakas Mestari! armahda meidän pääl-
lemme ! Olemmako me myös tehneet niin?
Olemmako myös me samankaltaisella mur-
heella ja lewottomuudella hawainneet mei-
kit saastaisuudemme/ syndimme ja pahen-

nnzemme, kuin he walitit heidän spitaa-
linsa ylitse? Olemmako me myös yhdis-
täneet itsemme toinen toisemme kansa sa-
maja meidän turmelluremme ttmnosa yh-
dellä fydämmellä ja yhdellä suulla huu-
lamaan: lesu rakas Mestari! armahda
meidän päällemme! O kuinga paljo me-
ilda täsä puuttuu! Wjelä on monda spi-
taalista teidän seasanne; Enämmin kuin
kymmenen, usiambi kuin sata nijtä on
jotka itsetyösä wjela owat heidän syndi-
spitaalisansa, eikä ole uskon kautta Chri-
stuxen weresä pesneet ja puhdistaneet it-
siänsä siitä totisesa ja wilpittömäsH pa-
rannuxen järjestyxesä. Senkaltaisille ko-
rotan minä nyt ääneni: Herra lesus on
täällä ja ilmoittaa itsensä siinä saarna-
tusa sanasa. Te raadolliset syndiset ko-
kondukaat; tundekaat toki teidän syndin-
ne: Täällä on se joka tahtoo ja taita»
teidän parandaa. Sowittakaat teitänne
oikiaan järjestyneen Hänen edefänsä: Kä-
ändäkäät toki teitänne yrinäisyydesä ru-
koilemaan : Itkekaät ja walittakaat teidän
syndeinne ylitse: Huutakaat Hänelle pala-
mallakijwaudella - lesu rakas Mestari! ar-
mahda minun päälleni l Herra lesu Sinä
joka olet tullut maailmaan syndisiä wapah-
lamaan, tee minuakin autuari; Herra,
auta minua! Niin totta kuin lesus aut-
toi nijta kymmenda spitaalista mjestä, niin
totta Hän on anttawa teitäkin, jos te tällä
tawalla tuletta Hänen tygönsä ja se on
teidän yxiwakainen totenne.

Kuitengm, ne spitaaliset mjehet tulit
kuritetuin lesuren tygö heidän ruumijlli-
selda hädeldänsä. Eikö meildä puutu mi»
täkään? Olemmako me siis niin wapaat
kärsimisestä ja hädästä ettei mitään ulko-

> naista ole joka saattais ajaa meitä pake-
nemaan Christuxen tygö? Mutta jos me-

- M meidän elinkautenamme on ollut jo-
T takiy
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146 14. Sunnnntai KolmMaisullden PäiwZftä.
takin eli paljs wastsinkäymista; jos meil-
lä wjelä on yhdesä eli toifesa joku wai«
wa, joka meitä rasittaa, niin kysyn mmck
syystä jos me myös sen kautta olemma
andaneet saattaa meitämEhristuxen tygö?'
Jos ei tsmä ole tapahtunut, nim olem-
ma me totisesti kauhiammat kuin ne Kym-
menen spitaalista mjestä. Jos me emmä
tahdo enää kauwemmin aikaa olla hai-
jymmat kuin he, niin awatkamme aina-

kin silmämme, katsokamme sicci wiheliälV
syttä ja sitä waarna kiun mei-
dän elamätämme ymbäripiirittäa, herat-
kämme oikun meidän sydämmesHmme ja
Mkekamme mettämme Christuxcn sijpein
suojaan, että me autetuin tulla mahdai-
fimme. Hywin on niille jotka Hänen ty-
Zönsä pakenemat.' Hänen apunsa on, kai-
kille altisna. Ia kuka saattaa sanoa, jos
hän waan wähängään on elänyt maail-masa, ettei Jumala ole pelastanut hän-
da monesta hädästä, ehkä hän ei ole lu-
malalda sitä, wähindäkin sydämmcstä,,
rukoillut? Mutta kat'o,täC sopimat H-suren sanat meidän päällemme: „Kusasta
„yhderän owat? Eikö kelakaan löydy jo-
,M palaa Jumalatar kunnioitsemaan?,,,.

Akk
paljo Christuxelle welkaa!
nyt toki ja M,
tä wjelä on jalillä meidän elämästämme,
eläkämme se Christuxelle ja Wämme muu-
sta ahkeroitko, waan siitä että
wjela jälilla olewaiftt clämämme paiwät,
mahdaisit olla alituinen ja totinen kiftos-
uhri Christuxen suuren armon ja laupeu,
den edestä , jota ainoata meillä on syy
kijMä sen edestä ettenlmä me aikoja ft,
ten ole' kuolleet meidäw synneisämme,
leet turmelluixr ja alassyöstyixi helwettmi,
waan että me si:ä wasiaan olemmo saa-
neet nautita niin paljo hywää fjslun ja
ruumiin puolesta»

Rukous.,
dän päällemme, niinkuin Sinä myös t.ilm

asti olct katsonut armisilmilläs meidän, puolcemmc,
Lahjoita meille aina Sinun Henqes joka imilz
ulflinaisen ja sisällisen hädän kautta lurittaa G><
num tygos. Ia kuin Sinä sitte autat, »mitä, xi,
inkuin Sinä ett muuta saata, min anna imi!''»
sitte saman Henaes kautta uhrata Sinulle Msu
ja kunniata alituisten kaikesta sndämmestä io W
meitzän elämäkerrallamme. Tee tämä itsetähtcs j«
Sinun ijankaikkisen rakkaudes tähden Amen.

15. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwästa.
Jumala jonga silmät katsswat uffoa, waikuttakoon sen Itse meidän

sl)dammesämme, että me alituisten katsosimme Hänen päällensä j«
Hän meidän päällemme, Hänen Kunnjaxensa, ja meidän ijankaikki-

' sexi autuudexemme! Amen^
owat puhtaat sydämmestck,.

sillä he saamat nähdä Jumalan.
Rakastetut Herrasa! Nämät sa-

»

nat owat meidän Wapah>ajamme sanat
Matti). ;: 3. Akk! mikä lupaus talM
on! Kuingaö Ma ihmisen .tulemaan si«

ta



Ki Jumalala näkemään jokaPawalin sa-
noisa i Tim. 6: 16. „asuu kirkkaudesa
„jobon ej pxikään tulla taida, jota ei

ole, eikä taida
..nähdä?„ Ia kuitengin lupaa Wapah-
taja täsä selkiöillä saxoilla sen kosta Hänsanoo: He saawac nähdä Jumalan. Me .
ofimme tästä ettei hänen luonol-
lisesa tilasansa taida tulla siihen kirkkau»
teen josa Jumala asuu, eikä Jumalata
Mdä; Mutta sen siwusa myös, että ih-
minen taitaa tulla sijrretyxi luonnollisesta
tilastansa toiseen ja parembaan tilaan jo-
sa hau taitaa tulla Jumalan kirkkauteen
ja saada nähdä Jumalan. Mutta kuin-

gas tämä tapahtuu? Sen hawaitsemma
me Ch"istn,ren sanoista-: Auruar owac
puhtaat sydämmestä. Niistä Hän sanoo
elta he saawät nähdä Jumalan. Niin
waaditaan nyt syvämme,! puhtautta. Ka-
sa tamc, on, siinä seuraa sen päälle Ju-
malan näkeminen. Kuingas Christuxen
sanat muutoin tulisit täytetyin: 2lnruar
wat puhtaat sydämmestä sillä he saa-
wät nähdä Jumalan. Naiden sanain
>umi,ren tayttämys seuraa sentähden it-
sestänsä, kusa se sydämmen laattl löytyy
M Christus waorij. Han waatij sy-
dämmen puhtautta mei!dä, Hän ylööhe-
r«'ttää meitä silta Jos
me nyt teemme Hänen waadindonsa jäl-
keen, niin pitaa meidän sitte luottamaan
Hänen sanainsa päälle: Ei Hän tchdo
lupaustansa unohtaa. Jos me kysymme:
kumga tulee meidän sydammemme puh-
Mtmi? niin massataan: Uston kauna,
eli kuin Jumala andaa meille Pyhän
Hengen, jonga armon kautta me sydäm-

uffomme lesuren Christuxen pääl-
le. Sillä niin sanoo Pttari Ap. Tek. i<!:
8, y. Jumala on cmdauuc oakanoille,
Mka kuulil Ewanzeliumin ,„Pyhän Hen-

T

„gen, ja on puhdistanut uffolla heidän
Niin olemma me myös

lapsnudesa oppineet Kcnekismuxesta, etts
Jumalan waldakunda tulee meidän ty-
gömme, „koffa meidän Taiwaallinen I-
„sainme andaa meille Pyhän Hcngens,
„cttä me Hänen armonsa kautta, ustom-,,me Hänen pyhän Sanansa, niin että
„me täsä maailmasa jumalisesti za sitte
„taiwaasa ijankaikkisesti eläisimme.,, Jo-
ka sentähden on saanut Pyhän Hengen,
hänellä on myös totinen uffo: kusa tä-
mä on, siinä on myös pyhä elämäkerta,
niinkuin uston hedelmä; siinä on silloin
Jumalan waldakunda. Kusa Jumalan
waldakunda on, siinK on myös Ju-
malan kirkkaus. Kusa Jumalan tirk«
kaus on, siinä katsellaan Jumal a ta,
siinä nähdään sitä jota muutoin ei yxikään
silmä ole näynyr. i Cor. 2:9. Kuitengin
pitää meidän eroittamaan tämä ja tulcw n-
nen elämä. TääNä saa ihminen ylöswalai-'
stnt uffon-silmat, joilla hän näkee Junia-
lan joshän on puhdas sydämmestä: Siellä
pitää niiden, joiden sydämmet täällä owat
puhdistetut uffolla, katsella Jumalala kas-
woista niin kaswoin, josta Pawali puhuu
i Cor. 13: 12. ja 2 Cor- 5: ?, 8.

Tätä tahdomma me ainoastansa täl-
lä erällä oppia meidän läsnäolcwaisestH

Me tahdomme sii-
tä optsella, fuinga meidän, niinkuin to»
tisten Jumalan lasten, pitää tasä eläma-
sä omistamaan ja tallella pitämään puh«
taan ja yxikertaisen silmän, sydämmen,
sjelun ja mjelen', sen etta me mah-
daistmme tulla osallisixi lesuxen suloise-
sta lupauxesta, sen suhteen kuin se tar-
koittaa tatn elamätä. Jumala lainatkoon
meille tähän armonsa ja woimansa! Ru<
koilkamme Hänelda sitä Herran Rukou-
rella: Isa meidän, joka lc.
2 Ewan-
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Ewangeliumi, Matth. 6:24-34.
/siihen aikaan sanoi lesus Opetuslapsillensa: Ei

kengään woi palwella kahta Herraa -> silla
laitta han tätä »vihaa, ia toista rakastaa: Taik<
ka hän tähän suostuu, ja toisen ylonkatsoo: Että
te woi palwella Jumalala ja mammollata. 25.
Gentähden sanon minä teille.- Maat murhettiko
teidän hengenne tähden, mitä te syötta eli mitä
te juotta: Eik« teidän ruumiinne tähden, millä te
teitänne wtthootta. Eikö hengi enämdi ole kuin
ruoka? Ia ruumis parcmbi kuin waate? 26.
Katlokaat taiwaan linduja, ei he lylwä, eikä
niitä ei myös kokoa riihen ja teidän taiwaal-
lincn Isänne ruottij heidän. Ettäkö te paljo
enämbi ole kuii, he? 27. Multa kuka, teista
»voi surullansa lisätä yhden kyynärän pituudet»
lensa? 28. Ia mitä te sureetta »vaatteista? Kat«
sokaat knkkaisita kedolla, kuinga he kaswawat, ei
tze työtä tee eikä kehrää. 29. Kuitengin sanon
minä teille, ettei Salomon kaikcsa kunniasansa oi»
lut niin »vaatetettu kuin yri heisiä. 30.
mala nain »vaatettaa pellon ruohon,
wana seisoo ja huomena pätsiin heitetään, eikö
Hän paljo enämmin teidän sitä tee, te »vähä us»
loiset? 31. Maät siis surulliset olko, sanoden:
Mitä me syömme taikka mitä me juomme? Eli
millä me mettämme werhotamme? 32. Sillä ka-
ikkia naita pakanat etsiwat; Sillä teidän Taiwa»
»Ninei, Isänne kyllä tietää, teidän kaikkia naita
tarwitsewan, 33. Waan etsikäat ensin Jumalan
«ualdakundaa ja hänen wanhurskanltansa, niin
kaikki nämät teille annetaan. 34. Maät sentähden
fnreko humnenisesta päiwästa; Sillä huomenitsella pai-
wällä »n suru itsestänsä. TytlMn kukin päiM
surullensa.Rakastetut Herrasa.' Juuri edellä
meidän Textiämme Matth. 6: 22, 23,
w. sanoo meidän Wapahtajamme: „Sil-
„mä on ruumijn walkeus, jos siis sinun
„silmäs on yxikettainen, niin koko sinun
„ruumiis on walaistu. Waan jos sinun
„silmäs on paha, niin koko sinun ruu-
„mijs on pimiä. Jos siis se walkeus
„kuin sinusa on, on pimeys, kuinga suu«
„ri on itse pimeys?,, Meidän Wapah,
tajamme tahtoo niin paljo sanoa: Ihmi-sen sjelun pitää sangen yxikertaifesti kijnit«
lämään ustonsa MM Jumalan paM,

eitä pidä sillä olemaan syrjä,silmäämistä
maailmaan ia maalisiin kappaleihin. Kuinhän nain käyttää itsensä, niin käypi sje.
lulle samalla tawalla kuin nm miille, kuinsen silmät owat terweett Sillä niinkuinne silloin palwclewat ruumista, että ih-minen näkee kuhunga hän kulkee ja ei
loukkaa itsiäns sjellä ja täällä niinkuin
niille tapahtuu jotka pimeydesa waelda>
wat, niin on myös se sjelu, jolla onlu<mala ainoana silmämääränä ja
noastansa katsoo Hänen päällensä, wjet-
täwä elämänsä nuhdettomasti tasa Daa-
ilmasa; Hän on näkemä scn tien edcsän,
sä, jolla hän taitaa maarata waeldaa,
ja estämättä pitkittää juoxunsa ijankaikki-
suuteen. Kosta nyt nämät sanat niin li«
keisesti ja tarkasti yhdesärippuwat meidän
Ewangeliumi Textimme kansa, niin pi<
dämmä me meidän Wapahtajamme pä«
Metarkoituxen kansa yhteensopiwaisna,että
sowittaa koko meidän Ewangeliumimmt
niihin edestuotuhin sanohin ja sentähw
nyt eteenasettaa tutkisteldawaxi:

Jumalan Lasten puhtahita ja yli-
kertaisita Uffon»silmiä täsä ft
lamasä.-

i. Mihingä ne ej ole kijnnicetN»
2. MihinZä ne sirä wastaan katsowat

ja owar
„Herra lefu! lainaa armos ettH

„saattaa tästä oikein puhua, oikein yni»
„märtää sitä kuin puhutaan ja oikein la<
„yttää sitä meidän eUmäsämme. Amen.,,

Tutkindo
Edellinen Osa.

on meillä nyt ensin katseldawan»
mihingä lunmlan ILasten pilhda?

ja Mertainen "ston filnm ej ole kiin-
N!t^
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nireccy. Tämän sanowctt meille Chri-
stien selkiät sanat jo heti meidän Tcnim-
me alusa : „Ei kengään woi palwella kah-
„tZ Herraa l Sillä taikka hän tätä wihaa
,M toista rakastaa: Taikka hän tähän
„slwstuu ja toisen ylönkatsoo: Että te
„woi palwella Jumalala ja mammonata.,,
Mammonalla ymmärretään ajallinen hy-
wyys, maaliset omasuudet ja rikkaudet,se mikä toffee ruumiin ja tämän ajalli-
sen elämän ylöspidoxi. Siitä sanoo nyt
Vapahtaja ajatuxensa, ja sanoo oleman
mahdottoman että yhtahaawaa palwella
Jumalala ja mammonata. Hänen aja-
Wmsa on: Oikia Jumalan lapsi katsoo
sielullansa aiwan yxikertaiststi Jumalanpäälle, ei ainoastansa sillä tawalla että
han uskoo Jumalan sanan ja tottelee Hä-
nen käskyjänsä, waan myös niin että hänyunänsä ja ainoastansa luottaa Häneen,
ja niinkuin hän Jumalalda on saanut
hengen ja elämän, niin hän myös Hä-
nelle niinkuin Luojallensa ja rakkaalle I-sällensä, ussoo hengensä ja elämänsä ylös-
Mmisen. Sentähden ei hän pane mie-
lehensä että koota ja skokoonkaapia tawa-
M, ei että itse murhetta pitää itsestän-sä, niinkuin tämän 'maailman lapset te-
lewat, waan hän pysyy Jumalan ttillä,
Ma waarin ammatistansa, ja andaa
Jumalan, Hänen rakkaan taiwallistnIsänsä halduun, mnrheempidon ajallisen
tlämänsä ylöspitämisestä. Ei mahda ken-
Mn tämän siwusa ajatella sen kyllä sa-
attaman yhteen sopia, että ihminen, niin-kuin epäuskoiset maailman lapset, panee
Mielensä maalisiin kappaleihin ja mam-monaan, ja samalla myös Jumalaan niin-kuin Jumala sitä palwelluxexensa waatii.<ämH ei saata yhtähaawaa tapahtua,
tahtoo meidän Vapahtajamme opettaa;
AlUl st joka, tahtoo olla oiki» Jumalan

T

lapsi, hänen ei kyllä pidä ylönandamaan
ulkonaista ammattiansa, mutta hylkää-
mään pitää hänen ammatistansa kaikki li-
halliset huolen pitämiset, eikä tahtomaan
itse surua kandaa itsestänsä, waan usko-maan, että hänen Isänsä taiwaasa on
ottanut tämän surun päällensä ja tahtoo
aiwan wakaisesti hänestä murheen pitää.

Pawali selittää aiwan hywin mei-
dän Vapahtajamme mielen, kosta hän
2C0r.4: 18. sanoo: „Me emmä näky-
„wäisiä katso waan näkymättömiä; M„näkywäiset owat ajalliset, mutta naky-
„mättomät owat ijankaikkiset.,, Ia niin-
muodoin kuin hän sanoo tämän täsä, su-sa hän puhuu Jumalan lasten murheesta
ja kärsimisestä täsä ajaja, niin me siitä
näemmä että Christmen ja Pawalin mie-
li on täsä asiasa sangen awara. Sillä
molemmat he tahtomat opettaa meitä siitä,
että jos me tahdomme olla oikiat Juma-
lan lapset, niin meidän pitää turwaZise-sti ja alituisesti poiskäändämään meidän
uffomme silmän kaikista niistä kappaleista,
kuin ainoastansa koskemat tähän elämään,
niin ettei ne ole meidän stlmä-mäaram-
me, juuri kuin niisa autuus ja totinen
onellisuus olis ja seisois; ei myös pid»
meidän andamaan niiden estää ja häire-
tä meitämme siinä sielun-rauhasa, jonga
Jumala waikuttaa, waan paremmin o-
sottamaan itsemme oikioiri Jumalan lap-
sin , silla että meidän ustomme silmä on
puhdas; että me yrikertaisesti käännäm-
me itsemme niisiä kappaleista, jotka ei
koste ijankaikkjsuuteen, waan ainoastansatähän aikaan; ettemmä me sido niihin
sydändämme, emmä pidä ja kanna niistHmurhetta; emmä aseta niihin meidän u-
stallustamme, sillä tämä olis juuri-kuin
hieta luonnollisesa silmäsa, joka estää se-
kä näkemisen että kulkemisen niin kauwan
3 tuin
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kuin se siellä on ja siihen asti kuin se
poijesotetcmn.

Meidän WapMajamme sowittaa pu>
heensa meidän Ewangeliumi-Textisämme
erinomattain niin että Hän waroittaa mu-
rehtimasta ruumiillisesta ylöspidosta. Tä-
mä on nähtäwä siitä kuin seurraa, kosta
Hän sanoo: Älkääc murhectiko teidän
hengenne tähden mitä ce syörcä eli nn-
rä te jnottK: Mikä teidän ruumiinne
tähden, millä ce teitänne werhoorca.
Sen päälle eteenasettaa Hän yhden syyn
toisen perästä, jonga pitää saattamaan
Jumalan lapset, tallella pitämään ustsn-
ja silmän puhdasna ja yrikertaisna, eikä
waiwaawaisella huolella kiinnittämään sy-
dändänsä tähän ajalliseen ia maaliseen
menoon, n ruumiin rawindoon ja
teisiin, joka kuitengin on tämän elämän
juurin larwet.

Mnsimmäinen syy, jonga Vapahta-
ja nimittää on tämä: Wkö hengi enäm-
bi ole kuin ruoka? ja ruumis parembi
kuin waare? Jumalan lapsen puhdas ja
ynkettaum» silmä katsoo ja hawaitste nöy-
rällä kiitoxetta, että Jumala ilman ih-
misen omaa huolda on andanut hengen ja
ruumiin. Siilä hän havaitsee helposii,
että se Zlis wasten uffon puhtautta ja
yxikertaisuutta, jos ei tahdottais ustoa
että Luoja yiöspidäis iuonöokappaleensa,
juu>ikuin Hän kyllä olis saattanut luoda
meidän ilman meidän murhettimistamme,
mutta ei kuitengaan saattcus ylöspitää
meitä ilman sitä.

Toinen syy on tämä: Rmsokaat tai-
waan linduja, ei he kylwä, eikä niitä,
ei myös kokoa riiheen ja teidän caiwaal-
linen Isanne ruokkii heidän, ärräkö re
paljo enä,nbi ole kuin he? Jumalan lap-
silla on luunnollisisa wanhemmisa maan
päällä jokapäi-mäinen esikuwa heidän tai"

maallisen Isänsä huolen-pitämiseen. Sil-lä kosta perheen,isändä pitää huolen eNahäl'.en järjettömät eläimensä ei näl-
kään, eli ole tarpeellinen rawinnon ja hoi-tamisen puutoresa; eiköhäncn lapsensa siis
pidäis siitä ymmärtämään, että Hän, jo-
ka tämän tekee järjettömille eläimillens,
paljo enämmin pitää heidän mielesänsä,
cmdaaxensa hnlle, mitä he tarwitsewat?
Niin kaiketi päättää Jumalan lapsen cla-
wä usts, että se sotis sydämmen puhta-
utta wastaan ja sydämmen nrikertainnit-
ta wastaan, jos ei taiwaalliststa Isästä
niin hywiä ajatuxia pidet-äis että HH„
tahtoo edeskatfoa meidän, koska kuitengin
Mhdää'l, että Hän rawitsee taiwaan lin-
nut. Jumalan lapsi ajattelee : Jos en
minä Jumalasta ustois niin paljo hyroää,
niin minä sen kautta pois kieltäisin minun
suurimman arwoi» , niinmuodoin kuin
minä on ainoastansa ole ihminen, waan
myös elämän Jumalan lapsi, taiwaalli-sen Isän lapsi, ja seuraowaisesti paljo e-
nämbi tuin linnltt, suuresti kalliimbi ku-
in joku muu Jumalan luotu kappale.

Rolmas syy on tämä: Ruka teistä
woi surullansa lisätä yhden kyynärän pi-
tuudellensa? Jumalan lapsi näkee ja W
waitsee nöyryydellä, että se on
Hänen Luojansa, joka hänen, ilman jo-
taan ihmisen apua, on andamtt
lapjuudesia asti ia tulla täydelle waarelle,
niin että se myös olis ollut hukkaan eitä
siitä murhetta pitää. Jos nyt eläwi u<
ff» näkee tämän Luojan woiman la lM
lenpidon sen Luondokappaleen kaswamist'
sta jonga Hän hellästi ja hiljaisesti äitin

»valmistanut ja muottinut on;
pidäistö siis Jumalan lapsen epäilemään
siitä, että sama Jumala on pitämä huo/
len siitä kuin koskee kaswannon hoitamaseen ja ruumiin muuhun ylöspitämiseen.
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Neljäs syy on tämä : „Mitä te su-
detta waatteista? Katsokaat kukkaisita
pedolla, kuinga he kaswslwat:' ei h? ty-
„otä tee, eikä kehrää. Kuitengin sanoi:
„!,unä teille ettei Salomon, kaikcsa kun-
„niosansa ollut min waatetettu kuin yxi
„heistä. Iss 'Jumala näin waatettaa

ruohon, zoka tanäpäänä seisoo ia
„hlwmena pätsiin heitetään, eikö Hän pal-
„io enämmm teidän sitä te? te wähä-ilssoi'

Jumalan lapsi tulee niin miele-
slinsä ylitstmakuntetllxi sen' murheen kaut-
ta kuin Jumala pitää mistä hengettömi-
stäkin luoduistansa, että hän. häpiäisi, jos
hän itse tahdvis rumeta murhettimaan
Wen tarpeellisesta werhostansa- Sillaa
han- näkee, kuinga kukkaiset yrttitarhsisa
ja kedoilla seisomat miu koristettuina, et-
la hcidäu luonnollinen kauneudensa jolla'
Innala heiväu on puettanut, paljo edel-
iMypi sitä waatteenoarren korskeutta jo-
ka ihmisien taidolla ja mat-
kaan saatetaan, ja wielä ftngin edellekuin
Salomonilla oli ja tämän maailman y-
limmäisillä on, jolla he muiden edesä loi-
llaa tahtomat. Tämän näkee luniäwuW, ei ainoastama luonnollisilla silmillä;
>Mn hänen puhdas ja uffou-la silmä katsoo- myös' S?n stMmnnn si-sälle joka niin kauniisti puettaa kukkaisetkedolla. Hän pitää itsen >'ä mahdottoma-
na että kmsuttaa niin suuren m Maije
!)et!lli'en Jumalan lapsexi, jos hän tah-
dois panna murheen pitonsa j«! sydämmcn-
sä siihen kuinga hänen ruunnmsa

saada sen tarpeellisen werhon S «

tähben mrös Herra lelus neljät äsyysq
sen, että se Hänen Opetuslarsistan-so loka andair sijan senkaltaiselle mur-

olle, pitää häwäistämään mähmis oi
waan lisää myös toisen pääloxm

puheestansa ja sano: „Alkäät siis surulli-
set olko, sanoden: Mitä me syömme,
„taikka mitä me juomme? eli millä me
,Mettämme merhotamme?„ Kuitengin?
Hän pitliuäa ja tygöpai^ee

Nlijdennen ftyn näillä sanoissa : 3a-
Mia' näira pakanat crstwäc. H.m tah-
too sanoa: Luuleltako te etts tlston puh-
das ja yxikcrtaincn silmä taitaa
tää itsensä lialyWäislin kappaleihin, heti-
gen ylöspitamisten, ruumiin waatetta«
miseen? Älkäät exykö.' Ne ihmiset, jot-
ka kutfuwanrakanoin, se on ne, jotka ei
usto sen totisen Israelin Jumalan päässe,
ne niistä murhtttiwat, niistä huoldakan-
dawat, niiden perään pyrklwät, ja pyöri-
wal: Ne sanomat: Mitä meidän pitäK
syömään? Mitä meidän pitää juomaau ?'

Millä ineidan pitää mettämme werhoo-
maan? Sissä niinkuin heissä ei ole yhtä-
kään uffoa, niin ei heissä myös ole mi-
tä kaä n , jsnga päässe he taidnisit luottaa..
Matta Te, jsilla on usso, pitäähän tei--
dän nwös walttämättomästr ustoinaan se
että Gäwa Jumala lyssä pitää
eli oikcinnnin sanoin, on jo pitänyt mur-
heen siitä mitä te soisitta ja joisitta, jH
millä te teitänne werhoaisttta. Juuri sew
kautta pitää teidän niinkuin ustowaisten?
olemaait erotettuin epäustoisista. Ia jos'
niin olis', tahtoa Vapahtaja sanoa,
ftnknltnistt ajntuxet tulisit teihin, josmaa-
liset murheet tahdoisst rumeta teitä kiusaa-maan ja waiwaamaan, mii ei teidän pi-
dä rippumaan stnkaltaisisa murhcisaeikä andamaan senkaltaist.n murhetten
asu-i teidän sydämmeCnne; waan teidäl?
ritää rukvilemaan ja työ ä tekemään, jos
maan ajallinen kutsumisenne, tei-
dä' ikärne, terw ydenne ja muut tilai-
>nu'?lwe waaiiwat ja myöden anwmatl
u,t>.'liai>en lt,ön teon: Jumala on pääl-

le
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le pannut Hänen lavsilienia sekä että ty-
ötä tehdä kuin myös että rukoilla: Kai-
ken muun teidän pitää heittämään luma-
malan halduun. Sillä että työtä tehoa
ja että murhettia omat suuresti erinkal-
taiset asiat. Pää, kädet ja jalat taita-
mat työtä tehdä ja sydän taitaa sen alla
olla »vapa murheesta ja täynnä ussoa;
eli Jumalan lapsen silmä taitaa työn te-
kemisen alla, olla yrikertaiststi kiinnitetty
Jumalaan. Ia siinä teidän pitää osotta»
maan ettettä te ole pakanat, waan uffo-
waiset Jumalan lapset, siinä nimittäin,
ettettä te lewottoman tee sydändanne sen-
kaltaisten murhetten kautta, joissa epäuskon
täytyy waiwata itsiänsä. Tähän tygö
tulee wiela se

Kuudes syy jonga Wapahtaja tygö-
panec kosta Hän sanoo: „Teidan tai-
„waallinen Isänne kyllä tietää teidän ka-
akkia näitä tarwitsewcm.,, Jos Hän on
taiwaallinen Isä, niin ei Häneidä puu-
tu woima että teitä edesratsoa: Jos Hän
on Isä, niin ei Häneldä puutu rakkaut-
ta: Jos Hän on kaikkitieräwä, ja seu-
raawaisesti tietää kaikki mitä te taxi elä-
män tarwitsetta; niin että te mahda aja»
tella, että Hän unehuttaa eli laimilyöpi
sotaan, niinkuin ihminen, joka ei niin tar-
kasti taida kaikkia mjcttia ja ajatella,
«vaan taidcns helposti unehuttaa jotakin,
jos huoli hänen tulewaisesta ajastansa ma-
taisi hänen omilla nistoittansa.

Niin on nyt meidän Vapahtajam-
me täydellisesti osottanut Ooetuslapsillen-
sa ja kaikille uffowcnsllle Jumalan lapsil-
le, että heidän pitää pitämään heidän
puhtaau ja yrikertaisen uffonsa silmän
wapaana silmailemiftssä ja katselemisesta
maailmallisiin eikä käändämään mjeldan-
sa murhesten. Mutta me tah-
dottuna nyt tätä wastaan myös katsella

lälkimäisesä Osasa
„HAihingä uffon puhtaan ja yfikertai-

ft« silmän pitää katsomaan ja o-
„lemaan kiinnitetyn. Etsikäät ensin, „ ft,
noo Wapahtaja Teztisä, „lumalanwal-
,/dakundaa ja hänen wanhurstauttansa~ja niin kaikki nämät teille annetaan.
~Alkaät sentahden sureko huomenisesta„pailvästä; Sillä huomenisekla paiwällH
„on suru itsestänsä. Tylykään kukmpäi-
„wa surullensa.,, Tasa osottaa Herra
lesus meille että Jumalan lapsilla on
jotakin palje suurembata, painawambata
ja knnniallisembata etsittawää kuin se
maalinen, luonnollinen ja näkywainenon
tasa maailmasa. Heillä on Jumalan wal-
dakunda ja Hänen wanhurstaudens jon-
ga päälle heidän tulee nMrtaisesli katsoa
uston silmällä. Wapahtaja sanoo selkiö-
illa sanoilla:

Jos
me peraänajattelemma sitä kuin tätä wa<
staan on, niin saa asia suuren painon.
Wapahtaja oli heldänyt pois murhetli-
misen, ja, niinkuin me olemma kuulleet,
osottanut senkaltaiset syyt siihen, jotka
taitamat ylitsewakuuttaa itsekutakin, etteise taida yhteensopia ja yhdesä olla le-
ren totisen jälkeen seuraamisen kansa. D
Hän oli tygöpannut: Räikkiä näirä pa-
kanat ersiwäc; He pyrkiwät maalisten
kappalden perään! Sen jälkeen sanoo Han
nyt: EtMär ensin Jumalan waldakun-
daa ja hänen wanhurstamcans. Hänen
ajatmensa on: Mutta teidän ei pidä te-
kemään niinkuin epäuffoiset tekemät waan,
niinkuin minun Opetuslapseni, juuri sii-
nä olemaan erotettuin pakanoista, että tei"
sä löytäan kokonansa toinen meno: Ni-
mittäin niinkuin pakanat ja muut epäus-
koiset asettamat heidän sydammensä halut

näihin
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niihin maalisiin ja nakywäisiin, niin si-
tä »vastaan pitää teillä olemaan huoli ja
Mroitseminen näkymättömistä ja taiwa-
Msista; Ia kuin pakanat leildä kysymät:
Wngä tähden että te myös pyri samain
peräin kuin me? Niin pitsa teidän saat-
tamaan wastata heille: Meidän taiwalli-
»en Isämme kyllä tietää meidän kaikkia
niitä tarwitsewan; Han murhettiimeidän
eteemme; mutta me etsimme jotakin pa<
ttmbata, Jumalan waldakundaa ja Hä-
nen wanhurstauttansa. Tämä paino Chri-
sturen puheesa, pitää ahkeruudella panda-
maan merkkin. Epäusso tahdois kernaasti
niill selittää Christuxen sanat, että kyllä
ensin ja edeltä kaikkia pitää etsittämään
Jumalan waldakundaa ja Hänen wan-
hurstauttans; (sillä hämyn tähden täy-
tyy epäuffongin se myödittämaan) mut-
ta sitte ja sen jälkeen vitää myös kysyt-
tämään: Mitä me syömme? Mitä me
juomme? Milla me meitä werhotamme?
Christus sitä wastaan kjeltäa tämän, ja
sanoo: Ei niin, sinä epäusso; En minä
OpetuslapsiUeni senkaltaista oppia opeta,
wään näin minun oppini kuuluu: Arsi-
käär ensin Jumalan waldakundaa ja Hä-
nen wmchurfkaurransa. Siihen en minä
Uä: Mutta sitte ajallisia; waan minäsanon: niin kaikki nämckc reille anne-
taan, kaikki jonga perään pakanat pyrki-
nyt, kaikki kuin on tarpeellinen ruaxi ja
lverhoxi. Herra lesus tahtoo sanoa:
Kuin te minua siinä kuuletta ja tottelet-
ta että te yxiwakaisesii etsitta Jumalan
waldakundaa, niin että te sitte tarwitse
etsiä niitä toisia: Ne pitää teille annet-
tamaan: Jumala johonga te kiinnitättä
ahtaan ja yrikertaisen uffon silmän, on
«ndawa ne teille ikäässuin kaupan pääli-
!>li. Katsokaat ainoastansa perään, ettet-
lä te uskollanne omistella teidän

oman ja ihmillisen, waan ustou wanhur-
stauden, eli sen kuin tulee uskosta, ja et-
tä te mahdaisitta Jumalalle y!önandaa
koko sydammenne, että Hän siinä mallit-
sisja Pyhällä HengMnfä sm haNicsis;
mutta te Händä palwelisuta, niinkuin
Hänen rakkaat lapsensa, vauhasa jarjemu-
fa Pyhäfä Hengesa.

Mutta meidän Wapahtajamme ei
seisahda puheinensa tähän suureen pai-
noon; waan sitte kuin Hän on sanonutselkiöillä sanoilla mihinga Hänen Opctus«
lapsensa pitää kiinnittämään kaiken heidän
Mjelensä ja koko sydämmensa, niin Hän
tekee uuden päatöxen siitä edellisestä, et-
ttt pidä murhetittamaan. Han sanoo:
„Nlkäat sentähden sureko huomenisesta päi-
„wasta; Silla Huomenisella päiwällä o»
„suru itsestänsä tytyköön kukin paiwa su-
„rullensa.„ Opetuslapset olisit taitaneet
ajatella, että meidän Vapahtajamme kjelsl
pois ainoastansa ne surut jotka käymät
kauwas edes tulewaiselle ajalle. Sentäh"
den Han nyt sanoo heille: Kosta se niin
on, että teidän taiwaallinen Isänne tietää
että te tarwitsetta kaikkia kuin ruaxi ja
werhoxi on hyödyllinen; Kosta myös ka-
ikki tämä pitää teille annettamaan, aino-
astansa te totteletta minua siinä että te
etsitta ensin Jumalan waldakundaa ja
Hänen wanhurstauttans, niin ei teille ole
tarpeellinen että sureta ja murhettia buo-
menisestakaan päiwästä. Te elättä taalla
ristin-ja murheen-waldakunnasa: Ia jo-
kapäiwä tulee teille mitatun teidän osan-
ne siitä rakkaasta rististä: Olkaat tyty-
waiset siihen osaanne, ja tehkö
sitä suuremmari ja rastaammari; Alkäät
tehkö teillenne tyhiötä ja sen siwusa syn-
dista waiwaa sillä, että te ahdistatta sy-
dändänne murheella huomenisesta päiwa-
stä. Nutta mitäs se merkitsee että Chri-

stus
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fiuS sanoo: „Huomenisella päiwällä on
,/suru itsestänsä?,, Ongos siis huominen
päiwa joku mies joka taitaa pitää jongun
surun jostakusta? Wastaus. Usko ym«
märtäa tämän puheen aiwan hywin,
ettei itse päiwä taida surua pitää itse-
stänsä , waan se taiwaallinen Isä, joka
tietää mitä me huomena tarwitsemme.
Jos Hän nyt ylöspitää meidän ruumiim-
me ja elämämme huomeniseen väiwään,
niin Hän jo on pannut erillensä meidänosamme, jonga me silloin tarwitsemme
meidän ylöspidoremme.

Mikäs nyt se on, johongaJumalan
lasten puhdas ja yrikertainen silmä on
kiinnitetty? Ottakaat se hywin merkitäxen-
ne: Se on Jumalan waldakunda ja Hä-nen wanhurstaudensa. Meille on waan
yxi suru tarpeellinen, nimittäin että Ju-mala olis meidän ystäwämme; että me
Hänelle kelpaisimme; että me olisimme Hä-
nen oikiat lapsensa, sen laatuiset, niin mjel-
dyneet kuin Hän kernaasti tahtoo että mei-
dän olla pidäis; että me andaissmme itsem-
me talutettaa, hallittaa ja johdatettaaHä-
nen Hengeldänsä, puhumaan ja tekemään
sitä kuin yhteen sopii H.inen, sanasa ilmoit-
telun, tahtonsa kansa; että me meidän sie-
lussamme andaisimme sijan Hänen Juma-lallisella armollensa ja »voimalliselle »vai-
kuttamisellensa; että me kokonansa uhrai-simme itlemme Hänelle, niinkuin meidän
Herrallemme ja iankaikkiselle Kuningaal-
lemme, Hänen totisen palwelluxexensa, ja
etti me siihen tytyisimme että Hänen hywä
ja armollinen tahtonsa tulee ajasa ja ijanka-
ikkisuudesa meidän suhteemme täytetyxi.

Sowitus.
pakastetut Herrala! Kaikesa kuin mi-

na nyt olen puhunut, olen minä kyl-
lä ainoastans kokenut asettaa teille sil-
mäin eteen Christuxen sanain oikian ym-
märryxen; Mutta niinkuin koko asia waa-

ti harjoitusta elämäsä ja waelluxesa, niinei tarwita tasä lawiambata sowitusta kuin
että te seuraatta Vapahtajaa siinä kuinHän Textisä puhuu.

Kuittngin pitää minun poiststämään
kari määrää ajatusta: Gsicrain sitä etret-
tä te tee eroitusta teidän wirkanne ja am-,
mattinne tarpeellisen toimittamisen wai»
hella, ja niiden murhetten waihella jotka
Christus täsä on poiskjeltänyt: Osiccammyös sitä että te pidätta' tämän fjellon
ulkonaisna kurittawaisna ja pakotlawais.
na lakina, ja että peräänajattele, kuiW
hywin meidän Vapahtajamme silla on
ajatellut meitä kohtaan.

Mitä sijhen ensinmainitruun tulee,
niin pitää teidän tietämään, e ta' Chri-
stus kaiketi tahtoo että itftkungin pitää o,
lemaan uskollisen ja wiriän ammatiftn-sa, etlä itsekukin wiisaasti ja toimellisesti
ajaa ja toimittaa ajalliset asiansa min-
muodoin kuin »ie owat meille päälle pan<
nut, ia että itsekukin hanensä ja Omain-sa ylöspidoxi wiljelee niitä »välikappaleita
ja elaluren keinoja jotka ei ole Jumala»
Sanaa wastaan. Kaikki tämä ei ole ai<
noastansa jäänyt kieltämättä meidän
pahtazaldamme , waan Jumalan tahto
waatii myös kaiken tämän itsekuldakin-
Mutta niin pian kuin epäillys Jumalan
ussollisesta murheenpitämisestä tähän it«
sensä tungee ja sekoittaa, niin tämä tulee
syntiseri, ehkä kuinga hywä se muutoin
itsesänss oli. Jos epäilys käypi niin kau«
was että ihminen sen kautta langiaa tä<
man elälnän murheeseen ja sillä sydän-
dänsä ahdistaa, niin tulee syndi sitä
remmaxi. Jos hän andaa sydämmensa
niin sisälle olettaa eli tasitettää nailda
murheilda että ne saamat estää hänen a-
jattelemasta Jumalata ja Hänen
ft/ wähindäkin sitä oikein ja yfiwakaM
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perään ajattelemasta / niin liiany hänen
wialllsuudensa assasa. Jos Hän muut-
taa ahkeruuden kutsumisensa töisä ahneu-
hefi ja haluxi rikkauden ja maalisten ta-
varain perään / niin hän tulee epäjuma-
lan palweliaxi. Jos hän sitte rupiaa ko-
loonkaapimaan näitä ajallisia ilman että
hän niistä saa kyssäänsä, niin hän on
paljo häijymdi kuin ymmartäwäinen pa-
kana. Niin tietkäät nyt että teidän pitää
olemaan wiriäin teidän ammatisanne ja
toimittamaan teidän asianne peräänaja-
lurella. Mutta mingä Christus sen siwu-saon kjeldänyf, sen te oletta kuulleet. Ia
ehkä siinä owat erin kaltaiset määrät, niin
M yxi raffaammasti syndis tekee Inma-
lata wastaan maailman-rakkaudella ja e°
latuM murheessa kuin toinen, niin pitää
teidän kuitengin wawmaan teitänne niin en-
limmaisestä kuin wiimeisestä mäc"ästa näi-
sll synneisa, jos te tahdotta olla Christien
oikiat Opetuslapset eli oikiat Christityt.

Mitä siihen wisecn määrään ajatu-
wn tulee, niin tietkäät, etttttä te taida
muuta kuin pitää Christuxen kjellon mur-
htttimisesta, kurittawaisna ja pakottawais-
na lakina, niin kauwan kuin te itse että
Mm ryhdy asiaan. Sillä kosta käändy.
mättömälle ja ustomattomasse ihmiselle
sanotaan, että hänellä ei pidä murhetta
olemaan, niin ei ole ihmeellinen ettei Hän
ymmärrä mitä hänelle silloin sanotaan.
Ei hänen pidä murhettimaan; Ustoa hä-
!'.el!ä ei ole: rawindoa ja werhoa hän ?ui-
tengiss tarwitsce: mitä hänen siis pitää
tekemään? Sentähden niinkuin Christus
W puhuu Opecuslapfillensa, niin «vaa-
ditaan täsä asiasa edeldäkäsin, että mei-
dän totisen parannuxen kautta pitää ole-
maan lefuM totisten Opetuslasten, sil-
la täsä järjestyxefä saadaan elclwä usto.
Sitte kuin tällä tawalla on tultu Hsu-

U

xen Christuxen oikiaxi Opetuslapse.ri eli
Jumalan lapsexi, niin laitaan helposti
käsittää, kumga se ei ole joku wcnwaloi»
nen laki, roaan pikemmin kewiäja otolli-
nen Christuxen ijes, erinomainen rakraut
den laki, ja ulossanomatoin lohdutus,
että Chnstus on kjeldänyt kysymästä:
Mitä pitää minun syömään, mitä juo-
maan, millä itsiani werhomcwn? SM
tämä on yhtäkaikki kuin jos lapsi tulis
rakkaan Isänsä tygö ja sanois: Rakas
Isa! minä tarwitstn waattehia; ja FsH
wastais: Alä murhedi, rakas lapsi! Mi-
nä tiedän, että sinä tarwitset, ja olen jo
pitänyt niistä huolen: Ole ainoastansahywäntapanen ja kuuliainen, niin ei si-
nun tarwltse murhettia sutä kuin sinulle
on tarpeellinen. Sanos! olisko se kowa
ja angara laki lapselle kosta Isa hänen
näin kjeldää murhettimasta? Eikö st val»
jo enämmin olis ilon syy ja aine että isä
tahtoo murheen 'pitää. Senkaltaisna I-
sänä pitää meidängin täsä pitämään mei-
dän Vapahtajamme, kosta Hän kjeldää
meidän murhettimasta, ja eteenasettaa,
kuinga pakanallisesti ja syndjsesti se olis
tchty jos me emmä ussois meidän Tai-
waallista Isäämme leipapalaisesta eli waot«
teestä eli jostakin muusta, kuin me tar-
witfemme meidän luonnollisexi ylöspido-
xemme, jota meidän kuittnyin tulee odot'
taa Hänen rakkaasta isän-kädestänsä. Iajuuri täsä kjellosansa on Herra lesus"o--sotinut meille suuren hywän työn: Hän
tahtoo meitä tehdä wapaixi zuurheista. Hän
waarii meildäainoastansa että meidän picää
käyttämään itsemme niinkuin Jumalan oiki«
at lapset: Sitte han lupaa meille, että me
mukaisesti ja totisesti taidamme odottaa
meidän taiwaalliselda Isäldäme meidän
tarpeitamme, Hänen hywän ja rakkaalli-scn edeskatsomisensa kautta.
, Eikö
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Eikö mahda itsekukin uffowainen
Chrissilty tämän ylitse iloita? Eikö hän
mahda kijttäa leMansa ulin suuren loh<
dutuM, edestä? Eikö hän mahda heittää
pääldänsä murheen pugun, olla tästaedes
iloinen ja ei alaskuloinen ammattinsa töi-
fa, ehkä hän puutostakin kärsis? Eiköbän
mahda endisten hyödyttömäin murhetten-
fa sijaan, nyt sitä enämmin murhettia
sielunsa eteen? Eikö hän mahda, kosta
hänen cndistt huolensa tahtomat jässensH
wirkustua, silloin eleenpanna Herralle le-
ftlxclle Hänen lupauxenfa ja lohduttaa
itsiäns Hänen sanoillansa jotka owat u-
ftowaisten laki? Hän wahwistefaan Her-
ralda kärsiwMisyydesa waiwain alla. Hän
hawaitste itsetyösä, se niin käypi kuin
Herra lesus' sanoo Emangeliumifa, et>
ta kuin hän ensin etsii Jumalan walda-
lundaa jaHänen wanhurstauttans,, niin sm

taiwaallisen Isan huolenpidon kautta HH-nesse annetaan kaikki se kun! häzr tarwilste.
Rukous.

Miin ole nut Herra Iclu fiilrtty,, sin eIM
että Sinä laman olet- nieilie päi»

wina opettanut, andanut sen meidän H>',wäxem<,i:
firjoitettaa- ja nyt meille julisnttaa ja selitctlaa.
Anna. nyt koitti Sinun Ganas ollw meifn hcngr»
ja elämän, niinkuin ne- Sinun rakkaailisesta
dammessas owat »loswuoftmrek M«a meille He»,qes joka tekee meidän- sydammemme wapaixi M
puhtnirr cpauffsssta jatsmau elämän murheista j»t,
fa siitä alkunsa saawat,. ja joka opettaa mcidl!»
Jumalala tmwemman Hänen siywyy.
tzensa pa«lle, i>f wayivissam-an meidän sydaiiu!,!-
tanmie tßtisesa ja- t!H»M uffola, wahwasä nstz!<
luxeja Jumalan' Isv liisin huolen ritorn, se»!päälle että me t«stNpuolsen eminä mahdnis tahtoi,
palwclla ja mammonata yhtahaawon,,
lvaan ainoassansa, ja »sottaa itsemme,
myis kaikkein usson toctussen alla, Häne» uffM-
siri Auta mcita ffihen, Hena
Sinun raf"audes tuoden.!! Anun^

16. SMMtntm Kolmmmsimden Paiwastm
Hauelle loka kaiM vlönpaltisesti woipi tehdäs kaiken stngm ylitse?m,f

me rukoilemina tmtka ynmiärrämmä, ftn woiman jälkeen joka nm-
sn waikuttaa; Hänelle olkoon kumua Seurnkunnasa joka on CIM
stuxesa lesuxcsa, kalkkiin aiksm iiankaMsesm niin yankaikkisem,
Amen».

minua, errä minH oken
l U Isäsii ja Isä minusa: Nlucra jos

ei, niin niiden röiden rähden us-
kokaar minua. Näin, rakastetut Herra,
fa, puhun meidän Wapahiajamme loh..
14: 11., Merkillinen on, että Hän sanoo.
Opetuslapsillensa, jotka kuicengin utkoil
Hänen päällensä ja sentähden nimitettiin
Hänen Opetuslapsijcensa: Uskokaar mi-
Ma, SyystihM on st/, että epäuffo on

Niin sywaltä juurtunut ihmisen syVaM
meen, että se aina tahtoo pis-
tättssä edes, ehkä se kerran näkyy ylitse
woitetuxi. ,Mkokaat minua, sanoo H-r»
„ra lesus, että minä olen Isasa ja A„sa minusa.,, Philippus oli edl>lWäy-
wäisifä sanonut: Herra osoca meille I-
sck,< niin me tydMipe. Tämä Philip
puxen puhe käwi mewän Wapahlaiaam»
me towln likM. Sentähhen sanoi le<

fus
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sns hänelle: „Mlna olen Nlinkauwa» al-
„faa terdän tykönänne, ja ett sinä mi-
,M tunne. Philippe! joka näki lninun,

näki myös Isän: kuinga siis stna
„ft!iot: osota minulle Isä? Etkös usto
„,nimla olewau I>'M, ja Zlää minusa?
,Ie sanat kuin minä tei i en mi-
ftM itsestäni puhu: Mutta Isa joka mi<
ssNusa on Hau tekee työt- „ Niin tah«
loi lesus nyt, että minkmu Opetuslap-
set uskoit Haneu niinkuin sen ulosluwa-
!l,n päässe, niin piti heidän
inyZs uffomaan Hänen kunniansa, että
Hi!i oli ainoa Poika Isasta, o!i yri ja
soma olendo Isän kansa, niin että se jo-
k,, Hänen näki, näki mnös Isan.

Mutta me merkltsemme nyt tämän
siMsa erinomattain, enä Herra lefus
Wöpanee: „Mutta jos ei, niin mi-den
Fiden tähden ustokaat mmna.,,, Hänen>njck!,B on: Mitä Minä sanon, jeu n«
lumuMiset joita, minä teen, todexi
ckttawat. Sentahden andakaat kmten-

W> milnln töiden kautta teitänne saate:-
la., uffoon, jos te etlä uffoa Mft
«i»! paljuiw sanojani. Eeurnawaifesa 15
liMsa 24 wärsyfa,- sanoo Hätrludalai-De: „Ellen mblä olisi niitä töitä heidän
M-nla tehnyt,, jrita ei kengään muu
„o!e tehnyt, niin ei heiM olisi
Ä loh. 5: 3'6. ,Me työt ptka Isä
Mdoi minulle tHnttäax?'n, ne työteot»»kn minä ceen, todistamat minusta että
"M milnln lähetti.,, Johannesdistui uffosa kojfa hä.i fangend'a kuuli
Wstuxen työt, ja lähe;ti sentähden O-
fttus!<ipse-sa Hänen sen pääll?
"tä he myös olisit tullen ftatetuixi us-
Mian Christuxen päälle, koffa he räit
>° kuulit ne työt jotka Christus otti to-

Kuinga suuresti meidän Wa,
m buoliwainM Mä, eltä

me ustoisimme Hänen kunniansa, näem-
mä me myös erinomattain niistä sanoista
jotka seuraamat heti meidän Esipuheemme
sanain päälle: „Totisesti totisesti sanon mi«
Mä teille: joka ussoo minun paässeni,
„ne työt kuin minä teen, hän myös <M
s,tefews, ja suuremptta kuin ne omat,
„on hän tekemä; silla minä menen Isä-
„ni tygö. Ia mitä ikänä te mrotta «li-
nnun nimeeni, sen minä että Isä
~kunnioitttaislm Pojun kautta Mitä te
„anotte mtnun nimeeni> sen minä teen.„
Tämä on ylitftwuotawaiftsti suuri ln»
paus, josta yhteisesti seuraa, että „kaikki

sille joka uffoo, mahdolliset,, n>>
inknin seisoo Mark» 9: 23. Etkös tämän
pidäis ylöskehoittamaan meitä gljtuistew
rukoilemaan: Akk Herra l auta minun
epäuskoani? Eikös meidän pidäis huuta-
maan Hänen tygsnsä, että Hän itse tah-
dois ei ainoassansa maiknttaa ja wahwis«
taa meifä uffon, waan että Hän myöH
tahdois andaa meille jota kauwemmm
tä paremman ymmarryxel, ja taidon kä-
stttääxemme Hänen töitänsä, sen päälle
että me niiden kautta mahdaifimme uffoH
Christmen päässe ja uffofa wahwistuK.,
Tähän stlmämäärään taskowmms me täe
nästäiwanä lumaian sanan et?enascttaml>
ftlla. Rukuilkamme Jumalaldamme Hä--nm Pyhän Henqensa apua
sä meidän joka »«.

EwatMliumk, Luk.
/siihen aikaan mmi Irsu? xoks

Nain kutsutaan, ja Hänen kansans menii
ino?da Hänen ja pnljo wäkee.
Mutta koffa Hän porttia lähcstyx, kat»-
lo! kuollnt uloskannettiin, joka oli nttmsa gino»
Poika, ia s> oli leski. Ia valj» Kauvunqnr
snsta käwi hänen kansansa. i> Ksssa° Herra
nen näki, armahti Han hänen pääl!enjs, Whäiiellk: Älä itle.
3 VllV
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liin: Ia kandajat seisahdit. Ia Hän sanoi: Nuo<
rukainen! minä sanon sinulle. Nouse ylös! 15.
Ia kuollut nousi istualle ja rupeis puhumaan: IaHän andoi sen aitillensä. ,6. Ia pelko tuli kai,
lille, ja kunnioitsit Jumalala, sanoden: Suuri
Propheta on nosnut meidän selaamme, ja Imna»la on Hänen Kansaansa etsinyt, 17. Ia tämäsanoma kuului Hänestä, kaikkeen ludeaail, ja kai-
len sen lähimmakunnan ymbärins.

Pyhän ylösluetun Ewangeliumin joh-
datuxen jälkeen, tchdomma me tutkistella

Uskoa Christnxm päälle Hänen
töidensä tähden.

1. -Hänen töitänsä.
2. Uskoa joka. itsensä niiden päälle

perustaa.

~Waikuta Sinä o Herra, meidän
„kiinsamme tällä hetkellä, ja wahwista
„Sanas Sinun töides kautta meidän sie-
luisamme!,, Amen.

Tutkindo..
Edellinen Osa.

ZsNeidän Textimme eteenasettaa ensim-
mäiststä 15 wärsyyn saakka yhden

erinomaisen ja suucen työn, jonga Her-
ra lesus tcki. Sitte puhutaan 16 ja 17
warjyisä, kuinga sama tyo waikutti Kan-
san sydämmesä uffon Christuxen päälle
Me otamme sentähden itse Christuxen ty-
ön, josta läsä puhutaan, ensin tutkistel-
laxemme. HZn ylösheratti yhden kuolle-
en nuorukaffcu. Tämä oli silminählä-
wäsii senkaltanun työ, jonga itsckungin
täydyi pitää lumalallisna työllä; smkal-
taisna jota si kengään taida tehdä ellei
Jumala sitä tee hänen kauttansa. Ku«
jas löytyy josakin senkaltainen järjellinen
ihminen joka rohkiaa tygölukia ihmiselle
eli muulle luodulle kappaleelle sitä woi-
maa kuin tainkaltaiseen työhön waaditaan?

Niin wähan kuin luominen laitaan lop.puwalle olennolle eli jollekulle luondotap.
paleelle tygölucttaa, niin wihän tnitaahän myös ylösherättää kuolleen. Mmähän kuin joku muu paitsi Jumalala
taitaa andaa ensistäkin hengiä, niin wä<
hän taitaa joku muu paitsi Händä an<
daa sen takasin kuin se kerran on kuole<
man kautta eron ottanut. Tämän kaikki
myöden andawat olcwan niin selkiän eitä
kaikki järki pitää sen tyhiäna ja hyödy<
töinnä työnä että sitä tooistmilla wal?
wistaa,.

Sentähven kuin se kerran on w.ifu<
utetuxi tullut että jok!» on kuollulta ylos-
herättänyt, niin ei kengaän enää silla e<
päile, että Jumala sen on hänen wlt,
tansa tehnyt. Mutta st joka täsä
lee, hän epäilee ainoastansa seuraamisia
kahdesta kappaleesta: i) „los asia toti-
sesti on tapahtunut: 2) Jos sen tapau-
„xet löytywät senkaltaifiri, cttei sen!><„wusa ole mitäkään petollisuutta ja chl<
„kautta warottawana.,, Että nyt Htt<
ra lesus kaiketi on ylösherättänyt
rukaisen Nainisa, siitä saatetaan sitä wä>
hemmin epäillä, kuin tämä ylösheräA
minen tapahdut julkisesti kaiken Kansan
edesä ja niin monen todistajan läsnäolosa jotka taisit tunnusta todexi
puheen tästä asiasta. Se on sentalM
niin wastaansmiomatoin ettei ChristuM
ja Hauen nskowaistensa julmimmal m<
hamjehetkään ole saattaneet smä epäillä,
eli kokonansa silä kjeltää. Tähän W
tulee myös ettei Christns ainoastansa V
lösherättänyt nuorukaista Nainisa wae»
myös lairuren tyttären, Match.
ja Latsaruren loh. n: 43. koko Kansa"
edesä kosta hän jo oli kuollunna oW
neljä päiwää: Ia se kuin enämbi on/
osottl Ha n omalla ylösnousemisella^

kM
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kuolluista että Hän oli ylösnousemus
«elämä, Joh. n: 25. Ia tästä le-
furen ylösnousemisesta todi!tit Apostolit
suurella woimalla, Apost. Tck. 4:33. ja
whwistit sen sillä että He myös ylöshe-
läm kuolleita, niinkuin luttaan Apost.
Ttk> 9: 40. Niin järjetöin puhet kuin
st olis että kjeldaa auringon oleman tai-
waalla kesti paiwälla, niin hullusti olis
se myös tehty jos tahdotaisiin kjeltaa
Christuxen työt, jotka ei ole saattaneet
Ma kjellyixl ja tyhicixi tchdyiri eikä Iu-

eikä pakanoilta siihen aikaan
luin »e julkisesti kaikesa maailma sa tulit
jylistetuixi.

Mutta että myös kaikki olisit hawa-
in»?et ettei mjtäkään petollisuutta ja wjek-
lliutta ole ollut Christuxen tölsä, niin 0-
U,t EwangelijZerit kirjoittaneet mistä niin
juurten-jaxain, että itsekukin malMis sa«
Ma paactää ja halvatta jos niistä jo-
tM senkaltaista saatetaan sanoa wähim-Mlingään totuuden warion ja muodon
«lla. Tämä on myös syy mingä tähden
3cNisa mainitaan sekck aika kosta, ja pa-
ikka kufa Nuorukainen tuli ylösheratetyri.
tämä asia tapahdut Nainffa Kaupunqin
Min luona, ja niinmuodon lakialla vai-
kulla joka mjehen silmäin edesa, Kuollut
uioskannettiin haudottaa: Me bawait-
Wma siitä ettei hän samalla hetkellä jaswnna päiwänä ollut kuollut, waan että
ö>'N paljo aika oli hänen kuolema-hetkss-
Wsä hänen ylösherättämiseensä, kuin la-
illisesti tarwitaan siihen että hcnvaittaa kai-
>!da itsetyösä kuolleexi, ja ettei enää mah-
uis kenelläkään olla pelkoa että se kuol-ana pidetty wjela olis waan
"tähän ilman yhtäkään eoai rstät? taan
mdata. Tähän tygötulee et a hän oli
Men lesken ainoa poika. Ilman erä>
Wättä tämä lesti olis niin halullisesti

pitänyt poikansa henqisä ettei hän olis
suingaan muiden awulla toimittanut sen
maahan panemista ellei han olis täydelli-
sesti ollut ylitsewakuutcttu sen ulewan jo
kuolleen. Hänen irkunsa ja kyyneleensä
todisiiwat zangen kyllä siitä murheesta
tuin hänellä oli hänm ainoan poikansa ku-
oleman tähden- Suuri joukko Kansaa
Kaupungista kawi hänen kanlanft. Na-
mät olit kaikin todistajat siitä että nuo-
rukainen totisesti oli kuollut. Täsa ei ol-
lut yhtäkään kawalata ja petollista han«
kettä. Herra lesus tuli tähän mualda,
juuri silloiu kuin nuorukaista piti haudat-
lamaan. Hän tjesi kyllä Jumalallisenkunniansa kautta minää työn Hän nyt
tahdoi tehdä: Mutta ihmisen tawalla Han
ei olis tjctanyt, elta nyt kuin Hän oli
tulema Kanpungiin, ruumista uloskan-
nettiw. Mutta Hän astui edes, ja sillä
että Hän rupeis paariin tjetaandoi että Kan«
dajain piti seisahtamaan. Ia kuin he sei»
sahdit, sanoi Hän ainoastansa: Nuoru-
kainen! minä sanon sinulle nouse ylös!
Naiden sanain sanottua nousi kuollu is-
tualle, joka kuitcngin Juvalaisten tawatt
jälkeen, ilman epäilemättä niinkuin Lat-
sarus Job. ii: 44. oli sidsttu käsistä, ja
jalwoista kääriliinalla, niin että han, luon-
nollisesti, ei olis saattanut istuallekkaart
nosta ilman että saada siteet ensin irti
päästetyiri. Hän rupeis puhumaan ja il-
man epailemäta ihmetteli kuolluista herät-
tämisensä ylitse, ja kiitti sen edestä Ju-malala! Herra lesus annoi hänen Hi-
tillensä niin että Äiti sai »vastaanottaa
hänen uudellensa turwarensa warattoma-sa lesken-saadysansä. Mitäs olis siis ko.
ko asiasa kuin saattais meidän epäilemään
tämän lesuren Jumalallisen ihmetyön
totuudesta ja wilpittömyydestä? Mutta
niinkuin nyt on tämän, niin. on myös

kaik-
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kaikkein muiden Christuren töiden kansa.
Niiden tapauret ja asianhaarat osottawat
kylläxi asti ja ylönpaldisesti niiden totuu-
den ja Jumalallisuuden. Me tahdomma
nyt katsella

lalkimZisesä Ofasa
joka perustaa itsensä Christuren

röiden päälle. Siitä puhumat ne
kaxi wiimeista warsya Ewangeliumisa,
jssa me luemme: „Ia pelko tuli kaikille,
„ja lunnioitsit Jumalata, sanoden: Su-
,Mi Propheta on nosnut meidän sekaam-
„me, ja Jumala on Hänen Kansaansa
„ttstnyt. Ia tämä sanoma kuului Ha-
nnesta, kaikkeen ludeaan, ja kaiken sen
„lahimmakunnan ymbarins.,, Tällä tje«
täandaa Lukas että Christuren työllä en-
sin oli ollut senkaltainen wmkutus niisä
jotka sen nait, että monen luonnollinen
mjelen ynseys täydyi rauweta; että sen
ylönkatseen jolla he ennen kohtaisit Chri-
siusta, taydyi paeta; että kaikki tulit saa-
tetuki pyhään pelkoon Jumalan edesA,
jonga woiman he näit ja hawaitfit täsä
suuresi» ihmetyösa. He tulit niinmuodo-
in ylitsewakuutetniri että Jumala oli Chri-
sturen kansa ja Christuresa, joka heidän
filmäinsä nähden oli tehnyt niin suuren
tunnustähden. Nyt uskoit he että lesus
totisesti oli se suuri Propheta jota he o-
lit tähän asti toiwoneet Raamattuin jäl-
keen jonga he olit saaneet 5 Mos. Kirj.
13: iF. Sentahden he kunnioitsit lu-
malata että Hän niin armollisesti oli et.
sinyt Kansaansa, ja niin uskollisesti täyt-
tänyt lupaurensa', jonga todistajat he nyt
itse olit. Sitte tjetaandaa 3ukas, että
tämä sanoma lesuresta, että Hän oli se
suuri Propheta jori Han oli sssttanut
itsensä kuolleen ylösherättämisen kautta,
että sanon minä, tämä sanoma kuului
Hänestä kaikkeen ludeaan, ja kaiken sen

lähimmaakunnan ymbärins. Ilman epä.
ilemätä tuli moni joka sen kouli, saate,
tuxi ustoon, kosta hän tuli YlMwakuu,
tetuxi siitä että lesuxen työ oli totinen,
ehkä hän itse ei ollut saapuilla. Johan,nes oli aina todistanut Opetuslapsillensa,
että Herra lesus oli ft ulosluattu Chri,
stus, Jumalan Karitsa, joka poisottaa
maailman synnit. Mutta kosta sanoma
lesuren tehdystä ihmetyöstä täytti maa.
kunnan, ja Johanneren opetuslapset myöz
toit siitä sanoman Johanneille fangeu.
teen niin ei hän laimilyönyt tätä hywäH
tilaa, sen kautta wahwistaaxensa heitä
ustosa: Ia hän lähetti heidän itse Her>
ran lesnxen tygö, sen päälle että he sitl
wäkewämmäsii olisit tulleet ylitfewakuu-
tetuixi- Niin näemmä me nyt mikä kun-
niallinen waikutus Herran lesuren työl-
lä siihen aikaan oli, ja kuinga Jumalasen kautta saattoi ihmistä ustoon Herran
lesuxeu päälle.

Mutta tämän siwusa taidais tami
epäillys ylöstulla jongun tykönä: Kuin»
ga taitaa tämä lyö ylitsewakuutta siiti
että on ChristuS, niinmuodoin kuin
Prophetat Wanhasa ja Apostolit Uudesa
Tertamentisä owat myös ylösherättaneet
kuolleita? Tähän sopii ulottuwaiseri mb
tauxeri se mitä jo on sanottu toisesa
kasa, että ne erinomaiset ja Jumalalliset
työt eli ihmetöiden lahja, erinomattain
ftntähden annettiin Jumalan paitsitalM
lisille Palwelioille, että heidän sanansa,
jotka he Herran nimeen puhuit, silla
walla olisit tulleet wahwistetuixi. Nyt"
ole kengaän Prophetaista eli ApostolM
sanonut itsiansä siri nlosluwatuxi Chu-
siureri ia Jumalan ainokaisexi PoDi,
«vaan sitä wastaan owat kmtti heistä o-
sottaneet meitä Herran lesuren lygZ j«
todistaneet Hänestä että jokainen ru>n
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ustoo Hänen päällensä, pitää synnit an- ,
mn saamaan. Apost. Tek. ia: 41-43.
Sentähden ehkä he omat ylösherättäneet
lilolleita niin ei kuitengaan heidän ihme-
lyonsä ole taitaneet wahwistaa sitä että
he olit Cnristus, Jumalan Poika. Mut-
ta Herra lesus on suorasti sanonut it-
iinsä ssri, niinkuin nie näemme Matth.
,6 Lugusta ja muista paikoista, niin suo-
«an ja niin salaamat», etta.Hän myös
fti tunnusti itsens kärsimisensä alla A- !
limmaisten Pappein edefa jaPontius Pi- !
loatuxelle. Kosta nyt Jumalan sormi on >
ftinähtäwä Hänen töisänsa; kostei ken-
K'n taida kjeldää että ns owat totisesti
Jumalalliset ihmetyöl, ja paZjo usiammat
j» suuremmat kuin myös sangen Mmje-
Misemmät kuin kaikki endisten Pro-

tunnustähdet ja ihmeet, ehkä ne
lckoongin pandasiin, niin seuraa niistä«osiaan sanomattomasti „että lesus on
„Wstus Jumalan Poika, ja että me !«saamme elämän uston kautta Hänen ni»
Mensa'./, loh. 20:31. Sen siwusa ei
tule meidän unhottaa, että lesuxen A-
fostolit owat tehneet heidän kaikki ihme-tzinsa sitä warten, että usto lesuxentaalle olls niiden kautta tullut waikuute-
W: He tunnustit suorastansa myös sen, !
A he olit saaneet heidän ihmeitä teke-misen woimansa Herran lesuxen täy-
msyydestä, „että he woit kaikki Hänen«kauttansa, joka heidän wäkewäxi teki,,,
Ml. 4: iz. Mutta ettei heillä itsestän-sä ollut sitä Lahjaa. Tästä me nyt sel-
Wn näemme, että uffolla Herran Ie-
An päälle, on hänen wahlva ja liikut-
?n>ato!n perustuxensa lesuxen lumalal-lGtöisä.

Sowitlls.
saatetaissin ajatella Rakastetut Her-

"> rasa, että meidän ussomme mahlaa '

olla sanomattomasti suuri: Sillä jos Chri-
stmen töillä on se waikutus myötä, että
niiden kautta tullaan ustomaan Hänenpäällensä/ kuinga suuri ei siis mahda mei-
dän uffomme olla, kosta me hamasta lap-
suudesta asti olemma kuulleet puhuttama»
Hänen teistänsä. Me emmä ole aino-
astansa itse lukeneet niitä Ewangelisterein
Kirjossa, maan ne owat myös mond»
kertaa tulleet selitetyin meille; niiden to-
tuus ja Jumalallisuus on meidän silmä-
imme eteen tullut monasti pannuxi, ja
se kuin enambi on, me olemma aina tun-
nustaneet, että me ne uffomma, pidäm-
ma ne totena, ja emmä näe yhtakää»
syytää jonga tähden meidän pidäis niis-
tä epäilemään. Me pidämme myös lu-
dalaiset sokioina ja paatuneina, kostei he
usko Christuxen töitä, joita he ei kuiten«
gaan taida kjeldaä, ollengin kuin he hei-
dän, Saätyinsä Raamatufa joka kutsu-
taan Talmud, näkemät todistuxia sen pä-
älle että ne totisesti owat tapahtuneet.
Kosta nämat kaikki näin owat, kuinga
suuri, sanon minä wjeläkin, mahtaa mei-
dän ustomme olla! Mutt aminä olen u»
sein sanonut ja sanon wjelä teille, että
suuri eroitus on Historiallisen eli, kuol-
leen ja elämän uffon waihella. Teillä
saattaa kaikilla olla se Historiallinen usko?
ja te saatatta knitengin kaikin olla ilman
fita totista ja eläwatä ustoa, ehkä itse«
kukin jolla se edellinen usso on, luulee
hänellansä myös oleman sen jälkimmäi-sen eli elämän uffon. Että itsellensä han-
kitaan tjeto Herrasta lesuxesta ja opetel-
laan mitä Raamattu Hänestä sanoo ja
Hänen sanoistansa ja töistänsä; ettei nii-
tä mafiaan sanota waan pidetään ne to-
tena, kaikki se saattaa tapahtua ehkä ei
olla huoliwainen totisesta käändymisestä.
Ia se kuin wjelä enämbi on: kuin kuul.

> la«n
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laan että ihminen tulee »vanhurskaan ja
autuaxi ainoastansa uston faultc
xen ansion päälle, niin saatetaan kyllä a-
jatella itsellensä: Hywä! sen päälle tah-don myös ustaldaa ja tästäedes ko-
konansa luottaa Christuxen ansion päälle:
Kaiken sen alla pitkitetään kuitengin synni-
sä, ja ei yhtäkään muutosta tapahdu sy-
dämmesä, sjelusa ja mjelesä. Mutta senusson kuin Christus waatij, sen uston jol-
la Hän on luwannut Taiwaan walda-
kunnan, on Hän asettanut siihen järjes-
tynen, että' totinen käändyminen ja pa-
rannus ja mjelen muutos pitää wälttämättö-
mästi tapahtumaan siinä ihmisesä joka sen-
kaltaisesta uffosta tahtoo tulla osallisen-
Christus ja Hänen Apostolinsa ei ole mil-
loingacm toisella lamalla saarnanneet us-
kosta, niinkuin minä usein ahkeruudella
blen muistuttanut, ja, jos Jumala lainaa
elämän paiwiä, wjelä tahdon usein muis-
tuttaa, niinmuodoin kuin tama on pää
asia jonga päälle kaikki muu nojaa. Tä-
mä on se pesä, josa walitettawasti enim«
mät teistä itsensä kätkewät,ja josta he ei
tahdo tulla edes; minä ajattelen: He lu-
ulemat ustowansa Herran lesuxen pääl-
le, luottamat Hänen Ansioonsa ja luule-
wat itsensä sen koutta tuleman »vanhurs-
kain ja autuiz-i, ehkä heidän sydännmn-
sä wjelä pohjaa myöden on muuttuma-
toin ja he ei ole käändyncet wilpittömästi
Jumalan tygö eikä uskon kautta uudesta
syndyneet. Tämä on se Pää-linnajoka satanalla on kaikisa paikon Christi-
kunnasa ja myös teidän seasanne, ja
seisoo siinä, että ihmiset röyhailewät
siitä ja siihen luottamat että he hamasta
lapsuudesta owat olleet uskowaiftt Chri»
siityt, mutta ei kuitengaan ole huoliwai-
set totisesta ja perinpohjaisesta Käänty-
misestä lumasan tygö, ei myöskään ko-

ettele itsiänsä jos heisä löytywät elawänusto» ja undcnsyndymisen wilpitlömät
tundomerkit. Kukas kuitengin mahdais
auttaa minua woittamacm ja hajoitta,
maan maahan tätä perkeleen linna? M,
dan woimannne on tyhiä. Aula Sinä o
Herra lesu Sinä '/.k., 9l!e>'.m>.
xes päiwinä olet ylösherättänyt kuolleita
ja sanoit sille kuolleelle nuorukaiselle No,,
nisä: „Nuorukainen minä sanon sinulle„nouse ylös. „ Korota myös nyt Si»nuas Sinun woimasas jaKunniasas,sa Sinä istut Isän oikialla kädellä ja h«,l,
litset ijankaikkisuudesa! Tule kuitengin niti<
dan tygömme Sinun woimas HenMniinkuin Sinä tulit Nain Kaupungiin,
Katso, täsä sn monoa hengellisesti fuol<
lutta nuorukaista ja tytärtä, mjehiä jo
mannoja, nuoria ja wcmhoja: IlösheMheitä heidän hengellisestä kuolemastach.
Sano itsekungin sydämmesä: Minäsam
sinulle, nouse ylös, ja anna Sinun sa<
nas olla itsekungin sydämmesä min woi<
mallisen hengellisen elämän, kuin se nmi'
nen oli woimallinen nuorukaista NaiO
luonnollisten elämään ylösherättaiM».
Sinun Nimees. Herra Herra Icsu, jo-
non minä tälle Seurakunnalle jonga ck<sa minä saarnaan, teille jotka minua l»
letta: „Heräjä sinä joka makaat ja >M
„se kuolleista, niin Christus sinua wala><
,>sce.„ Sjunaa tämä jana, Sinä uD
linen Wapahtaja; pueta se ja manista st
elawäfi-tekewaisella woimalla, että st w
wis ttsekungin, joka wjelä ei ole
ylösherännyt synnin unesta, sydämiM
lapitse niin, että hän hengellisilla taw«"
la nousis ylös, maistais ja hawnitsis tF
maallisen elämän sjelusansa, niinkuin M
rukaiftlle Nainisa luonnollisesti taraM
Herra lesu l Anna pelwon tulla kaiw
jotka tämän kuulemat, että he malM
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hawaita, että Sinä se olet, joka olet pan-
M »ämät sanat heidän sydämmensä ja
Mntundonsa päälle, ja että he mahdai-

ft sen edestä kunnioittaa Jumalala joka
niin armollisesti on etsinyt heidän sjelu-
jansa»

Mutta Te jotka ennen oletta olleet
luolleet synneisä ja ylitsekäymisisä, mut-
la nyt oletta totisen parannuren järjes-
Msä tulleet ylösherätetyixi ja eläwiri
lDyixi Christuxesa ja Hänen woimansa
lautta! Te ylistäkää! Jumalala sen suu,
ttn laupeuden edestä joka teille tapahtu»
M on. Te olitta kuolleet, ja katso, te
Me. lesus on teisä tehnyt suuremman
lyön kuin Namin Nuorukaisrsa: tämä
!>,li ylösherätetyxi luonnollisten, mutca

l< oletta yiösherätttyt hengelliseen ja ijan-
Wkiseen elämään- Hywin on teille,
M, Christuren janan ja waikutuxen ka,
M oletta tulleet saatetuixi totiseen elä-
wHHn uskoon, oletta tulleet Jumalan 0-
Wi teoxi, luoduixi Christuxesa lesuxesahywiin töihin! Wiljelkääl nyt sitä elämän-
woimaa, joka teille annettu on. lesusChristus asukoon aina edcskäsin teidän

Wmmesänne usson kautta, tehköön tei-dän kaikesa hywäsä työsä kelwollisixi te«
llmään Hänen tahtonft, ja waikuttakoonW, mitä Jumalalle teidän I.ällenne

kelwollinen on. O minun rakkaani, sixi
te teitänne pitäkäät että te oletta kuolleet
synnille ja elättä Jumalalle lesuxm Cbri-
siuxen kautta meidän Herramme. Sen
kuin te nyt elättä, se eläkäät Jumalan
Pojan uskoja. Ia totisesti älkäät eläkt
itsellenne waan Hänelle, jokateidän edes-
tänne kuollut ja ylösnofnut un. Niinkuin
Christus, sen kuin hän elää, elää Jumalalle,
niin myös te, niinkuin Hänen jäsenensä,
elMät Herralle Jumalalle Hänen kaut-
tansa. Se elämän-woima kuin Christu-xesa Jefuxesa on, olkoon aina teisä ja
täyttäköön teitä wanhurstauden hedel-
mällä Hänen Nimensä ylistyrezl sekä tä-
ällä ajasa, että sitte sjellä ijankaikkisuu-
desa! Amen.

Rukous.
H Uskollinen Wapahtaja! olkoon Sini»44 kunnias , joka itsensä ilmoittaimt on SinuAI»ma!all>sis« töisäs. Opeta meitä nijtä oikein tun»
demaan, että me nijden kautta saatettaisiin ui»
koon, wahwistettaisiin «stosa, ja jokapäiwä mei»samme hawaitsisimme Giniin Armowaikuttamises,sen päälle ettenima me ainoastansa mahdais uskoa,
sentäbden että Sinä meille olet julistettu, waai»
mnös saman Sinun woimallisen waikuttamiscs ka»
ntta itse tuta ja hawaita, että Sinä totisesti olet
Christus, maailman Wapahtaja, j« sitte sen us»
fon kautta Sinun päalks tulla ijankaikkisesti «»»

tuixi! Amen.

Pyhän Mikkelin Paiwanä.
3umala, joka lohduttaa alhaisia, tehköön meidän pjenixl ja halwoixi

meidän sllnnsamme, että me mahdaisimme tulla sowelioixi Hänen
Jumalalliseen lohdutuxeensa, ja tulla Haneldä ajallamme korotetut"
ri! Umen.

joka nöyrä on, kehukaan h<l«Ai) nen kororuxestansa: Ia taas jo,
ks rikas on, alendamisestansa.

X

Näin, rakastetut Herrasa, puhuu Jakob
Lähetys Kirj. i: 9, »o. N?eli, sanoo-Hän, ja ymmärrää silla'sen joka uskon
2 kaut»
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kautta elää yhteydesa lesuxen Christuxen,
meidän Estkotsweljemme kansa, ja elä-
wan Jumalan Seurakunnan kansa, eli
niinkuin kansajäsen muiden ustowaisten
kansa, pitää itsensä Christuxen, hänen
hengellisen Päänsä luoxi. Senkaltainen
»veli joka nöyrä on, joka on alhaisesa
säädysä ja halwasa arwosa maailman sil-
misä, joka sen siwusa on lumalalda nö-
yrytetty ja alastaiwutettu wastoinkaymis-
ten ja kiusausten kautta; hän kehukaan
hänen korotuxestansa, jonga han on saa-
nut Christuxen kautta ja joka hänellä nyt
on Jumalan ja kaikkein pyhäin silmisä.
Sillä mitäpä ylhäisembätä laitaan nimit-
tää eli mainita, kuin se on että han us-
kon kautta on saanut woiman Jumalan
lapsexi tu3a ja Jumalan perillistxi jou-
tua? Ia se joka rikas on, tygöpanee A-
postoli, joka on ylhäinen ja ihmisildä kor-
tiasa arwosa pidetty, se joka sen siwusa
ei myös sisällisildä ja ulkonaisilda wai-
woilda tule ahdistetuxi; se kehukaan alen-
damiststansa, Älköön hän kehuko rikkau»
destansa ja hymistä päiwistänsä, waan
olkoon sitä pjenembi ja halwembi omifa
filmisänsä, sitä alhaisembi ja nöyrembi
sydämmesänsä. Jos ei hän näin tee, niin
hänen pirää, niinkuin Jakob heti san«o
jälistäpsin, „niinkuin ruohon kukoistus ka-
„tomaan pois. Sillä auringo nousi hel-
„teen kansa, ja kuiwais ruohon, ja sen-
„kukkainen marisi, ja hänen kauneudenfa

niin myös rikkaan pitsa teisä«-
„sa lakastumaan.,, Sitä wastaan on se
nutuaö, joka tulee hywin taiwutetuxi ja
oletuxl ristin ja kjusauxen kautta, ehkä
hän myös tasa elämäsä olis halwasia sää-
dystä ja armosta. „Sillä kosta hän koe-
»,teldu on, niin hänen pitää elämän krn-
„nun saamaan, jonga Herra niille laman-
nut on, jotka Händä ra,kaststwat.>, Tä-

ma Apostolin Jakobin hywä neuwo,yii,teensopij sen ihanan puheen kansa jonqzHerra lesus on muutamia kertoja edes,
tuonut: „loka itsens ylöndää hän ale.„taan, ja joka hänens alendaa se M„tään.„ Matth. 23: 12. Luk. 13: 14.
14: 11. Me tahdomme Jumalan awul.la, luhlapäiwaisen Ewangeliumin joh,
datuxen jälkeen lawiammawa peräänajo
tella tätä kallista ja Jumalallista totuut,
ta; Mutta rukoilkamme ensin woimMstoapua Korkeudesta Zesuxen Rukoltttlla:Zsa meidän tc.

Ewangeliumi, Matth. 18: i - ii.
hetkellä tulit Opetuslapset lesuren W

V>« sanoden: Kuka on suurin tmwaan »aldolu,»
nasa? 2. Ia lesus kutsui tygönfä lapsen, jo «<

setti sen heidän keskellensä. 3. Ia sanoi: TA
sefli minä sanon teille: Ellettä te käänny jo t»lt
niinkuin lapset, niin että te sningaan tnle taiwm
waldaklindaan. 4. Gentähden. , j»ka ilsens «>m<
daa niinkuin tämä lapsi, se on suurin toi!»»»»
waldakunnasa. s. Ia joka holhoo senkaltaisen!»»<sen minun Nimeeni, han holhoo minun. 6. M
ta joka pahendao yhden naista pjenimmisiä, ftll»
ustowat minun päälleni, parembi hänen olis ettö
myllyn-kiwi ripustettaisiin hänen k«»laans, <>>«'

potettaisiin meren sywyyteen. 7. Woi moailmol'
le! pahennusten tähden; silla pahennnxct kumi»'
gin tulewat. Woi lnilengin sitä ihmistä! M
kautta pahennus tulee. z. Mutta jos sinun lätch
t«ikka jalkas p«hendaa sinun, niin leikkaa se p»>!
ja heitä se pois tyköäs. Parembi sinun en t!«»
maan sisälle mennä onduwana taikka raaja !>!!«'
na , kuin että sinulla o!is kari kättä eli laci jol-
laa, ja heitetsisii» ijankaikkiseen tuleen. 9- V
jos sinun silmäs pahendaa sinun, min puhkaise l
ulos, ja heitä vois tyksäs. Parembi on sinun P
mäpuolla elämään sisälle mennä, kuin joi lM
olis kaxi silmää, ja heitetaisiin helwetin tuleen."'
Katfokaal ettettä te katso ylön yhtäkään nß>
pjeuimmistä; sillä minä sanon teille: Heidän W
gelinsa taiwaisa näkewat aina minun Isani l«swon joka on taiwaisa. 11. Gillä ihniifen PB
tnli autuaxi tekemään W, kuin kadonnut oli-
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Alösluetun Pyhän Ewangeliumin
johdatuxen jälkeen tahdomma me tällä
erällä eteenaftttaa tutkisteldawari:

Ustowaisten totista Alennusta ja
i-löndämistä'

~ Heidän torista Alennustansa.
2. Heidän totista Uöndämistänfa.

„Anna Herra lesu! meidän Sinun
„Armos kautta oppia namät molemmat
„asiat, ja lainaa meille woima oikein kayt-
„taäxemme sitä oppia kuin me niistä saam-
„m! Amen.

Edellinen Osa.
pakastetut Herrasa! Mitä ulkomaisten

totiseen alennuxeen tulee, niin pitää
meidän

1) Ia edellä kaikkia tietämään, et-
tei kengään siitä ole osallinen luonnostan-sa. Sillä luonnostamme olemma me kai-
kin mjelesämme paisuneet ja ylpiät, niin-
muodoin kuin me olemma perineet kaiken
pahuuden ja niinmuodoin myös ylpeyden
siemenen. Me ovimma tämän Raama-
tusta, ja meidän Tertisämme opimmame
ftn siitä että tämä pahuus wiela rippui
Wapahtajangin Opetuslapsisa. Se mat-
kaansaattoi että he menir lesuxen rygö
ja sanoit: Ruka on suurin taiwaan wal-
dakunnasa ? Niin ei mahda nyt kengään
teidän seasanne ajatella, ettei sama pahuus
tipu hänesä, ehkä hän myös olis taän-
dynyt ja ei andais ylpeyden hallita ylit-
sensä.

2) Oplmma me myös meidän Tex-
tistämme, että me tulemma opetetuixi sijtä
totisesta nöyryydestä Herralda lesuxeldaHänen Skouluftnsa. Hän sn se eikia

Opettaja sillä „Hän kutsui tygönsa lap-
„sen ja asetti sen heidän keskellensä. Ia
„sanoi: Ellettä te käänny ja tule niin-
kuin lapset, niin että te suingaan tule
„taiwaan waldakundaan. Sentähden jo-
„ka itsens alendaa, niinkuin tämä lapsi,„se on suurin Taiwaan waldakunnasa.,,
Täsä otammame syystä merkkiin sekä Va-
pahtajan opetuxcn, että myös Hänen o-
petuxensa tawan. Han opettaa kuingcz
meidän pitää oikein alendamaan «neitäm»
me: Tämän Hän opettaa ensin silla la-
malla, että Hän kutlui tygönsa lapsen ja
asetti sen Opetuslasten keskelle, ja sitte
neuwowaMa sanoilla. Tämä toimitus
oli senkaltainen että se mahdoi sywälle
painua Opetuslasten sydämmeen, niin et-
tä he sitte, niin usein kuin he näit jon-
gun lapsen, taisit fensiwusa muistaa hei-dän Herransa ja Mestarinsa annetut» neu-
won. Hänen sanansa ei ole wähemmin
painawaiset, ei ainoastansa sentähden että
Hän edelle panee «risesti: Totisesti sa-
non minä reille, waan Myös sen muodon
ja tawan suhteen jolla Hän puhuu, niin-
kuin me nyt faamma kuulla. Silla' Hä-nen puheestansa näemmä me

3) Että totinen kaändyminen sielu-si, ja fydammesä waaditaan silda joka
tahtoo tulla oikein aleturi. Mirs, tai-
dais joku sanoa: Aikoo Ins Operuslap-
fec olleet käändynelt Christuxen tygö?
Olit totisesti, ja sen he olit tehneet senkaltaisesa woimasa, että he taisit sanoa
todella Petarin kansa Matth. 19: 27.
Me luowuimma kaikesta ja seuraamma
sinua. Mutta kosta he menit takasinheidän ylpeyteensä ja kunnian-pyyndiön,
ja saman syndi°kjnsauxen alla sanoit Her-ralle lesnxelle: Ruka on sinnnn raiwaaiß
waldakunnasa? Silloin lefus andoi hei-dän ymmärtää, Mhe ftnkautta teit
3 loks
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koko käändymiftnsa tyhiari, ja nyt täydyit
taas ikäästuin uudellensa alkaa: Sentäh-
den sanoo Hän: Ellerrä re käänny jarule
niinkuin lapser, eli jos että te «vilpittö-
män mielenmuutoxen kalitta saa senkal-
taisia omaisuxia armon-waldakunnasa,
kuin lapsilla on heidän lamallansa luon-
nosa, niin että te suingaan tule taiwaan
waldakundaan. Tällä osottaa Christus
Myös samall«

4) Kuinga sangen suuresti tarppeelli-
nen sydämlmn totinen alendammen on.
Hänen sanansa kuuluivat alkukielen jäl-
keen painawaisesti tällä tawalla: Niin et-
tä re millään tawalla, että suingaan
tule raiwaan waldakundaan. Christus
pitää täsä ksri kjeldäwäisiä sanaa, suu-
remman painon tähden. Muutoin me o-
lisimma saattaneet ajatella, että se on ai-
noastansa siewä kaunistus ustowaiselle,
että hän sydämmestä alendaa itsensä: Se
on kyllä niingin. Mutta sen siwusa nä-
emmä me nyt, että totinen nöyryys on
wälttämättömästi tarpeellinen Chrisiityn
omaisuus, niinmuodoin kuin hän ei suin-
gaan, Christuxen scmoisa, taida tulla tai-
waan waldakundaan, ellei hän käänny
ja tule niinkuin lapsi. Tämä puhe mei-
dän pitää ymmärtämään ei ainoastansa
Jumalan kunnian-Waldakunnasta, kusa
outuat katselemat Jumalala taiwaasa,
waan myös usion-waldakunnasta eli ar«
mo-waldakunnasta maanpäällä. Eiken-
gään, joka ei käänny ja tule niinkuin lap-
si, tule siihen Jumalan waldakundaan
jota Christus on tullut maailmaan mei-
dän sielussamme ylösrakendamaan. Kaikki
Pyhän Hengen armo wuotaa alas nöy-
rytettyin sydänden alhaisiin larohin. Il-
man tätä opimma me Christuxen sanoista

5) Että meidän itsemme alendami-
nen tuopi kaiketi ja itsetyösä myötänsä
sen, jota me lusnnostamme etsimme wäa>

rällä muodolla ja tawalla, ja jota me
emmä ikääs käsitä laittomilla teillä. Ö«
petuslapfet kysyit: Ruka on suurin rai-
voaan waldakunnasa? Itsekukin tahdoi
kernaasti olla suurin, nunmuodoin kuln
he olit kjusatut ylpeyteen. Mutta Chri-
stus wastaa: Joka itsensä alendaa niin-
kuin rämä lapsi, fe on suurin raiwaan
waldakunnasa. Tasä me näemmä oikian
tien jota myöden me taidamme itseirM
tulla suuriri ja korkioiri arwatuiri Ju-
malan silmisä; tjen, jota se ylpiäs järki
ei taida neuwoa, waan ainoastansa armon
«valo. Meidän Wapahtajamme päälle»
pitää puheesansa ja opettaa

6) Kuinga hyödyllinen Omasuus se
totinen nöyryttäminen on uffowaisisa, ja
mistä suuresta sielun «vahingosta se heitä
«varjelee. Tähän kuulumat 5,6, ?, wär«
sy. ,/Iska holhoo senkaltaisen lapsen mi>
~nun nimeeni, hän holhoo minun. Mut<
„ta joka pahendaa yhden näistä pienim-
mistä, jotka ustowat minun päälleni,
„parembi hänen olis että myllyn »kiwi li»
„pnstettaisijn hänen kaulaanza ja hän u,
„potettaisijn meren sywyyreen. N?oi mam-
malle! pahennusten tähden, sillä pahen-
nuxec kummingin tulewat: Woikuiten-
„tengin sitä ihmistä! jongakaulta pahen-
en us tulee.,, Tämän puheensa kautta,
tahtoo Vapahtaja sammuttaa ylpeyden
Opetuslastensa sydämmesä, jaosottaa heil'
le, kuinga heirän aina pidäis pitämään
itsensä kiindiästi nöyryyteen, sen päälle
ettei he mahdais ymmartämättömyydesä
hurwitella Jumalan armoa, ja jongun
pahennuren kautta wetää päällensä sitä
N)oi jota Hän täsä julistaa. KuitenM
ei seisahda Herra Ie su s wjela tähän»
Hän opettaa myös

7) Että ustowaisten totisen almnu-
M täytyy olla alituissa taistelemisesa ja

soda-
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sodasa meitä itsiämme wastaan ja meidän
luonnollista pahuuttamme wastaan,
M waan tahdomme pysyä nöy-
lyydesännne ja oll?. huma-
lan waldaku>'.7.g»H. Miltra. sanoo Wa-

„jos sinun kätes tailka jalkas
„pahendaa sinun, niin leikka se pois, ja
„heitä pois tyköäs. Parembi on sinun
„tlämään sisälle mennä onduwana taikka

kuin että sinulla olis kari
Mtä, eli kaxi jalkaa ja heitetäisiin ijan-
Nikkiseen tuleen. Ia jos sinun silmäs
Mhcndaa sinun, niin puhkaise se ulos,
„ja h-'itä pois tyköäs. Parembi on sinun
„sil!uä puolla elämään sisälle mennä,
„kmn jos sinulla olis kaxi silmää, ja hei-
lttaisiin helwetin tuleen.,, „Tämän Hän„se!ittää heii w. 19. ja sanoo: Katsokaa!
„etrettä te katso ylön yhtäkään näistä
Mimmistä.,, Vapahtajan mjeli ja aja-
tus on tämä : Alpeyden luonnollinen pa-
huus, rippuu niin ihmisesä, että Hänsangen helposti pitää lähimmäisensä hal-
pana, taikka hänen säätynsä, elinikänsä
eli lahjainsa tähden : Hän joutuu helpo-
sti siihen ajatuxeen, että hän on kyllä kor»
lia ja ylön ylhäinen ulos ojendamaau
kättänsä Lähimmäisensä awuxi, eli kul-
kemaan Hänen tygönsä, eli kaändämään
silmiänsä hänen puolensa, armahtaaren-sa händä totisesti, ja holboaxensa hända
niinkuin weliäns ja kansa jäsendäns. Sen-
kaltaista kiimrippuwata häijyyttä ei pidä
meidän suingaan seuraamaan, waan ru<
koilemaan Jumalala etlä Hän tahdois
'«ndaa Pyhän Hengen awun ylitse woit-
taaremme sitä, ehkä se myös käwiö niin
tipiästi sille wanhalle Adamille, kuin se
ruumijsa kipiäta tekee, jos kädet ja ja-
lat poikki hakattaisi/n, ja silmä ulos puh-
kastaisijn. Meidän pitää ftn siwusa pa-
nemaan mjeleen, että jos me ylpeydeldä

annamme itsemme wjeteldäa ylönkatso-
maan lähimmäistämme ja suunnattomat
st, händä kohtaamaan, niin me jenkautta
syöstämme itsemme ijankaikkiscn kadotu-
xcen, niinmuodoin kuin Jumala ei ole
jättämä sttä rangaisemata että me ylön-

kalsomme jungun meidän lähimmäisemme
oli se sitte waikka kaikkein pienin, jonga
tähden Hän ei ole Poikaan sakkaan sä-
ästänyt. Sentähden panee nyt meidän
Vapahtajamme tähän tygö: „Sillä mi-
„nä sanon teille: Heidän Engeltnsä tai-
„waisa, näkemät aina minun Isani kas-
„won joka on taiwaasa. Sillä ihmisen
„Poika tuli autuaxi tekemään sttä, kuin
„kadonnut 01i.,, Meidän pitää sentäh-
dän pitkittämään yriwakaisesa sodasa mei-
dän ylpiätä ja paisunutta lihaamme ja
wertamme wasttaan, että me wihdoingaan
mahdaistmma sen ylitsewoittaa ja periä sen
autuuden, jonga Herra on luwannnt, ei
ylpiöille waan aletuille ja nöyrille. Kat-
selkamma nyt myös

lälkimäisesä Osasa
rotista ylöndämistä. Tä«

sä minä heti muistutan teille ne sa-
nat jotka luetaan- „Tauleruxen Saarna-nsa 4:d?na Sunn. Adwentisä. Joka istuu,
„ennengö Hcrra hänen kässee istua, se
„tulee voislykatyxi ja syöslyri istuimelda.,,
Niin kawi jollaan tawalla Christuxen O-
petuslapsille. Itsekukin heistä tahdoi ker-
naasti olla suurm, niinkuin me olemma
kuulleet. Mutta niinkuin Pawali sanoo
Corinttiläisille i Cor. 4: 3. Ilman mei-
tä re hallirstrra, niin hällicsir myös O-
petuslapfet ilman heidän Herraansa ja
Mestariansa. Sentahden piti heidän pian
tulemaan alassijrtyixi heidän itfeotetusta
korkeudestansa. Tämä meida« pitää hy-
wm merkitsemään/ ja siitä oppimaan

1) Et-
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1) Että ustowaisten totinen ylsnnys
«i seiso heidän omasa luulosansa jonga
kautta ihminen on tyhmästi paisunut hä-
nen lihallisesa mjelesansä» Col. 2: 18.
Mutta oppikamme sen siwusa

2) Että Herra lesus, joka on «>ä-
hin caiwaan waldakunnasa Matth. n:
in se on, on tullut sywimmästi aletuxi,
ihmisildä halwinna ja wähinnä pidetyxi,
Hän on itse opettanut ja ansainnut usto*
lvaisillensa sen totisen ylonnyren. Että
Hän sen heille on opettanut, sen todistel-
ivat Hänen sanansa Textisä: „loka it-
„sensä alendaa niinkuin tämä lapsi, se on
„suurin taiwaan waldakunnasa.,, Sillä
tällä Hän tictäandaa, ettei kenengään
pidä olemaan su>uren ja ylhäisen itsemje-
lestänsä, waan halwan ja tyhiän, eikä
omistamaan itsellensä niitäkään jonga y-
litse Hän mahdais itsiäns korotella; juu-
ri kuin wähamen wiatoin lapsi, pitää hä'
nen olemaan. Tasa sydämmen alennux-sesa seisoo ustowaisten totinen ylönnys,
sillä ftnkaltainen ihminen on suurin tai-
ivaan waldakunnasa. Mutta että myös
lesus on toimittanut meille sen totisen
ylönnyxen, opimma me naista Hänen sa-
noistansa: Ia joka holhoo senkaltaisen
lapsen minun Nimeeni, Hän holhoo
minuni. Täsä me näemme että kaissi
makaa Christuxen päällä- Uffowainen ei
tiedä mistakäan ylönnyxestä, ei yhdestä-
kään korkeudesta taiwaan-lvaloakunnasa,
paitsi sitä kuin hänellä on Christuxesa ja
Christuxen kautta. Sentähden ei myös
löytynyt yhtäkään eikä taiwaasa, eikä
maasa, eikä maan alla, joka olis woinut
sitä Kirjaa awata ja siihen katsoa joka
oli lukittu seitsemällä sinetillä, paitsi Ka-
ritsaa, se ott Christusta ainoastansa. Ilm.
Kirj. 5: 1-4. Hänelle sanottiin: „Si-
„nä okt mahdollinen Kirjaa ottamaan,

„ja sen sineteitä omaamaan; sillä Sinä
„olet tapettu ja werelläs meitä lumalal-
„ie lunastit,, tc. w. 9. Ia taas: „Ka-
„ritsa joka faoettu sn, on mahdollinen
„ottamaanwoiman, ja rikkauden, jawii.
„sauden, ja kunnian, ja kiitoon sju-
„nauxen„ w. 12. Christuxen niMii»
ainoastansa saamma me syndein andeexi,
saamisen, elämän ja autuuden. Sen-
tähden, sen kuin ulkomainen on, senhän
on Christuxen kautta ja Christuxesa. To,
tinen Christitty on tyhjä omisa silmisän,
sä; mutta Christus on hänelle kaikki. Tä«
ma on hänen totinen ylöndämisensä. E-
deffäsin näemmä me meivän Textistam»me, että'

3) Jos uffowainen ei pysy Chrisiu-xesa niin eikä hän tule Jumalan kunnian
totiseen korkeuteen, eikä myös pysy Hän
siinä armon ylönnyxesä, jonga hän on
saanut Christuxesa, waan alas syöstään
meren sywyyteen ja itse helwettiin, Mut»
ta ei hän pysy Christuxesa, ellei hän py-
sy hywyydesä ja ainoastansa pidä itsiän-
sä kiini armosa- Älä ole röykkiä waan
pelkää, sanoo Pawalißom. n: 20,22.
Sen ustowaisen sielun oikia korkeus, jon-
ga hän on saanut Christuxesa, on se,
että hän uston kautta on yhdistetty Chri-
stuxen kansa, uston kautta on kansape-
rillinen Hänen kunniaansa ja autuuteen-sa. Rcusokaar, sanoo Johannes, „Mingä-
„kaltaiscn rakkauden Isä on meille osotta-
„nut, että me Jumalan lapsixi nimite,
„tään: Sentähden ei maailma teitä tun-
„ne, M ei hän Händäkään tunne. M><
„nun rakkaani, nyt me olemma luma-
„lan lapset, ja ei ole se wjelä ilmestynyt,
„mixi me tulemme: Mutta me tiedämme
„kossa se ilmestyy, niin me Hänen kal-
„taisexensa tulemme; sillä me saamme
„Hänen nähdä niinkuin Hän on.// i W'

3:1/ 2>
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§i i. 2. Mutta ehkä kuinga suuri tä-
mä kunnia ljenee, niin ei saa kuitengaan
kengäan sitä, jos ei hän pysy alituisesa so-
dasa syndiä wastaan, ja erinomattain
meidän luonnostansa paisunutta ja ylpiätä
sydändämme wastaan.

Me olemma jo tietäandaneet, että
Christuxen koko puhe meidän Textisämme
b w. aina loppuun saakka käy ja karkot-
taa sitä. Meillä on sentähden kaikki mei-
dän korkeudemme, ylönnyxemme ja kun-
niamme Christuxesa: Mutta niinkuin Hän
on nöyrä sydämmestä, Matth. n: 29.
»iin pitää myös meidän korkeudemme a-
liiuisen ja kiimaan sodan alla tallella pi-
ettämään nöyräsa ja aletusa sydämmesä,
Mkauwan kuin me elämme.

Päälisexi on wjelä kaxi asiata w. 12
ja n, meidän Textisamme jotka osotta-
wat uffowaisten ylönnyxen. Christus sa-
noo: „Katsokaat ettettä te katso ylön yh-
täkään näistä pienimmistä, heidän ikän-
sä ja wähemmän armo mittansa tähden
„eli jälkeen; silla minä sanon teille: hei-
dän Engelinsä taiwaasa näkemät aina
/.minun Isäni kaswon joka on taiwaasa.,,
lesus tahtoo niin paljo sanoa: Ajatelkaat
itse perään, kuinga korkiasa arwosa ne
nchtawat olla Jumalan silmisä, joille
Jumala sen-kaltaiset palweliat on asetta-
nut, nimittäin Pyhät Enc>elit, joilla ai-
na on wapa tygökayminen Jumalan luoxi.
Jos sinä kysyt: Kuinga tämä tapahtuu?
Kuinga tulemat he senkaltaiseen korkeu-
teen ja arwoou? Niin wasiaa lesus:
Hmifen poika, joka samalla on IlseJumalan poika, ja on ihmillisengin lu-
ondonsa puolesta saanutnimen kuin Engelit, Han on tullut au-
U>«ti tekemään sitä kuin kadonnut oli.

nyt Jumala, tahtoo lesus sanoa,
v" niin korkialle arwannut ne pois ka-

V

donnect ihmiset, että Hän heidän autuu-
densa tähden on ulosandanut Poikans;
eikö sijs pidäis pyhäin Engelein kernaastitahtoa olla heidän Palmettansa joiden lu-
onnon Jumalan Poika on ottanut, joi-
den edestä Han on mennyt kuolemaan,
ja jotka, niinkuin Hänen walitun Mor-
siamensa, Hän tahtoo johdattaa Kunni«
an täydelliseen osallisuuteen jos he Hänenpäällensä ustowat? Kuka saattaa sanoatätä ustowaistm totista ylönnpstä?

Sowitus.
A?arastetut Herrala! Minä muistan kyl-

lä, että minä jo toisella haawalla
ja usein olen puhunut tästä asiasta jonga
minä nyt lyhyeldä olen eteenasettanut.
Mutta minä käsken teidän muistaa, että
Herra lesus myös on usein ja samoilla
sanoilla puhunut tästä asiasta. Silla tä-
mä asia on niin painawainen ja meidä»
sywän turmelluimme tähden niin tarpeel-
linen , että siitä pitää usein ia monella ta-
ivalla puhuttamaan. Sentähden niinkuin
Pawali ei sijhen suuttunut että han yh-
dellä tawalla kirjoitti, waan se teki Philip-
pilailet sitä wahwemnmi, Phil. z: i. niin
en minäkään siihen tustau, että eteenaset-
taa monda asiata usiammat kerrat saarnni-sa , sen päälle että te sen kautta «lahoai-
sitte tulla ylösheratetyixi perään ajattele-
maan , kuinga tarpeelliset samat asiat owat
tiille, jos te tahdotta autuixi tulla.

Niin olen minä usein sanonut, jasanon taas uudellensa, että Christillisyn-
den kaxi Pää-tukea ja Patsasta owat o-
sittain meidän sywän turmelluxcinme ja
kauhian raadollisuudemme cundo, »uin ek-
ta me hawaitsemme itsemme mahdolto-
mixi Jumalan armoon, kelwottomhi kaik-
keen hywäan; osittain meidän Herran
lesuxen Christmen ylitsewuotawaischi kuu-

ni-
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liiallisen armon mndo, koska Hän on u-
losandanut itsensä meidän edestämme.
Edellinen johdattaa meidän sydämmemme
totiseen alennuxeen: Jälkimäinen opettaa
meidän ttlndemaan I:unalan kunnian, ja
sen korkian, sen sano-mattoman armon,
jonqa m? alemma saaneet Christuresa le-suxesa. Molembain näiden kappalden tun-
nosa pitää meidän aina kaswaaman ja li-
saymään, ja pitämään itsemme niisä kiini,
niinkuin Christillisyyden kabdesa Pääpat-
faasa: Niin me kyllä tulemme aina hal-
wemmixi meidän omisa silmisämne, mut-
ta samalla aina suuremmin Jumalan sil-
misä. Sydämmen alendamisen ja ,wah-
wan uskon Jumalan päälle pitää aina yh-
desä toinen toisensa kansa ljsäymään. En-
simmäinen asia parannuxesa on se, ettäse ylpiä sydän tulee nöyrytetyxi ja tulee
tundemaan raadollisuudens, ja kuitengin
on ylpeys myös se wiimeinen wihollinen
joka pitää ylitsewoitettamaan; ja tämän
kauniin muistutuxen me lainaamme Augu-
stinuxelda joka sen on sanonut.

los te nyt tahdotta että teidän sie-
lunne pitää autetuixi tulemaan: Niin pan-
gaat nämät lesuxen sanat hywin sädäm-
mellenne: ~Ellettä te käänny ja tule niin-
„kuin lapset, niin että te suingaan tule
„taiwaan waldakundaan.,, los te oikein
perään ajatteletta näitä sanoja, niin tesen kautta tuletta oikialle tielle, ia tulet-
ta myös sillä tiellä pidetyixi, siihen sa-
akka kuin te saatta sisälle käydä elä-
mään. Mutta te oletta myös kuulleet,
että sijhen »vaaditaan sana?" klwa sota
lihaa ja werta wastaan. Sentähden pi-
tää teidän myös tarkasti perään ajatte-
lemaan kuinga lesus huuti woi niiden
ylitse jotka toisia pahendawat, ja ettei se
huuto mahdais teihin sattua, niin Msän
pitää seuramaan Hänen uskollista neuwo-

ansa. Sentähben minäkin sanon teille
Hänen nimeensä: Jos teioan kätennä e!i
jalkaiina pahendaa tcldän, niin leikatkaat
ne pois ja heittäkää! pois tyköänne. Pc>«
rembi on teidän elämään sisällemenna on-
duwina taikka raaja rikkoina, kuin mä
teillä olis faxi kät ä eli kaxi jalkaa ja hei»
tenäisi!!» ijankaikkiseen tuleen.
dän silmännä pahendaa teidän, niinpuhi
kaiffaat se nlos ja heittakäat pois
ne. Parembi on teidän silmä puM ela'<
mään sisulle mennä, knin ios mA olii
kaxi silmää, ja te heitetäisim helwetin tu-
leen. Mitäs nulltta tämä on, kuin et'ci
teidän pidä andaa synnin olla wäkcwän
teidän kuolewaisesa ruumiisanne, M an-
damaan synnin, joka aina teist rip»»!!
ja tekee teidän hitaili hywäan, estää ja
pitää teitä voisa Herran lesuxen Chri-
stuxen ussollisesta jälkeen seuraamisesta,
ja eläwän uffon osotuxesta Chrisiillisen

rakkauden harjoittamisella lähimmäistä koh-
taan ?

los te nyt totteletta ja noudatatta
tätä uskollisesti ; O kuinga suuri teidän
autuudenne silloin on olewa! Silloin le-
wäjää teidän päällänne se Hengi joka o»
kunnian ja Jumalan Hengi. iPet. 4:
Silloin alun Christus uskon kautta tei-
dän sydämmesänne, Eoh. -,: 17.
loin olerca re pvhän -H<-ntfen Len cli,
i.Cor. 3: 16. 6: 19-2C0r.^6:16. SM
tämä on Jumalan lasten totinen korkeus
eli yllMyys , ionga-täyden he myös, niin-
kuin yri Jumalinen Opettaja kirjoittaa,
hämmästyivät omaa Maijestetiänsä ja lw'
niaansa jok., heillä Chrisinxesa on, n»n
ett i he tee Inmalatansa massaan.
Sillä lie tietäwä?, että he owat kallust'
osterur, ~Cor. 6: 20. iPet. 1: 18, l?'
nimittäin Jumalan Pojan merellä, D"
meitä sillä „wrrellänzä on meidän syn"''

,stäin<

170 Pyhan Mikkelin Päiwänä



Mmme pesnyt,' ja tehnyt meidän Ku-
ningaixi ja Papeixi Jumalan ja Hänen

~Wnsä edesä: Hänelle olkoon kunnia ja
„walda, ijankaikkisesta ijankaikkiseen, A-
„men!„ Zlm. Kirj. 1:5, 6.

Rukous.
mikä on ihminen! tttäs niin handä mui<
la ihmisen poika, ettäs hänen niin

Mt sydämmees? Me olemma kukin, toinen toi<

semme kansa, emma muuta kuin syndinen tuhka:
Me emma ole mahdolliset katsomaan ylös taiwaa»seen päin. Mutta Öinä, o Herra! olet armahta«
nnt meidän päällemme ja ottanut huoliaxet Chri-
siuxesa meidän asiastamme- Niin lainaa nyt meil-
le Sinun hywä Henges, 'joka opettaa meidän oi-
kein tundemaan sekä meidän raadslliluudemme että
Ginun kunniallisen annos Chrisiuxesa lesueesa,sen päälle että me täällä mahdaisimme pysyä armo»sa, ja sitte siellä Chrifiuren kautta ja Christuxea
lansa tulla kunniallisjxi tähtzyixi. Amen.

17. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwästa.
Jumala, joka meidän pimeydestä on kutsunut Hänen ihmeelliseen wal-.

keuteensa, lainatkoon meille, että me waellaisimme Hänen armon-
sa kautta puhtaina ja nuhdettomina Chrlstuxen paiwäan asti, täy-
tetyt wanhurffauden hedelmillä, jotta lesuxen Christmen kautta tu-
lemat, Jumalan kunnian' ja ylistynxi. Amen.

AAakastetut Herrasa! Pawali waatii
5/H Philippiläisildä , Phil. 2: 15.
>" »" „Että he olisit laittamattomat ja
Miwakaistt, nuhdettomat Jumalan lap-
set, pahanelkisen ja nurjan sukukunnan
Mellä, joitten seasa heidän piti paistaa,
„ni!nkuin kynttilät maailmasa.,, Näillä
sanoilla tjetäanda» Apostoli Philippiläi-
Be, ettei heidän ainoastansa pitänyt koe-
tella itsiänsä, jos he olit sisällisesti sydäm-
Asansä oikian laatuiset Jumalan edesä,
waan että heidän piti myös panemaan
«ieleensä, että heidän tuli »vilpittömästä
lnjckstä niin kayttä itsiänsä ulkonaisesa
lvaclluxesansa, että heidän menonsa kaut-
ta muut olis taitaneet tulla saatetuin pe-
An ajatuxeen, tulla käätyinja woimal-
lWi kuritetuixi heitä jälkeen seuraamaan.
Kaiken tämän Apostoli täsä toimitta niin
painamilla sanoilla, että siitä taitaan näh-

V

dä, kuinga Hän tahtoo että itsekungin
päähuoli täsä elämäsä pitää tätä silmä-
määrää tarkoittamaan. Heidän, Philip-
piläisten, piti olemaan lairramarromac,
ettei kengään olis taitanut löytä suunta-
syytä moittia heitä yhdesä eli toisesa asia-sa: Mwakaiset, niin että ehkä heihmil-
lisestä heikkoudesta eryä taisit yhdesä eli
toisesa, kuitengin pian taittiin hawaita,
että he yxiwakaisestj »vihaisit pahaa ja
ahkeroitsit hywästä, ja että niinmuodoin
heidän wikansa mämmin tapahduit ihmil-
lifestä heikkoudesta kuin aikomiststa ja syn-
nin herraudesta heisä: Ia nuhdecromar
Jumalan lapset, hywin tieten, että hei-
dän nyt uudensyndvmisen woimasta, pi-
ti osottamaan itsensä Jumalan lapsixi
niin, että heisä taittiin hawaita Jumalan
kuwa ja jälkeen seuraaminen. Tämän-
kaltaisin piti heidän osottamaan itsensä
2 p«-
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pahanilkisen ja nurjan sukukunnan ke-
stellä; sillä heidän ei tullut ajatella siinä
oleman kyllä, että he käytit itsensä hy-
wästi siwiäin seasa, waan heidän piti an-
damaan heidän hywä>t esimerkkina loistaa
siellä kusa tarwittiin. Sen si-wusa kuin Apostoli näi> neuwoo wiljelee
hän päätöxexi tätä wertausta: Niinkuin
tähdet eli taiwaan walkeud-t loistamat
taiwaan lakeudella ja matollansa täyttä-
mät maailman joka muutoin olis pimiä;
niin piti Philippiläisien myös heidän »va-
lollansa loistamaan muiden ihmisten edess
jotka olit synnin pimeydesä, sen päälle
että nämätkm, niinkuin hekin, olis tulleet
»valkeuden lapsixi, jos he maan ei olis sei-
soneet »valkeutta »vastaan joka heidän ede-
fänsä loisti ja heihin tungeis itstänsä.

Mitä nyt Pawali käskee Philippiläi-
sille se sama on itsekungin uffowaisen wel-
wollisuus. Mutta siinä samasa, niinkuin
kaikesa muusakin, on meillä täydellisin ku-
«va ja esimerkki meidän Herrasamme ja
Wavahtajalamme lesuxesa Christuxesa.
Ia niinmuodoinkuin me erinomattciin löy-
dämmä läsnä olewaisesta pyhästä Ewan-
geliumista, kuinga oikein Hän on wael-
danut myös keffellä Hänen salaisia »vihol-
lisiansa, sillä ei he tahtoneet wiholisixi
näkyä, ja kuinga ihanasti Hän on an-
danut walkeudensa loistaa; niin emmä
tahdo me andaa tämän tilan päästä käsi-
stämme ilman että siitä hyödyttää mei-
tämme, seurataxemme welwollisesti Her-
ran lesuxen esikuwaa. Mutta edellä ka-
ikkia rutoiltamme lumalalda Hänen Hen-gensä tansawaikuttamista ja wäkewälä
siunausta Hänen sanallensa meidän sielus-samme. Sitä me rukoilemme: Isä mei-
dän joka tc.

Ewangelimni, Luk. 14:1-11.
/siihen aikaan tapahdui, että Icsns tuli yhden

Phariftusten päämiehen huoneeseen Sabba»

thina rnille. ,Ia he w«rtioitsit Händä. 2.
katso! siinä oli »vesitautinen ihminen Hänen ede>sä»sä. 3. Niin I?sns wastaten sanoi bainMe.neille i« Phal,fenxi'le / Sopiiko Gabbathina Pl>>randaa? Niin he wailkenit, 4. Mutta Hän
peis f,a's,ccn, paransi häne,, j>i pZDi mencmäzi,.
5. Ia Hau salwi «vastaten heille.- Kencngn teistan«uta cli <iass nitlw kaiwoon,- eikö hän kohta <3,,h,päiwänn handä nlöista? 6. Ia e! he tain,
nect Händä tähän wasiats. 7. Mutta Hän
wjeraille wertauxen, koska Hän ymmälii kuing,,
he walitsit ylimmäisiä issumita, sanoden heille,>
8> Kostas jsldakulda häihin kutsuttu olet,
ist» ylimmäiseen sijaan, ettei joku knnnialliscM
sinua ole häneldä kutsuttu. 9. Ia tulee se, jol»
sinun ja hänen on kutsunut, ja sano? sinulle: An-
na tälle sijaa ja niin sinä! häpiällä menet alemW
istumaa»: 12. Mutta kossas kutsuttu oltt, ui,!,
mene ja istu alimmaiseen sijaan, että se ,,<

nu» kutsunut on, tulis ja sanois sinulle: MM,,
ni! nouse ylommä: silloin un sinulle f«nnia «ii.-
den eliesä, jotka ynnä kansas attrioitsewat. n,S!<
lä jokainen joka itsens ylondää, se aletaan, j«
joka itsens alendaa, se ylötään.

Tertin johdaturen jälkeen pitää tnl-
la erällä eteen asetettamaan tutkisteli
waxi:

Christuren waessusta kessellä s)ä.
nen salaisia wihollissansa, jon-
ga Hän uffowaisillensa, on M
tänvt esimerkki.

i. Rakkaudesa.
2. N?ijsaudesa.
3. Iloisesa ja mjeluisesa hap

joiccamisesa, ja
4. Msrakendawaisesa RanMymil

M.
,/Opeta Sinä Herra meitä tekemään

„Sinun tahtos jälkeen, ja Sinun lnM
,/Hengeö wjeköön meitä aina sitä tasaista
„tietä myöden, ettemmä me mahdais M
„k ta eikä oikialle eikä »vasemmalle puo<
„lelle, waan niin osottaa itsemme olewan
„Sinun jälkeen seuraajas, että nekin,
„ka ei wjelä Sinua ratasta, tulisit <M
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Mkuutetuixi, eitä me rakastamme Sinua
„itft Yösä ja totuudesa, ja meidän warl-
„luremme kautta saisit piston omaantun-
z,dw! fa, joka heitä kurittais parandamaan

sa ja seuraamaan meitä kaikesa
„hywasä. Vjunaa sitä warten Sanas tät-
ilä hetkessä, Sinun ninus ja kunnias täH-
„den- Am en.

Tutkitldo.
Edellinen Osa.

meidän Ewangefiumimme alusa
luemma me: „Sijhen aikaan tapah-

tui, että lesus tuli yhden Plpriseusten
„Päamjehen huoneeseen Vabbathina ru-
„c.!le, ja he wartioitsit Händä.,, Tästä
me näemme, rakastelu Herrasa ! että le-sus nyt oli keskellä Hänen salassa wi-
hoWansa, Sillä ulkonaisen muodon suh-
teen ei näkynyt täsä muuta kuin rakka-
utta ja ystäwallisyyttä I susta kohtaan,
M Hän tuli kutsttturi rualle yhdeldä
Phariseusten Mmmäiseldä, ja tämä työ
fiti näkyä sildä, juuri kuin lesusta olis
Betty niin rakkaana ja siinä armoja et-
ti Händä kernaasti tahdottijn seurohinsa.Siihen tygö oli nyt Sabbctthl, ja Pää-mies oli kutsunut monoa muutakin tygön-ss. Nyt saattais ajatella, että joka mjes
halais ylösrakennusta Herran lemxenterweellisen puheen kautta. Mutta me
luemma: Ia he wartioitsit Händä, se»n, sekä Päämjes joka lesuxen kutsui ru-
ake, että myös munt wjeraat, käänsi-
vät sydämmenia, mjelenlä ja ajaturensaWn, kuinga he olisi- löytäneet eli ha-
vainneet jotaan lesuxen mnoisa ja töisä
>°ta he olisit taitaneet nioit:ia, tehdaxen-
I» Händä sen kautta ssans lda »vihatta-
lvari, eli saadarensa myös Händä kan-
nelten all? ja sitte paiwildä pois.
pahasti mjeldyneet nämat olit sydämmi-

sänsä. Tämä nyt ei ollut salattu meidän
Wapahtajaldamme, „silläHan tunsi ka-
„ikki ja ei tarwmmtt että joku olis ihmi-sestä todistanut, sillä Hän tjcst mitä
„il)miscsä oli-,, loh. 2: 24, 25. Mut-
ta ei Hän huolinut siitä peitetystä wlha-
sta, waan meni Hänen salaisten wiha-mjestensä tygö.

Me näemmä niinmuodoin siitä Hä-nen rakkaudensa että Hän tuli Päämje-
hen huoneeseen, juuri kuin Hän ei olis
tietänyt heidän wiha-aikeistansa. Hän
ruveis attrleitsemaan ehkä Hänellä oli pal-
jahia wihamjehiä ymbärillänsä. Muutoin
niin tuopi luonnollinen oma »rakkaus senmyötänsä, että ihminen kammoo ja wält-
telce kansakäymistä »vihollistensa kansa,
ja sitä wastaan pyytää oleskella ystams-

insä luona; eikä tämä ole moitittawa
kuin asian haarat sen myödenandawat jase tapahtuu oikiasa päälletarkoituxesa. Mut-
ta Christuxesa oli puhdas, wilpitöin,wia-
toin, uskollinen, palama ja sydämmellinen
rakkaus kaikkein ihmisten sieluja kohtaan.Hän ellä joka meitä rakasti kosta me wje-
la Hänen wihollisensa olimma, oli myös
nyt rakkaus pernstusna,jongalähden Hän
ilman kammomista meni wihollistensa se-
kaan ja niinmuodoin ei laimilyönyt tilaa
että pitää heidän kansansa kansakäymistä,sen päälle että Hän olis anom ut walkeu-
densa loistaa heidängin seasansa, ja että
heillä wähindäkin ei olis ollut sotaan jol-
la he olisit saattaneet itsensä syyttöminsanoa.

Ia niinmuodoin kuin lesuxen rak-
kaus, niinkuin sanottu on, oli perustus
Hänen kansakäymiseens wihollistensa kan-sa, niin ei myös nyt näkynyt HäncsH
merkkiäkään että Hänellä olis ollltt joku
»vastahakoisuus niitä kohtaan jotka Hänen
olit kutsuneet eli myös muita kutsututta
3 koh-
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kohtaan. Joku muu, keskellä hänen sa-
lajsm wihollisiansa, olis kyllä saattanut
sanoisansH jakäytöxisänsä andaahawaitaettä hän tjesi heidän hgijyydensä ja pa-
han mjelensä. Jos joku muu myös olis
saanut niin suuren tilan, kuin meidän
Vapahtajamme sai, ja olis niin helposti
saattanut kuin meidän Vapahtajamme,
niin olis hän kaiketi asettanut wihollisian,
sa wastaan itsensä ja julkisesti saattanut
heidän HZpiään. Mutta katso! meidän
Vapahtajamme oli täsä niinkuin lam-
mas sutten keskellä- Hänesä on sula hil-
jaisuus, hywä tahto ja siweys; ja ehkä
Hän töillä ja sanoilla nuhtelee wihollisi-ansa, niin on kuitengin Hänen nuhtelemi-sensa peitetty sulalla rakkaudella, niin et-
tä h> idän enämmin täydyi häwetä sydäm-
mesänsa ja olis pitänyt siitä johdalettaa
parannureen, engmmin, sanon minä, kuin
he ulkonaisesti tulit häwästyiri, ja niin-
muodoin ei saattaneet ottaa syystä tilaa
suurembaan narkMyreen.

Täsä nyt Wapahtaja on jättänyt
meille esikuwan,, että meillä, niinkuin Hä-
nellä, pitää olemaan meidän warustuxem-
me totisesa ja sydämmellisesä rakkaudesa.
Siitä samasta ei meidän pidä andamaan
meitämme karkotettaa, kosta Jumalan e-
deskatsomistn kautta tapahtuu, että mei-
dän pitää olemaankeskellä maailman lap-
sia ja niiden seasa jotka owat meidän sa-
laiset wihamjehemme. Ei Herra lesus
andanut eikä Isännälle eikä wjerahille
yhtäkään tilaa ja syytä jonga tähden hei-
dän Händä olis pitänyt wihata: Heidän
bäiiyydensa ja suuri kateudensa, eikä mi-
kään muu, ylössytytti heidän wihansa,
ehkä heidän paljo enämmin olis pitänyt
rakastaa lesusta sen paljon hywän tähden
kuin Hän heille oli osottanut. Samal-
la tawalla pitää meidängin kaikkein woi-

maimme jälkeen tekemään kaikille ihmisillehywää, eikä milloingaan tjeten tahtoinandamaan kellengään tilaa wihaan meitäkohtaan. Mutta meidän ei pidä kuiten,
gaan, ehkä me näin itsemme käytämme,
oudostumaan, kosta me hawaitsemme että
muut owat pahasti mjeldyneet meitä wa.
staan, waan meidän pitää olemaan kär-
siwälliset senkaltaisten kansa / ja sitä enäm-
min etsimään heidän parannustansa ja
autuuttansa, jota enämmin he heidän su,
unnattoman wihansa kautta owat waara-sa tulemaan ijcmkaikkisesti onnettomifi.
Tasä tulee meidän »varustaa- mettämme
Christuxen mjelellä ja itse-tyosa osottaa
heitä kohtaan sitä, kuin heildä enimmD
puuttuu, nimittäin sydammellistä ja wil,
pitöindä rakkautta ja ystäwyytta, kuin
myös kandamaan heitä kohtaan senkalta,
ista sydändä, jjelua ja mjeltä, joka ei
muuta etsi kuin heidän parastansa ja e,
rino maltain heidän sjelumsa totista hyö-
dytystä: Silloin köytamma me itsemme
niinkuin Christuxen totiset jälkeen seuraa-
jat. Kansakäymiseensä »vihollistensa kan-
sa on Herra lesus myös jättänyt meille
estkuwan

Toinen Osa.
HWsaudesa. Wijsaushän st oli M

kosta nyt jokainen wartioitsi lesu»
sta niin Hän kuitengin käytti itsensä juu-
ri kuin Hän ei olis tjennyt mMbään sen-
kaltaisesta pahuudesta. Hänen wijsaudens
loisti kaikesa siinä rakkaudesa ja hiljaismi'
desa josta me tähän asti olemma puhu/
neet. /,Kuka wijsas ja taitama on tei-
„dän seasanne, se osottakoon hywalU M
„nollansa hänen työnsä wijsauden »My-
„desä„ ftnoo Jakob lak. 3: i3. ja ft"
raawaistsa 17 wärsysä: wijsaus on rau-
hallinen ja siwiä.

Eri'
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Erinomattain osotti Christus wijsau-
Phariseusten petollisen toimellisuu-

Ve» ja häly' kamaluuden suhteen. He
luulit marsin taitamasi» toimittaneensa a-
siansa. Kamaluudesta peittiwät he wi-
hansa teetcldyllä ystäwälli yyoellä siinä
että kutsuit Hä!'en attrioi semaan. Ka-
w luudesta he tämän teit Sablwthina.
KawiTluudesta he toimittiwat saapuiile we-
sitautisen ihmisen, ionga piti olemaan Her-
ran Hefuxen edesa juuri kuin hän ilses-
Mä c'is tänne tullut. Sentähden sanoo
Cwangelista: Ia katso! ssmä oli wesi-
caucincn ihminen Hänen edcsänsa. Mut-
ta tämä kaikki oli neuwo? piteestä tehty,
siinä päall että, kuin Hcr-
«l!a lesuxella e, ollut heildä mitään pa-
haa kosta h? Hä? ell' 0-

sotit kaiken kunnian ja ystawäNisyyden,
Hän sitä olis rohj-nnut pa-
lajaa Vabdathma tämän wcsitauttsen
ihmiftn, joka työ Sabbathnta,oli kuiten-
gm Phariseustm säätyjä massaan. Sil-
la Ke pidit parardamisen Sab-
bathi! päiwänä Savbathin rikkomisena,
erinomattain jos tauti ei ollut niin mää-
rällinen että sitä ei olis ennätetty paran,
daa junakin muuna päiwänä. Jos nyt
H"rra lesus ei olis parandanut tätä sai-
rasta, niin he olisit saattaneet ajatella et-
tä' Hän ei moinut sitä tehdä ja että Hä-
nen tunnustähtensä ja ihmeensä olit niin-
nillodoin sula petturi'muoto; eli myös 0-
listt lie saattaneet ajatella, että Hän kam-
Moi heidän ylhäisiä pekoniansa, ja teki
töitänsä ainoastansa yxikerlaisen Kansan
»ahden, jonga tähden Hänen jhmetpönsä
t> tjetämdaneet että Hän oli totine' Pro-fbeta sillä senkaltaisen ei tullut peljätä ke-

Sltä massaan jos lesus nyt
?!is parandanut sen wesitautisen ihmisen
>°ka saapuilla oli, niin he olit jo päättä-

neet että tehdä Hänen Kansalda wihal-
tawaxi, niinimiodoin kuin Hän paransi
Sabbcuhma, ja jos mahdollinen olis ollut,
min he mj lit saattaa Hänen kokonansa
onnettomuuteen niinkuin julkisen Sabba-
thin rikkojan ja ylönkalsojan.

K ui? gas meidän Napohtojamme koh-
tais nyt tätä kamaluutta ja häijyyttä?
lesus wastaten sanoi 2.ainoppeneille ja
phariseuxille: Sopikoo Sabbarhina pa-
randaa? Tala taas on todistus Hänen
wijsaudcstansa, koffa Hän näki heidän
sydämmenfä pohjaan, ja annoi heidän ym-
märtää, että Hän tjcsi kaikki mitä hei-
dän mjelesänsä makais. Sillä wissauden
omainen asia se on että edestuoda walke-
uteen mitä salattu on ja että ilmoittaa
sydämnien aiwoicnxec, nmckuin Pawali
puhuu; i Cor. 4: 5.

Sitte seisoo TeNilä: että he waikke-
nir. Myös tämä oli kamaluus. Sillä
he olisit kernaasti sanoneet: Ei se ole oi-
kein : Sinä olet tehnyt määrin sijnä että
Slnä tähän asti olet paranLcmut Sab-
bathina: Mutta tällä tawalla he olisit es-
täneet aikeensa, niinmuodoin kuin he juu-
ri tahdoit että Hän nyt olis tehnyt sen
kuin he pidit tumattomana, että he kai-
kin siitä olisit saattane?? todistaa: Näin
mjelit he saada asian hända massaan, ja
saada Hänen, jos ei kokonansa päiwildä
poijcs, , iin klntengm yhteisen Kansan «vi-
han ja ylönkatseen alle- Sentähden he
waikkenit, ja odotit haluisesti että Hän
nyt oli' rohjennut parandaa sen »vesitau-
tisen ihmisen.

Mutta mitäs teki meidän Vapahta-
jamme Hänen lvijsaudesansa? „Hän ru-
„peis häneen, paransi hänen ja päästi
„mf»>emään.„ Sen jälkeen Hän „sanoi
„waftaten heille: Kenengä teistä ncm'a e-
z,li aasi putoo kalmoon, eikö hän lohta

„Sab-
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„Sabbalhin päiwanä hända ylösota? Ia
„ei he tainneet Handä tähän wasictta.,,
Näin Icsuxen wijsaus ylitsewoilti heidän
kawaluudensa ja häijyytensä. Täsä ofot-
ti wijsaus itsensä siinä, että Hän ensin
teki Jumalallisen työnsä «vesitautista koh,
taan, ja sitte edeswastais itsensä sanoil-lansa niin, että ne jotka ensin ei tahto-
neet wastata,nyt ei taitaneet, waan täy-
dyit waiketa.

Akk! että me kaikin oppisimme tä-
män wijsauden! Akk! että me ensin itse-
työsä makuuttaisimme ihmiset meidän tö-
illämme siitä, että Jumala totisesti asuu
meisä, on ja waeldaa meisä! Niin sitte
meidän sanamme olisit sitä »voimallisem-
mat häpiään saattamaan ja ylitsewoitta-
maan totuuden wihollisia heidän omisa-
tunnoiftnsa, jos ei kokonansa käändämään
heitä. Akk! Herra opettakoon meille kai-
kille senkaltaisen wijsauden, jofa Hän
meille on jättänyt niin suuren ja ihanan
esikuwan l Mutta meidän Vapahtajamme
sn myös waeldaisansa wihsllistensa kes-
kellä andanut meille merkillisen esikuwan

Kolmas Osa,
ja mjeluisesa Hywän harjoitta-

misesa. Sen hawaitstmma me eri-
nomattain jo edestuoduista Textin sanoista:
„Hän rupeis häneen, paransi hänen ja
~paästi menemään.,, Totisesti, Herran
lesuxen Maijesteti ja kunnia loistaa täsä
m kaikin paikon Hänen lumalallisisa töi-
sänsä, erinomaisesti siinä, että Hän niin
iloisna ja pelkämatöinna teki ne kaiken
Kansan edesä, ja että Hän ne teki samal-
la mjeluisuudella ja ilolla ehkä Hän tjesi
olemansa wihollisienia seasa. Se silmi-
nahtäwä waara joka Händä silloin uhkais,
ei langettanut Hänen rohkeuttansa. Sij-
nä Hän on jättänyt meille sangen kun«
mallisen esikuwan, että meillä ei ainoas-

tansa pidä olemaan lapsillinen uffallus Ju-malan päälle, ja siinä tekemään mitäHänelle otollinen on; waan että meidänmyös pitää osottamaan ihmisten edcsH sen-
kaltainen rohkeus ettemma me laimilyLZ
hywän tekemistä fentähden, että muut il-
man syytä wihaawat ja hawaisewät mei-
tä fentähden. Kuitengin ei tule meidän
Hellaa, että tämän rohkeuden aina pitaa
olemaan yhdistetyn wijsauden kansa, niin
että oikein osataan päättää, jos Juma-
lan kunnia ja meidän lähimäiscmme hyö-
dytys meildä siinä eli siinä tilasa waa-
tij senkaltaista hywän harjoittamista. Mu-
utoin saatetaan enämmin ärsyttää kuin
parandaa eli ylösrakendaa muita sen kaut»
ta, kosta kuirengin meidän hywyydemnit
ei ikaäs pidä andamaan syytä häwäis-
tyxeen, waan aina joutumaan lähimmäi-sen totiseri hywari ja Jumalan nimen y<
listyrexi. Me seuraamme fentähden oi-
kein meidän Vapahtajaamme Hänen mje<
luiscsa ja iloiftsa hywän harjoittamisesan-
sa, kosta me myös hywää harjoittaiftM'
me yhdistämmä stn wijsauden kansa- Sil'
loin ei se tee asiaan, jos ihmiset hawäi-
sisttkin ja panettelisit meitä sen tähden,
niinkuin he teit Vapahtajalle.

< Pääliseri pitää meidän ottaa tarkkM
merkkijn, että se kadotlawainen ulkolck
laisuus tekee sen pää-huolerensa että ha«
mahdais ottaa päällensä hywäin-tapain
muodon ja marjon, niinkauwan kuin ol<
laan ja asuskellaan niiden seasa jotka HY-
wia-tapoja kijttäwat ja fuuntastuwat,
mutta andaa sen hywän muodon ja näön
mennä tjehensä, niinpian kuin tullaan
niiden seuraan jotka hywia-tapoja
wat. Saadaxensa heidän ystäwyyttansn,
tullaxensa heildä kunnioitetuxi, ja »M
muodoin ihmisten-pelwon ja ihm!sten-M
tyxen tähden, tehdään itsensä heidän kai/
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taistrensa. Senkaltaisia ulkokullatuista
löytyy ylönpaljo. Jumala päästäköön
heistä meidän l

Myös niillä jotka totisesti rakastamat
hywäs, on suuri haitta omasta sydäm-
Nstänsä siinä, että se kernaasti tahtoo
peljätä maailmata ja niitä jotka hywää
wihaawat. Sentähden pitää heidän lu-
mlalda rukoileiMnn whkiata ja iloista
ustoa, senpäälle ettei he mahdais langeta
ulkokullaisuuteen, waan sitä wastaan kun-
nioittaa lumalata siliä että he kernaasti
ottamat päällensä jakärsimät ihmisten wi-
B, eikä milloingaan herkiä sentähden
Christillisyyden harjoituxesta, waan pikem-
min, niinkuin me jo olemma kuulleet Phil,
z: is-, paistawar niinkuin kynttilät pa-
hanelkisen ja nurjan sukukunnan keskel-
lä ja loistamat waelluxellansa itse totuu-
den wihollistengin edefä. Että saattaa
M tehdä, niin asettakamme usein mei-
dän eteenj kuinga Herra Ze,
siis iloisesti ja mjeluisesti hynM teki myös
leskellä Hänen wihollisiansa: Harjoitta-mme meitämme kaikisa tiloisa, siinäHända jälistäseuraamaan, niin me saa«n«w hamaita että tämä on wäkewa wä,
lilappale edellämainittuun asiaan. Wih-doin on myös meidän Wapahtajamme,
Mldaisansa wihollistensg keskellä jättä-
nyt meille esikuwan

Neljäs Osa.
Alosrakendawaisesa kansakäymisesi. To«

si on: Kaikki mitä Herra lesusHui ja teki, oli ylösrakendawainen ja
saatti tulla muille ylösrakennuxexi: Ia">m oli myös täsä kaikki se ylösrakenda-
>v«!',en kuin me tähän asti olemina kuul-leet siitä mitenga Hän käytti itsenjä Pha-llseuna jaKirjan opveneita kohtaan. Mut-ta täsä me erinomattain heitämme silmän Z

sille ylösrakendawaiselle puheelle jonga
Hän piti attrloitesansa heidän kansansa.Siitä me luemma meidän Textisämme:
„Mutta Hän sanoi wjeraille wertauxen,
„koffa Hän ymmärsi kuinga he walitsit

istumita, sanoden heille: Kos-
„kas joldakulda häihin kutsuttu olet, niin
„älä istu ylimmäiseen sijaan, ettei joku
„kulinialllsembi sinua ole häneldck kutsut-
„tu. Ia tulee se joka sinun ja hänen
„on kutsunut, ja sanoo sinulle: anna täl-
„le sijaa, niin sinä hapiallä menet a-
„lemma istumaan. Mutta koffas kutsut-
„tu olet, niin mene ja istu alimmaiseen
„sijaan, että se joka sinun kutsunut on,
„tulis ja sanois sinulle: Mäwäni nouse„ylömmä: silloin oy sinulle kunnia mi-
„den edesä, jotka ynnä kansas attrioitse-„wat. Silla jokainen joka itsens ylön-
„dää, se aletaan; ja joka itsens alendaa,„se ylötaan.,, Totisesti oli se ilkiä näh-
dä että itsekukin wjeraista tahdoi nyt at«
trioitesansa istua ylinnä. lesuxen tar-
kat silmät hawaitsit sen hywiu kyllä. Tä-
mä tyhmä ylpeys ja joutawa mielen pai,sumus Phariseuxisa annoi nyt lesuxelle
tilan Hänen ylösrakendawaiseen puhee-seensa. Mutta niinmuodoin kuin Hänen
rakkaudensa ja suuri wijsaudensa, joista
molemmista me jo olemma puhuneet, ta-sa tilasa ei myöden ondanut että julki-
sesti hawäistä niitä ylpeitä wieraita, ja
wjelä wähemmin, selkiämmän nuhtelemasen kautta ylösherättaä heidän wälillänsH
jongun pahendawaisen toran ja riidan, eli
että hukkaan saattaa heidän etiämmin
närkästymään, kosta he kuitengin io olit
kyllä häwäistyt wesitautisen ihmisen p«-
randamisen ja lesuxen rohkian edesmas»
tcmxcn kautta; niin kaiken tämän tähdeneteenasettaa Hän puheensa wertaMn ta-
ivalla. Täsä ei ollut Wt waan tawal-

linen

17717. Sunnuntai Kolminaisuuden Päiwästä.



linen attria. Kuitengin Hän sanoo: Ros-
„kas jHldakulda häihin kucsucm olet :c.
Siitä olis itsekukin- taitanut ottaa itsellen-
sä opin, niin paljo kuin hänen tilansa
suhteen hänen osaxensa lnli.

Mutta meidän tulee tjetä, että tä-
mä , niinkuin myös kaikki muut lesuxen
«vertauxet, tarkoittaa Jumalan waldakun-
daa ja ei ainoastansa tätä yhteistä elä-
mää. Hänen puheensa päätös todistaa
tästä Yloäkyllä, sillä Hän sanoo: „lo-
„kainen joka itsensä ylöndää, se aletaan;
~ja joka itftns alendaa, se ylötäan-,, Tä-
mä lesuxen puhe on siis sangen ihanasti
ylösrakendawainen, kosta itsekukin usko-
wainen tästä oppij pitämään itsensä pie,
ninnä ja halwimia Jumalan waldakun-
nasa, josta lawiammalda puhuttijn wij-
meisnä Mikkelin Päiwäna.

Minun tulee täsä tilafa ylipään pan-
«a merkkijn, että Herra lesus wihollis-
tensa, Phariseusten ja Kirjanoppeneitten,
pahoista puheista ja töistä, on ottanut ti-
lan pitaäxensa niitä sangen hyödyllisiä ja
ihanita puheita, joika owat tulleet Ewan-
gelistereildä kirjoitetuixi- Siinä Hän taas
on andanut meille julkisen esikuwan, ku-
mga kaukana se pitää meistä olemaan,
että me laimilöisimme soweliat ja ylösra-
kendawaiset puheet pahain ihmisten täh,
den, ja että meidän sitä wastaan pitää
pikemmin ottamaan tilan, itse totuuden

wihamjesten pahanknrisist« sanoista ja käy-
töxistä 5 että osottaa heille jotakin parein,
data, ja että ylösrakendaa meidän lähim-mäistämme meidän ttrweellisellä puheellam-
me.

Niin mengäät nyt minun Sanan-
kuuliani, ja osottakaat aina edespäin tei>
dän waelluxellanne kaikkein ihmisten sea»sa, joiden kansa teidän täytyy kutsumisen-
ne tähden oleskella; osottakaat teidän me-
nollanne itse totuuden «vihollisia kohtaan,
että te tarkasti oletta peräänajatellect ja
hywaxenne käyttäneet sitä rakkautta, M
wiffautta, sitä iloista ja mieluista hywän
harjoittamista, ja niitä ylösrakendawaisia
puheita, joihin Herra lesus on jättänyt
teille ihanan esikuwan waelluxeiansa kes-
kellä Hänen salaisia «vihollisiansa. Niin
pysyttä myös te laittamattomina ja yli-
wakaisma ja nuhdettomina Jumalan lap-
sina, sen pahanelkisen ja nurjan sukukun-
nan keskellä, jonga keskellä teidängin tulee
loistaa niinkuin walkeus maailmasss.

Rukous.
lesu t Siunaa nämät sanat meidän s<e<

*>/ luisamnie, ia aseta itses Henges kautta mei<
dän eteemme esikuwan kaikelle meidän waeWel'
lemme, sen päälle eltä Sinun nimes mahdais
meidän kauttamme tulla kuunwiteturi kaikesa !»«<

>än menosamme ja kaikisa meidän sanoisamM
kainaa meille sijhen Sinun Jumalallinen ar>!!»l
iankaikkisen kunnias tähden! Amen.

18. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwästä.
Jumala, joka kaski walkeuden pimeydestä paistaa, Hän loistakoon ar«

mo-walollansa meidän sydämmesamme Sanansa saarnan kautta,
ja lainatkoon meille tahtonsa tunnon kaikesa hengellisesä wtjsaudch

' ja
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ja ymmärryresä, että me mahdaisimme waeldaa mahdollisesti Herral-
le mjelihywäxi, ja hedelmälliset olla kalkisa hywisä töisa. lisäytä Ju-
malan tundelnisesa, ja wahwistettaa kaikella waellä. Hänen kunni'
allisen woimansa jälkeen. Amen.

Herrasi» l Se on tjctty,
3?A että niinkuin Pyhä Raamattu Kir-
R/ Mnfa suhteen jaetaan Wanhaan

jo Uuteen Testamenttiin, niin se sisälle
pitonsa suhteen jaetaan L.akijn ja ,<E-
„wangeliumiin. Laixi kutsutaan se Raa-
„matun oppi, joka eteenaftttaa mitä Iu-
Mla meildä waatij, ja sanoo mitä mei-
„dän pitaa tekemään ja mingä kaltaiset
„meidän olemaan pitää.,, Mutta Ewan-
Mumilla ymmärrämmä me „stn opin
„joka puhuu armosta lesuxesa Christuxe-„sa, Joka meidän edestämme on täyttä-
nyt lain meidän autuudexemme ja wje»
„lä täyttää stn meisä.,, Samalla ta.
walla ymmärrämmä me Ewangeliumil-
la Opin ustosta tämän meidän Wapah,
tajamme päälle, jonga kautta me saam-
ina osan, siinä wapahtajalda ansaitu-sa armosa: Tähän samaan kuuluu myös
Vppi autuuden wälikappaleista. Että
oikein ymmärtää mikä Laki ja mikä E-
wangeliumi on, se on niin tarpeellinen
totuuden tunnoxi, ettei kengään, joka ej
tiedä mikä Laki jamikä Ewangelwmi on, eli
ei taida eroittaa niitä toisistansa, taida
syystä kerskata siitä, että hän on oikein
tullut ymmärtämään Jumalan Sanaa
joka Pyhajä Raamatusa seisoo edespan-
duno.

Mutta pitää tjettämaän, että tjeto onkahtalainen Luonnollinen ja Hengellinen,
luonnollinen rjeco on se jongakaändyma-
töin ihminen luonnollisella ymmarryrellansa
s"a jakäsittää, kosta joku oppi hänen eteen-sä asetetaan. HengellinenHero Mä was-

?

taan on se, jonga ihminen, ej juuri ilman
wälikappaleta, waan tawalliststi saa Py-
häida Hengeldä Sanan kautta, jonga
kautta Pyhä Hengi niin ylöswalaisee hä-
nen ymmarryrensä, että hän duomitste
hengelliset asiat hengellisesti, niinkuin
Pawali puhuu i Cor- 2: 13. ja heti senpäälle 14 w. todistaa, että luonnollinen
ihminen, se on Lutheruxen selityxen jäl-
keen senkaltainen ihminen „kuin ihminen
„on ilman armoa, ehkä hän olis kuinga
„sukkela kaikella järjellänsa, taidollansa,
„mjelellänsä ja woimallansa niin ej han
„kuittngaan ymmärrä niitä kuin Juma-
„lan Hengen owat, M ne owat hänel-,le hulluus, ja e, taida käsittää, sillä
„ne hengellisesti duomitaan:,, Ia siihenej ole kengään muu sowelias kuin hen-
gellinen ihminen, se ihminen jolla on Ju-
malan Hengi. Tästä Pawalin opista tai-
taa itsekukin helposti päättää, että me
emmä taida oikein ymmärtää eikä Lakia
eikä Ewangeliumita, ja wjela wätzemminsittekin sitä jälkimäistä, josemma me Ju-
malan sanasta etsi sen oikiata ymmär-
rystä, ja Jumalan Hengi ylöswalaise
meidän sydändämme käsittämään sanaa,
ei lihan waan Hengen mjelcn ja ymmär-
ryxen jälkeen. Minä toiwon että meidän
pitää tulemaan tästä asiasta paremmin
wakuutetuixi meidän Ewcmgeliumi- T xtis-
tämme. Awuxihuutakamme ensin Ju-malala, että Hän siihen lainais meille
Jumalallisen armonsa. Sitä me rukoi-
lemme Herran Rukouxella: Isä meidän:c.
2 Ewan-
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Ewangeliumi, Matth. 22:34- 46.
/siihen aikaan koff« Phariseuret sen kuulit että
'V lesus oli Sndduseusten suun tukkinut, to-
konnuit he yhteen. 35. I» yri lain Opettaja
heistä, kysyi häncldä, kjusaten Händä ja sanoi. 36.
Mestari kuka on suurin Laisa? 37. Niin
lesus sanoi hänelle: Sinun pitää rakastamaan
sinun Herraas lumalatas, kaikesta sinun sydäm<
mestäs, ja kaikesta ssnnn sielustas, ja kaikesta fi»
«un mjelestäs. 38» Tämä on ensimmäinen ja suu»
lin Käskn. 39. Toinen on tämänfaltowen: S'<
nun pitää rakastamaan sinun Mhimmäistäs, niin»
luin itse sinuas. 4c?. Nnsä kahdesa Käsknla ka<
ikki laki ja Prophetat rippuwar. 41. Kosta PKo»
rifturet koosa olit, fysni' heildä lesus: 42. Gn-
lioden: Mira teille näkyy Christnressa? Kenengä
Poika Hän on? He sanoit Hänelle Oawidin. 43.
Hän sanoi heille: Kuinaa siis Dawid kutsuu H en-
-s?fä Hänen Herraxi? sanoden.» 44. Herra sanoi
minun Herralleni- Istu minun oikialle kädelleni,
siihen asti kuin minä panen sinun wihollises sinun
jalkais astinlaudari. 45. Jos nyt Dawid kutsuu
Hänen Hcrrari, kuinqassa Hän on hänen Poikan»
sa? 46. Ia ei keuaäan tainnut Händä mitään
wastata: «i myös yrikäau rohjennut sen päiwän
perästä Häneldä enämbäta kysyä.'

Pyhästä Ewangeliumt-
fta, tahdomma me Herran nimeen eteen-
asettaa tutkisteldawari:

Lain ja Cwangeltumm Vdinta.
Ia sanoa

1. Ruinga se ei tule T,uonnollisetda
ihnuseldä käsicerpxi.

2. Ruinga firä wastaan -HenyeUinen
ihminere seu saman itsetyäsH mais-
ta ja tundee.
„Herra lesu! Me tjedckmme että

„3aki on Mosexen kautta annettu; Ar-
„mo ja totuus on tullut Sinun kauctas.
„Akk niin auta nyt meitä Sinun armol-
„las, senpäälle että me Sinun kauttas
„mahdaisimme oppia tundemaan totuuden,
„oikein ymmärtää sekä Lain että Ewan,

ja käyttää ne molemmat mei-

„dän hyödytyxexemme, siinä järjestyresa'
~jonga Humala on eteenkirjoittcmutl,,
Amen.

Tuttindo.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa! Koko meidän E-
wangeliumi-textimlne todistaa siitä

josta me nyt meidän tutkindomme Edelli»
sesH Osasa tahdomme puhua, nimit-
täin , että ~ft luonnollinen ihminen on
„sokia ja taitamatoin sekä. Laisa että E-
„wangeliumisa, eikä ymmärrä ei Lain eilä
„Ewangeliumin Ne joidenkan-sa Herralla lesurella Ewangsliumisa oli
tekemisiä, ei suingaan olleet senkaltaiset
joilda luonnollista ymmärrystä puuttui,
ettei he luonnollisesti olis taitaneet asioita
ymmärtää: ei heildä myöskään lapsuude-
sta saakka ollut puuttunut opetusta, nii»
että he suuren taitamattomuudensa ta'l)<
den olisit olleet ymmärtämättömät Raa-
matufa. Herralla lesuxella oli tasa Hä-
nen edesänsä Pharileuxet ja Kirjanoppt,

senkaltaiset mjehet jotka kckwit mui-
den edelle yhteisesti ymmärryresä, ja st»
siwuia erinomattain opifa jssta he nuo<
ruudesta altain ahkeroitstt. Mutta kaiken
tämän siwusa olit he kuitengin paljaat
luonnolliset ihmiset, jotka wjelä ei olleet
ylöswalaistut Pyhälda Hengeldä. Sm
kuin he tjesit ja ymmärsit, sen he tiesit
niin awaralta kuin se taisi tapahtua jar-
M ja heidän luonnoMen ymmärryrensa
woimilla. Ehkä he myös luulit itsensä
taltawammiri kuin Sadduseuret olit, M
den simn Christus oli tukkinut, niin kui-
tengin sowei heihin se mitä Christus o!>
sanonut w. 29. Sadduseuxille: te efvc-
tä ja että tjedä Raamatulta eikä
malan woimaa. Se oli kaukana Pha/
tistuxtsta ja Kirjan oppeneista että he on-
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! sst pitäneet itsensä nain ymmärtämättömi- ,
nä. Me näemmä sen Ewcmgeliumista ko- «
sta siinä seisoo : Rosta Phariseurer sen !
hiulic että lesus oli Sadduseusten suun ,
tuNnur, kokonnuir he yhteen, ja tämä >
iokouminen tapahvui siinä ajatuxesa että j
he oiir mjelestansä wiisaammat ja ymmar- ,
täwaisemmät, niin että he kyllä woit l
»anna lesuxen eteen senkaltaisia kysymyria l
M Hänen täydyi jättää wastaamata, ,
sm päälle että Hänen armonsa. Kansan <
scM, joka tuli enoista suuremmaxi sen l
»voiton kautta kuin Han oli saanut Sad- <
lu'eusie» ylitse, ei olis mahtanut tulla l
ylön suurexi ja heidän armonsa sen kaut- j
ta wähemmäxi. Sentähden tuli nyt yn theistä edes, yxi Lainopettaja, jongawir- zla oli että selittää ja opettaa Lakia muil- t
Ie: Hän kysyi kjusaten lesurelda: se on: sHän eteenasetti yhden kysymyz-en, ei tje- ftimättomyydestä, waan urkkiaxensa jo- i
taan Herran lesuxen suusta jonga kaut- l
ta hän olis saattanut lesuxen fanoifa cftlmetmi ja saanut Hänen waikkenemaan t
niinkuin Hän, lesus, oli Sadduseuxet r
saanut. Kysymys oli tämä r Mestari ,
M on suurin Rästy Laija ? Tällä Hän ,

ilman epäilemätä ei tarkoittanut niitä ,
Kymmendä Kaffyä joihin Jumala oli kä- ,littänyl hywäm tapain Lain, waan niitä ,
luutaa sataa ja kolmia toista kymmendä
Wyä jotka ludalailet olit heillenfä koon- t
«eet: Hänen mjelestansä olis se ollut e- s

miilaus jos joku nämät kä- t
ilot, joita niin monda oli, olis niin tai- «
wut, ja ne niin osannut arwata/ että hän sblis saattanut sanoa ja pänttää kuka ka- cA) otti edun kaikilda muilda Kästyildä tja oli painamin ja ihanambi l

muut. Mutta juuri tafä ilmoitti «
»amä Kirjanoppenut oman ja muiden j
Wriseusten sokeuden, ja tietäandoi, et- .

' Z 3

ta he kaikella luultulla opillansa, ei kuj-
tengaan ymmärtäneet Lain ydintä. Sil-
lä jos he sen olisit ymmärtäneet, niin ei
olis heidän mielensä, sydammcnsäja aja-
tuxensa leikinneet senkaltaisten ulkonaisten
Lain kysymysten kansa, waan heillä olis
ollut tekemistä itse Lain ylinen kansa. Ei
he silloin olis töisä kiinirippuneet, niin-
kuin Pawali puhuu, se on, he olis etsi-
neet autuutta Lain töisa, waan sitä wa«
staan fen Mrmelluxen suhteen jonga Latt
heisäkin ilmoitti, 'olisit olleet huoliwaiset
että päästä siitä; feuraawalsesti olisit olleet
husliwaisit saadaxensa Christuxen armoa
fyndein andeexi saamisexi ja Hänen »voi-maansa sydämmmsä perinpohjaistxi pa«
rannuxexi. Heille näkyi heidän eteenase-
tettu kysymyxensä sangen oppeneexi ja ra-
ffahaxi, jota Christuxen ei niin helposti
pitänyt saattaa wastata, kosta kuitengin
itstkungin, joka käändää itsensä Juma-
lan tygö, pitää heti parannurensa alusa
oppimaan sen, mitä Jumala mnomat-
tain waatii ja tahtoo hänelda, niinkuin
me luemma Mich. 6: 8. „Se on sinul-
„le sanottu o ihminen, mikä hywä on,
„ja mitä Httra sinulda waatii, nimittäin?
„ettäs kätket Jumalan sanan, ja harjoi-
„tat rakkautta, ja olet nöyrä sinun lu-
„malas edesä.,,

Mutta wjelä sokiammat za taitamal«
tomammat olit he Ewangeliumin San»-sa. He tiesit kyllä että Christus oli lu-
wattu Prophetain kautta: Mutta he et
etsineet autuuttansa Christuxesa waan Lai-
fa. Sentähden aftttiwat he kysymyriS
ainoastansa Laisa waan ei enstngään E-
wanqeliumisa, sillä he M kokonansa hno<-

Christuxen totisesta tunnosta,
ei he ml)ös tietäneet kniuga tarpeellinen
ja vmnalvamen ft oli. Jonga tähden myM
Herra lesus, kosta Hän oli wastannM

3 hndä»
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heidän Laki-kysymyxensä ia näki heidän
oleman nyt kokonduneet ja sentähden taita»
wan nyt neuwon piteesa toinen toisensa kan-sa, andaa tietä heidän ajaturens» Ewangeli-
umista kysyy heildä: Mira reille näkyy
Christuresta? lesuren ajatus ja mjeli
oli tämä: Jos te tahdotta olla Mestarit
Raamatusa, niin pitää teidän tietämään,
että Ewangeliumi on siinä se painamin
asia: Mutta että te siitä puhu mitMan,
maan eteenasetatta ainoastansa kysymyren
Laista. Sillä te ilmi saatatta teidän so-
keudenne. Mutta kuitengin kosta te tah-
dotta näkyä oppeneiri, niin minä tahdon
»vuorostani eteen asettaa teille kysymyren,
ja niinkuin te aimoitta kysyä sitä erino-
maisimbata Laisa, eli Lain ydintä, niin
minä tahdon kysyä Ewangelimnin ydintä
eli sitä kuin erinomaisin on Ewangeliu-
misa. Te kehutta Israelin toiwosta, ja
odotatta Metziasta eli Christusta- Oletta-
ko te siis oppineet Raamatusta, kenengä
pojan Christuxen olemaan pitää, jonga
päälle teidän Isanne toiwoneet omat ja
jonga päälle te itse asetatta teidän ulkal-
lurenne, Israelin Kansan pelastusexi.
Kosta he sen päälle wastmsit Dawidin,
niin he taas ilmoitit heidän tcutamatto-
muudensa Ewangeliumist», niinmuodoin
kuin ei he pitäneet Chrisiusta muuna kuin
Dawidin poikana, paljasna ihmisnä ja
ei Jumalan Poikana, kosta kuitengin E-
wangcliumin ydin seisoo siinä että lu-
mala on „niin rakastanut maailmata,
~että Hän andoi Hänen ainoan Poikan-„sa, että jokainen kuin ustoo Hänen pääl-
lensä ei pidä hukkumaan, mutta ijan-
,,kaikkisen elämän saamaan.,, Sentähden
täydy, heidän myös waiketa kuin Chri-
stus heidän wastauxestansa teki heille toi-sen kysymmyz'en. Sillä niin, luemma me
46 wärsysä: „Ia ,ei.kengään .tainnut

„Händä mitään wastata: Ei myöz„yxikään rohjennut en päiwän perD<lHäneldä enämbätä kysyä.,, Tästä edes«päin tahdomma me, niin paljo kuinaika myöden andaa, osottaa, kuin<
ga PhariseUMt ja Kirjan-oppeneet täsHheidän sokeudesansa ja ymmärtämättä
myydesänsä Laista ja Ewcmgeliumista,
oliwat kaikkein luonnollisten ja wjela y-
löswalistamattomain ihmisten kuwa, jot,
ka kuitengin pitämät itsensä kyllä wW-
na puhumaan sekä Laista että Ewangew
mistä. Me käymme nyt ja tutkistelemme

laMmäisesä Osasa
sicä wastaan »Hengellinen ih«

minen maistaa ja tundee sekä Lain
että tLwangeliumin yciinen- Täsä Ily<
dämmä me lesuxen Christuren, jolle Ju-
mala ei ole andanuc -Hengen mitalla,
niinkuin Hän ustowaisille andanut on.
(loh> Z: 34.) Hänestä puhuu Esaias
Esai» 61: 1. Herran, Herran Hengi
on minun päälläni, senräHden on Her-
ra minua rooidellut. Ia Petari todistaa
Apost. Tek. ic>: 38, että „lumala oli
„woidellut lesuxen Natsarethistä POl-„!ä Hengellä ja woimalla. Hän on ai'
„nokainen Poika, joka on Isan helmft
„ja on meille ilmoittanut,, (loh. 1: iß>)
Jumalan tahdon Lain ja EwangelinM
jälkeen, että me Hänen Jumalallisesta
opistansa mahdaisimme käsittää ja spfia
molembaiu ytimen. Täsä meidän Tech
sämme eteen asettaa Hän ö.ain yrimen
näissä sanoilla: „Sinun pitää rakasta
~maan Herraa sinun lumalatas, tmt<
„sta smun sydämmestas, ja kaikesta smu»
„sielustas, ja kaikesta sinun mjclestas. V
„mä on ensimmäinen ja suurin kaD
„Toinen on tämän kaltainen: Sinun p>'



M rakastmnaan lähimmäistäs niinkuin
„ilse Sinuas.,, Että Hän näillä sanoil-

la tahooi edestuoda Lain yrimen, osottaa
Hän itse kosta Hän 40 m. sanoo: „Nai-
I kahdcsa käffysä kaikki Laki ja Pro-

rippuwat,,, nimittäin niin paljo
luin Prophetatkin lakia opettamat ja te-
loittamat. Mutta Ewangeliumin ytimen
eieteenaseta Wapahtaja meidän Tertisämme
sillä lamalla että Hän olis sanonut misäse seisoo: Waan Hänen puheesansa Ni-
Mmuxen kansa on Hän Jol). 3: 16.
Milla sanoilla tittaandamtt, niinkuin

me jo olemina maininneet, että se on tä-
mä: „N!in on Jumala maailmata raka-

että Hän andoi Hänen ainoan
»Poikansa, että jokainen kuin ussoo Hä«
„nen päällens, ei pidä hukkumaan; mut-
„l» ijankaikkifeil elämän saamaan.,, Ni-
kodemus , ehkä hängin oli Phariseus ja
Dmmäinen heidän seafanfa, niin hän
tuli kuitengin wilpittömällä sydammellä
Herwn leluxen tygö, ja ei kjusaamaan
Händä. Mutta Lainopettaja Ewang?li-
umisa tahdot koitella lesuxen oppia. Sen-
>Den ei hän tullut pidetyxi mahdollisnaM Ewangeliumin ydin hänelle olis u-
Mu: Kuitengin sanoi Herra lesus hä-
ille niin paljo, että hän kyllä olis saat-wut tukla totiseen »valkeuteen, jos hän«olis enämmin rakastanut pimeyttä kuin
«valkeutta.

Mutta niinkuin Herra lesus parahi-
ten tjesi ja opetti Lain ja Ewangeliumin
ytimen, eli sen kuin näisä molemmisa on
ttinomaisin ja painamin, niin saamat
Ms ne oikian maun ja siitä, jot-
l« «Ydämmestä käändywät Icsuxen tygö
lupmwat Hänen opetuslapsixensa ja tule-
wc»t osoyisixi Pyhästä Hengestä. Sillä
M ensin Lakiin tulee, niin maistamat
" sen katkeruutta heidän sydämmellisen

parännuxensa alusa, kosta he siitä saa-
mat oikein ilmi heidän sywän turmellu-xensa sekä perisynnin että tckosyndein
kautta, ja näkemät ja tundewat kuinga
he tähän asti omat maanneet Lain kiro-
uxen alla, omat olleet wihaiset Jumalala
le, ei ole olleet Hänen Laillensa kuuliai-
set, ei myös ole saattaneet olla, ja sen-
tähden owat aina pysyneet Jumalan »vi-
han alla, kuoleman ja sen ijankaikkisen
kadotuxen duomion alla. Sitte, kostatämä sielun-tusta on kurittanut heitä
Christuxen tygö, joka heidän on pelasta-
nut Lain kirouxen alda; kosta he uffon
kautta Hänen päällensä ei ainoastansa ole
saaneet syndmsa Häneldä andeexi, waan
myös saaneet Pyhän Hengen, jonga kaut-
ta Jumala nnt „on andanut Lakinsa hei-
dän mjeleensa,,, silloin maistamat he La-
kia ja oppimat tundemaan sitä suloisella-
kin lamalla. Sillä silloin ei he ainoa-
stansa tiedä, misä Lain ydin seisoo, ni-
mittäin siinä että rakastaa Jumalala y-
litse kaikkia ja lähimmäistä niinkuin itu-ansa; maan heidän mjelensä, sydämmen-
sä ja sielunsa tulee myös täytetyri itse-työsä olemalla rakkaudella Jumalala ja
lähimmäistä kohtaan. Ia ehkä syndi ai-
na heisa rippun, niin ei he kuitengaan
anna sen hallita ylitsensä, waan sotimat
alituisten sitä wasiaan Christuxen «voiman
kautta, ylitsewoittawat sen, käymät ta-
kasin jokapäiwä pahasa, mutta lifääkas-
wawat hywäsä ja tulemat jota kauwem-
min sitä enämmin uudistetuixi Jumalan
kuwan jälkeen.

Mitä Ewangeliumln ytimeen tulee,
niin hengellisesti mjeldyneet ihmiset myös
maistamat ja tundewat sitä samaa. Sil-
lä peite on puis otettu heidän sydämmes<
tänsa, että he nyt Malvat! katsoa M»

mai-
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mäisimbään sisälle; hawaita uffon sil-
millä sen armon ja totuuden joka on tul-
lut lefuxen Christuxen kautta; katsella
Hänen kumnatansa niinkuin ainoan Po-
jan kunniata Isästä; wastaan ottaa Hä-
nen totisesa ustosa; pestä ja puhdistaa it-
ftns Hänen weresäns, ja niinkuin ne jot-
ka sillä owat pestyt ia priskotetut käydä
edes Jumalan kaswoiu eteen, saada Hä-
nen täydellisyydestäns armon armosta, ja
totuudesa lohduttaa itsiäns sillä, että
Herra on sanonut lesurelle, heidän Her-
„rallansa: „Istu minun oikialle kädelleni,
„siihen asti kuin minä panen sinun wi-
„hollises sinun jalkais astinlaudan.,. Niin
sotimat he myös Hänen woimasansa, ja
omat wahwasti makuutetut siitä, että kaik-
ki heidän wihoAsensa, syndi, heidän suu-
rin wihollisensa, kaiken lahkokuntiansa kan-
sa, pitää tuleman asetetuin Herran le,
suxen jalkain alle, ja että heidän pttä
Hänen kansansa hallitsemaan ja iloitse-
maan ijankaikkisesa kunniasa ja kirkkande-sa. Kaikki tämä on woima ja totuus
hengelliftsä ihmistsä, joka tietää tämän
EwangejjumW Pyhän Hengen lwalosa.

Sowitus»
kuin me nyt lyhyeldä alemma

etcenasettaneet, kuinga luonnollinen
ihminen on sokin ja ymmärtämätöin Lai-
la ja Ewangeliumisa, mutta hengellinen
ihminen sicä wastaan maistaa ja tundee
molembain ytimen, niin on likeisin että mi»
lä ensin sanon teille, että niin monda kuin
teistä wiclä on heidän luonnollisesa Masan-sa ja ei ole tulleet osallisin Pyhän Hengen
ylöswalistuxesta, niin monda on niin soki-
ata ja ymmärtämätöinda Laisa jaEwan-
geliumisa kuin Kirjan oppeneet, Phari-
seuxet ja Sadduseuxet lylit heidän aika-

nsnsa. Silloin ei ole yhtään eroitustateidän wälillänne, te mahdatta olla nu«
oret eli wantzat, taitamat eli taitamatto-
mat, mjchet eli waimot, oppeneet eli op-
pimattomat. Se joka ei ole fydänMM
käändynyt Jumalansa tygö , waan M.kittäa hänen katumattomasa tilasansa,
hän on ja raadollinen käy,
hä sokia ja alastoin, hän mahtaa sittt
luulta itsensä kuings wiisaaxi ikääs. Op,
peneet, joilda totinen parann»s wiciä
puuttm, pettäwat itsensä kaikkein wao-
rallisimmasti ja hirwiämmästi, juuri ku,
in Phariseuret muinen slit sokiambain
sekaan luettawat, niinmuodoin kuin he
ajattelit ja sanoit: Me näemmä loh.
95 41. Niinkuin Kirjan oppeneet siihen
aikaan puhuit paljo Laista, kyselit siitä,
ja myös luuliwat itsensä kyllä ymmär-
täwaMi opisa Chnstuxesta jota Zsraeliii
Kansa odotti; aiwan niin löytyy wjelä
tänäkin paiwanH aiwan monda erinomt-
tain Skouluifa ja Akademioisa, jorka o-
war rviisaat olewana paljo opettamaan
uskosta ja hynnstä töistä, ja owat kui-
tengin kaikkein suurimmat hullut, niin'
kuin Lutherus puhuu Estpuheesansa Lä-
hetys Kirjalle Romalisten tygö. Niin
myös monda teidän seasanne, jotka ei
kyllä kutsuta oppeneixi, mutta omat kui-
tengin mielestänsä kyllä sukkelat puhu-
maan Laista ja Ewangeliumista, niinmu-
odoin kuin he niin tauwan owat kuulleel
Jumalan Sanaa: Ia ei tiedä kuiW
Viheliäiset ,a raadolliset, köyhät, sM
ja alastomat he owat. He omat aina opp"
waiser ja ei koskaan totuuden
rulewaisec, niinkuin Pawali puhuu 2 Tim.
F: 7. Muutamilla on kyllä tieto, mut<
ta ei kuitengaan 'Pyhän Hengen ylösnw
listus. Sillä niinmuodoin kuin he ei o!t
ylösherälmeet syndi unestansa eikä anna

n-
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itjläns herätettää heidän hengellisestä kuo»
l lemastansa, kosta he enämmin rakastamat

Meytta kuin walkeutta, kuinga taitamat
he siis tulla ylöswalaistuixi Christuxelda
jMon elämän walkeus? Jumalan wi-
ha on sitä suurembi'heidän ylitsensä jota
enämmin he ylönkatsowat sen totisen wal-
lcuoen ja ikääskuin sulkemat sildä silmän-
sä. Sentähden sanon minä: Älkäät kui-
tmgaan pettäkö teitänne niin hirwiästi
teidän sieluinna puolesta, ja alkaät ajatel-
ko itsenne oleman stntähden ylöswalaistut
Gistityt että te oletta neuwotut siinä
CMillisesä opisa lapsuudesta pitäin; maan
lWdäkäät teitänne kaiketi synnin pal<
welluMa manhurstauden palwelluxeen.
Teidän täytyy ensin maistaa Lain katke-
ruutta, fs on: teidän pitää Laista tunde-
nmn teidän sywän turmelleenne ja syn-
di-raadollisuutenne, tundemaan Jumalan
>vi!M ja olemaan oikein murheelliset ja
sucMstt teidän Lain - ylitsekäymistennä
tihden. Kosta te sitte senkalkaiftsa kään-
Wisen järjestyxesä, olatta pakonne Cbri.
simn tygö, niin tulemat teidän syndin-
ne teille andeexi «nnetuixi Hänen weren-s<> tcihden jonga Hän on uloswuodatta-
nut teidän edestänne: Te saatta fenpäälle
tuta Lain makeutta ja suloisuutta, kostaJumalan rakkaus Chnssuxesa lesuxesalulee wuodatetuxi teidän sydammeenne,
<« te sen kautta heratetyixi ja saatetuixi
vilpittömään rakkauteen Jumalala ja Lä-
Wmäiftänne kohtaan. ~Silloin tuletta te
Melujsixi ja taipuncixi tekemään kaikille

ilman mäkinaista waatimista;
kaikkia paiwelemaan; kaikkia karsi-
jaan, Jumalalle mjelihywäxi ja yli-
sesi, joka teille senkaltaisen armon on

"Ottanut, „ niinkuin Lutherus taos pu-
!>«« mamitusa Esipuheesa.

A

Toisexi täytyy minun myös sanoa
teille jotka hengelliset oletta / eli oleM to-
tisesti tulleet osallisixi Christien Hengen
siä/ niin että te itsetyKsä seisotta armosa.
Te oletta ne jotka oikein tundewat jamai-
stamat sekä Lain että Ewcmgeliumm
ytimen; ne, joiden sydämmet owat wa«
laistut elämän walkeudslla, että, niinkuin
te ennen olitta pimeys, niin oletta te nyt
walkeus Herrasa. Hywin teille! Mutta
katsokaat perään, että te niinkuin wal-
ke»wen lapset waellatta niinkuin teidän
kutsumisellenne mahdollinen on. Te tie-
dätte armon walkeuden kautta, että te
tuletta autuixi sulasta armosta uston kaut-
ta lesuxen Christuren päälle, mutta ei
Lain töistä: Te iloitsetta ja lohduwtta
teitänne teidän Herrastanne lesuxesta
Christmesta yxinansä. Siinä te teettck
oikein, M ei Mikään liha pidä itsiänsa
Jumalan edefä kerstaamaan. Meidän
Herran lesuxen Christuxcn armon pitääsaamaan koko kunnian. Mutta pangaat
myös mjelehenne', että te „kutsutta Hä-
„nen teidän Isäxenne jonga edesä ei ole
„ihmisen muodon katsomista:,, Pangaat
mjeleenne, „ettH te oletta lunastetut kal-
liilla Christuxcn merellä niinkuin wiat-
„toman ja puhtaan Karitsan, joka itsen-,
,/sä andoi meidän edestämme että Hän„meitä kaikesta wäaryydesta lunastais ja
„itsellenfä erinomaiseni Kansaxi puhdistais
„ahkeraxi hywiin töihin.,, te toti-
sesti tunnetta Lain ja Ewangciiumm yti-
men, niin andakaat myös teidän uffonne
loistaa niinkuin palaman lampun, ja ol«
kaat kaikesa teidän waelluxesanne niin-
kuin walkeus maailmasa, senpäälle että
Jumalan armo ja Christuxcn woima
mahdais teisa tuttaa, ja Jumalan nimi
tulla kunnioitetuxi teidän lukemattomat!,
hymnin töidenne kautta,
a Rlt<
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Rukous.
Herra lesu, se nyt saarnattu sana.,

lstuta Sinä lzttidän slidammihimme totinen,
ja elawa Lain M ElvanZeliu-miUl tundo., Anna^

Sinun Henqes mcisa ai„a hallita meidän sje!ui,n<
me totlsexi kaändymiscri Jumalan piwlecn, i,iin
tä me tulemma pclasteliiili kaikista iolrudcsia
yloswalaisluiri eliniän Valf-udella, ja Sinun kaut-
tas kalkctyixi elämään! Amin.

19. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwasta
Meidän Herran Icsurcn EH-, istuxen Armo ja. woima olkoon mMn

kansawlne ajasa ja ijankaikkisuudesa! Alnen.
näimme -Hänen, lesuxen, kun<

/
diansa, niinkuin ainoan pojan
kunnian Isckftä täynnä armoa

ja ronlutra. Nämät sanat loh. 1: 14.sisällänsä käsittäwät kaiken sen kuin Chri-
stus teki ja puhui alennuxensa päiwinä
ja sillä andoi nähdä kunniansa ettei Hän
ollul paljas ihminen waan se iiankaikki-
nen Sana joka tuli lihari. Sillä tämä
kaikti oli Hänen Opetuslapsillensa siihen so-
welias, ettei he pahenneet Hänen halivastamuodostansa, waan tunsit ja uffott, että
Hän totisesti oli Christus, Jumalan Poika,
maailman Vapahtaja. Mutta tämä usto
annettiin heille sen syyn tähden että heillä sen
kautta olis ollut elämä Hänen nimefänsä.
Niinkuin nyt Christuxen kunnia moitti hei-
sä päälle tarkoituxensa jotka siihen aikaan
näkiwät sen Hänen sanoisansa ja töisän-sH loistaman; niin pitää myös meidän
käändämäan meidän sydämmemme siihen,
että me myös niisä näkisimme jahawait-
sisimme Hänen kunniansa. Tämän täh-
dan ei Christus ainoastansa osottanut kun-
niaansa, waan se tuli myös Jumalan py-
hän Neuwon jälkeen kirjmteturt Emange-.
listereildä, sen päälle että meillä mahdais
olla Opetuslasten ja Apostolein kansa 0-
sallisuus ustosa lesuxen ChrWxen pääl>

le, joka meidän Herramme on, ja M
me heidän kansansa mahdaisimme ftada
ijankaikkisen elämän. He owat itse eri-
nomaisella painolla todistaneet, että tämä
on syy jongatähden he owat kaikki stn«
kaltaiset ikirjoittaneet., loh. 20: zn
Tähän kuulumat sentähden erinomattm
ne Ewangeliumi-Tertit, joisa tämä Chri'
sturen sanain jatöidän päalletarkoitns ft!°
kiöilla sanoilla edespannaan, joiden sekaan
meidän läsnäolewninen Sunnundai-Ewaw
geliumimme on luettawa. Sillä sima sl"
wittaa Wapahtaja itse kaikki asiat niin,
ettei ainoastansa Hänen Opetuslastensa,
waan nwös kaiken Kansaa ja myös Hä-
nen wihaisimbaingin »vihollistensa, jolla
Hänestä" kaikkein pahemmin päfn ajattelit
sodämmejänsä, täydyt halvalta Hänen
kunniansa ja ei saattaneet mitaan lan>i<
ammalta käännellä stta wastaan. Hän
andoi halwatull? Hänen syndinsa andeell.
Ia koffa Phariseuxet siitä närkästyit >«

ajattelit itsellens että Hän ominpäinsa o<
misti itsellens sen kuin Jumalalle yxinän-
sä tygöluli, niin Hän osotti että Hänel-
lä oli woima mama että andeexianvaa
syndejä. Siitä Hän ylitsewakuulti heitä
sillä että Hän yhtaakkiä paransi sen hal-
watun, mjehen, ja sen teki Han niin kun-

nia
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mallisesti, ettei kengään taitanut kjeltäa
Jumalan sormen olleen täsä Hänen lyö-
jänsä. Hywin siis! Katselkamme täsä
Christuxen kuumata, mutl<l niin, että me
myös sen tunnemme kohtaamme, saamme
syndimme andeexi Hänen armostansa, ja
emme ainoastansa itse, Hänen meijä a-
suwaisen woimansa kautta, tule ylitstwa-
fuutetuizi siitä että me ne olemma andeexi
saaneet, waan myös ylitsewakuutamme
muita meidän uudella elämällämme ja
pyhällä waelluxellamme, että Hän toti-
selli asuu mcisä, on andeexi andanut mei-
dän syndimme ja ottanut meidän Hänen
osallisuuteensa. Eitä tämä mahdais ta-
pahtua, niin rukoilkamme nöyrästi Ju-
malala että Hän lainais meille Hänen
Hengensä kansawaikutlannsen. Sitä me
rukoilemme hartaasti ja yximakaiftsti: Isä
meidän:c.

Ewangcliumi, Matth. 9: i-8'
siihen aikaan astui lesus hahteen, ineni jal'
» lens ylitsen, ja tuli omaan Kaupunginisä.
2, Ia katso! he toit Hane» ctccnsä halwatun ,

j»f» makais wuoteella. Ia kusta lesus näki hei»di!» ustonsa, sanoi Hän halwatnllc: Pekani ole
hMifl! turwasa, sinun syndis annetaan anoeeri si'
»»l!e. 3. Ia katso! muutamat Kirjan oppeneista
sanoit krstcnansä: tämä pilkkaa lumalata. 4. IaWa lesus näki heidän ajatuxensa, sansi Hän :

Mi te ajattcletta pahaa tcioan sodämmcsann<?
5- Eillä kumbi on kcwiäinbi sanoa? synnit anne,
taan andeeii sinulle: taikka sanoa: nouse ja käy?
6..Mntta ttta teidän pitää tietämään IhmisenPojalla olewan w«!!an maasa fmulic andecri an-
daa: niin sanoi Häli halwalnlle: Nouse ja otawmecs ja mene kotia<<. 7. Ia hän nousi ja me-
«> kutiansa. H. Ia kosta Kailsa sen näki, ihmet<lllit he, ja kunnioitit Jumalala, joka oli ihmi»m andanut senkaltaisen wallan.

Vlösluettn Texti andaa meille tilan
W ylösrakennuxexemme katseldawaxi eten'
ostttaa

Zl

Christuxen woimaa Maasa että
synvejä andeexi andaa.

i. Kuinga Hän tälä »voimaa su wil-
jellyc

2. Ruinga Hän wäkewästi osotti että
Hän sai ja saarri wapaasti lviljcllä
tätä woimaa.
„Herra lesu! siinä ei ole kyllä et«

„tä me ihmettelemmä Sinun lumalalli-
„sia töitas, ja kunnioitamme Jumalala
„joka ihmisille oli andanut jettkaltaisen mal-
jan , niinkuin Kansa mumen ihmetteli//sitä ja sen edestä kunnioitti luma-
„lata: Waan me tiedämme sen siwusa,
„että Sinä olet Christus, maailman Wa<
„pahtaja, joka olet werelläs wapahtanut
„meita meidän synneistämme. Ventäh-
„den me Sinua rukoilemwa: Anna mei-
„dän hawaita Sinun woimas ja wal«
„das kuin Sinulla maan päällä on, että
„andeex,'andaa syndeja! Anna meidän

tulla itsetyssä todistuxexi ssihen,
,/sen päälle ettemma me ainoastansa «nah-
„dais nähdä Sinun kunnias muisa waan
/Myös itstmeisämme ja että me niinmuo-
„doin saisimme Sinun taydellifyydestas
„armon armosta. Se meille lainaa, l>
„mau Sinun kunnias tähden! Amen,
„?ln,en.

Tutkittdo
Edellinen Osa.

Herrasa! Meidän EwanZ?«
liumi-Texcimme asettaa meidän sil-

mämme eteen ftlkiän esimerkin, ,/kuinga
/>ja miila tawalla Christus on wiljellyt
/,waldaansa maan paalia että andeexi an-
„daa syndejä,,, Täsä sanotaan että Kan-sa toi lesuxen eteen halwatun, joka tau-
tinsa tähden ei itse taitanut tulla Chri-stuxen tygö, waan täydyi andaa itsensä

a 2 muil-
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muilda kannettaa wuoteesa. Rosta nyc
lesus näki heidän uskonsa; Kosta Hän
hawaitsi kuinga niillä, jotka tämän sai-
raan toit Hänen lygönsä, oli senkaltai-
nen sydämmellinen uskallus ia luottamus
Häneen, että Hän nyt tahdoi osottaa
Hänen awullisuudensa, niin silloin sanoi
Hän halwcttulle: poikani, ole hywäsä
turwasa, sinun syndis anneraan andeexi
sinulle.Ulkonaisen muodon suhteen olis nä-
kynyt että tämä ei ollut ensingäan se a-
sia jota lesuxelda tahdottiin. Sitä tah«
dottiin ainoastansa että Hän olis tehnyt
sen halwatun mjehen terweexi: Akk näei
Hän käyttää itsensä luuri kuin Hän ei
olis ymmärtänyt heidän ajatustansa. It-se se sairas ei andanut ollengaan näky-
wäisesti hawailtaa että hän etsei muuta
kuin hänen luonnollista terweyttänsä. It-
sekukin odotti sen tähden, että Chriiws
olis laskenut kätensä hänen päällensä ja
parandanut hänen. Mutta ei Hän sitä
tehnyt, waan sanoi: „Poikani, ole hy-
„wäsä turwasa, sinun syndis annetaan
„andeexi sinulle.,, Hänen aitomisensa 0-
li kaiketi, että parandaa hänen, sillä sitä
tarkoittaa Ewangelista kosta hän sanoo:
Roska lesus näki heidän uskonsa; juu-
ri kuin tahdoishan sanoa: Niinkuin Chri-
stus oli auttanut mmta jotka uskon, niin
ti Hän näidengään halwattua kandawain
uskon tahtonut andaa olla yutkaan- Mut-
ta ei Hän alkanut luonnollisella awulla,
jota he waan odotit ja tahdoit, waan
Hän auttoi ensin sjelua. Sillä kosta le-sus näki niiden uskon jotka kandowat sai-
rasta, (loka myös tmttiin hawaittaa hei-
dän rakkaallisesta työstäns) niin Hän
myös katsoi sairaan sydsmmeen, ja nä,
kl mitä siinä oli, nimittäin että se sairas
mjes tunsi suuremman huolen syndeinsä

kuin hänen ruumiinsa taudin ylitse/ j«
että hänen pahattekonsa saatit hänen suu,
reen kelvottomuuteen ja cpäilyxeen, jos
myös lesus tahdot auttaa händä niinkuin
monoa muuta, koffa hän oli senkaltaiseenhvlvääntnöhön niin kokonansa mahdotoin,
Niinmuodoin kuin nyt Herra lesus tch
doi, että niin hywin sairaalla itsellä kuin
kandailla piti olemaan hywä uskallus jo
wahwa usko Hänen päällensä ja Msen sairaan uskon piti händä auttamaan,
niinkuin CKristus muisa paikoisa puhuu,
niin piti Hän tarpeeUisna että poisottaa
sairaalda hänen sisällistä ahdistustansa jo
epäilystänsä joka fodei'uskoa wastann,
Tämä on se syy jongatähden Herra H-sus ensin sanoi hänelle: ~Po,kani ole
„hywäfä turwasa, sinuu syndis anne-
„taan andeexi sinulle.„ Tästä me opiin-
ma että .ihmiset lesuxen lihan -päiwi-
nä erinomattain ja enimmästi etsiwät ul-
konaista ja luonnollista apua, mutta wa-
himmästi hengellistä; Mutta että Herran
lesuxen sydän oli kaikkein ensin kijmntet-
ty siihen suureen työhön, jonga tähden
Hän oli tullut maailmaan, joka oli,etlil
«vapahtaa syndisiä. Tämän wapahtami-
sen, joka seisoi iyndein andeexi andamist»
sa, julisti Hän myös sentähden ensin ni-
ille, jotka olit murheelliset syndeinsä ylit-
se ja anno! heille pelastuxen niistä oma-
sta mallastansa, zvoimastansa, maijestelii-
tänsä ja kunniastansa. Tämän rinnalle
laitaan panna syndisen waimon ihana e-
simerM 3nk. 7:36- 50. Kosta nyt Her-
ra Icsus tällä tawalla oli Kalwattua koh-
taan »viljellyt Hänen waldaansa maast
että andeexi andaa syndejä; Kosta Hän
myös silla tawalla ilman epäilemätä oli
terweexi tehnyt hänen peljästetyn ja häm-
mästyneen omantundonsa; Kosta Ha"
niin oli sen täyttänyt Jumalallisella loh<

tu-
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dlituxella, että sairas nyt sai täydellisen
ja iloisen uskon,, katso, silloin lapahoui
se, että muutamat Kirjan oppeneista sa-
noit keskenänsä: Tämä pilkkaa Juma-
la. S»!lä he ajattelit cli saatit ajatel-
la sydämmesäns: kyllä hän helpotti saat-
taa sairaalle sanoa: sinun syndis annetaan
stiidcexi sinulle: kyllä hän sen kautta tah-
too tehdä itsensä suuresi Kansan silmisä,
jMikuin hän tjetäis mitä Jumalan neu»msa itstkustakin ihmisestä päätetty on:
E, sitä wähemmin taitaa kuitengin tämä
Das olla Jumalan wihan alla, silla Ju-
malalle yritiänsä tygötulee se että ande-
ln' andaa syndejä: Ia niinmuodoin kuin
Mls nyt otta» tyZxensä että siirtää ih
mistä wihan - tilasta armon-tilaan, niin
Hän tekee itsensä Jumalan wertaiseri;
hän ottaa pois lumalalda sen kunnian
luin Jumalan maijestetille yttnänsä ty-
Oulee.

Tämän päälle ilmoitti nyt Christus
uudellensa Hänen Kunniansa. Sillä niin-
luin Hän oli nähnyt niiden uskon jot-
ka kannoit halmattua; niinkuin Hän tä-
tä wastaän tunsi sen halwatun sydämmen
Ilwottomuuden ja omantunnon hädän,
»iin katsoi Hän myös nyt Kirjan oppe-
neitttn sydämmeen. ~lesus näki heidän,/ajatuxensa ja sanoi: Mixi te ajatteletta
,/pahaa teidän sydämmesänne?,, luemma
A Textisä. Mutta heidän epäuskonsa
>a sydämmensä towus oli niin suuri, et,
tei he tästäkään tahtoneet hawaita Hä°nen kunniatansa, jonaa heidänms pitänyt helposti löyta siilä, että Häntiesi sen ja nulMi sitä kuin he sydäm-
"esän-ä ajattelit. Mikä oli siis tarpeet-
M'lchi kuin cttä Hän Jumalallisella ih,
"eryöslä Olis osotsanut heille ja kaiulle
"«i.salle, et'ä Hänellä oli s? walda, jo-ll> Hän nyt wiljeli, nimittäin että an-

A

deexi andaa syndejä maan päällä. Tä-
mä nyt johdattaa meitä tutkistelemaan

lalkimaisesä Ojufa
voimallisesti Herra lesus o-

«IV sorci, crrä -Hän sai ja taisi wapa-
asti harjoitta waldaansa, maali päällä
että andeexi andaa syndejä. Tätä osot-
taaxensa eli wshwistaaxensa teki Herralesus sillä tawalla että Häl! sanoi Kir-

' janoppeneille: „Kumbi on kewiämbi sa-
„noa: synnit annetaan andeexi sinulle;sanoa: nouse ja käy?,, Hänen
ajaturensa oli: te ajatteletta: Jos se senpäälle rr,ian tulee että sanoa, niin saat-
taa itsekukin meistä pian sanoa toisellen-sa: Sinun fyndis annetaan andeexi smul«
le- Mutta me tjedämme, ettei kengään
taida tätä niin sanoa, että asia myös it-
fetyösä tapahtuu ja sen synnit tulemat an-
netuixi andeexi joille nämät sanat tulemat
lausutuin; maan se tygötules Jumalalleyxinänsä- Silläwalin ajatteletta te, että,
niinmuodoin kuin ej kengaan ulkonaisistamerkeistä taida nähdä jos tämän ihmisensynnit itstlyösä owat andeexi annetut, niin
minä tahdon itsepäisesti näillä sanoilla toi-
mittaa itseni huutoon Kansan seasa, juu-
ri kuin minulla olis se walda, joka mi-
nulla ej kuitengaan teidän mielestänne,
ole. Tosi on se, että itsekukin teistä sa-
attaa minun jälisäni sanoa ne mainitut
sanat, ja ej kengään taida ulkonaisen muo-
don kautta hawaita jos ne owatwoimal-
liset eli lvoimattomat: Mutta koffa tämä
halwattu täsä nyt makaa kaikkein tei-dän silmäinne edesä sairasna, eikä moi
lijkuttaa kättä eli jalkaa, niin mahtaasiihen pitää olla jotaan enämbi että saat«
taa sanoa: Nouse ja käy, että saattaasanoa nämät lanat niin hänelle, että hänniiden woimasta nousee ylös ja käypi:
Sillä niin ej pxikään saata niitä sanoaa 3 il-
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ilman elämän Jumalan ehkä
hän muutoin tunansin kerroin huutais hä-
nelle: nouse ja käy. Nohywinsiis! Kos-
ka te tuuletta ettäminä pilkkaan Juma-
lala ia otan Haneldä Hänen kunniansa
pois silla elta minä annan synnit ande-
en maan päällä, niin tahdon minä was-

todistaa ja osuttaa,
että minulla, niinkuin ei ainoastansa Ju-
malan Pojalla, waan myös, personallisen
yhdistyzen kautta, niinkuin ihmisen Po-
jalla on walda maasa cttä synnit andeexi
andaa,, ja että tehdä sitä ei niinkuin
welia waan niinkuin itse »Herra joka syn-
tisen niistä pesee ja puhdistaa. Sitä «var-
ten nyt että te tästä asiasa mahdaisttta
täydellisesti ylitfewakuutettaa, sanon mi-
nä tälle halwatulle, jolle minä synnit o-
len andeexi andanut:» Nouse ja käy. Ia
kuin niin tapahtuu, jota ei joku luondo-
korpale omin woimin saata mitengään
matkaan niin täytynee teidän ha-
waita ja ustoa, että minulla, '.vaikka mi-
nä teildä pidetään paljasna ihmisen poi-
kana, itsetyösä on Jumalallinen kunnia
ja walda; että minulla on walda maan
päällä synnit andeexi jola walda
teidän oman tunnusturenna jälkeen ei
tygötule yhdellengään ihmiselle eli jolle-
kulle muulle luondokaxpaleelle, waan yri-
nänsa elämälle Jumalalle. Tasa nyt
Herra lesus ei ole momsananen, sillä
Hän sanoi: ~Mutta että teidän pitää tje-
„tämäan Ihmiien Pojalla olewan wallan
„nmasa synnit andeeri andaa:., Senpäalle
ei Hän pitänyt pidembätä plchetta, wa>
an alkoi i!se työn, käänsi itsensä halwa-
lun puoleen ja sanoi hanellt: „Nouse ja
„uta wnotees ja mene kotias.,, Ia kat-
so! koffa lesus näitä sanoja puhui, niin
osotti niiden woima ja niiden Jumalalli-
nen wäkewyys heti itsensä siinä halwatu-

sa mjehcsä niin että hän nousi ylös, j,sen sijaan että hän kaikkein heidän näh-tensä oli maannut kuolcman-kjelisä saz,
-raöna ja ollut niin turmioin ettei Ha'„
saattanut lijkuttaa yhtäkään jäsända, tul,
hän nyt silmän räpäyxesä niin terwe«i
ja niin woiwan että-hän nousi sukkelastiwuoteestansa, otti wuotecnsa ja niinkuin
terwet muulloingin meni sen kansa koi-ansa. Täsä näki itsekukin että se oli lu.
malan kasi, joka niin suurella ja julkul-
la ihmetyöllä oli woimalliscsti kaikkein e.
desä todistanut, että tämä lesus ei pil-
kannut lumalata eikä ryöstänyt Hänel,
dä Hänen kunniatansa, waan että A<neliä totisesti oli walda maasa synnit an-
deexi andaa- Sentähden päättä Ewni,-
gelista tällä tawalla asian ja sanoo: „Kos-
„ka Kansasen näki, ihmettelit he, jakuli-
„nio!t!t Jumalala, joka oli ihmisille and»-
„nut senkaltaisen wallan.,, Niin olem-
ma me nyt nähneet kuinga Herra lew
ei ainoastansa ole alennuxenfa pälwina
itfttyösä harjoittanut waldaansa että an-
decri andaa syndejä maan päällä, Ma»
kuinga Hän myös wäkewästi ja wastaan
sanomattomasti on osottanut ja todista»
nut että sama walda Hänelle kaiketi ty-
götuli.

Sowitus.
Aossa me nyt tjedämme, Rakastetut

Herrasa, että Herralla Icsuxella l?n
senkaltainen walda, niin korotan mm
ääneni ja huudan teille kaikille jotka tä-
män olttta kuulleet meidän EwangeliuM
Tentistämme: Tullaat Herran IcftM
tygö jolla walda on maasa että andttl»
andaa syndejä; warsingin kuin Häntlla
ci ainoastansa ole senkaltainen woima, P
Hän ci ainoastansa myös ole osottanl»sen mallan itsellänsä olewan, waan olr

myöi
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,nps alldanu: saarnata Nimeensä pa-
,M,nusia ja syndein andeez-i andamnsta

Kmsoisa,, Luk. 24: 47. Niin-
fui,'i myös „kaikki Prophetat todista-

että jokaine?»- kuin ussoo Hänen
päällensä, pittr Hänen nimensä kautta
synnit anveexi mmaan- „ Apost. Tck.
io: 43. Tundekaat toki Herran lesuxen
sMi kunnia, siinä että „meiilä on lu-

Hanesa Hänen werensä, kautta,
syndein andce.nandamus, Ha-

„iien armonsa rikkauden jälkeen„ Eph.
il?. Col. 1: 14, ja että Hän on ,/an-
Mut itsensä meidän edeötämnte, että
„meila kaikesta wääryydestä lunastais; „

A. 2: 14. „Hän on sowindo meidän
,/yndcimme edestä, ei ainoastansa mei-
dän, mutta myös koko maailman syn-
,)em edestä;,, 1 loh. 2. Hänen we«
>e,isä, „lu.nalan Pojan weri, pesee mci-
„tm kaikista synneistä;,, 1 loh. 1 : 7.hän on „lumalan Kautsa zoka poisot-
llOli maailman synnit;,, loh. 1 : 29.Hlln on „meitä rakastunut ja wereNänsä
«synneistä peönyt,, Ilm. l: 5. Hän on
«lapettu meidän edestämme, ja on meidän
Mrellansa Jumalalle lunastanut,, Im.
s' 9. Han on „Herra meidän wanhms
ftkaudemme.„ ler. 23:6 Hän on„wnn-
«hu,skas joku monda «vanhurskauttaa,»Mi Hän kandaa heidän lyndinlä,, Esaj.
Mu, 12. Namat ja tainkallaiset Raa-
matun todistuxet pilää saattamaan meitä

sitä Herrasta lesuxesta mi-
>i Phariseuxet Hänestä kjelsiwät, kostahe ej tundeneet Hänen kunniatallfa, ja
"llden pitää myös saattamaan meitä an-naan itsemme Miehen kansa
Wateltaa Juuren tygö, että Hän me i-

>»> mnhdais woimallisesti harjoittaa wal-
Wiisa että andexi andaa syndejä maan

Alk! jossa se sana kuin nyi on

tullut saarnatun, sais sijan teisa, ja hen»
gelliftlla tawalla johdattais teidän Chri-
stnxen tygö niin kuin Kansa meidän Tel-
inämme luonnoMllÄ tawalla otir sen hal«
ivatun ia. toit hänen wuoteinensa Herran,
lesurcn etten!

Mutta ettäkö le ole kuusiset että st-
halwattn mjes oli sydammellisesti huolella
täytetty hänen syndeinsä tähden, kosta
Herra lesus sanoi hänelle: „Poikanr,
„oie hywasa turwasn sinun syndis anne-
ltaan andcexi sinulle?,, Ettäkö te muis-
ta sen katumaisen fynbisen waimon
merkkiä Luk. 7 LuMfa, joka fti Herral-da lesuxelda syndinsa andeeri»mutta tu-
li myös Herran lesuxen tygö niin a!a-
kuloijella hengellä, niin särjetyltä sydäm-
melia, niin itkemillä silmissä' että ham
oli sowelias wasiaanottamaan sen suuren
lohdutuxcn ja wakuutuxen että hänen syn-
dinsä olit hänelle andeexi nnnetut? Nlm'
näettä te sen jarjestyxen josa ChristuS
tahtoo meitä kohtaan ofottaa Hänen wal--
dansa että andeexi cmdaa smwejä maan
päällä.. SentHhden Hän myös el ole kas--
kenyt Hailrn Opetuslapsensa ja Aposto-
linsa saarnata syndein andeexi andamusta
paljaastansa, waan ja syn-
„dein andeexiandamussa,, Hänen nimeen'sa. Saman järjestyxen Hän itse myös
piti saarnonansa. Auruar' sanoo Han,
„owat hengelliset wmwaiset- Autnnt o,
„w.tt murheelliset sillä he saawat lohdu--
„tlixen. „ Sentahden minä kyllä huudan
teitä kaikkia Herran lesuxen tygo ia sa-
uon: Tutkaat kokoon tesyndiset! Kanda-
kaat edes Hänen eteensä kaikki teidän syn,
di.takkanne ehkä kuinga suuret ja monet
ne olisit! Mutta ehkä kuinga fydämmel-

kernaasti mincl soisin että Herra le-sus teitäkin kohdan harjoittais Hänen
waldaansa että andeexi andaa syndeja ma-

an-
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anpäälla, niin en minä kuilengaan kenel-
lengään muulle saata andaa sitä lohdutus,
ta että Herra lesus niin menettelee hä-
nen kansansa kuin sen halwatun kansa ja
sanoo: poikan (tyttären) „ole hywäsa
„turwas st in syndis annetaan andeexi
„sinul!e„ en kenellengäan muulle, sanon
minä, kuin sille joka siinä on sen halwa-
nm mjehen kaltainen että hän katumai-
sesi! tundee syndinsä, kauhistuu niitä sy-
dämmesänsä, tundee Jumalan wihan; pel-
kää Hänen Duomiotansa, käändaä itsen-
sä Herran lesuxen tygö saman katumai-
sen, murhcellisen ja särjetyn fydämmen
kansa, ja wilpittömällä reheM)ydellä el,

sii Hänen armoansa ja syudein andeexi
saamisia.

O Te fyndiset! Mingä tähden tah-
dotta te pysyä Jumalan wihan alla ja
kuolla teidän synneisänne? Katsokaat!
Tanäpaiwäna lantaan teille Armo. Att
seisahtakaa! teidän syndi.juoxusanne: Ka-
tukaa! sydämmen pohjasta, että te niin
oletta kiiruhtaneet teitänne turmelluxeen.
Lnökaät teidän rindohinne ja sanokaat sy-
dämmestä: Herra lesu! „Se on totinen
„fcma, ja kaiketi mahdollinen wastacm o-
„tettaa, että Sinä olet tullut maailmaan

syndisiä. „ Minä myödi-
tan ,a uston että Sinulla on woima maa-sa että andecxi-andaa syndejä. Täsä tu-
len nunä waiwainen raadollinen syndinen
murheen ja surun kansa minun syndisen
slämakcrMn tähden ja rukoilen Sinua:
Anna minullengin minun syndini andeexi
nimkuinS sille halwatulle andeexi annoit
hänen syndinsä: Sano minungin sydäm-
mslleni tämä rauhan sana: „Poikani ole
~hywäs turwas, sinun syndis annetaan

sinulle.,, Katso! tällä taivalla te
auretuixi tuletta. Teidän sondinne tule-
mat teille uiin totisesti andeexi annttuixi

kuin sille halwatullengin mjehelle. Janiin-
kuin hän iloitsi tästä lohdutuksia, niin
saatta myös te maistaa ja tuta Jumalan
rauhan teidän sielussanne, jos temenetta'
Herran lesuxen tygö, eteen kirjoitetusa
parannuxen järjestyxesä.

Mutta mjeleenne joydattakaat myös
Herran lesuxen sanat: Rumdi on ke-
wiämbi sanoa: synnit änneraan andeen
sinulle; raikka sanoa: nouse jakäy? To»
tiststi; niitä on kyllä, jotka sangen hel-
posti ja näppärästi lohduttamat itsensä
niillä sanoilla: Sinun syndis annetaan
andeexi sinulle. Mutta juuri sillä pettää
monda tuhatta ihmistä itsens, että he luu-
lemat sen oleman marsin helpon etla saa-
da ja uffoa lyndein andeexi samisen. No,
ni makaa Jumalan wihan aNa» joka kui-
tengin aina lohduttaa itsiäns syndeinsä
andeexi saamisella AM ei saateta mi!-
laän sanoilla ulos puhua mikä suuri ja
painama asia se on, että sydän taitaa to-
tuudesa ja ilman petosta sanoa: Minun
syndini owat minulle andeexi annetut. Tä-
mä on Christuxen oma työ, jonga Hä-
nen pitää meisä waikuttamaan. Niin su-
urta armoa ja laupeutta etsii sielu sumn
työnteon alla- Jos te nyt tahdotta osot-
taa etttttä te turhalla luulolla ja hukkaan
lohduta teitänne teidän syndeinna andem
saamisella, niin nostaat ja kaykaät. S>lla<
kusa syndein wilpitöin andeexi saaminen
on siinä on myös woimia utcen elämään
ja waelluxeen. Wielä tänäkin päiwäna

osottaa Christus annetun Armonsa iillä
että Hän lahjoittaa meille Hänen luma-
luudensa woimasta kaikellaista mitä elä-
mään ja Jumalisuuteen tulee. Jos «

wjelä.elättä synneisänne, mutta lohdutat-
ta kuitengitl teitänne sillä että ne owat
teille annetut andeexi/ niin le petättä u'

senne: Kuolema on synnin palkka/ la,e
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Mutus on wäärä, -jolla itsiänsä lshdu-
Mli kossa ei olla käändynyt wilpittö-
ss<lsti ja perinpohjin pois synnistä.

Mutta te joillaon todistus sen pääl-
le että teidän syndinne omat teille andeexi
Mtut; Osottakaat kaiken maailman e-
desä teidän Jumalisella waelluxeNanne,
M te oletta saaneet Herran lesuren
Lhristuren^armon: Alkäät onduko niin-
luin saattamattomat, waan astukaat wa-
W affeleet teidän jalwoillanne. Iloita
loat ja waeldakaat nopiasti; juoftaat
«hkioina Herran teillä; Christuxen woi-
m werhotkoon teidän ja Hänen Hengensä
lckkoon teitä kaikella woimallal Teidän
iMunne Hänesä olkoon teidän woiman-
ne ja wäkewyydenne, se»lpäalle että te,
lupauren jälkeen, jonga Herra on anda-
nllt niille jotka Händä odottamat, „mch-

„daisttte juosta jg ei näändyä, waeldaa
„ja ei wäsya, ja mennä siiwilli ylös kuin
„kotkat. „ Niin saatta ja laidatta te nyt
M lankaikkisesti ylistää Hänen waldaansaettä andeexi andaa syndejä, ja Hänenwoimaansa teidän ylitsenne ja teisä lu-malisen elämäker^axi.

RukouS.
Herra lesu! me ylistämme Sinun waldaal

luin Sinulla maan Päällä ou että andeeri
andaa fyndejä. Mutta ettei se ainoastansa meidän
suullamme, waan myös kaikesta sydammestä j»
kaikesta sielusta mshdais ijankaikkisesti meildä t,«
rotetta», niin käännä ne jotka «jelä eläwät syn«
neisä, ja lohduta «< jotkas «käändäuyt olet Sinun
Msewllotawaisella armollas. Täytä ne loppumat»
lomalla wolmallas, että he pysyisit Sinusa ja
Sinä heisä, ja Ginxn Nimes heisä ja heidän pä»
älläns mahdais tulla lunnisitttuxiajasa ja ijankail»

kisuudesa. Amen.

20. Sunnuntai Kolminaisuuden Daiwästä.
Jumala joka mettä Ewangeltumin kautta kutsunut on, lainatkoon me»

llle armonsa', sturataremlne salnaa kunuiaMsta kutsumista, ja löyt-
tääxemnu ei ainoastansa kutsllttuin waan myös walittuin seasa! N-
men.

waldakullda pitää otetta,
" maan teildä pois, ja annetta

maan pakanoille, jorka sen hedel-män tekewäc. Näin rakastetut Herrasa,
fuhui Jumalan hiljaisin ja rakkaallisinKaritiZ Matth. 21:43, Judalnisille, kos-
>a he nyt kauwan aikaa olit kuulleet Hä-"w saarnojansa, mutta ei olleet niitä
Waanottaneet, ei totelleet. KoffaHänsaarnawirkansa, alkoi Hän saarna-Maan Ewangeliumita Jumalan walda-
"nncha, sanodm: „Aika on täytetty,

V

~ja Jumalan waldakunda on lähestynyt.,,
Mar. i: 14, 15. Kosta Hän sitte kä-
wi ulos ja sisälle heidän seasänsa, saar-
nais heidän Skouluisansa ja TempelisH
Isrusalemisa, ja täytti maakunnan ih-
meteillänsä ja tunnustähdeillänsä, niin
Hän sanon „Katso! Jumalan waldakun-
„da on teidän keskellänne.,, Luk. 17:11.se on: Jumalan waldakunda ei ole nyt
enää ainoastansa läsnä että teidän tulee
odottaa sitä täydesH tulojansa, waan se
on teillä jo keskellänne? Sen woima ja
b kun-
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funnia eteenasetetaan! teille jokapäiwä tö-
illä ja- kanoilla,. niin» että teidän epäus-
konne on yxinänsä ja ainoastansa syy sii-
hen, jos että te siitä tule osnllisixi teidän,
sjeluisanne ja teidän ijankaitkisexi autuu-
dexennei Mutta koska, Hän sitte alituis--
ten pitkitti Hänen Jumalallisin oppinsa,
«pettämisellä heidän seasnnsä ja> herkiä-
mätä kutsui heitä Jumalan waldakundaan..
mutta sangen Harmat kuitengin. käännyit
oikein Jumalan, tygö, niin sanoi Hän
nämät sanat- saarnainsa sumlliseß päa-
töxeri: »Jumalan waldakunda pitää. 0-
„tettamaan teildä pois ja onnettamaan „

„pakanollle jotka: sen hedeimän! tekemät.,,.
Tämä piti olemaan Jumalan wanhurs->
kas rangaistus heidän ylitsensä' tämä, että-
Jumalan» waldakunda! piti; olettamaan he-
ildä Mutta ei> siitä, itseW Juma»
lan waldakunnalla pitanytt olemaan yhtä-
kään wahingota,. eikä' sen pitänyt ftntäh-
den turhaan raukiamaan että' epäuskoi-
set! Juvalaiset sem ylönkatsöit; maan hei»
dän epäuskonsa piti! paljo enämmin' anda-
maan- tilan, siihen, ettäl se piti! annetta»
maan pakanoille jotka sen hedelmän' teke?
tvat,, elii että' sen' ylitsewuotawaisen! Ju-
malan armon,, jongai Juvalaiset: ainoas-.
tansa yhdesä kulmasa ylönkat--
soit, piti nytc wastäedes' wiheriöitsemään:
kaiken Kansan- seasa- ja koko> maan- pääli
lä. Juvalaisten hedelmättömyys piti kai-
kisa paikoisa! runsaasti! palkittamaan luke-
mattomain- muiden, hywäin, hedelinäiNl
kautta.

RakastetuttHerrasa!!Vama Duomioj,
jpnga Herra lesus aikanansa langetti sa«nansa ylönkntftjain ylitse,, julistetaan? sy-
ystä': kaikkina aikoina: itsekullingin! armon:
ylönkatlojalle: Ia niinkuin lesuren lu<
valaisten ylitse langetettu duomio tuli! täy-
tttyf,<>, niin. mahtaai itstkulin/. joka kyllä!

kuulee, mutta ei seuraa eikä tottele lu,
malam sanaa, olla. makuutettu siitä, «tiniin hänengin kansansa on? käypä, jos hz«pitkittää: ylönkatsomasa Jumalan armon
rikkautta: WHdvin se hywä>jota hänel,
le kauwoin on hukkaan tarittu, pitää hä-neldä pois olettamaan. Mutta sen kaut-
ta ei tule Jumalan työ'kuitengaan hul.
taan raukiamaan, waan sen mitä yxi sy»
M pois luotansa , löytää Jumala mä
toiset tahtomat ottaa ivastaan ilolla jo
andaa- lulla wotmallisexi! ja
heisansä^.Tämän minä' edestuon teidän tahten»
ne joille nyt näin saarnataan: „Niin
„daan lepo,, näin wirwotttaan
„niin ollaan alallansa, ja- ei tmlengaon
„tahdota kuulla tätä. saarnaa,, (Csai. 28:
12^)! eli jos te myös kuuletta,, että tuk
tengaan annw leivän sydämmennä siitä
parattaa, niin että- te. hywiä
hedelmita. WÄrokaat tzywin teitänne. A<
jaxi sitä on, että Jumala katsoo läpiise
sonnein ja on kärsiwäinen! teidän kansan-
ne:. Mutta- jos te «äärinkäytHttH Hnnen
pitkamjelisyydensä', niin on, Christuzenjälteen,, käypä: teidän kansanne
niin, että- Jumalan waldakunda otetaan
teildä; pois ja annetaan muille z jotka sen
hedelmän tekemät,. eli; paremmin' wiljele-
wät.sitäi tarittua Jumalan kun-
niaxi ja omaxi: autuudexensa,, kuin te

wiljetetta'..
Sillä wäli»! on se meidän welwoll!-

suudemme> se tygötulee meille jotka teil-
le Ewangeliumita julistamme, ettei bw
M, ei wäsyä, saarnamasä Jumalan Sa»
naa teidän- korwainnee kuullen ja'panema
sa sitä. teidän sydämmennä ja omantM
donne päälle; joka nyt taas pitää
ran Nimeen' tapahtumaani Jolla korlval
on kuulla,, se kuulkoon,/ että hänellä N
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itll mahdais olla hyödytys -aiasa ja ijan-
laikkisuudesa ja että han mahdais wält-
tää sen tulewaisen wihan- Mutta ru-
loilkamme ensin Jumalnta että Hän tah-
dois siunata sanansa. Sitä .me rukoilem-
me Herran rukouxella: Ijä meidän joka
olet taiwaisa «.

Ewangeliumi, Matth. 22: 1-^4.
siihen aikaan sanoi lefus?ludaia,fille tämän
>»< wertauxen. 2. Taiwaun wäldakunda on Ku»
mgoan wertainen, joka teki Häitä Pojallensa. 3.
Ia lähetti Pälwelians kutsumaan kutsutulta Häi,
W, ja ei he tahtoneet tulla.' 4. Taas Hän lä«
hetti toiset palweliat, sanoden: Sanvkaat kutsu,
luille: katsoi minä walmillin minun attriani, mi»
nm härtäm ja spöttilääni owat tapetut ja kaikki
oivat nulmistetut,, tulkaat häihin. 5. Mutta Hetolsöit yl«» ja menit pois, yri pellollensa töine»
s»!ipallensa. '6. Mutta muut otit kijni Häneu
!»l>i«ns«, ja pilkkaisit heitä ja lapoit. 7. Mutta
Wa Kuningas sen luuli, »ihastui Hän ja lähet,
ii sotawäkensä, ja hukutti ne murhamiehet ja
h«i!>an Kaupunginsa poltti, z- Silloin Hän saooi
polwclioillensa: HaÄ tosinowat walmistctut l mut»
!»kutsutut ei olleet mahdolliset. 9. Menaäat siis
tlil»m haaroin, ja kaikki jotka te löydätte, luisu»loot Häihin. 10. Ia »e pulweliat mcxit ulos te»
ille. ja kokoisit kaikki kuin he Wysit, pahat ja hy-
«!<lt: Ia Häähuone täytcttijn 'wjeraista.. 11. Niin
su»ingas meni katsomaan »vieraita ja näki sjella
Yhden ihmisen joka ei ollut »vaatetti, Hää-waatte>
>!!«. 12. Niin Hän sanoi hänelle: Nstäwäui ku«
innas tänne lulit ja ei sinulla ole Hää »vaatteita ?

Nutta hän wailfeni. 13. Silloin sanoi Knnin»
«»i palwelioilleu: Sitokaat hänen kätensä ja jal»
k«ns«, ottakaat ja heitläkäät händä ulkonaiseen
Pimeyteen, sjellä pitää olemaan ,tku ja hammas»
te» kiristys. 14. Sillä monda on kutsuttu, mot-
to harwat owat «valitut.

Niinkuin ne wiimeiset sanat ylö?lu-
etusa Ewangeliumi«T?xtifH osottawat ko-

ko Chrissuxelda pidetyn puheen päälletar-
koituren, niin pitää myös koko meidän
Saarnamme olemaan naiden sanain tut-
kisteleminen :

Monda on kutsuttu, mutta har-
wat owat walitut.

Me lsaamma tämän siwusa uskollisesti
waroittaa setä törfiambiä että myös

ssjewembiH Jumalan taiwnallistn kut-
smniftn ylönkatsoita, .siitä -jjankaikki-
sesta turmelluxesta.
„Herra! awaa meidän korwamme j«

„sydämmemme, että me katsoisimme;pe-
„rään mitä ja kuinga me kuulemme, ja
„etta me sitte saisimme itsetyösä iloita sii«,„tä hywästä,, ltuin Sinä luwannut olet!
„Amen. „

TuttiNdv.
HX)<mda on kutsuttu, mutta harwat

owar waliruc. Namat sanat lai-
naan minä nyt Herran lesuxen suusta,
waroittareni niillä ylönkarsoita. Jos
te sanottu i Kutka ne owat, niin tutkaat
ja tuckiStelkaat minun kansani Christuxen

puhetta meidän Ewangeliumi Tertisamme:
„lesuS sanoi Juvalaisille tämän werta-
,„uxen: Taiwaan wäldakunda on Kunin-
,„gaan wertainen, joka teki häitä Pojal-
lensa. Ia lähetti pälwelians kutsumaan
.„kutfutuita häihin, ja ei he tahtonett
„tulla.„ Tämän puhui lesus ludan
Kansalle, jolleHän oli lähettänyt ja wje-
lä lähetti prophetat ja tvijsaat ja Rir-
jan oppeneee. Matth. 23: 34. Mutta
niinkuin heistä, kosta heitä kutsuttiin tai-
waan waldnkundnan, täydyttijn sanoa:
ei he tahtoneet tulla, niin on myös mei-
dän seasamme walitettawasti niitä joista
täydytään sanoa samalla tawalla. On«
pa Jumala käandanyt sydämmensa tci-
dängin puoleenne ja kutsunut teitä Pui-kcuisa osallisuuteen. Jumala se on, joka
tndän autuudexenne on walmistMut tai-

Vb 2 ken
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ten sen hywan kuin Chrissuxefa lesuxe-sa on> Se on Hänen suuri rakkaudes-sa ja laupeudessa, että Hän niin kerna-
asti tahtoo teidän osallisin telpä
walmistetusia hywäftä ja autundesta, ja
että te lmutnsifuki sitä teidän iloxerme ia
rjemuxenne, ulos scmomattomaxi
luxexi teidZn sieluillenne. Hän tahtoo et-
tä teidän pidäis olemaan Hänen rukkaat
Wjeraanfa. Sm syyn tähden awaa Häit
teille Kiimaansa ja tahto rawita teitä ar<
mollansa. HK,» lähettää ulos paltmlian-
fa ja huuta teille: „Tulkaat ostakaat it-
„man rahata ja ilman hinnata wijnaa
~I'a rieskaa!. Nautilkaat sitä hywää ja
«teidän fjelunna riemuittaan lchawuude-«sa. „ Hän käske Palmellansa eteenaset-
taa kaikkia tätä silla kaikkein iyanimmal-
la tawalla ja kuwata Jumalan wnlda-
kunnan ttidan eteenne niinkuin Häät, et-
tettä te mahdais peUtä maan halun saa-
da hywän peräckn. Hän andaa osottaa
teille, että jos te tahdotta oikein hywaa
ia suotte sjelullenna totiset hywät väi-
wät, niin pitää teidän tulemaan Chri-
fluxen tygö, eroittamaan itsenne kaikesta
siitä jonga perään te nyt timmoatte, ja
ylbnandamaan teidän sydämmenne koko-nansa lefurelle, teidän Wapahtajallen-
ne. Katsokaas niin olen minä ja muut
Herran palwelial teille «vapaasti ja jut-
lisesti puhunut> en yhden kerran maan
monasti. Jumalan käskyn jälkeen on mon-
oa tullut Häihin kutsuturi: Ei fengäaN
teistä ole tullut ulos sulietmi ja ohitse-
mennyxi. Kutsumus on tapahtunut kor-
kialla äänellä kaikille teille jotka saapuilla
olleet oletta Jumalan sanaa kuulemasi
Eikös niin ole? Mutta fitte tuin minä
ja muut niin olemma julistaneet sanan
teille, ja me senpHM olemma tutkistelleet
teidän elamätanne ja mmoanne, niin on

meidän / kosta me taas olemma tul!e<trukouxesa Jumalan eteen täytynyt fa,
noa: „H«rra.' Ei he tahdo tulla-Heidän„tckemffensa ja jättämisensäofottaa st-
„he pysywät senkaltaisma kuin he kauwM
„owat olleet: Kyllä he kuuiewat, mutta e,

paranna heilänfä.,, Ne owat olleet
hmwat, joifa on taittu hawaita, tttä he
oivat andaneet sen taivaallisen kuts>i.uist!»
käydä syoammeffenfä. Niiden kansi, olcm<
ma me silloin lohduttaneet meitamme, ja
ajatellett Herran sanoja: Monda on km-
fmcu mutr<r harwar owar waluu^

Kuraat edeskäsin mitä Herra Jeftssanoo: „Taas Hän lähetti toiset palwe<
,/liat, sanoden r Sanokaat kmsutuillc:Kat»
„so! minä walmistin minun atniani; mi,
/,nun härkäni M fyöttilääni owat tapetch
,M kaikki owat walmistetut tulkaat Hai,
„hin. Mlttta he katsoit ylön ja menit
„vois, yN pellollensa ja toinen kau?allet>-
,/sa. Mutta muut otit kiini Hänen pal»

ja pilkkaisit heitä ja tapoit.
„Ml,tta kosta Kuningas sen kuuli, w
Kastut Hän: ja lähetti sotawäkensa, ja
„hukuttt ne mncha-lmchet, ja heidän
„punginsa poltti.,, Näisä fanoisa Hcrni
lesus nuhtelee Juvalaisia, jotka M a,
Ma ylönkatsoit Jumalan kutsumisen D»
malan waldakundaan, fa panit maaliset
taiwaaWen edelle: Mutta menit pian
edemmä; he olit saattamat Jefuxen ni>
tin päälle, ja sitte, niin paljo kuin he
woit, olit he häwäisewät ja tappamat
Hänen Palmeltansa, Apostolit. Tämä»
nuhdesaarnan saarnaa lesus heille min,
että Hän myös julistaa Jumalan wan-
hurskaan koston joka sitte oli tulema heft
dän ja heidän Kaupunqinsa JerusaleminYlitse, sen ylönkatseen tähden jollahe koh-
taisst Jumalan armo - kutsumisia. Jos
te jiuwtta: Mitä st meihin koskee? Min

min»
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minä wastaan: teistä pitää
saamaan paikan hänen tödensH jälkeen.

on t istH edesmennchim! wuosina
koonnut. Sitä pitää huvan nyt

tzömaän, ellei he paranna nsiänsä enN-
M toistansa. Movi, ja sumin osa,
Wttelce että Jumala sn wm'sin lytywäi-
ne» helvan kansansa, ainoastansa jentH-
dm ettei he elä ulkonaislsu törkiöilä syn-
«!>ä ja häpiallisifä tsi!a- Mutta ehkä
fanqm ilfcin heili? sanotaan, niin ei he
tahdo kuitengnan tietä ja uffoa, cttä y-
löukatfoisansa Jumalan kutsllmista Juma-
lan waldakundoan, he tekewat niin suu-
ttn ja hirwiän fy mm, että he Mä, pääl-
lensä wetawät Jumalan wihan ja hirmuisen
Kiomion., Awatkaat toki teidän silmänne
ja katsokaat perään r Mitäpäs pahaa tä-
mä l°anfa teki meidän EwanMumisom-
mc? Jumala annoi sanoa heille: ~Kaik«ki
«ki owat walmistetut tulkaat häihin, ia
„ei he tahtoneet tullaus Tämä oli hei-
dän syndinsä: He ei tahtoneet tulla, he
«> seurata Jumalan kutsumista:
He ei perään ajatelleet oikein astma: He
tttutkistelleet, mitä sesiMänsä pitir He
ci kiinniitänttt sielunsa huolda siihen ku-
inga he olitsit mahtaneet andaa kutsumi-selle sijaa, ja totella sitä. Edeskäsin luem-m me: „He menit pois, yxi pellollensa,
soinen kaupallensa,, Ei tämä itsesänsä
ellut syndi. Ei tasa itsiä pellon wiljelly-
Za pahastuta, ei myös täsä itsiä kaupan
tekoa hyljätä. Muttä sitä täsä moititaan,
M he peldoonsa ja kauppaansa niin kiin-
»itit heidän fydämmenfä, että he maati-en kappalden rakkauden tähden ei saat»tllneet tarkasti perää »ajatella, kuinga lu-
lnala oli kutsmim heitä siihen kuin oli
paljo kalliimbi ja suuremwaxi arwattowa.
Koska nyt Jumalan Palweliat nuhtelit
Äiti tämän tähden, min heidän sydäm-

mensä tuli täytetyxi salaiselta wihalla Ju-
malan Palwelioita wastaan, jsla wiha
sitte muuttui wainomiseen kuin he sait
lan ja woiman siihen.

Mwun rakkaani! Katselkaat täsä e-
simerkisa teidän kuwaanne. Jumala on
teillengnl läliettänyt Palmellansa: Jas et-
tä te ole tahtoneet totilla heitä/ ci tul-
la Jumalan tygö, niin on Hau taas lä»
htttänyt toiset oalweliat teidän luorezine
M täyttänyt heidän sydämmmsä rakkau-
della ja hesseydM teitä kohtaan, niin et-
tä he rukoillen ja itkein owat kutsuneet teitä
Jumalan waldsskundaan, eteenasettaneet
teille kaiken sm hywan kuin meillä Chri-
stux >sa on, ja näyttäneet teille Jumalan
ulos sanomattoman rakkauden teidän sje-
lujmine kohtaan. Eikö teidän omatun-
domie todista, että näin on sapalMnut,
M e'tä Jumala nain on kutsunut teitä
kaikkia? WMta kuinga owat enimmät tei-
sta olleet mjeldyneet tätä yhteistä kutsu-
mista kohtaan? He ylön katsomat
Te että ole wjelä oikein heränneet teidän
Nauhasta syndi> unestanne. Ei ole wjelä
welwollinm huoli ja murheen pito teidän-
ijankaikkisesta autuudestanne ylös tullut
teidän sydämmesänne. Että ole te wje-
lä, niinkuin olis pitänyt, kijnittäneet
dan perään ajatustanne siihen ku/nga te
mahdaisstta oikein «viljellä armo-wälikap-
paleita. Tämä huolimattomus teisä on
suuri syndi Inmalan edefa. Moni ma-
kaa suistuneena ja ei tnhdV
kmtmgaan andaa itsiänfä siitä wakuutet-
tam SM wälin ei salli fuitengaan hä-
nen rakkaudenfa maalista kohtaan> eM
Jumalan sana sais tulla woimalliseri hs-
nen sydämmesäuG Monda kyllä löytyy
jotka ei nän ahnehixi edellä muna r I<»he elämät kuitengin niin wcnpmeina tä-
män maailman mucheeseen, että he ftn-ivb I MH-
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tähden ei laste Jumalan kutsumista sy-
dämmehensa. He käymät kyllä Kirkosa;
He kuundelewat saarnaa: He pitämät Il-
ta- ja Aamu.rukouriansa'. He lohdutta-
mat nsiansä Christurella ja.Hiinen pyhäl-
lä ansiollansa. Mutta jos »valkeudenaaresa katsotaan heidän Christillisyyttän-
fä, niin nähdään että se on kuitengin hei-dän syrjä-työnsä; itse heidän päätyönsä
owat maaliset asiat ja se kuin tulee täl»
le ajalliselle elämälle hywäxi. Maailmal-
listiä on heidän lydämmensä käsinä. O
kuinga minä iloitsen, kosta minä joskus
löydän jongun teidän seasanne, joka Chri-
stillisyyden pitää pääasianansa ja pää-
työnänsä. Mutta ne owat Harmat. Kyl»
la te kaikki, niinmonda kuin teitä on, 0-
letta samaan kutsutut; Mutta ne owat
harwat jotka tätä kutsumista seuraamat,
ja antamat sen yhden tarpeellisen itsetyö-

sä olla heidän erinomaisimman työsä, hei-
dän alituisen pää<afkareensa. Ei
myös taida kuka tiesi wijpyä,ennengö mo-
ni rupia wihaamaan Herran palwelioita,
.sentähden ettei ne senkaltaisesa tilasa y-
listää heitä autuixi. Warokaat teitänne.!
Kaikki tämä on Herran silmäin edesä jul-
ki. Niin «vähän kuin Le Juvalaisille me-
nestyi, että ylön katsoa Jumalan Sanaa,
niin wähän se teillengin menestyy-

Kuitengin kulltkaat mitä Herra edes-
käsin „Silloin Hän sanoi palwe-
„lioillensa: Häät tosin -owat »valmiste-
„tut, mutta kutsutut ei olleet mahdolliset-
>,Mengäät siis teiden haawin, ja kaikki
„jotka te löydätte, kutsukaat häihin. Ia
„ne palweliat menit ulos teille, ja kokoi-
„sit kaikki kuin he löysit pahat ja hywät;
„ja Hää huone täytettiin wjeraista- Niin
„Kuningas meni katsomaan »vieraita, ja
„näki siellä yhden ihmisen joka ei ollut
„waatetettu Hääwaatteilla- Niin Hän

„sanoi hänelle: VssHmani kuingas tänne
„tulit, ja ei sinulla ole hääwaatteita?
,/Mutta hän waikkeni. .Silloin sanoi Ku»
„ningas palwelioillen: Sitokaat bänen kä>
„tensä ja jalkansa, ottakaat ja heittäkäat
„händä ulkonaiseenpimeyteen; sjelläpW
„olemaan itku ja hammasten kiristys.,,
Näillä sanoilla tahtoo Vapahtaja tietä
andaa, että pakanat piti kutsuttamaan
Jumalan zwaldakundaan, kosta Judan-
kansa oli saanut huomionsa Jumalan Sa»
nan ylönkatseen tähden- Niiden ensin
mainittuin piti kyllä suurin-joukon kään-
dymäan Jumalan tygö- Kuitengin oli
monesta sanottama niinkuin seisoo Hos.
7: iö. „He palajawat,, mutta ei sen
,„Korkeimman tygö, waan owat niinkuin
„hellinnyt joutsi. Sillä moni oli kyllä
wastaauottawa Christityn nimen ja ulko-
naisen Humalan palwelluren, ja oli niin-
muodoin ulkonaisesti pitäwä itsensä lu-
malan Kan,an tygö: Mutta oli kuitta
gin sen siwusa kjeldäwä Jumalisuuden
totisen woiman. Smtähden oli Jumala
niinkuin wanhurstas Duomari, wihdoin
rangaisewa pakanat, Mnhywin kuin D»
dalaiset, Sanansa ylönkatseen tähden.

Täsa te että nyt saata sanoa: mi-
tä tämä meihin toffee? Sillä tasa eipu-
Hu Christus ludalaisista, waan meistä
jotka olemma pakanoista päräsin ja olem-
ma tulleet Ewangeliumista osallisin. Niin-
kuin täsä seisoo: Palweliat kokoisit kaikki
„kuin he löysit, pahatjahywät, jaHaa«
„huone täytettiin wieraista,,, niin tapahtuu
nyrkin Christikunnasa. Itsekukin kutsuu
itsensä Christityxi. Pahatjahywät käy-
wät Kirkosa. Jumalan Huone tulee
teen: Lapset kastetaan, ja kasonneet ka>
wät Herran Ehtolliselle. Tämä rvt kut>
futaan Christikunnaxi. Mutta niin pian
kuin me awaamma silmämme, löydäm-
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mä me aina jongun jolla ei ole' haa-wa-
«Ma: Eli senkaltaisen jolla kyllä- on
Christityn nimr,. mutta ei elä uudensyn,
dymisen armosa,.. waan hänen wanhasa
jo kansa syndyneesä pahasiz>kusisänsa, ja
jolla niinmuodoin ei ole muuta kuin pal-
jas CHristityn nimi ja muoto. Mitä pi-
tzs meidän, sanomaan ? Duomari on o-
wen edesä Hän tulee kohta katsomaan-
wjeraitansa. Silloin tulee itsekungin me-
no ilmi: Ei kenguan, joka ei «hdämmestä!
M käändynyt Jumalan tygö, taida sil-
lein mälliä! tälä duomiota:- „Sttokäat
Mnen kätänsä ja jalkansa-, oltukaan ja
„heittäkaät handa ulkonaiseen pimeyte-
„ei,; sjellä pitää' olemaan itku ia hammas
~ffen kiristys:- Silla monda on kutslttttt:
„inutta harwat owar walitun,,- Kyllä mo-
ni'on lohduttanut itsians sillä,, että' Ju-
mala on, kutsunut hända Ewangeliunum
slliltta»: Muttm niinkuiw hän er ole ollut
llitsumiselle kuuliainen Jumalalda eteen
l!ljoitetusa järjestyxesä, niin ei hän myös
fta sitä- autuutta johonga hän kutsuttu
on Jumalalda; Ia minä sanon teille jot-
ka tätä kuuletta: Jos ei monesa teistä
tnpahdu tästäedes suuri muutos, niin käy-
fi teille pahoin kateen: Te
M tule siltzen autuuteen jota te nyt toi-
tvotta: Olkoon tämä sanottu teille wa-
witlixexi, te jotka tähän asti oletti, ylön-
katsoneet. Herran Sanan sillä, ettetta tesen kautta ole tahtoneet andaa teitänne
ftatettna totiseen, perinpohjaiseen ja sy-
da'mmelliseen käändymiseen Jumalan ty-
«l! AN! eibän se ole joku wälttämntöin
«sta, ttta juuri- «vähimmän riista'
jotka kuulemat Sanaa, pitää wastännot»
lamaan sen taiwaalliftn kutsumisena Ko-
sta Pctari Ewangeliumin kautta awais
taiwaan waldakunnan' Judalaisten' eteen,.
niin tuli kolme tuhatta' ussowaixexi. Ap..
Tlk^.,:: la.kuin' Hän Korneliuxen huo-

neesa julistr pakanoille Jumalan walda-
kundaa, „niin langeis Pyhä Hengi kaik-
„kein niiden päälle jotka sanan kuulit;,,
Apo<s Tek. 10: Akk! niin andakoon Her-
ra watetvän sanallensa tei-
dängin feasanne! Se olis minun fydäm-'
melleni suuri ilo. 3iäettäpä te silmäinnä

ettei Jumala tahdo että jongun pi»
däis hukkumaan, waan ne, jotka kyllä
omat kutsutut, mutta ei walltut, owat
itse syy ja ainoa syy) kadotuxeensa, silläse ei tule' mingään muun kautta heidän
ylitsensä kuin sen kautta että hr Juma-
lan sanan ja armon wapaehtoisesti ylön»
katsomat.

Akk»': minun'rakkaani!! Andakaat mi-
nun puhua teidän kansanne kaikella roh-
keudella ia niinkuin Jumalan kaswdin e-
de,A Kumgas raadollinen ei ole monen
teidän tilanne! Maailman rakkaus on niittl
tihiasa teidän leasanne, ja on hamasta
teidän nuoruudestanne niini sywätlr juur-'
tunut teidän sydnmmehenne, että, jos'
muutamia löytyy jotka näkymät kernaasti:
kulckwan ja mjeluisesii wastaanottawan
Jumalan sanana niiii ei. kuitengaan, kö-
ffa sitä likemmältä tutkistellaan, sitä tai-'
ta kutsuttaa nuhdettomari menoxi Chri-
stuxesa lesuresa. Heisä ei ole oikiata'
kiiwnutta Jumalan kunnian puolesta, ei
sstai atzkeroitsemista pyhitylestä joka- mi»
yxiwakaisesti kuitengin on kastetty, ei st»
tä palawata rakkautta Cbristuxen puoleen,,
joki»' Jumalalle on mieluinen, ja palaa'
niinkuin' kynttilä jcr walkia lesuxen to-
tisten Opetuslasten sydamnnsä. Josnäitä Jumalan lasten tdtisia tundo-'
merkkejä etsitään monen tykönä joka-
kyllä wirjästi kuundelee Jumalan la-'
naa> niin ei löytä niiden- meMMam.
Mutta kyllä se hawaisaan,, että' heillzi
Christillisyyden warjowjä.muodom alla «m»

ftn-»
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senkaltainen sydän joka on täynnä epäus-
koa ia clattixen murheita, eli että he elä-
mät koton huoneisansa waanhalla lamal-
la, rakastamat juopumuutta ja maalisesti
mjeidyneittcn kansasturoja, eli saastutta-
mat itsensä jollakulla muulla joka ei mi-
tengään yhteensowi totisen sydämmen muu-
toxen kansa. Senkaltaiset mahlawat sei-soa eli istua Kirkosa, Opettaja mahtaa
kuinga komin ikääs käydä Jumalan Sa-
nalla heidän päällensä: Niin he kuitengin
kuundelewat ainoastansa ruumiin sormil-
la: Ia niinkuin he sen siwusa luulemat
että heidän kansansa omat asiat nyt jo
hywin, niin ei amra he sanan tulla niin
sMälle heidän sydämmensä pohjalle, et-
tä he lulisit saatetuixi welwolliseen perään
ajatuxeen, kuinga koko heidän menonsa
wjelä tarwitsee suuren muutojcen alle käy-
dä jos Christien pitää tunnustamaan
heidän Hänen omirensa. Nijnkauwan
kuin teidän tilanne on senkaltainen, niin
että tule te autetuin', ehkä te aina olistt-
ta saapuilla ja kuulisittä jokaitsen saar-
nan- Täällä istuu yxi ja ajattelee hänen
Käräjänkäymisensä päälle; tuolla istuu
toinen ja ajattelee kuinga hänen pidäis
saada omasuudensa enätyri. Täällä y,ri,
joka waiwaa itsiänö elatuxen murheella:
Tuolla taas toinen, jolla omat häintetyt
ajaturet eikä wielä ole pääsnyt oikein sel-
wäxi pahasta kansa seurastansa ja niistä
sijwottomista kumpaneista, joiden kansa
hän nykyiststi oli yrisä. Täällä ja sjellä
on aina joku joka on fangittu hänen tur-
hasa mjelesänsä jahullusa korendesa. Toi-
sien sydämmet omat niin niwotut kaikel-
laisiin maaitmallisiin haluhin ja huwitu-
xiin, että ne samat ajamat sanan pois
heidän sydämmestänsä. Muut taas owat
niin hitaat ja kylmät heidän menosansa
että he nuokkuwat ja nukkumat saarnan

alla, ja kuin se on loppunut, ei tiedä mi-tä sanottu on. Totisesti se joka andaascmankuuliain paljouden pettää itsensä,se luulis, että Jumalan waldakunda ku-koistaa ja wiheriöitsee teidän seasanne.Mutta oj! kuinga harwat ne omat, jot-
k« welwollisella waarinottamifella kuun-
telemat sanaa ja stn itsehensä sowittawat!Oj kuinga harwat jotka itse <i seiso esten-
na itsellensä, että EwanKeliumin walkeus
ei saa heittää kirkkaita säteitänsä heidän
sydammiinsä! Enin osa on niiden Ewan-
geliumi-Tertisä mainittuin kaltaiset, joista
me jo olemma kuulleet; He ei tahdotul-
la, he katsomat ylön, he owat ilman
huolta ja murhetta, kuinga he mahdaisitseurata sitä taiwaallista kutsumista. Ianiinkuin seisoo: yxi mmi pellollensa ja
toinen kaupallensa, niin te myös, Heli
kuin otetta kuulleet Jumalan sanaa, me-
nettä pois wanhoin tapohinne ja Mtä
sitte samalla tawalla kuin ennen. Että
huoli te siitä, että te puhdistaisitta teidän
sydämmenna maailman saastaisuudesta ja
salaisesta ulkokullaisuudesta, jolla te teet-
tä itsenne sopimattomin, saamaan teihin»
ne Jumalan sanan woimaa ja hedelmä-
tö. Sentähden niinkuin kutsumus ei aut>
tanut Juvalaisia, niin ei se myös tällä
tawalla saata teitä hyödyttää, että te
kaikin Ewangeliumin kautta otetta ulko<
naisesti tulleet kutsutuixi. Kuulkaat kui-
tengin minlla minun ystäwani! Älkäät
ajatelko että te sillä otetta täyttäneet Sa<
nankuulian welwoltisuuden, että te tulet»
ta, seisotta eli istutta hetken aikaa eli e/nämmin jakuundeletta saarnaa. Teidän pi<
tää sen siwnsa hywin perään ajattelemaan
sitä sana kuin saarnataan; wisusti koettele-
maan ilsiänne sen jälkeen; kokia kätkeä
sitä sydämmeenne, ja sitte kuin te kotia
tuletta, ja aina edekäsin, olemaan Yli-

wa-
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tvakaisesti huoliwaiset siitä, että te tuli-
sitta senkaltaisin kuin te oletta kuulleet et.
ta Jumalan tahtoo waati: Notkistakaatsm jälkeen teidän kangiat polwenne lu-
malan edesä; Nostakaat teidän kätenne
ylös taiwaasten päin; huoatkaatja rukoil-
lM että Jumala tahdois muuttaa teidän
sMmmenne: Alkäät sen jälkeen mengö
lataisin teidän endiseen syndi-menoonne,
waan pitäkäät alituinen waan sydämme»
scänne; Ia kuin se taas tahtoo kulkia en«
M exymä°tjetän!a, niin uudistakaa! he-
ti teidän hywä aitomisenne: HuoatkaatJumalan tygö faadannne Hänen Hen-kensä hallitusta, että Hän sitois teidän
ljelmne ettettä te pahaa puhuis, ja opett
tois teitä kaikesa teidän tekemisesänne ja
iMmisesänne ensin perään ajatteltmaan
jos se yhteensopii eli «uyös sotii Juma-lan sanaa ja tahtoa wastaan: Jos se so-

tii Jumalan tahtoa ja sanaa wastaan,
niin andakaa ennen hengi olettaa teildän-
»e, kuin te tjeten tahloin tekisittä jotaan
luin Jumala sanasansa on kjeldänyt.
Wittäkaät sitte senkaltaisesa mjelesä:
Sotikaat jokapöiwä syudiä ivastaan: Seu-
mkaat Herraa lesusta jallsä, jota kau-
emmin sitä paremmin: Pyrkikäät aina
Uiwakaisemmasti pyhityxen perään: Äl-
liät andako mingaan wasturen siitä estääteitänne: Pyrkikäät tällä tawalla ainahttkiämätä edes sillä kaitaisella tjellä. jo-
« yrinänsä wjepi elämään, ja pyytakäät
M aina enämmin ja enämmin tutuin
teidän Vapahtajanne kansa, senpäalle,
ttta te mahdaisitta saada Hänen täydet-
«syydestänsä kaiken sen woiman kuin teil-

le on tarpeellinen Jumalisuuteen. Jost«wä teidän mielestänne on ylön työläs,
Wä ft ei ole löytywä teille työlääxi,
sinkuin te sen nyt ilman syytä kutsut-
«); Jos te tuuletta ettettä te niin saata

andaa itsiänne sitoa; jos te tahdotta tä-
staedes tehdä sillä tawalla kuin tähängin
asi,, että te kyllä tuuletta sanan, mut-
ta elättä oman päännä jälkeen; niinpan<
gaat toki mieleenne, että kerran sanotaan:Sirokaar hänen kätensä ja jalkansa. Sejoka täällä ei tahdo Jumalan sanan an-daa sitoa käsiänsä ja jalkojansa, ja suu-tansa ja sydändansä, waan elää hillimät-tömäsä lihallisesa wapaudesansa, hän tu-lee siellä sidotun ja heltetyri ulkonaisten
pimeyreen; siellä pitää olemaan itku ja
hammasten kiristys. Jos te nyt että ta-kä tahdo ustoa, niin koetelkaa! ja tunde-
kaat siis sitä ijankaikkiseri onnettomuude-xenne. Mutta että saada tätä onnetto-
muutta teistä psiskäätyn, niin korota»
minä nyt minun ääneni teidän seafanne,
minä kutsun teitä sen Herran Nimeen,
jolda minä olen lähetetty teidän tygönne,
ja minä sanon: Tulkaat Häihin, KaritsanHäihin?, Christuren armo-waldakundaam

Jumalan waldakunnan tulla tei-
sä ylösraketuxi: Pangaat pois kaikki estele-miset ja kaikki kaunistelemiset, jotka ei kui-
tengaan mihingään kelpaa. Andakaat rak-
kauden maailman tygö mennä tiehensä, pois
teidän sydämmestänne. Ruwetkaat kauhi-stumaan endistä synvi-menoanne. Perään<ajatelkaat mihingä te kutsutut oletta.
Tutkikaat Jumalan armoa loka teille ta-
ritaan. ja sitä ijantaikkista kunniata jon«
ga Hän teille tahto andaa, jos te kuuli,
aisesti seuraatta sitä kutsumista jonga mi-
nä nyt taas uudellensa panen teidän sy-
dämmenne ja omantundonne päälle äl-
köön kengään tästäpusleen sanoko ettei hänkutsuttu ole: Jos joku niin sanoo, niinhänen oma sydämmensä wiimeisnä päi-
wänä todistaa händä wastaan: Se mui-
stuttaa händä, että hän usein ennen, j«
nyt taas uudellensa on tullut kutsutun.Cc Te
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Te oletta la niiw monda kuiw
teitä täsa on, niin moni on nyt tullutsanan kautta kutsutmi. Akk! ajatelkaa!
perään, että monda on kutsuttu mutta
harwat owat walitut. Mingä tähden?'
Sentahden ettei he ole millanfakkään hei-
dän kutsumisestansa, waarinottanet, waan'
pysywät heidän rakkaudesansa maail«
man tygö. Mutta jos te totteletta sanaa'
joka nyt on tullut julissetuxl ja pysyttä sii-
rä,. niin te enännättä walittuin joukon;'
niin saattG te ynnä heidän kansansa kat-
sella Humalan kaswoja, ja ylistää ja kiits
M Hända ijankaiMsesti loppumattomasa
ilosa ja rjemufä.. AMen-.

Rukous.
Amen, Herra lesu! Sinun Nimelles olkoon
- ja kunnia» Sinun Sanasi ede«

M, jonga kautta S>na' taas andanut meitä
kutsua Sinun taiwalliseen waldakundaas., Gydäm«
men rakas Vapahtaja! An«a meille armollisesti
andeexi, että me kyllä lapsuudesta- asti olemma s«««

ueet samat' kutsut,. mutta walitettawasti olemm,
ne ylönkatsoneet emmäkä niin kallcixi arwaimeet ku»
in olis pitänyt. Ia kosta Sinun armns o>, »ij,
ylönpaldisesti suuri mcitä kohtaan, ettäs m<itä
«vt olet andanut uudcsiansa kutsua, «kk! niin loi.
naa meille myös «rmoi että saattaa kutsumissas t».
tclla»- Jos meidän sydänmmnme tästä puoleen tch
too muuta tjetä, O! »ii» ne <<,«<

nat meidän spdämmemme sisälle:- Tämä on tjl,.
Nykäät tätä,, ja ei yhtäkään muuta, eikä! M.
alla eikä »vasemmalla puolella- Anna Giniin
Sanastat alituisten rippua meida» mjelcsämme!
Monda on kutsuttu / mutta harwat owat miilut.
Ia »iin usein kuin me sitä ajattelemme, niin inu»
stuta meille st kutsumus jonga me nyt taas °>c,»<
ma kuulleet,- fenpäälle, ettw meidän huolemiilt
imhdais sitä tarkoittaa ett-ä n« kutsumisemme wo!,'
wari tekisimme, emmM kombasselis niinkuin l«m-
-mat, waan Sinun woimas kautta juorisimme niin»
kuin peurat, iloisina Sinun tcilläs, siihen saali»
kuin meidän jalkamme seisowat sen ToiwaaW»
Jerusalemin. Porteilla, ja me tulemina Karitsaa
ilankaikkissin häihin, joihin me kutsutut olcnim
Sinun Niims, Herra lesu olkoon kunnioitettlizio
ylistetty ja kijtetty j» iMkaikkiseftn korotettu!, A»
men, Amrnl

21. Sunnuntai Kolminaisimdm Paiwastck
Herra lesuS auttakoon meidän heikkouttamme Pyhän Hengen kautta,

jonga Hän meille turvannut on„ ja tehkön meidän wäkewixi ja lujtzl
ustosä t Amen«

H I petuxen andoi Pawali Romalai-
sille/ Rom. 14: i. Mutta tjeta-

andaa samalla misa tilasa ensimmäinen
Christillinen Seurakunda oliRdmisa» Hän
oli iLugusa 8 wärsysa sanonut heistä:-„Minä kijtän lumalatani Hsuxen Ehri-
„stuxen kautta, teidän kaikkein- tähtenne,,
,Ma teidän uskoanne kaikesa Maailmasa/Mainitaan.,, Namät sanat tietäanda-
lMtmcMän selwään/ ettei ainoastansa jolm

suurr joukko ussomaisia silloin löytynyt
heidän seasansa, waan myös että heidän
uskonsa,. niinkuin suuri' ja wäkewa, oli
ihanasti loistanut kaikkein silmisä, kaiki"
maakunnifa» Niin olr nyt ei paljaita hei!<
koustoista heidän- seurakunnasansa, waan
he mahtowat olla,, jos- ei suurimmay
osäxi, niin kuitengin suurexi osaxi, wM
wa - uskoiset,. joille Pawali saatti
noa: Heikkouskoista korjarkaac,, ft/

«M
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nialla tawalla kuin msiat .terweet ottawat
hoitaaxensa -ja korjataxenfa 'luonnollisesti
sairaan ja heikon ihmisen-, siihen asti kuin
ha',, terweexi tulee. Täsa asiasa oli niin-
muodoin sen silloin olewaistn Momin Seu-
rakunnan tila hywin kauwas eroitettu
nyt olewaisten Christillisten Seuräkundain
tilasta. Sillä ehkä Ewangeliumi naisa- '
kin saarnataan, ga niin hywin Kaste kuin
Herran Ehtollinen toimitetaan Christuren
aseturen jälkeen; ehkä myös itsekukin tun-
nustaa itsensä Christuren Oppiin, niin on
kuitengin Kansa Seurakunnasa nyt yhtei-
si puhuin ltoisenlaatuinen kuin siihen

aikaan. Kyllä niitä on monda, hokatut,
suwat itsensä Chriftityiri; mutta owat
kuitengin kaukana nuhdettomasta menosta
Christuresa lesuxesa. Ia ne jotka siitä
sWauxessa osalliset owat, ne owat enim,
masti Hcikkoustoiset. Olsson oikia, wihe-
Mtsewäinen ja hedelmätä kandawaincn
wima osottaa , paratkoon Jumala! itsen,
st harwain tykönä. Kuitengin seisoo Pa-
walin opetus wahwana: Heikksustoista
torjarkaat. Ia jota usiambi heikkoustoi-
»en tähän aikaan on Seurakunmsa, sitä
tarpeellisembi se on että käyttää itsensä
chnän opetuxen jälkeen. Za sen, joka
lundee muiden heikkouden uffosa, pitää
niin hengen köyhyydesa kokea tallella pi-
tää itssänsä ussoso, ettei han pidä itsiän-
si wakewäna, waan iloitsee siitä, että,
Christuren armo ja woima tukeaa ja wah-
Waa händä. Jos hän
heikkouden weljesänsa, niin pitaa hänen
Wmaan että se on Herralle helppo et-
lä wahwistaa händä. Ia kukas tietää,
jos ei tama heikko jo huomena taida saat-

lc>a hawaita »ongun heikkouden siinä, jo-
ka nyt näkyy wakewsltä. Minä en tah-
do wjelä sowittac, tätä teihin, waan saas-w sen tästä edespäin. Mutta tjetkäat

että minä nyt ajatmen ja neuwottelemi-
sen.jälkeen aiwon puhua heikosta uffosta.
Olkaat -siitä maannottamaiset, te mah-
datte olla wahwat- eli heikst ustosa, sen-päälle, että te jotka nyt oletta heikot ,l-
stosa, nyt mahdaisitte oppia mitä teidän
pitää tilastanne ajattelemaan, ja te jotka
.wahwat oletta ussosa,, mahdaisitta Chri-
Ouxm esimerkistä kuinga hcik,
kontioista korjattamaan pitaa. Tähän me
kaikin tarwitsemme Jumalan ja Hänen
Hengensa armo-waikutusta ja woimallista
apua. .Rutoiltamme sentähden sitä Iu»
malalda Herran Mukouxella: Zsä mei-
dän Hr.

Ewnngelullm, loh. 4:46 -5 3.
aikaan oli sjellä yxi Kuningaan mjel,

jonaa Poika sairasti Kapernaumisa. 47. Ko»
sta hän kuuli että lesus oli tullut ludeasia Ga«
lileaan, meni han Hänen Hugonsa ja rukoili Hän»
da ala ulemaa» 'ja varandamaan hänen Poikaan»sa joka oli kuslemnllansa. 48» Sanoi siis lesui
hänelle: Ellettä te näe tunnus tähtiä ja ihmeitä,
niin että te «ffo. 49. Ganoi Kuninkaan mjes
Hänelle: Herra! tule alas ennenkuin minun Poi»
kani kuolee. ,52. lesus sanoi hänelle,: Mene si,
»un Poikas elää. Ia mjes uskoi sanan, jonaa
lesus sanoi hänelle j« meni. si. Niin Hänen
me,mesanfa kohtaisit hänen palwelians hänen, ia
ilmoitit hänelle sanoden Sinun Poikaseläa.
s2. Niin hän tutkei heildä hetkeä jolla hän para»
ni. Ia he sanoit hänelle: Eilen seitsemännellä
hetkellä ylön andoi wilu-tauti häiien. 53. Niin
Isa ymmärsi sen siri hetkexi, jolla lesus sanoi ha-
nelle: Sinun Poikas elää. Ia han usksi ja ko<
k o hänen huoneensa.

Pyhän ylösluetun Elvangeliumin
seurannoxi, tahdomma me nyt yxikertai»
suudesa eteenasettaa tutkisteldawaxi

Heittoa Uffoa,
7. Ruinga se ilmoicetaan ja nuhdel-

laan Christuxelda,
2. RuinZa se Häneldä wahwisretaan.

Cc 2 /,Her-
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„Herra lesu! me'tjedämme että Si,
taidat armahtaa meidän heikkouttam-

„me ja että Sinä itsetyösä armahdat seka
„meidän fifällistä että ulkonaista uffomme
„heikkoutta,ja että Sinä olet walmis autta-
„maan ja ylös ojendamaan sitä. Akk!
~niin anna siis Sinun woimas olla wä-
„kewän meidän heikkoudefamme: Sido
„haawoitettn: Hoida heikkoa; anna wä-

wäkea ja woimattomalle woi-
„maa kyllä. Sjunaa firi Sanas, joka
„nyt Sinun Nimees julistetaan, ijankaik-
„kisen kunnms tähden! Amen.^

TutklndH.
Edellinen Osa.

tahdomma nyt ensin tutkistella,

„ja nuhdellaan Wapahtaiatda Christurel-
„da.,, Meidän läsnäolewainen Ewange-
liumimme puhuu siitä kuin tapahdui Ku-
ningaan miehelle, se on Kuingaalliselle Pal-
welialle Kuningas Herodexen Howisa,
joka Herodes oli Ruhtinas Galileasa.
Tämän Kuningaan mjehen Poika sairastiKapernaumisa, josa Ehristus oli tehnyt
niin monda tunnustähtiä ja ihmettä, ja
jofa Hän niin paljo oli oleskellut, ettäse myös kutsuttiin Hänen oman Kaupun-

. girensa, Match. 9: 1. Niinkuin nyt ts-
sä Kapernaumisa ilman epäitemäts paljo
puhuttiin Herrasta lesuxesta, niin sanot-
tiin nyt että Hän oli tullut Zudaasta Ga-
lileaan. Kosta Kuningaan mjes tämän
kuuli, meni hän Hsuxen tygö, ja rukoili
Händä että Han hänen kansansa olis
lähtenyt Kamasta, josa HZn silloin oli,
Kapernaumim, johon oli melkiän pitkä
matka Kaanasta, ja että Hän olis tah-
tonut pian auttaa hänen Poikaansa joka
Mgkais kuolemallans. Hän pyysi ettq

lesus olis jouduttanut itsiäns ennenkuin
Poika olis ennättänyt kuolla- Talla Ku-
ningaan Miehellä oli seuraawaisesti joku
usto, jonga hän itsetyösä osotti. SW
ei mikään muu kuin us?o joka hänen sy,
dämmesänsä oli, waadei händä tulemaan
lefuren tygö. Mutta tämä usto oli yh-
distetty suuren heikkouden kansa, jota
Kuningaan mjes ei itse hamainnut, silla'
hän luuli, että Herra lesns ei taitanut
terwem tehdä hänen sairasta Poikaansa
jos ei Hän näkywäisellä ja luonnollisella
tawalla ollut saapuilla, ja pannut kattän-'sa sairaan päälleZ ja silla tawalla auttanut
hända niinkuin monda muuta, Kost»
nyt Kuningaan mjes ei itse hawcmmut
tätä hänen uskonsa heikkoutta, ilmoitti
Herra lesus ien, ja nuhteli hända sm
lahden, fanoden: „Ellettä te näe tunnus:
„tähtiä ja ihmeitä, niin että te nffo.„
Wapahtajan mjelefä oli: Te Galilealaiset
oletti» nähneet yhden osnn niistä monil)a
tunnustähdeistä za ihmeistä kuin mmätM
Juhlalla ollefani Zerusalemisa; sentäh-
dm uskotta le jotka olitta sjellä saapuil-
la; (katso edellistä 45 wärsyä) Mutta
teidän pidäis uskomaan sen saarnatun sa-
nan, sillä se on uffon oikia laatu. Mut-
ta kosta le oletta niin heikko-usfoiset et-
tettä te usto sanaa ellei sen myötä tapah-
du tunnustähtejK ja ihmeitä, niin te myös
ajatteletta etten minä taida toisin auttaa
kuin te oletta nähneet niisä tehdyisä ih-
metöisä. Tähän tygotuli täsä Kuningaan
mjehefä, että hänellä oli luonnollinen js
maalinen wiisaus ja oli korotettu maali-seen Kunniaan. Niinkuin järki senkaltai-
sten tykönä tahtoo olla woimallisembi kuin
usto, niin löytyi myös täsä mjehesä hi-
taus ustomaan, sillä hän ajatteli eB
Herra lesus ei saattanut niin hylvin
pyisq ollefansq luin ruumiillisella, näkywal-
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sella lasnäolemisellansa parandaa hänen
sairaan Poikansa. Ehkä nyt Herra le-sus jo oli nuhdellut handä sen tähden;
chfa hän myös kernaasti wastaan otti nuh-
teen, annoi hän kuitenain uudellensa ha-
waita hänen ustonsa heikkouden, kosta hän
sanoi: „Herra! tule alas ennen kuin mi-
„nun Poikani kuolee.,, Kyllä usto oli
sydämmesa, mutta se oli yhdistetty sen-
kaltaisen heikkouden kansa ettei hän mu-
uttanut rukoustansa, waan siinä turwa-sa, että Herra lesus oli kannattawa hä-
nen heikkouttansa, waadei hän ainakin si-
tä, että Herra lesus olis lähtenyt hä-
nen kansansa Kapernaumiin hänen sai-
raan Poikansa tygö. Hänen olis pitä»
nyt sanoa: „Sano ainoastansa sana, niin
„minun Poikani paranee.,, Niin Sa-
danpaamjes rukoili Matth. 8: 8- joka
myos oli Kapernaumista. Silloin olis
hänen sanoistansa.taittu hawaita, että hä-
nen uskonsa oli wahwistunut, ja että
han oli käsittänyt suuremman ustalluxenHerran lesuxen päälle kuin ennen. Niin-
muodoin oli hänen ustonsa sodaia ja työ-
sa', ja mäkais ikäaskuin sairasna hänenMoudcsansa, myös silloin kuin lesusilmoitti sen ja nuhteli sitä. Paremmin«des tästä saamma me kuulla, kuinaa mei-
dän pitää sowittamaan tämä meihimme.Nyt tahdomma me katsella

lälkimmsesä Osasa
Herra lefus wahwisti sen hei-»?V kon uston. Meidän Textisämme sei-soo, että lesus sanoi Kuningaan mjehel-

le: Mene, Sinun poikas elää. Meidän
Vapahtajamme armahteli tätä heikkous-koista: Hän ei lukenut hänelle hänen he-''kouttans, kosta hän kuitengin oli niin
wahwa ustofa ettei hän säikkynyt nuhte-Misia, waan pysyi wahwana uskallus

xesansa, ehkä sisällisen taistelemisen alla,
ja pitkitti rukourensa kansa, ei epäillen
että lesus händä oli auttama maikka Hän
kowasti tygöpuhutteli händä, sillä sen oli
hän ja hauen wertaisensa hywin ansain-
neet. Sentähden korjais Herra lesus
handä hänen heikosa ustosansa; ej hyljän-
nyt händä kuitengaan, maan paljo enäm-
min wahwisti händä, siinä eltä Hän te-
ki sen jota Kuningaan Mjes ei olis lu-
ullut. Silla niin kauwas ti hänen us-
konsa ulottunut, että han olis uskonut
Herran lesuxen poisa ollesa saattaman
yhdellä sanalla maan, parandaa hänen
sairaan Poikansa: Mutta nyt piti hänen
itfttyösä hawaitsemaan ja löytämään,
että sitä tehdä ei ollut Christuxelle mah-,
dotoin. Sentähden sanoi lesus: Mene,
sinun poikas elää. Se heikko usto tah-
doi waan nähdä, mutta täsa ei jäänyt
muuta jätille kuin että ustoa ja ei nähdä.
Hänen piti jättää koko asian lesuxen pal-
jaan sanan halduun, ja ehkä hän oli jät»
tanyt Poikansa kotia kuoleman kjelijn,
niin piti hänen kuitengin nyt asettamaansen turman lesuxen ainoaan sanaan, ettck
hän oli, kotia tullejansa, löytämä Poi<kansa terweena. Niin se myös tapahdui,
että Kuningaan mjes ei enää pyytänyt
että lefus olis tullut alas hänen kansansa;
waan hän rippui uskollansa kiini tasä le-suxen ainoasa sanasa. Sillä niin me lu-
emme Textisa: „Ia mjes uffoi sanan jon-
,/ga lesus sanoi hänelle, ja meni.,, Mi-
ka on selkiämbi kuin että Herra lesuS
oli sydämmesa wahwistanut tätä heikko-uskoista,' hänen uskosansa, ja että mjes
lesuxen sanain kautta tuli totisesti wah-
wemmaxi ustosa? Sillä jos hänen us-
konsa olis pysynyt yhtä kehnona kuin se
ennen oli, niin olis hän kaiketi wjela py-
ytänyt, että Herra lesus olis tullut a-

c 3 las
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las hänen kansansa. Mutta nyt otti hän
Christnxen sanat niin sydämmcensä, että
ne olit hänelle yhtäkaikki kuin jos hän
olis saanut Herran lesuxen kansansa; ja
wjelä enammin ne olit; sillä ennen hän
uskoi että hänen poikansa olis parannut
jos Herra lesus olis tullitt alas ja pan«
nut kätensä hänen päällensä: Mutta nyt
uskoi hän että hänen poikansa oli jo tä-
män sanan kautta kuin Christuxen suusta
lähti, parattu, niinmuodoin kuin ei Her-
ra lesus sanonut: sinun poikas pitää elä-
mään, waan: sinun poikas elää, hän
on ilman kuoleman -maarata, häne« Han-sansa on nyt hywin asiatja hän on niin
terwet kuin muut ihmiset. Täsä näem-
mä me niinmuodoiu sen »välikappaleen,
jonga kautta heikko usto silloin tuli wah-
wistetuxi, ja.se oli Herran lesuxen sa-
na, jonga Hän sanoi erinomaisella pai-
nolla ja sangen suurella woimalla, Ma
tungeusi tämän heikkouskoisen sydämmeen.

Sen päälle käwi Kuningaan mjes
ustosta ustoon, se on, hänen ustonsa tu-
li aina enämmin ja euammin wahwaxi.
Sillä ,/hänen mennesänsä kshtmsit ha-
„nen palweliansa hänen,, ja ilmoitit chH-
„nelle sanoden: sinun poikas elää. Riin
„hän tutkei heildä hetkeä, jolla hän pa-
„rani. Ia he sanoit hänelle: Eilen seit-
„semännellä hetkellä, ylönandoi
„ti hänen. Niin Isä ymmärsi sen sixi
„hetkexi, jolla lesus sanoi Hänelle: sinun
„poikas elää-„ Se rakkaus kuin palwe-
lioilla oli hcidän Herraansa kohtaan, tai-
wutti heidäu, niin pian kuin Hänen poi-
kansa parani, lähtemään ja tuomaan Hä-
nelle sitä iloista sanomata, ja sen kautta
säästämään händä lawiammasta murheesta
hänen poikansa tähden. Mutta täsä oli
ylhäisembi käsi joka asian näin käänsi.
Kuningaan mjes lähti ustosa pois lesu-

xen tyköä; Hän Hli hywillä mjelm; eihän enää peljännyt.hänen poikansa tau-
tia, waan -ustoi sanan, jonga Herra le,sus hänelle oli sanonut. Hänen palwe,
liansa ei tjenneet mingä tawaran hän nyt
kannot Hdämmesänsä. Mutta tjetamät-
tänsä piti heidäii olemaan ne wälikappa»
leet joiden kautta Herra wjelä enämmin
tahdoi wahwistaa ja enändää hänen us,
konsa lesuxen päälle. Palweliat sanoit.
Sinun poikas elää. Tämä sana tuli
niinmuodoin kerrotun' hänelle, ja ilahut,
ti hända. 3iyt sai hän uudellensa kuul,
-la samat Lanat: Silmn poikas elää, pal»
welioilta. Itse -kukin taitaa helposti ha«
waita kuinga tämä mahdoi wahwistaa
hänen uskonsa, ja sanalla enändää m
korkiat ajatuxet kuin hänellä lesuxesta o»
li ja lesuxen kunnian tundemisen-

Tasä tuli toden G mitä sessoo S«<
nanl. Kirj. 4: 13. „Wanhurskasten rct-
„ki paistaa niinkuin iwalkeus; käy edes
„ja walistaa hamaan isoihin päiwään a-
„sti. „ Sillä kosta Kuningaan mjes tul-
kei palwelioilda, millä hetkellä hänen Poi>
tansa oli parannut, ja he sen päälle olit
Mustanneet että wilutauti oli eilen stitst-
männellä hetkellä hänenyhlääkkiä ylönM
danut, ja että hän silloin oli silmän ra-
päyxesä terweexi tullut; kosta Isä sen i>wusa muisti että se oli sama hetki jona
lesus hänelle oli sanonut: sinun poikas
elää,, katso, silloin hänen uskonsa ej ai-
noastansa tullut wahwistetuxi, waan myös
täydellisexi, että hän nyt suurimmalla Y-
litsewakuutuxella hawaitsi ja ustoi, että
Herra lesus poisaollesansa ihmeellisellä
tawalla oli parandanut hänen poikansa;
jonga tähden hän nyt sydämmesänfä niin
korkiaxi arwaisi Herran lesuxen e tä Hall
ustoi Hänen niinkuin Jumalan Pojan
päälle, ja samasa uston woimasa tuliO^

pet-
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fc "ri huoneesansw ja saattoi kaikki huo-
ncn-, c 'änsä ustoon lesuxcn päässe, niin-
luin me luemma: la' hän ustoi, ja kot
ko hänen huoneensa-.

Sowitns.
/Aitte kuin me nyt,, rakastetut Herra--

sa,olemma nähneet Kuningaan mje--
hm esimerkistä, kuinga se heikko uffo on
tullut Herralda lesuxelda sekä ilmoite-
tun ja nuhdelluxi että myös wahwiste-
turi, niin ottakaat waariin omari hywä-
fmne

1)! „Ettei kenengäaw piva" olemaan
„niin tyhmän että hän korskais heikostaAskosta ja sillä pyytäis kaunistella
Moni ajattelee, että kuin hän tjetää e-
destuoda ne sanat: „Minä kerskaan mje-
„lelläni itsiänr minun heikkoudestani „ jol-
la kyllä löytywätz kirjoitettuina Pawalil--
da mutta toijesa mjelesä 2 Cor. 12:- y«.
niin hän kyllä saattaa! niillä itftnsw es-
tellä, kosta hsnda nuhdellaan hänen kyl-
inäkiskoisuudensa tähden ChristillisyydesH..
Mutta minä sanon teille ettö niillä, jot-
ta niin sukkelasti kaunistelemat itstänsäheidän heikolla, uffollansa, ei suingaan o-
!e heikkoakaan: uskoa, waan he tahtomatheishn uston nimen alla peittää ja salawepäuskoansa. He owat niin täynnä omaa
rakkautta, ettei he tahdo myödittää hei-säniä oleman epäuskon ehkä heitä siitä wa-wtetaan heiväu: julkisilla töillänsä. Iwniinmuodoin kuin he owat syndyneet jw
«sonneet Christikunnasa, niin he ilmanyhtäkään koettelemista käsittämä., sen a-
Muxen itsestänsä, että he owat ustowai-s« Christityt. Niinkuin hi myös owat'kuulleet että se heikko usko on myös us-ko, joka kyllä on tosi, niin tekemät hetästä' itsellensä petollisen lohdutuxen, ja-AwaiKwat heillensä että heillä kyllä» on

usko, ehkä se on kehno» Mutta nyt tje-
dammH me että usto pitää tuttamaan
hänen Moista tundomerkeistänsä, uston
hedelmistä» Sillaa niinkuin sinapin sie-
men ellä ehkä se on pienin kaikkein sje-
menden seasa, on kuitengin hänen kat-
keruudensa ja karwaudensa myötänja, niin
on malttamattomasti- myös uskolla, ehkäse otis niin wähäinen kuin siuapm sje»
men, hänen woimansa hänesänfä«. Jos
uM on oikiasta laadusta, nim se on aina
yhdistettyä wilpittömatV wihan kansa, syn-
diä wastaan». Christuxesta luemme me
Psalm. 45:8< Smä rakastit wanhurs-
kautta, ja wihalsiriumalatoinda menock.
Aiwan niin pitää määräsänfä- saatetta-
maan sanoa, itsekustakin totisesta jäsenes-
tä Christuxesa, eM hän olis kaikkein keh-
non ja kaikkein heikon. Ettäkö te ole op»
peneet Lähetys Kirjasta Romalalsten N>
gö ja sen 8: Lug. Z> w, että „jolla ei 0-
„ltz Christuxen Hengeä el se ole Hänen
„omansa?„ E> nain seiso: Jolla ej ole
Christuxen Hengeä>hän on heikko Christie
työmaan: Hän ej ole Chrtstuxen oma.Mut»
ta jos jollakin Christuxen Hengi on, eli se
kuin yhtäkaikki jos joku lunwlan Hen-
geldä kuljetewan,se ei saata muuta kuin sew
rataChrchusta jälisä wilpittömasti> ehkä sitw
et saateta kjeldää että muutamat wahwem-
milläasteleiUa seuraamat Hänen jälkiänsä
kuin toisen Ettäkö' te- myös ole
oppeneet että „ne jotw Christuxen omat"
„owat> ne owat ristinnalinneet Llhansa,
„himoin ja haluin kansa?„ Ei täsä sei--
fo että ne jotka owat wahwat uffosa ne
owat ristinnaulinneet lihansa, waan niin
seisoo että ne jotka Christuxen omat a<
wac he mahtawat sitten olla wahwat. ele
heikot' ul?osa«. Se, stntähden,> joka ek
ristinnaulitse lihansa himoin ja haluin kan-

ei olk Ehristnrm,. onw D hckl!
dut-
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dutta hukkaan itsiänsä heikolla uskolla.
Ettäkö te myös ole kuulleet: „3akatkaan
„jokainen wääryydestä joka Christuren ni-
emiä mainitsee.,, 2 Tim.2: 19? Ei niin
seiso: Joka ei lakkaa wääryydestä, se on
heikko uskoinen Christitty, maan: „lakat-
„kaan jokainen wääryydestä joka Christu-
„xen nimiä mainitsee.,, Se on niin pal-
jo, juuri kuin täsä seisois: Jos joku ej
lakkaa wääryydestä, niin andakaan hän
myös Christuren Nimen olla mainitsema»
ta, ja altaan ollengaan Hänestä kerskat-
ko, silla ej hän kuuengaan ole Christuren
oma. Sentähden warokaat itsianne siitä,
walitettawasti, yhteisestä, mutta petolli-
sesta lohduturesta, joka itsellensä heikosta
uskosta tehdään. Minä sanon teille

2) „Se pitää olemaan teille mjelui-
„nen asia, että se heikko usto tulee ilmoi-
„tetuxi ja nuhdelluri, jos waan teidän
„sydämmesänne löylyy totinen usko-,, Ne
teidän seasanne jotka siinä owat Kunin-
gaan Mjehen kaltaiset, että heillä on u-
fio, mutta sangen heikko, ne pitäkööt
suurena hywanätyönä, kosta he, niinkuin
Kuningaan mjes tulemat ylitse makuute-
tuin näkemään sitä palsoa puutosta kuin
»vjelä on heidän wähäisesä uskonsa kipinäiä
joka parannuren ja käändymisen jarjestyxe.
sä on tullutHeidän tykönänsä ylössytytttyxi.
Christus werrataan Mart. 3: 2. Hopia-
sepän tuleen ja pesiän saipuaan. Niin
pitää myös itsekungin uskollisen Opetta-
jan olemaan, ja itsekungin ustowaisen
Christityn mitasansa, min että Hän ei
paneturen pyynnöstä, waan sydämmelli-
sestä rakkaudesta osottaa Lähimmäisellen-
sä hänen wirhensä ja puutoxensa. Jolla
nyt on tosi työnä, hänelle se on mielui-
nen, että hänen suuret jätille jääneet heik-
ikoudensa tulemat hänelle ilmoitetuin, sen
päälle että hän mahdaiS niistä puhdisttt-

taa ja pelastettaa sydämmellisen rukouzenja awurihuutamisen alla Christuren woi-
man kautta. Silla minä eteenasetan

3) „Ettei siinä otlengaan ole kyllä,
„että annetaan kernaasti itsiänsä nuhdel-
„taa, heikon uffonsa tähden, maan sitä
„nuhdttta pitää myös wiljeltämään ja
„käytettämään totisexi paranemiserensa.,,
Moni on niin mjeltynyt, että hän kyllä
kärsii että hänen ustonja heikkous asete-
taan hänelle silmäin eteen jasitä nuhdel-
laan. Mutta siihen andawat he asian
jäädä, ja tekemät uudestansa itsellensä sa«
laisen ja suruttomuuteen johdattawcnsen
lohdutllxen heidän heikosta ustostansa.
Senkaltaiset pettäwät itsensä. Sillä nyt'
kuin heidän uskonsa heikkous on tullut hei!»
le ilmoitetun, niin pidais heidän nyt yli-
wakaisesti kilwotella ja pyrkiä sen perään
että heidän uskonsa tulis wahwisteturi ja
enätyri niiden wälikappalden kautta kuin
Jumala sitä wartm on määrännyt. Ta-
sa ftsiasa neuwon minä syystä itsekutalin
heiM«uffoista lohdutuxexensa lukemaan
s.ta Lukua sen Kirjan toisesa Osasa joka
kutsutaan: Arnds Sanna Christendom.
Mutta se on myös «vaariin otettawa, et-
tä msm lukee tätä Lukua, joka kuiten-
gaan ei ole se johon se erinomattain t>
ssee. Sillä siinä waaditaan edeltä, että
pitää ottamaan totisesti käändynyt I»«
malan tygö, niinkuin siitä uluttuwaisesti
puhutaan sen Kirjan koks EnsimmäistsH
Osasa. Sentähden moni, jotka heilanusson luulosa lohduttamat itsiänsä sillä
mainitulla s:lä Lugulla, tekisiwät paljo pa-
remmin kohtaansa, jos he ensin hywären-
fä käyttäisit ftn jo mainitun Kirjan En-
simmäisen Osan, senpäälle ettei he mah-
dais komin aikaisin lohduttaa itsiäns,
ennenkuin heisä totinen parannus on ta-
pahtunut, eli he owat ennättäneet, kään-

dyi
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hyK Jumalan tygö. Sillä W.UM on
luittngin niillä, jotka itfttyösä owal hcik-
koui?oifet, syy että Ylistää Wmalata, jo-
la mainitun mjehen kantta on andanut
lirjoittaa heille nm» ihanita lohdutuxia
M owat otetut Pyhältä Raamatusta.
Mtta naiden pitää myös hywin pane-
Ban merkkiin, ette» liki maarijngäan sii«
«ii ole kyllä, että he lohdmurensa luke-
vat usein mainitun Lugun, waan heidän
M'ä sen paljo enämmin käyttämään sii-
hen, että he tästaedes mahdaisit tulla wä-
llwammifi ustosa. WarsinZoon sairas ihmi-
nen tydyis siihen, että sanottaisiin sairaan-
kin ihmisen oleman ihmisen? Eikö hän sa-ms: Mutta minä tahdoisin kernaasti tulla
lemmi. Samalla tawalla ej meille siinä pi-
lä olemmankyllä enä me tulemma lohdme-
lilin ja saamme lewon sydämmesämme olle-emme heikko-ustoisina; wacmkatken lohdu-
l«en pitää myös sitä tarkoittamaan, et-
l<i >ne tulisimme wahwistetuixi nstosa ja
Wmme sen oikiaan woimaansa. Joslima on sen heikkouskoisen wilpitöin pä-
ätarkoitus , niin lukekoon hän ej ainoas,
l»nsa yhden, waan kyllä sata kertaa sitä«asti mainittua Lukua Heikosta uffo-sta. Sillä silloin hän on alituisesti saa-
f» ffitä uuden woiman ussollensa, eikä
Wlimattomunteen nukuttama itsiänsä senlchuluxen kautta kuin hän saa, waan tu«
wa aina enämmin ja enammin heräte-W ja ilahutttuxi ustosa: Hän on, jota
mwemmin sitä paremmin käyttämä ha-Mftsti uffonst, wahwistuxen siihen, että
W aina yxiwakaisemmasii pyrkii pyhi-
lyttn perään. Minä sanon nyt

4) „Ett'i Jumala hyljää ja sysää
"leläkäan pois luhtansa hänen heikon us-
«wnla tähden, ainoastansa se on rMi-«tlin, waan itsekuki' ustowainen onIu-">"«lalle otollinen/, han mahtaa sille olla

„wäkcwä eli heikko ustosansa.,, Katso-kaat Kuningaan mjestä. Hänelle täydyi,
hänen heikon ustonsa tähden, lesuxensanoa nämät kowat sanat: „EllettH fe näe
~tunnustähtejä ja ihmeitä, että te usko.,,
Wutra ectä hänellä oli uffo, niin heikkokuin se sitte oli, niin Christus kannatti hän»
da ja auttoi hänen heikkouttansa- Aiwan
niin taivalta te myös 011.3 marsin makuu-
tetut siitä, että jos te teidän teisä riepu-
waisten syndejnne tunnon alla, totuudesa
ja sydammen pohjasta, ototta pakonne
Herran lesuxen tygö, Hänen wcrens»
ja haawainsa tygö, ja sen siwusa itsetyö-
sä rakastatte wanhurskautta ja wiiMttelumalatoinda menoa, niin on Herra le-sus kernaasti wastaanottawa teidän sen-
taltaisesa heikkoudesanne: Hän on wah-
wistawa teidän ustonne niinkuin Hän tä-
sä teki Kuningaan mjehelle, joka oli heik-
kouskoinen mutta ei fentähden täytynyt
mennä lesmen luota ilman lohdutuxeta eli
awuta. Tutkistelkaat tarkasti, kuilla H->r-
ra lesus alennuxenft» pälwinä eli heik<
koustoisten kansa. Hän sanoo: Match.
9: 12. „Ei terwe tarwitse parandaja:a
„waan sairaat.,, Hän lohdutti lairuren
kuin hän rupeis tulemaan heikoxi ustosaja sanoi: Mä pelkää smoastansa usto.
Marc. 5: ?6. Nämät sanat m<lht.ia kyl-
lä itsekukin heikkouskoinen ottaa itseensäja näistä oppia tundemaan Cbristuren laa-
tua ja luondoa, kuinga Hän tahiuo lt»
ftkungin ussowaisenfa ojetux! kosta se ru-
piaa waipumaan heikkouteen. Muistakaatsitä Ma, jonga Herra lesus ej polshyl,
jannyt, kosta han huusi ittu-silmäsä:
„Herra minä usson auta mmui epäus,
„koani;„ Mar. 9: 24. lesus auttoi
hä ldäkin, niinmuodoin tuin hän ouomitsija nuhteli itsensä epauffonja tähden. To-
si on: Sk W HmM paljo elotlisembiDd ii
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ja mjeluisembi että me olemma wakewat
ustosa, kuin se että me siinä heikot oli-
simme. Sillä kukas wanhin ej kernaaim
masti sois että hänen lapsensa olisit ter-

kuin että he olisit sairaat? Mnten-
gin taitaa se, joka ustosa on heikko ja
Airas, hywallä syyllä lohduttaa itsiänsä
silla, että Herra suuresta rakkaudesta ja
laupeudesta korjaa heikkouskoista, ja lMe«
ydestä händä kohtaan, ei ainoastansa nuh-
tele hänen heikkouttansa uffosa, waan
myös Luinaa hänelle suuremman wsiman
min että hän tulee wahwistetuxi, senpä-
älle että Jumalan Nimi mahdais sitte hä-
nen kauttansa tulla enammin ja parem-
min kunnioitetun kuin ennen- Nyt ty-
gspanm minä wjelck

5) ,Ctta jos te hywaan wariin o-
„tatta ne muistutuxet kuin nyt omat an-

niin saatta myös te siitä sen he-„delmän ja sjunauxen että teidän retken-
-5M paistaa niinkuin walkeus, joka käypi
~edes ja walistaa hamaan isoihin päiwään
~asti.„ Jos tMH on taistelemlsia hei-
kon usson kansa, niin se näkyy teille juu-
ri kuin se sillänfä tahdois aina pysyä;
Mutta pysykää! ustollisina fodafanne; ol-
Kaat sen siwufa wäsymättömät huokauxi-sa ja rukourifa Jumalan tygö; katsolaat
alinomaa* lesunn päälle joka uston on ab
lanut ja päättänyt ja ajattelkaat Hä"
nen sanojansa jotka Hän sanoi Mart-
halle loh. 11: 40. „Engö minä sinul-
„le sanonut, jos sinä uskoisit niin sinä
teidän pian hawaitsemaan kuinga läsnä
leitä Herra lesus on, ja kuinga wäke-
wasti Hän teitäa ojendaa ylös ja wah-
wistaa heikkoja ustosa» Taman omat ka-
ikki Jumalan ustowaiset, itsekukin osaltan-sa, saaneet hawaita. O ! mikä suuri etu
kosta ihminen heikkoudensa tähden ustosa
chole andanut itsmsg woitettaapoikkjamaan

takaisin / waan nyt näkee Jumalan kun.
nian siinä asiasa, josa hänen on tayly,
nyt uston kautta taistella! Kuin senfal<
täinen asia usein ja monda kertaa händli
kohtaa, o kuinga hänen fjelunfa wahmie.
tlw ustosa sen koettelemisen kautta kmn
hän yhden kerran toisen perästä saa! Sil-
loin han hawaitsee kuinga suuri eroituz
on kehnon ja Christuxelda wahwistttm
uffon wälillä. Kumngaan
mjeM Koffa han wjeia M kehno «s,
kosa, niin hän mtttais Christmen kunuiiia
hänen uskonsa wähan mitan jälkeen, nii,l
että hön lnuli ettei Christuxen pitänyt
saattaa händä auttaa ellei Hän tullut a<
las hänen kansansa. Ei myös lueta hä-
nestä että hän silloin käänsi ja saatti lM
ne - wäkensä uskoon Chrrstuz'cw päälle;
Mutta kuin hänen ustonsa tuli silte Chck
siuxelda wahwistetuxi, kuingas ei hän ssl-
loin tullut toisen miehen? Kuingas ei
ollut hänesä silloin walkeus, elämä ja woi-
ma? Kuingas iloisena et hän mennyt lo»
tianfa, alkanut asiata totisella tawalla
huoneesansa, tullut poikansa ja kaiken «vä-
kensä opettajan, jä kääntänyt heioanChri»
sturen tygö? Kaiken tämän tahdon mm
kääntää teidän päällenne. Niinkaunm
kuin te pitkitätte teidän ustonne
desa, niin hawaitaan teifä aiwan wäh»
sitä kuin on elämä ja Jumalallinen. MW
ta jos te annatta lesuxeu Chrisiuxen woi-
malle siian teisänne, niin nähtäisiin tt
pian toisina ihmisinä. Silloin teidän lie-
konne tuli pian sytyttais myös teidän per-
heenne. Wanhemmat loistaisit silloin us-
kollansa heidän lastensa ja palkollisiinsa
edellä. Silloin olis talosa parembi me-
no, ja seuraawaisesti olis kaikisa asio>ft
suurembi siunaus. Kosta te tämän B
kuulleet oletta, niin andakaat sen olla Aillcnne etttttä te hukkaan ow

tUUl-
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luulleet tätä saarnaa, waan andaisitte
tDaeoes teisänne hawaittaa oikein wihe-Msewäinen ja hedelmätä kandawainen
uft. Minä lopetan sanoilla Esajan 40:
31. „lotka Herra odottamat ne saamat
Mden woiman, niin että he menewat
Flwilla ylös kuin kotkat; Että he juo»
„rewat ja ej nääny, he waeldawat ja ei
„wäsy. Amen.,,

Rukous.
§Nl>utta sinä, o Herra Icsu l Sinä joka olet s«sama, jota meidän tulee odottaa, siunaa sesan«, joka nyt on tullut jusistetuxi, min että me

tästedes »lemnm niiden joukosta jotka Sinua odotti
wat ja alituisten saawat uuden woiman, jolla me me<
nemmä ylös uston liiwilla niinkuin kotkat, juoxemme
uston vajain sisällä ja emmZ näänny, «alliamme
Sinun teillas ja emme wäsy! Amen.

22. Sunnuntai Kolminaisuuden Päiwastä.
Jumala joka on rikas Laupeudesta ja on runsaasti osottanut sen sa-

MM meitä kohtaan, lainatkoon meille Hengensä kautta, ettäMestU-
tähden olisimme kiitolliset, kohtaisimme Händä rakkaudella takaisin,
jola meitä on rakastanut, ja kävttäissmme nmtamme Lähim-
mäistämme kohtaan niinkuin niiden tulee jotka lumalalda Christuxe-sa lesufesa owat runsaasti armoitetut. Amen.

Herrasa! Pawali puhM
kolmesa paikon erinomaisella pai-

" nolla sinä kiitollisuudesta jonga me
olemma walkapaät Jumalalle osottamaan.
Hänen sanansa Col. 2:6, 7. kuulumat»äin: ~Niinkuin te nyt Herran lesuren«Christuxcn oletta ottaneet wastaan,niin
„waeldakaat Hänesä. Ia olkaat Häne-ssä juuritetut ja raketut, ja uffosa wah-
«wistetut, niinkuin te oppeneet oletta, ja
«olkaat siinä runsaasti kijtollilet. „ Ia 3:
lugusa 16 w. „lumalan rauha hallit-»/kolin teidän sydämmisänne, johunga te
«Myös kutsutut oletta, Yhteen ruumiiseen,
«ja olkaat kiitolliset. „ Samalla tawal»
la: 1 Tch. 5: 18. „Kijltäkäät kaikkein
»edestä, sillä se on Jumalan tahto teistä"Christuxesa lesuresa.,, Kaikki ihmiset
wat kyllä weikapaät olemaan kijtolliset

lumawta lohtaan, sillä Hän on lnonttt
heidän kaikki, Han ylöspitää kaikki ja
tekee hywää Apost. Tek. 14: 17. Hänon andanut Poikansa koko maailmalle
Wapahtajaxi ja Wälimjehexi- Hän on
andanut „Ewangeliuminsa saarnatta kaik-
«kein luondokappalden edesä, kuin Tai-
„WMN alla owat,, Col. 1:2;. Mutta
niisä edestuoduisa Raamatun paikoisa Col.
2:6, ?- 3: 15. 1 Test. 5: 18. waatij
Pawali kiitollisuutta omaisimmasti ja e-
rinomattain niildä, jolka lesuxen Chri-
stnxen owat wastaanottaneet, ja Hänesäeli Hänen kauttans saaneet Jumalan Ar-
mon, niinkuin kaikkein syndein andeerisa-
misen, sen wanhurskauden, joka Juma-lan edesä kelpaa, lapsenoikeuden Juma-lan tykönä, ja toiwon ijcmkalkkisesta elä-
mästä. Apostolin ajatus ja mieli on se.

Dd 2 lttä
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että näiden armotettuin pitää kaikisa a-
sioisa nyt niin käyttämään itsensä, että
itsekukin heidän tekemisensä ja jättämi-
sestänsä taitaa hawaita, kuinqa kijtoLisesti
h? tundewat sen armon joka heille tapah-
tunut on, ja nyt ikääskuin ei tstdK kuin-
ga he tvclwollisesti mahdaisit panna ruu
miinsa ja sjelunsa alttijzi Herran Juma-
lan palweUureen, kosta he omat kokonan-sa Hänelle suurimmasa määräsä wclkapäät.

Tämä kaiketi on, Rakastetut Her-»osa, itsekungin ihmiftn aikomus ja sil-mämäärä, kuin hän on oikein käändynyt
Jumalan tygö. Hän ajattelee, ja on
sjelufcmsa wahwasti päättännt, että koffaJumala on tehnyt niin suuren armon
Hänen kansansa, ja ottanut hauen Lap-
ferensa, niin tahtoo hän myös olla kii-
tollinen ja rakasta sydämmestänsä Juma-
tata takaisin, ja tehdä nim lähimmäistän-sä kohtaan kuin Jumala hänelle tehnyt
on. Jos Christuxesa. ollaan jumitettu,
rakettu ja Häneen kiinnitetty, niin kan.
«etaan myös paljo hedelmätä Christuxe-
fa Hänen elämän-woimanfa kautta, ja
niin, että myös muut saamat sitä nau-
tita, juuri kuin se ulkomainen sielu joka-
paiwä nautksee ja saa paljo hywää jasuuren armon Jumalalda. Koffa nyt
tämän asian eteenasattaminen on soweliasylösherätyxen ja kehoituxexi Christilllsyy,
desä, ja meidän Vapahtajamme Eroan»
geliumisa seisoma puhe myös samaa tar-
koittaa, niin tahdon minä Jumalan ar-
mon kautta lawiammalda puhui, Mä ai»
neesta; Mutta me rukoilemme edewäkäsin
Pyhän Hengen apua Herran Rukouxel-
la: Isä meidän tc.
Ewsngeliumi, Matty. iF: 2; - 35^

aikaan sanoi lesus Opetuslavssllensa ts«
man wertauren: Taiwaan »nzlumngaan wfnattu, jola tahdoi lulu« lasten »al»

w<lia»sa kansa. 24. Ia kuin hän rupeis laf,.maan, tuli yfi Hänen elecnsä joka oli Hänel!.»elkaa kymmenen tuhatta lciwiskätä. 25, M»,
ta ettei hänellä M,t «?ara« moxaa,
ncn Herrnxsa hänen ja hänendäns ja lapsensa- ja kaikki mitä hänellä o!, ja mi>xettaa. 26, Niin se palwelia lnngeiö
rukoili händä fanodeu.- Herra.' »ie karlwnllw!!mil!,l, kansani, ja minä marun kaikki siiuillc. 27Niin armahti Herra sitä palwclialn, päästi h„'W
ja andoi hänelle «elän andecD. 28. Niin, se >,«!<
welia meni ulos, ja löysi yhden kansapalwcliM.
tansa, jyka hänelle oli welkaa sata pcnnmgita: Iahän tartu, häneen, ja kiristi, yäudä kuttusia, <<,<
noden: Mara minulle welkas. 29. Niin h»m,fanfapalwcliansa lawaeis maahan, hänen j>>lk,unsa
juureen ja rukoili händä, sauoden: O?c kässiwU,
uen minun kansani, ja «ninä maran kaikki sinulll.
3c>. Mutta ei hän tahtonut; wami meni jo hcit>
ti hänen torniin siihen asti tm» hän welan marois.
31. Mutta koska muut hänen kansa valweliansa M
mitä tehtiin, muryedit hr sangen kv mm, tulit j« il,w
itit Herrnl/ensa kaiken mitä tehty oli. 32. «Mm
kutsui Herra hänen eteensä ja sanoi hänelle: 8,!,i
paha palwel!»! minä annoin sinulleaudeeri kalkeilw
lan, ettäs minua rukoilit. 3,3. Eilö myös sinu»pi>
tänyt armahtamaan sinun kßnsapalmcliatas, niin'
kuin minäkin armahdin sinua? 34. Ia h»i!,l„
Herransa wihasiui, ja annoi bänen Poweleille,!?'
hen asti kmn hän marais mitä hän, °!!

hänelle welkaa. 35» Niimnyös minun TatwaM
ncn Isani tekee teille, jolletta te kukin meljcllem
teidän sndämmesiänne audeefi anna heidän rikorioch

Alösluettu Texti andaa meille tillin
että nxlkertmsuudesa eteenaftttaa tutkista
dawaxi

Ussson kiitollisuutta lumalalds
saadun Armon edestä,

i. Armoa, songa ihminen uston ka>
urra saa lumalalda.

H. Sitä kiitollisuutta kuin ihminen sen
edestä on welkapää ojottamaan-
//Herra I<)su! Opeta meitä oikein

„tundemaan molembia nättä asioita / j«
„ylösherätä niin meidän fydämmitänmt,
„etfä me myös tämän hetlen edestä olenp

t/N"
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„ma Sinulle runsaasti kiitolliset kaikesa
ftMeidän elämäsämme ja kannamme sulia
,I)wiä hedelmita Sinun yiistyxeleZ ja
./funmaxes! Amen.

TntkindH.
Edellinen Osa.

Herrafa, Se jonga
x/l „ihminen uston kautta saa,,, ettena-
setetaan meille meidän Textisämme näillä
sanoilla: ~,taiwaan maldakund.,-, on Ku-
„ningaan werrattu, joka tahdoi lukua la-
isten palweliansa kansa. Ia kuin hän
„rllpeis lassemaan tuli yli hänen eteensä
~joka oli hämlle wtlkaa kymmenen tuhat-
„ta lezwiffäta. Mutta eltei hänellä ollut
„waraa maxaa, käski hänen Herransa
„hänen myytaä ja hänen einändans ja
~lapstnsa ja kaikki mitä hänellä oli ja
„maxettaa. Niin se palwelia langeis maa-
han ja rukoili händä, sanoden: Herra!
„ole kärstwällinen mi»mn kansani, ja mi-
,»na maxan kaikki sinulle. Niin armahti
„Herra sitä palweiiata, päästi hauen, ja
„andoi hänelle welan andeeri.,, Täsi wer-
tauxesa on meillä tutfjsteldawana 1) „Se
„joka Armon osotti, ja joka armon sai:
~2) Welan suuruus, ja Herran menette-
>,!emulen min suuren welkamjehen kansa.,,
Jos me katselemme imilä asioita ja wer-
tailemma niitä wislinfa, niin saadaan wer»
tauxen fowituxesa sitä paremmin nähdäsen armon korkeus ja suuruus jonga ih-
minen saa uffon kautta.

Siitä Herrasta, joka osotti armon,
puhuu Christus tällä tawalla: Tairoaan
waldakunda on Runinyaan werrarru.
Ia niinmuodoin kuin Hän myss tahtoo
puhua siitä joka sai armon, niin Hän e-
teenalettaa Kuningaan niinkuin lukua la-
slwaisen palweliainfa kansa, ja etts yri

tuli edes joka oli kauhiasti paljo welkai»
Kunningaalle. Tämä oli palwelia niin-
kuin hän kutsutaan 26 wäcsysä. Niin-
muodoin asetetaan täsä mastatusten Ku-
ningas, jonga walda ja Herraus on ra-
jatoin, ja Haneu palwsiiansa , jotkaHän
sekä oikcudensa cttä myös armonsa suh-
teen oli ottanut paiwelluxeensa ja ustonuttawarainsa haloioin

Meidän Wapahtajamme edespanee
welan suuruuden sangen erinomaisella pai-
nolla, senkaltaisella, jota ei yhdefakaan
mu ufa pai kasa löyta- Sillä stn, joka tu«
li Kuuj.igaan eteen, sanotaan täla olleen
welkaa kymmenen tuhatta leiwiffata, elisen aikaisen jälkeen Kymme-
nen tuhatta Talentiä eli meidän puheem-
me ja lastumme jälkeen kuusikymmendä
tynneriä kultaa, taikka, kertaa tu»
hannen tuhatta TalanaKupari Rabaa joka
on tuhannen kertaa tuhatta Rukin Talaria.
Akk.' mmgätahden Herra lesus täsä wer-
tauresa panee niin suuren ja hirwiän me-
lan? Sentähden, että itsekukin helposti
käsittais ja ymmärtäis, ettei täsä pulwta
jostakusta melasta jotapalwelia woismaraa»
Sentähden seisoo myös Textifa: „Mutta
„ettei hänellä ollut waraa marsa, kässi„hänen Herransa hänen myytaä ja Ha-„nen Emändäns ja lapsensa ja kaikki mi«
s.tä hänellä oli ja maxettaa.,, Ei niin,
jumi kuin welka tällä tawalla olis taitaa
nut tulla maxeturi, maan tä>ä puhutaan
tällä tawalla sitä Marten että itsekullen-
gin sitä selkiämmästi ja jnlkiammasti nä-
kyis sekä melan suuruus että myös sesuur, bätä johon tämä palwelia itftns oli
saattanut, niinkuin «vieläkin tyly welan-
andaja ottaa kaikki mitä ikaäs
hen hengestä irti lienee, kosta welkamjes
el suitengaan koko wckkaansa moi nMaa»
SitH suurembi on siis armo koffa me lu>
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emma 27 w- Niin armahri Herra, ni-
mittäin kuin palwelia langeis maahan ja
Wksili Händä olemaan kärslwällinen ja
hiwisänsä lupais enämmin kuin hän taisitäyttää, silloin Herra sitä pai-
,,-iv"'!cl:2, häncn, ja andoi hänelle
„welan andeexi.,, Meidän Vapahtajam-
me tahtoo sanoa: Herra teki paljo enäm-
min kuin palwelia Häneldä pyysi. Sillä
tämä oaiwelia rukoili ainoastans että Her-
ra olis ollut kärsinMinen hänen kansan-sa, eikä suingaan ajatellut että saada ko»
koncmsa suurta ja tawatomda welkaansa
andexi: Hän olis kernaasti tytynyt siihen
jos hän waan olis pääsnyt myymästä
Malmöänsä ja lapsiansa ja kaikkia mitä
hänellä oli ehM hänen kauhia we-lkansa
yhtähywin olis händä kyllä huolettaNNt.
Nyt ei hän ainoastansa saanut pitää wai-
moansa ja lapsiansa ja kaikkia omasuul-
tanla, waan Herra otti myös häneldä
pois hänen waikian murhe- ja huolenku-ormansa, annoi hänellä Kuito kirjan koko
welan paM -ja tekiMmn kaikesta päällekan-
deesia täsä asiafa, wapaaxi. Hän ikaäs kuin
näin tygöpuhutteli händä: Milläs sinä
köyhä palwelia maraisit? minä tahdon
tylyä siihen että sinä pahastut sinun pa-
haa ja edestakaista ja rukoilet
minulla armoa. Ms huoli! Kunmgal-
lifestä armosta wavautan minä sinun tä-
män kautta kaikesta welastas: Minä en
tahdo ensingään olla wihoisani sinulle
waan sinulla pitää olemaan minun ar-
moni, ja sinun pitää uudellensa olemaan
minun rakas ja mieluinen palweliani,
juuri kuin ett sinä milloingaan olis ollut
minun welasani.

Näin puhuu lesus wertauresa. Mutta
meidän pitää aina ajattelemaan sen alkua
josa seisoo: Taiwaan waldakunda on Ru-
nilWhfin werrarru. Sentähden wektauxen

sowituxesa tasa itse paino on. Sillä Ku<
ningaalla ymmärretään täsä Christurenomaan selityxen jälkeen, Taiwaallinen Isa,
Jumala itse, Herra joka on totinen Ju-mala , eläwä Jumala ja ijankaMinen
Runingas ler. lc>: io, longa suuruus
on sanomaroin Psal. 145: 3, jota ei tai»
ta tutkittaa ja mitattaaa: Silla niinmu»
odoin kuin se on loppumatoin, niin ei tai,
da loppumainen ymmärrys käsittää kä-
sittämätöindä. Me ihmiset, me jotka olem-
ma Hänen tarwitsewaiset luondokappale-ensa, me joilla on kaikki kuin meillä on,
Häneldä, me jotka Häneldä olemma saa-
net hengen ja Hänen armostansa olemmase kuin me olemma, me joilla itsestämme
ei ole niitäkään, me olnnma se wclkamjes
ja m palweliat Msta Ewangeliumila pu-
hutaan. Niinkuin se on oikein köyhä,
jolla itsellä ei ainoastansa ei ole mitäkään,
waan joka myös on sen sironsa suuresa
welasa, niin on se myös meidän kansam-
me. Meillä ej ole mttäkaän joka, oikein
MMn olis meidän, Waan kaikki on Ju-
malan: Kaikki on meille Häneldä ustot-
tu, että me sen ylitse huonen-haldiat oli-
simme. Mutta yri meillä on ja mikäs se
olis? Kymmenen tuhannen leiwiffän wel-
ka jota ei kengään kaikesa ijankaikkimude-sa taida Jumalalle ja Hänen w.ml)mssau<
dellensa maraa ja sowittaa. O! kuinga
ulossanomattomasti suuri mahtaa Juma-
lan armo olla joka meille Ewangeliumisa
julistetaan, koika Jumala ei ainoastansa
ole kärslwällinen sen kansa joka totisesa
katumuxesa tundee syndiwelkansa, mureh-
tii ja sucee sitä ja ottaa pakonsa Juma-
lan armon tygö Christuresa lesuresa: Ko-
ffa Jumala häneldä, sanon minä, ei ai-
noastansa ei waadl rangastusta, jonga hän
kaiketi on ansainnut, waan andeeri an-
daa hänelle myös hänen syndinF niin,

ju-

214 22. SuunWtai Kolminaisuuden PaiwM.



juuri kuin hän ei olis tehnyt niitä yhtä-
kään ainoata, ja ottaa hänen nyt rak-
laari palweliarensa, mitäs minä sanon?
palweliarensa l Jumala ottaa hänen rak-
kaan lapsexensa ja pmllisexensä. O! mi-
kä ylitsewuotawainen Armo! Senkaltai-sen Armon saa ihminen usson kautta.
Nyt tahwmma me myös katsella

MkimäiM OsilsG
Kijtollisuutta kuin ihminen on

welkapää osottnmaan saadun armon
„edestä.„ Sen on Wapahtajä tahtonut
meille opettaa seuraawaisisa sanoisa Tex-
tisämme, sillä tawalla että Hän on osot-
tanut kijttämättömyyden armoa wastaan»
Wijlaudenfa jälkeen asettaa Hän meille
silmäin eteen yhden pahan kijttänlättömän
palwelian, ja osottaa hanesä niinkuin spei-
lisä sen kadottawaisen kijttämättömyyden
niin julkiasti s että ilstkukin joka sitä lu-
kee ikääskuin suuttuu ja wihastuu sillejumalattomalle ja kiittämättömälle xalwe-
lialle joka unhotti sen saadun suuren ar-
mon ja oli niin rakkautoin ja armotoin
kanfapalweliatansa wastacm wähäsä we-
lafa, joka ei ollut suurembi kuin sata pen«
ningitä, jotka hän kyllä olis saattanutnmaa ainocstanfa toinen olis wähäisen-gään ollut hänen kansansa kärsiwällinen
eikä heti olis menetellyt hänen kansansaLain angaruuden jälkeen, waan luonnol-
lisen suunnan kansa.

Syystä me tämän rinnalle panem-
ina sen Katumus- ja Parannus-Saar°«an jonga Nathan piti Dawidin edesä
2 Sam. i2r 1-4, sillä siinä luemma meDawidista w. 5: r?iin Dawidin wihajulmistui suuresti sitä mjestä wastaan,
ta sanoi Nathanille: V7iin totta kuinHerra: elää, se MM on kuoleman läpsii

joka sen reki. Niin myös pitää hänen
maxamaan neljäkercaisesti sen lambaan;
että hän sen rehnyt on, ja ei säästänyt
sitä. Sillä niin tapahtuu myös meidän
kansamme, kosta me katselemme sitä pa-
hankurista pcilwcliata, ja perään ajatte-
lemme että hän kaiketi ansaitsi, että Her-
ra tvgöluki hänelle uudellensa sen endisenjo andeexi annetun welan, andoi hänenPöwelein käsiin ja nyt samalla rangaisi
yänen kijttämättömyydensä M armotto-
muudensa tähden. Mutta niinkuin Ra-
than sanoi Dawidille, wärs. ?: Sinä
olec se mjes; niin tahtoo myös Wapah-
taja, että itsekungin, mnijiaisansa sitäpahan kuristaa palwcliata pitää katkomaanitsepäällensa ja koittelemaan smaä sydän»
dänsa, jos eihän myös ole tehnyt sa<
malla tawalla ja unhottanut welwollista
kijtollisuutta; jos ei hän myös ole mene-
tellyt kowasti jarakkauttomasti lähimmäi-stänsä wastaan, ehkä Jumala sn andeeM
andanut hänelle hallen kaiken
M armosta CHMuxesa lahjoittanut
nelle elämän ja autuuden; jos ei hän
andanut itsefansä hawaittaa senkaltaista
sydändä joka suorastansa sotij sitä mielen-laatua wastan jonga hän parannuxesansa
on Jumalassa hawamnut oleman? Tämän
päälle painua nyt meMn
me sinetin, toffa Hän nain päättää mei-
dän Textimme: r?iin myös minun rai-
maallinen Isäni tekee teille, jolletta re
kukin weljellenne teidän sydämmestänlM
«nna andeexi heidän rikoxitanfa.

Kosta me nyt näemme, kuinM hä-piällinen ja rangmstawa kauhistus tämä»
pahan palwelian kijttämöttömyys oli, Mkuwga Herra on uhannut meitä, ett<k
Hän lumalallisesa ja wanhurstaasa duV»
miosansa tahtoo menetellä samalla tawal-W mMän kansamlM,, jos me Hlemma>

RjA»
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kiittämättömät, niin pitää meidän sijtä
oppimaan sen kiitollisuuden kuin Jumala
meildä «vaatii kaiken Hänen armonsa ja
laupeudensa edestä, jonga Hän sulassa
helleydestä, ilman wähi,:dakaän meidän
ansiotamme on meille osottanut. Kyllä
itsekukin ymmärtää mitä sen pahan pal-
welian olis pitänyt tehdä, nimittäin kosta
hän tapais kansa paiweliansa, joka ainoa-
siansa oli welkaa sata penningitä, niin hä-
nen olis pitänyt ajatella itsellensä: katso,
tuo mjes on minulle welkaa sata pennin-
gitä: Akutta mikäs se on niiden kymme-
nen tuhannen leiwistän suhteen, jotka mi-
nä , paha palmelia, olin welkaa minun
Herralleni? Jos nyt minun Herrani on
nndcmut minulle niin suuren welan andeeri,
«nitaS se siis tekee asiaan, jos minä myös
tälle kansapalwelialleni andeeri annan sen
Vähän kuin minulla on häneldä saatawa-
ta. Mutta jos hän olis tahtonutkin pe-
ltiä metkaansa jakansapawelia olis rukoillut
hända scmoden: ole kärsiwällinen minun
kansani, niin hänen olis pitänyt ajatella:
katso, niin minäkin hädäsani sanoin Her-
ralleni , ja 'silloin Hän armahti minun
päälleni; eikö myös minun nyt pidäis ar-
mahtamaan minun kansa palweliatani?
Pitää hän minun tjetämään, että kaikki
ifammowat ja kauhistumat minua jos minä
hänen kansansa elän lain angaruuden jal«
keen. Ro! Hänen pitää naulitsemaan
winulda samaa rakkautta kuin minä olen
Herraldani naulinnut. Minä tahdon ker-
naasti olla kärsiwällinen hänen kansansa,
ja kernaasti andeeri andaa hänelle Hänen
wähän welkansa, sitte kuin minä Her-
»aldani olen saanut nautita niin suuren
armon. Niin paljo, sanon minä, me
kaikki ymmärrämme, että sen pahan
pcnwelian näin olis pitänyt ajatella ja
tehdä. Mutta tämän meidän pitää heti

itsehemme sowittamaan, niinkuin myös
meidän Wapahtajamme nmlle on selkiä,
sti opettanut, ensin ja edellä kaikkia siinä,
että meidän pitää sydämmesiH andeexi an»
damaan meidän weljjllemme, se on, mei-dän lähimmäisellemme, hänen rttoxensa;
ja sitte siinä, että meidän pitää, niinkuin
Pawali niijä jo manmuisa paikoisa, neu«
woo, kijrrämään kaikkein edestä i Thess.
5: ig, ja olemaan runsaasti kijrolliser.
Col. 2:7, se on , sen armon jonga me
lumalalda Christuxefa saaneet olemma
uston kautta Hänen päällensä, pilää niin-
tuin wirran peittämään meidän sydäm-
memme, niin että kaikefa meidän wael'
luxejamme, kaikesa meidän tekimisesamme
ja jättämisesämme, meidän sanoisamme ja
töisämme, hawaitaan meisä kiitollinen sy-
dämmm-laatu ja mjeli lumalalda saa«
dun armon edestä. Meidän halumme pi-
tää olemaan runlas niinkuin lähde, ei
ainoastansa kernaasti kärsimään
sia wastuxia ja kaikellaista pahaa meidän
lähimmäiseldamme, waanmyös tekemään
jokaitselle ilolla hywäa. Jumalalle mje-
len-nouteeri ja ylistyrexi joka meille sen-
kaltaisen armon sn osottanut.

Sowitus.
M)mun Rakkaani l Kuinga pitää ml-

nun nyt sowittamaan koko tämä
asia teihin? Meidän Wapahtajamme pu-
huu toto wertauresanja senkaltaisista, jot»
ka itsetyösä owat käändyneet Jumalan
puoleen, ja saaneet syndinsä andeeri to-
tisesa parannuxen järjestyxesä. Mutta lu>
mala paratkoon! teidän seasanm on mon-
da jotka wjelä ei ole siinä tilasa. Mmi
olen sen teille monasti sanonut. Wähin»
däkin pitää minun tekemään teidän wä-
littanne suuren erottuna, ja pitämään

yhden
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Den osan wjelä iksändymättöminä ja
Airaawaisesti senkaltaisina jotka wjelä o-
wat Jumalan wihan olla/ mutta yhden
osan käändyneinä joilla on Jumalan ar-
mo.

Mitä ensinmainittuihin tulee/ niin
el mahda he suingaan ajatella, <ttä he
owat wapaat kiitollisuuden laista, sentäh-
l>en että he wjelä ei ole tulleet osallisin
Jumalan armosta- Koko welka makaa
paljo enämmin heidän päälläns niinkuin
Kymmenen tuhannen leiwistan welka ma-
lais fen pahan palwelian päällä ja Her<
ralla oli oikeus wastacm sanomattomastisitä uloswaatia- Ehkä hän jo ennen we«
lan satua olis menetellyt armot-
tomasti kansa palweliansa kansa niin kui-
tengin sekin armottomuus olis ollut ran-
gaistawa. Ehkä te että wjelä ole usssn
kautta tulleet osallisin Jumalan Armo-
sta Christuxcfa, ehkettä te wjelä iljetys-
sä ole saaneet teidän fyndejänne andeexi,
niinmuodoin kuin te wjelä pitkitättä syn-
>!>la ja wedätte Jumalan armon haureu-
teen, niin oletta te kuitengin wastaanot-
taneec ja saaneet ruumijn ja sielun teidän

ja Luojanm kädestä: Kaikki
luonnolliset lahjat ja ruumiilliset edut kuin
teillä owat, ne teillä owat sen suuren ja
eiäwän Jumalan laupiasta Isän kädestä:
Kaiken fen edestä pitää teidän Händä kijt-
t<!Mn ja Händä palwelemaan, niinkuin

le jo hamasta lapsuudesta oletta opetemt
Ensilttmäisen Uston Kappaleen selityxesa.
Sitä sainaa etteenafettaa Pawali paka-
rille Apost. Tek. 14 : 17. G Hän ic-
!>änsä «ndanur olla ilnmn rodistuxera,
tehden hywää, andain meilleraiwaastasateen ja hedelmälliset ajar, taycräin mei-
dän sydäinmentme ilolla jarualla. Sen-
tähden sanomma me syyllä: „Kijttakäät
"pyt kaikki Hmnalata, joka suuria töitä

„tekee kaikisa paikoisa, joka meitä eläwi-
„nä warjclee hamasta aitin kohdusta, j«
„tekee meille kaikkea hywää.,, Syr. 50:
24. Nyt te jotka että wjelä ole käändy-
neet Jumalan tygö ! Se on kyllä teidän
welwollisuuoenne, että olla kiitolliset:
Mutta te että saata wjelä oikein ja niin
että se Hänelle kelpais, olla kiitolliset sil«
le Korkeimmalle- Edeltä waaditaan et-
tä teidän pitää tttnbemaan teidän syndi-
meikanne ja wilpittömällä sydämmellä ka-
ändymäan Jumalan tygö. Niinmuodoin
pitää teidän omasatunnosanue asettamaan
itsenne Jumalan duomion eteen teidän
hirmuisen syndiwelkanne kansa, tunnusta-
maan syndinne Hänen edesänsa, ja sy-
dämmen pohjasta etsimään niiden andeexi
saamista lesuxen weren ja kuoleman täh-
den. Jos teillä on täysi tosi senkaltaisen
teidän parannuxenne kansa; jos se kaikki-
näkemä Jumala tundee teidän sydämmen-
ne Mlpjttömäxi, joka wilpittsmyys eri»
nomattain pitää siinä osottamaan itsens,
tttä te kästtättä ja kannatta yxiwakaista
wihaa teidän endistä syndi-menoanne ma-
fiaan, niin Jumala tekee teidän wapcnxi
ja irtaixi kaikesta welasta ja rangaistu-
xesta: Hän ottaa teidän hänen lapsixen-
sa ja Hänen suuren kunniansa perillisin :

H katso silloin te tuletta soweli.ai.ri oikein
kijttämään Jumalala.

Nyt käännän minä itseni niiden
toisten puoleen, jotka jo owat Käändy-
neet, niin, että heille laitaan sanoa, että
he totisesti owat arMosa Jumalan tykö-
nä,, siinä armosa, jonga tygö niiden en-
sinmainittuin, joita minä nyt juuri tygö-
puhuttelin, pitää pakenemaan ja jota hei»
dän pitää etsimään totisesa parannuxen
jestyresä: Te oletta ne samat jotka otet-
ta saaneet armon Christuresa I suxesa.
Ajatelkaat sentähden sen pahan palwelian

E e est-
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esimerkkiä joka on teille asetettu silmäin
etten waroituxexi, että teidän pidäis wa-
romaan teitänne kaikesta kijttämättömyy-
desiä, sitte kuin te armon saaneet oletta,
ja sitä «vastaan kaikella huolella ahkeroit-semaan totisesta kiitollisuudesta. Tama pi-
tää olemaan itsekungin teidän aikomisen-
ne. Teidän, jotka Jumala rakkauden si»
teillä on wetänyt puoleensa, pitää ajat-
telemaan ittexenne: O! Jumala, Sinul-
le olkoon kijtos ja ylistys joka minun sen-
kaltaisella suurella armollaolet ymbäripiirit-
tänyt! Tästäpuoleen pitää minun sieluni
ja ruumiini olemaan tämän Jumalan
palwelluxeri uhratun welwollisesta ja sy-
dämmellisestä kiitollisuudesta. Jos ei Hä-
nen ansaitematoinda armoansa ollut
olis, niin minä aikoja sitte, olistn ollut
ijankaikkisesa kadoturesa, eli pidais minun
«inakin tästedes tulemaan sinne syöstetyxi.
Mutta nyt kuin Hän on andeeri anda-
nut minulle minun synbini, ja pelastanut
minun niiden hywin ansatuista ajallisista
ja ijankaiktiststa rangaistuxista, niin tah-
don minä aina edessäsi» kiitollisesta sy-

dammestcl ahkeroita olla niin rakkaallmen,
hywää', kansa kässiwullinen ja laupias
lähimmäistäni kohtaan, kuin minun Ju-
malani on ollut minua kohtaan: Minä
tahdon andeexi andaa wcljclleni hänenrikofensa, niinkuin minun Isani un an-
deexi andanut minun sondini: Minä tah-
olla ylitsewuotawainen rakkaudesa händä
kohtaan, niinkuin minun Isäni siinä on
ollut ylitsewuotawainen minua kohtaan
ja wjelä alituisten on minulle ylisscwM
tawainen armon ja laupeuden lähde- M!
että teillä kaikilla olis senkaltainen sydän!

Rukous.
lcs u! Sinä olet eteen asettanut meille

meidän welwollisuudemmc seka wertanren ta<
walla että ilman wertausta. Ole kijtetly scn ede-
stä ! Mntta lainaa n,ei!le nyt myös armos. 3ln<
na meille PyKän Hengcs woima, että l»e kaileso
meidän elämäsämme tästäedes uhraisimme Ginnlle
alituisen lijtos uhri», ja, niinkuin Ginä olet o!»
lut armosta rikas meitä kohtaan, niin anna ettil
me myös mahdoifimme olla sitä wastaan rikkaat
rakkaudesta Lähimmäistämme kohtaan. Se meille
lainaa loppumattoman rattaudes tähden! Amen.

23. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwästa.
Herra lesu anna meidän aina löntä armo Sinun kaswois edesä, että

me aina mahtaisimme ustalluxella käydä edes armo istuimen tygö,
ja saada laupeuden ja löytä armon, kosta me apua tarwltsemme!
Amen.

on mmun walistuxelli ja au-
ruudeni ketä minä pelkään? Her<
ra sn minun hengeni wäkewys,

kerä mma wapisen? Nain rakastetut Her-rasa, alkaa 27 Kuningas Dawidin Psal-mi, josa me kuulemma uston hengen pu-

huwan Kuningaan ja Prophetan Dawi-
din suun kautta, joka niin yrikertaisesti l>
fonansa luottaa Herran päälle, että st
myös näkyi hänelle kummalta ja ihmeellä
seltä jos han nyt enää olis peljännyt jo-
takuta luondotappaletta, sitte kuin hän

ker-
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kerran oli oppenui että Herra tahdoiolla
hänen walistuzensa ja autundensa ja hä-
nen hengensa Silloin sanoo
HHn: Beta minä pelkään? ketä minä
ivapisen? Tämä on yhtäkaikki kuin jos
hän olis sanonut: En minä pelkää ketä-
läan, en minä wapise yhdengään edesä.
Ei ole minulla yhtäkään syytä enää jä»
lillä jongatähden minä andaisin pelwon
ja wapistuxen langeta minun päälleni,

kosta Herra on minun walistuxeni ja au»
tuudeni ja minun Hengeni wäkewys.
Sentähden, sanoo hän edeskästn, „ehkä
„pahat, minun wainolliseni ja wihollise»
„ni, lähestyivät minun lihaani syömään,
Fytyy heidän kuttengin heitänsä louka-
ta ja langeta.,, Se näkyy paljori, että
usko sulkee ulos kaiken pelwon: Mutta
niisä sanoisa nähdään jotakin kuin on wje»
lä enämbi, nimittäin että kaikkein wihol-
listen ja wainollisten päällekarkauret ei
ainoastansa pidä aiwan hukkaan olemaan,
waan myös epäilemätä tulemaan heille
ilstsse langemi'exi ja turmelluxeri. Ia wa.
ikka, sanoo Dawid edeskästn, „sotawäki

minua, niin ei minun fydäm-
,,meni sentähden pelkäisi; ja jos sota nou-
ftsis minua wastaan, minä turwaan sit-
„tekkin Häneen.,, Ihmisen mjelestä se nä-
kyis mabdottomari, että ihmisen sydän
ti pelkäis, jos sota nousts ja sotawäki
laartais yhtä ainoata ihmistä. Ei sitä
»vähemmin todista täsä kuitengin Iu»
Malan Hengi että uffo saapi senkaltai-sen woiman ja että sillä on senkaltainen
«oima. Tämän woiman saamat kaikki
Jumalan lapset, ehkä ermkaltaisesa mi-
tasa; he saattamat itsestänsä todistaa tä-
män Psalmin sanat ja pitää Jumalan
heidän »valkeutenansa ja autuutenansa ja
heidän hengensä wäkewyytenä: He tietä-
»vät ja ustowat että Herra peittää hei-

dän majasansa pahana aikana: ecca-Hän
kätkee heidän salaisen majaansa, ja ko<
rottaa heidän kalliolle. Sentähden ei he
pelkää. Petari kysyy heildä kaikilda:
„Kuka on joka taitaa teitä wahinZoittaa,
„jos te hywää pyydätte?„ 1 Pet. 3: iF.

Niinkuin kaikesa muusa hywasä, niin
on myös meidän korkiasti ylistetty hen-
gellinen Päämme lesus Csristus täsä
käynyt meidän edellämme Hänen esimer-
killänsä. Me näemmä todistuxen sen pääl-
le meidän läsnäolewaisesa pyhäsä Ewan-
gellumisamme. Tämä andaa meille sen-
tähden tilan että lawiammalda perääna»
jatella tätä asiata. Herra lainatkoon meil«
le armonsa ja siunatun hyödytyren sana-
siansa! Sitä me rukoilemme nöyrästi ja
uffollifesti: Isä meidän:o»

Ewangeliumi, Matth. 22: l 5«2 2.

/siihen aikaan menit Phariseuxet pitiimään ne»«
woa, kui«ga he lesuren sanoisa solmeisit.

16. Ia he lähetit Hänen tygonsä heidän Opetus,
lapsensa Herodianein kansa, sanoden: Mestari!
me tjedämme Sinun tstiseri ia Sinä opct.it lu<
malan tien totuudesa, ett myös tottele ketään: sil»
Ia ett Sinä kats» ihmisten muotoa. 17. San»
sljs meille kuinqai luulet? Sooijko Keisarille an»
haa werna, taikka ei? 18. Mutta koska lesui
ymmärsi heidän pahuudensa, sanoi Hän: Mitä te
ulkokullatut ljusaatta minua? 19. Osottakaat
minulle »veroraha. 2a. Ia hän sanoi heille.- Ke«
nengä on tämä kuwa ja päälle kirjoitus? 21. He
sanoit Hänelle: Keisarin. Niin Hän sanoi heille: Ax»
vakaat Keisarille, kuin Keisarin owat, ja Jumalalle,
kuin Jumalan owat. 22. Ia koffa he nainät kuulit,
ihmettelit he: ja luowutt Hänestä, ja menit vois.

Vlösluetun Pyhän Ewangeliumilt
johdatuxen jälkeen pitää nyt Herran pel-
wosa eteenasetettamaan tutkisteldawaxi

Ulkomaisten turwallisuutta wihol-
listen päallekarkauxia wastaan.

Kosta me lyhyeldä tämän siwusa o-
l"nm» eteenasettaneet

E e 2 I. Ru-
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i. Nuinga wil>olliset owat karkailleet
Christuxen päälle, joka on nstorvai-
stcn pääj ja.

2. Mist? rurwallisimdesa Christuo on
ollur ja pysynyr niicä wastaan:
Niin seuraa itsestänsä, että „myss

H,me olemma ftmnmmasa turwallisnude-,,sa,, jos me waan syyllä, kerstaamme
Istosta.,,,

„Hen'a lesu! SinK Korkiasti yli-
-s,stetty Jumalan Poika l Anna Sinun

pahani, Sinun wiholli-
„stes ja wastaan seisojais paällckarkauria
„wastaan niin loistaa meidän silinisämme,
„että me tästäedcs Sinlm m-
-s,mes tygö, niinkuin wahwaan lmnaan,
s,ja tulemme suoielluifil Amen.

Edellinen Osa.
päallekarkaus jossa ChrisiuM wi-
holliset yritit Hanel» päällenK,, e-

teenafttetaan »neidän Textisämme »v. 15,
»6, i?> näillä „Siihen aikaan
s,menit PhariseuM pitämään neuwoa,
„kmnZa he lesuxen sanoisa solmeisit. rs.
„Ia lähetit Hänen- tygönfä heidän Ope-
tuslapsensa Herodianem kansa,, fanodeu:
„Mestari! me tiedämme Sinun totisen,
s,ja Sinä opetat Jumalan tjen totuude-ssa , ett myös tottele ketään, sille ett Si-
„na katso ihluisten muotoa. Sano sijs

kuinyas luulet?/, Sopijko Keiforille
pandaa weroa, taikka ei? TM päälle-
karkawesa jolla PhariseuM luulit saatta-«vansa sanoisa solmeta Hsuxen ja saapansa
Hänen kuolemaan syypaäxi, pitää mei-
dän erinomattain ottamaan waarijn wft
hollisten jullnuus, ja julmuudesa heidän
Awaluudensa jolla he pyysit Zesusta lam

Ztttaa. H eidä n julmuudeftans
Mattheus edetläkäywaisesä Lllguft jc,
46 w, „Ku!!? Pappain Päamjehtt ja
„Pharisenxct fiuliit Hänen werlauxensa,
„ymn.ärsit he että Hän h<istä sanoi. Ia
„knin he pyysit H.mda ottaa kijnni, pll-

hs kansaa, sillä he pidit Hänen
~,Prophetmia„ julmuudensa eli
fentähden niin suuri, että he kernaasti il-
man wijwyttrlemista olisit ottaneet Hä-
nen kijnni ja tappaneec Hänen: Pci?»
Kansan tähden oli se joka waon esti hei<
dän sijta» Smtähde» olit h? kawi,lW'
densa heillemä awuxi, inelnt pitämään
neulvoa, kumga he olisit lefuxrn sanojia
folmeuneet. Se ncuwo jonga he käsitit
oli tämä: He tahdoit' mielellä Jemen
langettamaan jongnn sanan, jonga tch<
den he olisit saattaneet sitoa Hänen, kandaa
HHnm päällys,, chyttaä Handa
hantekiaxi jawjetteliäxi, ja silla tawallo saa-
da Hänen kuolemaan wiknpääxi. Woit-
taarensa tätä päälletarkoitusta 5 päätit he
ettei itse mennä Hänen puheillensa,
muodoin kuin Hän tunsi heidän wibolli-
ftxenfa ja fentähden ei olis, niinkuin he
luulit, ilmoittanut heille sndammensä oja,
tuxia. He lähetit fentähden muutamia
Opetuslapsistansa soita ei Hän wMtun-
denut, ja joista Hän olis saattanut ajlp
tella, että He tulit kysymään Häneldä
neuwoa hywäsH ajatuxesa jaomantundon»
fa »vaatimisesta, niinkuin moni muu- Hei-
dän suuhunsa asetit he tämän kamalan
kysymyxen: ~Sopijko-Keisarilie andoa
„weroa, taikka ei.„ He tjesit kyllä et-
tä kansa halais «vapauttansa, ja että st/
tä wastaan Keisari ei myödittänyt mi-
tään oikeudestansa. Jos nyt Wapahta»
ja olis sanonur: Se on oikein että
sarille maxetaan wero, niin olis Kansi»/
luulit he, luopunut Hänestä yhtahaawaa,
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D he olisit myss oNcet siihen cuvullistt
smwden: kuingc,s tämä taitaa olla ft lu-
MNtu Christus, Israelin Kumngas? jos
Hän se olis niin Hän, tiedämmä zue,
p>!astais teidän Romalaisteu wallasta:
Mutta nyt Hau tekee teidän kokonmya
lvapcmtlamixi» Sillä he aiatteiil: Ics
Han tnlis Kansan wihoin ja ylönkcusee-
fceu, niin se ainoa estet olis pois saatu
jeka nyt pidätti heidän jnlNM,ttta!,fa,
ettei he Hä«da saattailtet surmata, E-
dcsWn ajaltelit he: Jos Han fanso:
Et se ole oikct,! että Kcisariltc maxet.wn
weroa, niin, tahdomma me kondaa Hä-
nen pääNez-iä Herooexen ja Pilaturen
desä, ja fonnma HännK kapinäi! nosta-
juxi, senpäalle että he langettaisit kuole-
man Dnomion ylitsensä, joö he
Kasarin ystawat tahdoisit olla-

Näin karoalau wertkoa kutoi julmu-
lts. Niinkuin sanottiin, opetit h? opetus»
lapsillensa ei ainoastansa nämät kawalat
sanat, waan myös sen nlkokullaifnuden,
jolla heidän siwiasti piti kohtamaan Wa-

pahtajaa ja ajumaau asiansa Hänen ty-
könäns.. Heidän piti maste.n sydämnren-
sä ajatusta ylistää Hä,'dä Hänen kuul-
lens ja andamaan käytöxisäns hawaittaa
mjelihywan sen ytnle, että h' Hänesutapaisit sen mjehen joka opetti lu,?7alan
tjen coruudcsa. Phariftuxet olit senkal-
taiftt ihmisten-pelkurit,, että he ttMähisä
kysymyxisä ei andancetKansalle fel-
wäa wastausta,ettei he olis joutuneet jotM-
Zuun edcswasiauxeen ja onnettomunteen.
Vapahtaja sitä wastaan cj toceUiirkerään
M karsonnr ihmisen muotoa. Sentäh-
den olit he nyt pitäwänä sitä hyroää a-
jatusta Hänestä, että Hän tahdoj suoraan

fanoa ajatuxensa siitä asiasta, jota he tah-
doit kysyä. Ia niinkuin Phariseuret ei
epäilleet siitä, että he tällä tawalla olit

woittawat päMetarkottuxensa, niin lähe-
tit he opetuslastensa seurasa myös muu-
tamia Herodexen palweiioita, että he si-
tä pikemmin olis saaneet asian päätetyn,
ja nämat Herodexen palwcllar olis taik-
ka Heli ottaneet Zesuxen kijnni jos Hä-
nen wastauxenfa olis wahälsengään anda-
nnt siihen tilan, eli myös keiwanneet
wjerahixi mjchixi e!i todistaisi asiasa, jos
lesusta olis saatettu wjedZ oikeuteen was-
tauxensa tähden. Asia tuli nyt niin aje-
tuxi, kniu se htidän nemvonpiteefänsä oli
päätetty, ja olis saatettu ajatella, että
ansat ia paulat nyt olit niin tmtawasti
wmtetyt Herran Hfmen eteen, ettei Hä-nen olis niitä pitänyt saatma wältellä,
ei myöskään hawaita että joku neuwon-
pioet nyt oli ollut Händä »vastaan. Mut-
ta katseitamme nyi

lälkimäiW Osasa
simrra rurwallisuucta jofa mer-

däll olija-järkäh-
tälncktoinnH pysyi rainkalraiftn wihsllig-
rcn päällekarkaanusen sinmsa. Tämäu
me opimma sijtä mitä jälissä on Textia,
w. i 8 ja seuraawalsisa, iotsa seisoo: „Mut-
«la kosta Icsus yinmärst heidän rahuu-
„densa, sanoi Hanr Mitä te ulkokullatut
~kjusaattaminua? Ozottakaat minulle we-
„roraha. Niin he almoit Hänelle wew-
,,rahan. Ia Hän sanoi heille: Kenengä

tämä kuwa jss päällesstrjoitus? He
„sanoit Hänelle Keisarin. Riin Hän sa-
attoi heille: Ändakaat Keisarille kuin Kei-
karin owat, ja Jumalalle kuin lumV-
„lan omat. Ia kostu he nämät kuutit,

he, ja luowuit Hänessä, sa,
„menit Eikö tämä oLut ftuni
turwallisuus josa Herra lesus oli, mu-
muodoin kuin Hän ymmärsi heidän pa-
huudensa, eli alkuheleeu hywilr

E t 3 5,mA
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tunsi ja tjcsi sen? Hän näki ihmisten a-
jaruxec Matth. 9: 4. Hän tjesi mirä ih-
misesä oli. loh. 2: 25. „Ei Hänen e«
„desansä ollut yhtään luondokappaletta
„näkymätä, wacm kaikki olit Hänen sil-
„mäinsä edesä paljaat ja julki-,, Hebr.
4: 13. Hän se on joka munaskuut ja
sydämmer turkij. Ilm. Kir. 2: 23. Ei-
kö siis Hän, jonga edesä kaikki heidän
aikeensa olit julki, ollut turwasa kaikkia
heidän kamaluuttansa wastaan? Niinkuin
„tmhaan werkkoja wiritetään linduin sil.
„mäin edesä,, Sanani- Kirj. 1:17. niinse myös oli hukkaan, että pitää salaisia
neuwottelemisia ja että tahtoa solmeta si-
tä sanoisa jonga silmät owat niinkuin
tulen ljekki. Ilm< Kirj. 2: 18. ja joka
tjccää kaikki, loh. 21: 17. Niinmuo-
doin tunsi Herra lesus heidän ulkokul-
laisuudensa, sanoi siitä heille myös mas-
ter» silmiä, ja yhtähaawaa weti pois peit-
teen jonga alla he heitänsä salaisit, sa-
noden: Mirä ce ulkokullatut kjusaatta
minua?

Eikös se edeskäsin ollut suuri tur-
wallisuus josa Herra oli, ettei Häneldä
puuttunut wijsaucra andaaxensa wiholli-
slllensa senkaldaista wasiausta, josa Hän
ei luopunut totuudesta, mutta jolla Hän
myös yxiwakaisesti nuhteli koko heidän
syndistä menoansa, saatti heidän häpiään
Kansan edesä, saatti heidän waikkenemaan
ja ihmettelemään, ja ej kuitengaan ollut
waarasa että wahingoittaa itsiäns wasta-
uxellansa? Että Hän sillä lamalla was-
tais ja pois tyköänsä saatti Phariseusten
Opetuslapset, todistaa meidän Texmnme
näillä sanoilla: „Osottakaat minulle we-
„roraha? Niin he annoit Hänelle wero-
„rahan. Ia Hän sanoi heille: KenengH
„on tämä tuma ja päälle kirjoitus? He

„sanoit Hänelle Keisarin. Niin Hän sa.„noi heille: Andakaat Keisarille kuin Kei-
„sarin owat ja Jumalalle kuin Jumalan
„owat. Ia kosta he nämät kuulit, ih.„mettelit he, ja luowuit Hänestä ja me<
„nit pois.,, Niin oli nyt lesurenKaik,
ki tjetawäisyys ja wijsaus kyllä ulottu,
mainen, suojelemaan Händä kaikkia pa-
hain, »vihollisten ja wamojain päällekar-
kauria wastaan.

Ilman tätä oli Herra lefuS se ra,
kas poika, johonga Isa mjeliscyi. Hänoli se, joka aina reki niitä kuin Hänelle
kelwollisec olit: loh. 8: 29. Sentah»
den ej myös Isa jäcränyt Händä yri--
nänsä, niinkuin" lesus nykyisesti mainitu»sn paikafa ilse todistaa. Kuingas taisit
siis Hänen wihollisensa wahingoittaa Hän»
dä joka senkaltainen oli, ja jonga myötä
Isä aina oli? Hän sanoi „Herralle: W,
„nun Jumalani johonga minä ustallan!
„Hän pelastaa minun wäijyjän paulasta.
„Hänen sulillansa Hän minua marjoo,
„ja minun turmani on Hänen siipeinsä
„alla. Hänen totuudensa on keihäs ja
„kilpi.>, P»alm. 91: 2, 3,4. Sentäh,
den Hän oli turwasa.

Mutta että Hän koh'a tämän jäl-
keen alkoi kärsimisensä ja kuolemansa,se ei tapahtunut awun ja turman puu-
torefa »vihollisia massaan. Sillä silloin'
gin Hän cjesi mirä Hänelle tapahtumaan
piti, loh. 13: 4. ja olis kyllä ne saat-
tanut wälttää! Mutta Hän meni parem»
Min »vihollisiansa kohdm, ja andoi itftu-
fH mzelellä hywällä heidän käsiinsä, sen-
päälle että Jumalan neuwo meidän au-
tuudestamme, joka meille toimitetuxi tuli
lesuxen pijnalla ja kuolemalla, olis ollut
seisowainen. longatähden Hän myös sa-
noi Ylösnousemisensa jälteen: Eikö Chn-
stuxeu picänyc näitä kärsimään ja Hä-
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nen kunniaansa sisälle käymään? Luk.
24: 26.

Solvitus.
laidatta te nyt kaikin Rakastetut

M Herrasa olla ylilsewakuutetut Her-
ran lesuxen turwallisuudesta wihollisten
päällekarkauxia wastaan. Mutta te saatat-
in sanoa: Kyllä Herra lesus oli turwa-
ft täydellisesti, ettei Hänen wihollisensa
Händä saattaneet langettaa eli Hänelle
wahingota tehdä. Ia totisesti, niinmuo-
doin kuin Hän oli Inmalan Poika ja
ainoastans piti Jumalallisen kunniansa
salattuna miehudensa alennuren alla; niin-
muodoin kuin Hän tjesi kaikki mitä muil-
la ihmisillä oli mjelesä; niinmuodoin kuin
Hän myös waelsi kaikkein suurimmalla
wijsaudella, niin oli Hänelle aiwan niin
helppo että wapauttaa itsians julmain
«Vihollistensa kawaloista juonista, kuin Hän
lewiästi saatti lymytä heidän edestäns ja
lähtiä ulos Tempelistä käyden heidän
keekeldänsä kosta he poimit kiwiä las-
kettaaxensa Händä loh. 8: 59. Mut-
ta kuinga taidamma me Hänestä pä-
ättää uffowaisten turwallisuuteen heidän
»vihollistansa wastaan? Emmä me ole Ju-
malan Poika, waan heikot syndiset ih-miset. Emmä me myös ole kaikkitjetä-
>vät, ja ehkä Jumala andaa lapsillensa
taitoa ja ymmärrystä edellä muita, niin
opettaa kuitcngin koettelemus !sitä sa-
maa kuin Jakob sanoo: Moninaisisa me
kukin puurumma. lak. 3: 2.

Niin puhuu ihmisen järki, joka sotij
«stoa wastaan, jonga totista woimaa ja
«maisuutta se ej tunne. Mutta 7uinga
uffon Hengi puhuu olemma me jo kuul-
leet Pftl. 27. Ia nnt minä sanon suo-
taan: »Jokainen ustowainen on ussossn-„sa aiwan niin turwasa kaikkia wihollis-
„ten päällekarkauxia wastaan, kuin Herra"lesus 01i.,, Myös tasa tulee toden:

»Niinkuin Hän on, niin olemma myös
„me täsä maailmasa.,, i loh. 4: i?»
Tähän kuuluu myös se kuin seuraa w. 18.
„Ei pelko ole rakkaudesa, waan täydel-
»linen rakkaus ajaa pois pelwon. Wan-
»hurskauden työ on rauha, ja wanhurs,
„kaudcn hyödytys ijankmkkinen hiljaisuus
»ja lepo. Niin että minun Kansani on„asuwa rauhan huoneesa, turwaMstsa
„majoisa ja jalosa lewosa:,, Niin puhuu
Esajas tästä asiasta Esaj. 32: 17, iB-
- Christuxen suu selittää sen saman
sanoden: »Rauhan minä jätän teille; mi-
„nun ranhani minä annan teille; en
„minä anna niinkuin maailma cmdaa;
,/älkään teidän sydammenne murhellinen
„olko, älkäät myös peljätkö.,, loh. 14.:
27, ja wärs. 1: „Älkään teidän sydäm-
eenne murhellinen olko, jos te ustolta
»Jumalan päälle, niin uffokaat myös mi-
,,nun päälleni.» Wähin osa niistä jot-
ka kehumat uskosta, tundewat sen oikian
woiman. Sentähden he ej myös ymmär-
rä tätä tnrwallisuutta. Mutta kusa Ju-
mala on sytyttänyt uffou walon sydäm-
mesä, siinä näkee ihminen, että Jumala
Christuxen kautta on ottanut hänen otol-
lisexi ja rakkaan' lapsexensa. Silloin us-
koo hän että lesus Christus on rakasta-
nut händä, ja hänen pesnyc werellänsa
synneistä, ja rehnyc hallen Runingaari
ja vapixi Jumalan ja Hänen Isänsäedesä. Ilm. Kirj. 1:5, 6. Niinmuo-
doin hawoitsee hän nyt, että Jumala on
hänen siinä rakkaasi, otolliseri cehnyc,Eph.
i: 6. se on, lesuxesa Christuxesa, Aino-

kaisesa Pojasansa, ja että se rakkaus,
jolla Isä on Christusta rakastannr, o„
Hänesä ja Christus myös hänesä. loh.26. Ig kukas tämän panee miele-ensä? Kukas siitä ottaa tarkan waarin,
että Christus itse on sanonut: Se rakkaus,

minä
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minä »vjelä kerron tämän Raamatun pai-
kan, „se rakkaus, jolla Isä minua ra-
ikasti pitää uffowaisisa olemaan, ja mi-
„nun myös heisä?,, Mitäs enämbää lai-
taan waatia täydelliseen turwallifuuteen?
Kuitengin: Että ChristuS on kaikkitjetä-
wa, sen Hän on meidän hywäxemme.
Kosta ihmiset owat waarasa lähestywäi'
stn »vihollisen sotajoukon tähden, niin aset-
tamat he wartiat niin kauwas kuin he saat-
tamat, ja sillä tawalla kokemat säilyttää
itsiänsä- Hän, joka istuu Jumalan oi-
kialla kädellä, ou Israelin, Hänen hen-
gellisen Israeliusä wartia ja rvarjelia:
ej Hän torku eli makaa: Häu kätkee I-
sraelin. Hän on hänen warjousa, hä-
nen oikialla kädellänsä: Herra kätkee hä-
nen kaikesta pahasta: Hän kätkee hänen
sjemnsa: Herra kätkee hänen „ulos-
„käymisensä ja sisällekäylnisensä, hamas-
„ta nyt ja ijankaikkiseen. „ Psal. 121.
Eikös tämä ole turwallisuus kyllä? Ei-
kös Christus ole Hänen jäsendensä Pää?
Kosta nyt Pää näkee waaran ja on kyl-
lä woimallinen suojelemaan jäsenitänsä,
mikä turwaNisuus näildä siis puuttuis?
Sillä uston kautta pukemat he päällens
myös Hänen kailkiwaldiaisuudens, niin-
muodoin kuin Hän W on sanonut: Ra-
ikki owat ustowaiseUe mahdolliset. Mar.
9: 23. Että Hän on wijsas sen Hän
on meidän hywäxemme. Ustowaisella on
ainoastansa yxi taito ja tsimellisuus, ni-
mittäin se että luottaa Hätien päällens,
joka meille on lumalalda tehry wijsau-
dexi. 1 Cor. 1: 30. Tällä ainoalla wij-
saudellansa taitaa hän olla sesowainen ka-
ikkea wihollistensa julmlmtta jakamaluut-
ta »vastaan. Ei Dawidillakaan ollut muu-
ta kuin tämä ainoa, sillä hän sanoo: „los
„sota nousis »ninua wastaan, minä tur-
„waan sitttkkin Häneen./, Psal. 2?: 3.

Mutta niin suuren taitawaisuuden ktM
uffowainen osaltansa tarwitsee wihollistemsa pöällekarkauxia massaan,, tahtoo Herralesus kernaasti andaa halulle silla Hän
on fe>l lulvannut, sanoden: „Teille an-
„netaan sillä hetkellä, mitä teidän pitää
puhumaan.,, Match. ic>: 19.

Niin älkäät nyt epäilkö, te Ussswai-
set, tästä teidän suuresta turwallisuudes-
tänne. Sillä jos te uskotta Herran le,suxen päälle, niin oletta ce Hänen pääl-
lenne pukeneet. Gal. 3: 27. Jos nyt
st on tosi, että te Hänen oletta päällen-
ne pukeneet, niin te ljenettä niin turma-sa kuin Hän. Jos te ussotta Hänenpäällens niin asuu Hän itse uston kautta
teidän sydämlnefFnne: Eph. 3: 17. Ei-
kös teidän siis pidäis olemaan niin tul»wasa kuin Hän? Joka teihin rupee, joS
te niinkuin nykyisesti mainittiin oletta us,
kon kautta yhdiMetyt Hänen kansansa,se rupee Hänen silmänsä terään. Sakar.
2: 8. Sentähden te ljentttä niin turwa<sa kuin Hän. „Kaikki omat teidän, mut«
„ta te oletta Christuxen.,, i Cor. 3:22,
23. Mitäs saatetaan siis enämbätä ty-
göpanna, että te turwMfuudeja olisitte,
jos te waan oletta itseiyösä ustowaiset?

Andakaat tämän lijkuttaa ja saattaa
teitänne, niin monoa kuin teitä ljenee,
jotka tämän kuulleet oletta, welwollisess
ja usein eteenasetetusa järjestoxesä etsimään
ja pyrkimään, fenperään ettettä, te n«ah-
dais elää luonnon waan armo»! jälkeen,
ja että te mahdaisitta löyttää totisesa ja
eläwäsä usson woimasa: Niin teidän »voit-
tonne on olewa se, että teillä on turwal-
lisuus, ja ettettä te tarwitse peljätä ja
mapista mitään »vaaraa kuin teidän <>

teenne saattaa tulla asetetuxi teidän wiholli-
sildanne, he mcchtawat sitte olla näkyivät-
set eli näkymättömät.

Ru-
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Rukous.
Ivystä «ne rohkialla mjelella, kosia Si>>V nn, Herra lesu, olet '.voittanut maailman :

Oentähden olcmma me pclkäamätä, niin nwnda
l>,l» nieitä on, jotka totifcft parannulen järjestyrc<
sä olenmm Ginun ustolla itsellemme wasiaanotta»
„llt. O! mikä suuri tämä tnrwallisnus
,n, junaa me Sinus» olemina käsittäneet l Mut»
to katso kuitengiu kninga sangen harwat ne owat,
M tnman tawaran tuntzewat, ja kuinga wähän

myös me, jotka hänen tnnnemma, stemma händj
tähän «sti wiljelleet! Att! armahd., meidän kaik«
kein päällemme! Poiskarkota kaikki epäusso, joll«
ej ole mun kuin lihallinen surutlomuus myötä. An«
na meille kaikille sitä wasiaan parannuxm Hengi,
jonga kautta me saisimme oikian usion Hengen,
jolla on myötä se totien turwallisuus. Ole ja py<sy niinmuodoin Sinä wartianamme ja warjelig-
namme kaikkia helwetin portteja wnssaan, siihell
asti knin mc ennätämme edes meidän ijaukaikkiseell
turValliseen asu>impaikkä«!mim! Ame».

24. Sunnuntai Kolminalsuuden Paiwästa.
Herra! Lewitä Sinun hywyydes niiden ylitse jotka Sinun tundewat,

ja Sinun wanhursmudcs siwiam ylitse!

siis meillä, rakkaar weljer,on
wapaus mennä pyhääly lesuren
weren kautta; Jonga -Hän me-

ille on walmistanut uudexi ja eläwaxi
tjeri, esiripun kautta, se on, Hänen li-
hansa kautta: Ia meillä on yxi suuri
pappi, Jumalan huoneen haldia: Niin
iäMnnne Hänen rygönsä totisella sy»
dämmella, täydellä ustolla, prijskotecut
meidäil sydämmisämine ja päästetyt pa«
hasta omastatunnosta. Ia pestyt ruu-
miin puolesta puhtaalla "wedellä, ja pi-
täkännne horjulnaroi«: tonvon tunnustus:
Sillä se on uskollinen joka ne lupais.
Nämat simat, Rakastetut Herrasa, luem-
ma me Hebr. io: 19-23. Ne owat to-
tisesti niin painawaiset ja ihauat, että <t°
sekungin ustowaisen pidäis tekemään ne
itsellensä tutuixi ja alituisten harjoittamaan
niiden sisällepitoa- Apostoli oli edelläkäy-
wäistsä 9, ja ic> Lugusa edestuotuihin
sanoin saakka opettanut, että lesus Chri-stus on se totinen ja ijankaikkinen „Vli>w
Mainen Pappi, joka ei kauristen taikka

F

„wastkkain weren kautta, waan oma»
„wersnsä kautta on mennyt Pyhään, ei
„?äM tehtyyn Pyhään, waan itse Tai-„waaseen ,ja on «iankaikkisen lunasiuren

ja nyt Jumalan kaswoin ede-
„fä meidän tähtemme ilmestyy.,, Täl-
lä tahtoo Apostoli osottaa, mä Christus
niin on awannut ja walmistanut meille
tjen Jumalan tygö/ että me nyt, jos
me itsetyösa ustomme Hänen päällensä,
taidamme kaikella rohkeudessa turwallisestt
käydä edes Jumalan tygö, ja kaikella
ustalluxella odottaa apua Häneldä, niin-
kuin meidän rakkaalda ja lepytetyldä I«
saldämme,. silloin kosta me apua tarmit-
semme. Mitä Hän niinmuodoin edella-
käywäisisä oli lawialda selittänyt, sen A-
postoli nyt käsittää lyhykäisiin sanoin ja
puhuu näin: „Että siis meillä rakkaat
„weljet on wapaus mennä Pyhään, Ie»„suxen weren kautta, longa Hän weil-
„le on walmistanut uudexi ja clawaxi
„tjexi esiripun kautta, se on Hänen li-
„hansa kautta. Ia meillä on yxi suuri
f „Pap»
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~Pappi, Jumalan Huoneen haldia: Niin
/,käykämme Hänen tyyöns totisella sy-
,,dämmellä, täydellä uffolla, prijskoMut
/,meidän sydämmifämme ja päästetyt pa-
„hasta omastatunnosta. Ia pessyt ruu-
,,mijn puolesta puhtaalla wedellä, ja pi-
„täkämme horjumatoin toiwon tunnustus,
„sillä se on ussollinen joka ne lupms.,,
Jolla sentähden totinen sydän ljenee; sen-
kaltainen sydän joka on käändynyt syn-
nistä Jumalan tyqö; sydän, joka totisesti
ustoo lesuxen päälle ja pyytää Händä
kalkella yxiwakaifuudella seurata; se mah-
taa turwallisesti luopua pois kaikesta e-
päilyxestä ja epätoiwosta: Hän mahtaa
turwallisesti luottaa sijhen, että Christus
werellänlä on hänen niin puhsaaxi pesnyt
synneistä, että hän tästävuoleen taitaa
lesuxen kallijn ansion tähden ilman pel-
koa käydä edes Jumalan tyaö niinkuin
hänen wiatoin lapsensa ja niinkuin Chri-
stus itse, niinmuodoin kuin hän uston
kautta on pukenut päällensä Christuxen:
Hän taitaa tungeuta Jumalan Isällisen
sydämmen luori, Herran lesuxen täy-
dellisyydestä, saada armon armosta, ja
ej pidä hänelle toisin käymään kuin että
hän itsetyösä saa sen awun jota hän et-
sit, ainoastansa hän ustallurella ikääs-
kuin tungee itsensä edes ja pitkittää us»
kollisesa rukouxesa-

Niin painawaifesta assasta, joka on
päämäärä totisen Christillisyyden jokapäi-
wäisesä harjoituxesa, saamma me tilan
läsnaolewaisesta Ewangeliumi Textista et-
tä lawiammalda puhua. Mutta meidän
pitää ensin uskollisesti awuri - huutamaan
meidän Jumalalamme, että Hänen Py-
hä Hengenfa kansawaikuttaiö sekä opet-
taisa että kuunnellesa. Sitä me rukoilem-
me Herran rukoulella: Isa meidän «.

Ewangcttumi, Mcttth. 9:18-26.
aikaan koska Icsus uäitä Kansalle puhu»

nut oli, katso! niin yri Paämjcs tuli j,
kumarsi hända sanodcn: Herra l nyt on minuntyttäreni kuolemallansa s mutta tule ja pane
HZne» päällens, niin hän wirkou. 15»» Niin
fus «oufi ja seurais hända, ja Hänen OpttiM,,»,sensa. 20. Ia kalso.' waimo joka oli karilaisia?fnmmendä ajastaikaa punasta tautia sairastanut,
kawi takana, ja tarttui Hänen »aatteensa Ijepce»seen. 21. Silla hän oli itselleni sanonut: Jos
minä ainoastansa rupeen Hänen waatteefcensa, niin
minä tule» tnwcri. 22. Niin lesus käniisi Hl-,
nens, uäki hauen ja sanoi: Ole hywäsä turwäs,
tyttäreni! sinun uskos on sinun terwecxi tehnyt:
Ia waimo tuli sillä hetkellä terweeri. 23 Ia kos»
ka lesus tuli Päämjehen huoneesen, ja näki hui»
lmn soittajat ja Kansan hymiscwän: 24. <3»<
noi Hän heille: Mcnaäät pois; sillä ei Pijfo ole
kuollut; waan hän makaa: Ia he nauroit Händä.
25. Multa kossa Kansa oli ajeltu ulos meni
.Hän sisälle, ja tarttui hänen käteen!Z ja Pijlo
nousi. 26. Ia se <anoma lnul»i kaikkeen siihe,l
maahan.

Tästä Msluetusta Ewangeliuml,
TeNistä tahdomma me tutkistella:

Usson pitkittäwaä Rukousta, D
hen saakka kuin hän itsetyösä
saa awun.

Tämän löydämma me Textisä
i. ludalaisten päämjehesä,
2. punarautistsa waimofa.

„Herra lesu l Sinä joka näille niin
„kunnialliststi osotit awun, ei
„sa heidän itsetähtensä, waan myös sen>
„tähden että meillä mahdais olla samaw
„kaltainen ustalluö Smuhun, kuin heillä
„oli! Akk! awaa kuitengin oikein meidän
„sydämmemme, että me myös mahoni-
„simme rukoilla ja pitkittää ustosa Sinun
„päälles, siihen saakka kuin me itsetyösa
„autetuixi tulemma, niinkuin he teit, ja
„sajt sillä tawalla Sinun «pus l Amen,,

Tut,

226 24. Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwästä.



Tutkindo.
Edellinen Osa.

tahdomma me nyt, Rakastetut
A Herrasa, yhdestä Juvalaisten Pää-
miehestä, joka Mar. 5: 22. kutsutaan
lairus, oppia tundemaan „uston pitkit-
„täwää rukousta, siihen saakka kuin hän
„itsetyösa saa aw«n-„ Kosta Herra
lesns mjehuudensa alennuxesa toimitti
»virkaansa maan päällä, niin Hän oli
niinkuin wapa awoi lähde, jonga tygö
itsekukin taisi mennä mettä ammundamaan,
eli saamaan sitä apua kuin hän tarwitsi.
Sentahden seisoo myös heti meidän Ter-
iimme Meen 35. „lesus käwi kaik»
„kia Kaupungcita ja kyliä ymbäri, ja 0-
„pttti heidän Synogoogisansa, ja saar-
„nais waldakunnan Ewangeliumita, ja
„päransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkea
sairautta Kansasa-„ Hän osotti itsen-
sä niin hywäxi, ja leppiäxi jokaista koh-
inan, erinomatcain niitä kohtaan, jotka
etsit Häneldä apua, että kaikki laadulli-
set ja tarwitsewaiset sen kautta pian kä-
sitit ujMuren Hänen päällens, ja taisit
ilman estettä ottaa pakonsa Hänen tygön-sa. Niin kaiketi telpais Vapahtajalle
eitä wjettää.wijsaudi-sa ja rakkaudesa e-
lämätänsä maan päällä, sen päälle että
ne, jotka Hänen päällens uffoit, siitä 0-
lisit hawainneet, mitä heillä oli Häneldä
odotettawana kosta Hän oli Kunniaansa
sisälle käynyt, ja näkymättömällä tawalla
oleskeli heidän kansansa luocnixensa jäl-
keen Match. 28: 20. „Katso l minä 0-
„len teidän kansanne jokapäiwä, maail-
„man loppuun asti.,, Samalla tawalla
löndämmä me Myös läsnäolewaisesa Tex-
tisä meidän Waoabtajamme awoimexi lah-
tetri, täynnä elämää wettä, jonga tygö
kaikki sauvat tulla, jotka Händä tarwtt-

sit. Kosta me sentähden puhumme us-
kon rukouxesta ja pitkittämisestä rukouxe-
fa, min ei mahda kengään ajatella, että
Christus puoleldansa on niin taipumatcin,
että jos Häneldä pitää apu satamaan,
niin pitää ikääskuin tungeuttamaan Hä-
nen päällensä ja kauwan rukourilla ja
kynelcillä pitkiteltämaän, jos mjeli on saa-
da Händä taipumaan, juurikuin olis Hänkowawdämmisen ihmisen kaltainen. Atk!
ej. ScikariaS on sangen oikein prophete-
rannut eli ennustanut Uuden Testamentinajasta, että „silloin pitää awom lähde
„olemaan,syndiä ja saastaisuutta wastaan,,
Sakar. iz: i. seuraawaisesti kaikkea pa-
haa wastaan, niinmuodoin kuin syndi on
alku siihen. Tämä ennustus on nyt Chri-siuresa täytetty.

Sentähden löydämmä me myös, et-
tä kuin lairus tuli Chrisiuren tygö ja
rukoili Häneldä apua, niin ej hän pakot-
tamalla ja wäkinäisesti Händä waatinut.Hänellä oli wapa tygökäymys Wapahta»
jan tygö, joka oli täynnä siweyttä ja
rakkautta. lesuxella oli lolruxen tulleZa
Kansan kansa tekemistä, jota Hän opet-
ti: Mutta ei hänen tarwinnut peljätä,
että se suloinen Wapahtaja oli pahastu-
ma, että Hän tuli puheesanst, näiritnxi,
maan Trxti sanoo: „Koffa lesus näitä
„Kansalle puhunut oli, katso! niin yrj
„Päämjes tuli, ja kumarsi Händä sano-
„den: Herra nyt on minun tyttäreni kuo-
lemallansa; Mutta tule ja pane kates
„hänen päällens, niin hän wirkoo. „ Ne
muut Ewangelisterit Markus ja Lukas,
jotka puhumat tästä asiasta enämmin,
tjetäandawctt, että lairus oli suuresti ru-
koillut lesusta tulemaan kansansa hänen
ko;ihi, sa : Sentähden luemma me myös
Dxtisa, että hän kumarsi Icsusta, eli
langeis maahan meidän Wapahtajamme

F f 2 eteen,
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eteen, joka käytös ijetäandoi, sekä lai-
ruxen sydämmellisen murheen että myös
hänen hartaan rukouxensa ja anomisensa.
Sillä hänellä oli ainoa tytär lähes kah-
dentoista kymmenen wuotinen, joka nyt
makais sairasna kuoleman kjelisä silloin
kuin hän lähti hänen luotansa apua etsi-
mään lefupelda. Hän ajatteli, että ty-
tär ilman epäilematä oli kuollut hänen mat-
kalla ollesans. Täsä hädäsä oli hänellä kui-
tengin se uffo ja luottamus että Herra le-sus oli jaattawa hänen tyttärens jälleens
tehdä terweexi ja eläwäxi jos Hän olis
tahtonut tulla ja panna kätensä hänen
päällens. Täsä näemmä me heti usson
pitkittäwäisyyden. lairus piti ikääskmnummesa silmänsä, ettei hän olis nähnyt
sitä äärimmäistä waaraa josa hänen tyt-
tärensä hengi oli: Hän ikääskmn lukitsi
korwcmsa niildä jotka olis saattaneet sa-
noa: Sinun olis pitänyt lähtiä apua et-
simään, ennen kuin kuolema niin lähelle
vli tullut. Kuitengin menee lairus suo-
rastansa Herran lesuxen lembiän ja ft-
wiän sydämmen luoxi; käsittää hätänsä
ehkä kuinga suuri se oli, rukouxeen; pu-
huu ustalluxesa lesuxen kansa awusia,ja
<j anna yhdellekkään epäilyxelle siiaa, ju-
imkuin jo olis ollut myöhäinen, niin et-
tei lesus enää olis taitanut auttaa. Kat-
sokaas, näin on lairus, fe Synagoogan
Päämjes, myös meidän Päämjehemme
ja Opettajamme, siinä että me näemme
hänesä sen sydämmellisen yxikcrtaisuuden,
sen lapsellisen uffon hengen, sen suuren
kijwauden, josa meidän myös pitää tule-
maan Herran lesuxen tygö, ja tungeu-
maan Hänen luoxensa ehkä kuinga hywä
za ystäwällinen Hän on. Mitäs nytta-
pahdui? Iriwakaisuudesanfa ja rukouxe-sansa, sai lairus aiwan pian mitä hän
pyysi. Silis lesus nousi ja seurain hän»

d« ja Hänen Opetus lapsensa. Pan<
gamme hywin mcrkkijn ja mjeleen, kuin-
ga walmis Herra lesus on auttamaan,
ainoastansa meidän rukouxemme on niin
yxiwakainen kuin lairuxen oli.

Mutta katso! täsä juttelet Ewcmge,
lista toisen kokonansa eri asian, joka ta-
pahdu! kosta lesus
karso! sanoo Ewangelista, „waimo joka
„oli kaxitoistakymmendä ajastaikaa pu-
s,naista tautia sairastanut, tawi takana,
„ja tarttui Hänen waatteensa liepeeseen.
„Sillä ban oli itsellens sanonut: jos mi,
„na ainoastansa rupeen Hänen waattce-„seens, niin minä tulen terweexi. Niin
,/lesus käänsi Hanens, näki hänen ja
„sanoi: Ole hywäsä turwasa tyttäreni!
„simm uzkos on sinun terweexi tehnyt:
„Ia waimo tuli sillä hetkellä terwecri.,,
Ilman epäilematä ei se ollut lairuxelle
mjeleen että Vapahtaja tuli talda wai-
molda wijwytetyxi, sillä ilman sitä että
lesus käwi werkaxensa, niinmuodoin kuin
paljo wakee feurais ja ahdisti Handä,
niinkuin toiset Ewangelisterit puhumat,
jonga lesuxen werkan käymisen siwusa
lairus mahdoi ajatella: Akk! että tämä
hywä lesus tahdois käydä terawamma»
sti minun kansani! ilman tätä, sanon mi-
nä, täydyi lairuxm nyt nähdä, että
Herra lesus,puhutellesansa tätä waimoa,
seisoi yhden jalan sijasa. Mutta niin st»
piti olemaan» Jos apu olis tullut yhtä-
äkkiä, niin emmä me lairuxen esimerki-
stä olis oppencet nston pitkittäwä isyyttä
ja päälle pitäwäisyytta. Juuri se mitä
tjellä tapahdut, tuli Hänelle uffon wat>
wittuxexi, sillä kuin hän näki mitä le-sus woi tehdä tälle raadolliselle waimol-
le, mahdoi han kaiketi ajatella: Tämä on
hywa' merkki, nsin lesus minuqkin aut-

taa.
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W. Silla tawalla tuli hän taas' roh-
waistnri ja tahdoi pitkittää matkaa Her-
ran Icsuxen kansa-

Mutta mitäs tapahdut ? Muut Ewan-
Zelisterit sanomat että lairuxen uffo saiko-
wanloukkauxen. Sillä Herranlesuxen wje-
lä putzuisa, ruli yn lairuxen palwelioisia
ja sanoi hänelle: Sinun tvrräres on kuol-
lut, elä Mestavira waiwaa. Mutta mitäs se
lembiä ja rakas Wapahtaja täsä nyt teki?
Hän sanoi hänelle: Älä pelkää, usto
«inoastaan niin hän paranee. Katso!
niin oli nyt Herra Hsns Hänen Mesta-
unö ja Opettajans, kuinga hänen uffon»sa piti pitkittämään ja olemaan päälle
Mwäinen, sijhen saakka kuin se cnvun
olis saanut. Mutta sillä on Herra lesus
«yös opettanut meitä, kuinga meidän pi-
tää tekemään silloin koska meidän uskom-
me tulee koetelluxi. Akk! tämä sana:
älä pelkää, usko ainoastaan, on suuri
ja ihana sana. Jumalan Hengi kirjoit-
takoon sen hywin sywälle itsekungin Ju-
malan lapsen sieluun, niin he saattawat
epälukuiset kerrat saada siitä Hengen ja
»voiman sjusauxen hetkesä, ja aina loh-
dutnz-en kansa ajatella sitä. Totisesti o-
wat nstowaiset sielut koetelleet sitä wäte-
nM woimaa, joka uloswuotaa tämän
neuwon waariinottcimisesta.

Miin ei peljännyt sijs nyt lairus,
waan uskoi, sillä Christuxen sanat cmtit
bandä tämän koetuxen läpitse käymään.
Nyt wjee hän Herran lesuxen kansansahuoneeseensa-

Mutta katso l Täällä edesäseifoo uusi
koettelemus. lairus kotiin tulduansa nä-
kee huoneesansa huiluin-soittajat ja lan«lan joka hymisee: Kaikki ttkewätja woi-
«ottawat hänen tyttärensä kuoleman täh-den. Eikösn hänen ussonsa tätä nähde-

ja kuullcfa tuwe.nnut langmnaan?

Mutta mitäs silloin Herra lesus tekee?
„Hän sanoi heille: mengäät pois; Mä
„ei pijka ole kuollut waan hän makaa.,/
TM tahdoi Han lohduttaa ja auttaa
lairustaj, sillä Wapahtaja oli sijtä huo-
liwainen että tämä mjes ei oks ollut heik-
ko uffosa, waan että hän olis ollut pit-
kittawäinen ja päälle pnäwäinen, ja min«
kuin han kerran oli uskonut että Herralesus händä oli auttama, niin piti hä-
nen myös pysymään tasa ustosa, ja ai-
noastansa wjemään Icsu.ren sen kuolleen
tyttären tygs, niin Han oli lairuxen a°
nomisen jälkeen panema kätezzsä hauenpäällensä: Kaikkia muuta wastaan piti
hänen wjelä edespäin pitämään silmänsäja korwansa suljettuina.

Ia he nauroir HändH. Nusi koe-
tus! Zairus ussonensa ja sen lesuxen kan-sa, jonga hän oli tuonut myötänsä, tu-
lee oman wakensä jakaiken Kansan nau-
run. Mutta myös täsä piti Hänen op-
pimaan, kuinga ihmisien pilkan Ma pi»
tää pitkitettämään rukouxesa niinkuin myös
ustosa, ja ainoastansa katsottamaan le-sl!.ren päälle, naurakoon joka naurag
tahtoo.Wihdoin tuli nyt edes se apu jonga
Herra Hsus anooi tapahtua
herkiämättömässe uffolle. „Siilä kosta„Kansa oli ajettu ulos, meni Hän sisäl-,.le ja tarttui hänen käteensä japijka no-
„usi.„ Nyt sai lairus sen mitä han
herkiämättömällä rukourellansa ja uffol"
lansa oli etsinyt. O! onnellinen hän eli,
joka ei andanut itsiänslesuxesta eroittaa
taikka jongun wjetkllyxen kautta, eli myös
hänen omaistensa epäuffsn ja Kansan
naurun kautta, waan pysyi uffolla lessuxesansa. Ewangelista päättää Teninnäillä sanoilla: „Ia se sanoma kuului
„kc!i kkttn sijhen maahan.,, Ol m itä sm-F f I MM
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«attu hedelmä usson pitkittäwaisyydests
ja rukoilcmisesia '. Sjunaus, joka wjelä
pysyy, ja on tehnyt laimren monen tu-
hannen ihmisen edelläkäwiän, jotka niin-
kuin hän omat päälle vitäwäiset pitktäwäi»
set ja pysywäiset usson rukouxesa, siihen
saakka kuin se awun saavi. Katsettamme
nyt

lälkimaisesa Osasa
uston pysywäisyyrrck puna-

raurisen waimon esunerkisä. Me
olemma jo kuulleet, kuinga hän tuli silloin
tuin lesus meni lairuxcn kansa. Olis
silloin saattanut luulla, «ttä Hänen tar-
witsi Herran lesuxen i!setahden, mer-
kittämässä tawalla ikääskuin tungeuta le-suxcn tygö ustollansa: Sillä lesus näkyy
täsä ei olleen werrattawan johonguun awoi-
meen ja wapaaseen lähteeseen,, jostatämä
waims olis taitanut ilolla ammundaa
elämän ja terwcyden wettä, niinmuodoin
kmn hmi, niinkuin Tmi sanoo, «rawi
„takana, ja tarttui Hänen waatteensa
„ljepeeseen. Sillä hän oli itstllens sano-
„nut: Jos minä ainoastansa rupeen Hä-
„ncn waatteeseensa, niin minä tulen ter-
„Weexi.„ Mutta ei ollut yhtään
puutosta lesuren puolelda: Hänen armo-
ja apu-lähteensä oli tälle waimolle niin
awoi kuin ikääs Syuagoogan Päämjc-
helle. Se oli ainoastansa hänen oma u-
joudensa, joka händä pidätteli, niinmuo,
doin kuin hänellä Jumalan Lain jälkeen
3 Mos. Kirj. i«z, ei ollut lupaa eitä ryh-
tyä yhtccnMn. Mutta jos häu nyt tah-
dot tulla Herran lesuxen tygö, niin täy,
dyi hänen tungeuta Kansan lävitse ja
niinmuodoin ryhtyä moneen ihmiseen en-
nenkuin hän pääsi lesuxen tygö. Juma-
la oli waikuttcmut hänesä wäkcwän uskon,
niin että hän ustoi tulemansa termeen

ainoastansa hän olis saanut lesuxen waat-
teen ljepeesten rumeta. Tämä usto käwj
paljo ylitse sen lain jonga Jumala oli an-
danut ulkonaisesta puhtaudesta. Ei sitä
wähemmin, ehkä kuinga wakewa hän oli
ustosa, tehnyt laki händä ujoxi javelku.
rixi, sillä laki sanoi hänen Lain-rikkojan
juna' kuin hän nyt teki- Totisesti, jos ei
Jumalan woima olis ollut hänen apunan-
sa, niin ei hän olis saattanut kestää ja
olla seisowainen täsä sodasa, jakoeturesa.
Sentähden sanomat muut Cwangelisterit
että kuin waimo näki asian oleman ilmi,
niin „hän pclkäis ja wapisi, maahan lan-
,,geiö Hänen eteensä ja sanoi Hauelle km-

totuuden, mingä syyn tähden hän
„oli Häneen rumennut.,., Tämä mahde-
taan totisesti kutsuttaa oikiaxi anomW
ja pitkittämisexi ussosa.

Aiwan niin tapahtuu monen usto-
maisen kansa sisällisesti kuin täsä tapah-
dui ulkonaisesti. Katumainen sjelu, joka
tundee hänen fyndeinsä weren-juoxmi ja
sen kuolettawaisen pahan, joka hänesäasuu ja niin kauwan on händä waiwan-
nut, hän kuulee Christuxen julistetun wa-
paaxi awoimexi lähteexi syndia ja saastai-
suutta wastaan: Hän uskoo mitä Naamat-
tll Hänestä sanoo. Mutta ehkä hän lan<
geaa maahan polwillensa rukouxesa, on
hänen saastaisuudensa kuitengin niin hänen
silmäinsä edesä, että hän ajattelee: Sinä
ett ole mahdollinen pitämään tausasemaa
ihmisen kansa, paljo »vähemmin lähesty-
mään sitä Pyhää Jumalala: Kyllä sinä
kuulet että Herra lesus wastaanottaa
syndiftä, mutta et sinä taida saada Hän-
dä, ett myös wahindäkäan lohduttaa si-
nuas Hänen armollansa. O ! sanoo han
sitte: „josta minä ainoastans saisin ru-
„weta Hänen waatteensa ljepeesten!/, jos<
ka minä ainoastans yhdestä Hänen sann

stan-
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stansa, joka Hänen suustans on lähtenyt
eli jonga Raamattu Hänestä on sanonut,
mahdaisin saada jongun woiman, ainoa-
stansa ruwttaxeni sillä Häneen ussosa,
niin minä tulisin auletuxi.

Nyt, mitäs teki Herra lesus koska
tämän waimon usto tungeusi niin salaise-
sti edes Hänen aultawaiseen sydämmeen-
st? „Niin lesus käänsi Hanensä, näki
„hänen ja sanoi: Ole hywäfä turwasa

sinun uffss on sinun terweexi
„tehnyt. Ia niin se tapahdut, silla u?ai-
mo mli silla herkellck cerroeexi, ja samal-
la silmän räpöyrellä. Tästä me hawait-semma silminahtäwasti, kuinga hywin
uskon pyyndö ja wäsymatöin pitkittäwai-
syys kjusauxen hetkellä, kelpaa Herralle
lesurelle.

Jos lairuxen pysywäiftlla uskolla
oli hänen sjunaimnsa, niinkuin me joä-
sten kuulimma, niin oli tämän waimon
pitkittämisellä ussom ei wähemmin siunat-
tu hedelmä. Merkittäwä on mitä Mar-
kus siitä edestuoo Mark. 6: 55, 56, josa
me luemme: „Hejuoxit ymbari kaiken sen
„ymbäristön, jarupeistt sairaita wjemaän
„wuoteifansa, kusa he kuulit Hänen ole-
han. Ia kuhunga Hän meni sisälle ky-
,/lihin eli kaupungeihin, taikka majoihin,
„niin he panit kujille sairaita, l'a rukoilit
„Händä, että he ainoasta Hänen waat«
„teensa palteisiin saisit ruweta: Ia niin
„mc'nda kuin Häneen ruveis, ne paranit.,,
Katsokaat kuitengin tätä ja ottakaat maa-
li! Tämän ainoan waimon usko joka pyy-
si ja pitkitti sijhen saakka että se sai a-
wun, oli niin sjunattu, että aiwan moni
Muu ihminen len kautta tuli herätetyn ja
saatetun uskoon Herran lesuxen päälle.
Seuraawaiiesti sait myös he, t linkuin
hängin, awun hädäfänsä lesuxelva.

SowttUs.
Mlis nyt kalkki jotka Christuxesta nl-

miH kannatta! Hän on wjela sea-
woi lähde, jssta me mahdamma ilolla
mettä ammundaa. Ei sumgaan
tyksnänsä mitään puutu. Hänen käten-
sä ei ole lyhetty, ettei Hän auttacttai-
dais. Hänen rakkaudensa Hänen hn-
wyydensa, ja lemdeydensa ei myös ole
takaisin käynyt, ettei Hän tahdois aut-
taa. Tulkaat siis kokoon niinkuin lat>
rus, niinkuin weritcnnmen waimo. Mo-
lemmilla heillä oli särjetty sydän: mo-
lemmat he olit murheelliset. lair us
ainoan tyttärensä tähden joka makais
kuolemallans kuin hän lähti hänen luo»
tansa. Waimo sen raadollisuuden tähden
joka waiwais hänen omaa ruumistansa.
Näille molemmille oli se ulkonainen hätä
sjunattu «välikappale joka kuritti heitä
käändämaän itsensä synnistä Jumalan ty-
gö, ja etsimään Herraa lesusta Christu-
sia. No siis! tulkaat sentähden myös te
särjetyn ja syndein tähden murheellisen
sydammen kansa, sen awoimen lahteen ty-
gö, joka on awoi ei koirille ja sioille, mi-
nä ajattelen katumattomille syndisitle,
waan katumaisille ja ahdistetuille sieluille.
Mixi te tohdoisstta kuolla sen ijankaikkisen
kuoleman? Herra lesus on walmis ja
tmpuwainen panemaan woimallisen armo-
kätensä teidän päällenne. Tulkaat kuiten-
gin itkein ja rukoillen Hänen tygönlH:
Wuodattakaat sydämmenne Hänen ede-sans: Hän tahtoo auttaa teidän sielujan-
ne. Mixika tahdoisitta te wjela kauwem-
min maaw teidän syndeinne hawettäwa'sä
weren°juoxusa ja turmeldua seka ruumijn
että sielun puolesta? Ei se kay warteen!
Käsittakäät toki kerran yxiwakainen halu
että tulla oikein terweixi teidän sjeluisan»
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ne. Andakaat Jumalan Sanan woimal-
le tilaa että se sais tungeuta teidän sy-
dämmennä sisälle, ja andakaat teidän sy-
dämmesänne ylöstulla sama mje'i ja pää-
tös: „los minä ainoastansa rupeen Hä«
„nen waatteeseensa, niin minä tulen ter-
,/wee.ri!,/

.Mutta, Oi! millä fydämmen kiw!s«
telemisälle minä nyt peräänajattelen, et-
tä tämä on yxi wiimmeisistä Sunnundai-
tta tällä Kirkkovuodella.. Sillä nyt en-
simmäisestä Adwenti Sunnundaista niin
tähän paiwään asti, olis teidän ustonns
pitänyt olla alituifesa anomisesa, walwo-
misesa, kilwoittelemisesa, nunkuin te siihen
olletta tuleet ncuwotuixi ja
hamasta alusta niin tähän hetkeen asti.
Mutta akk! Eikös monen omatundo sano
hänelle, ettei hän wjelä ole alkanutkaan
fitä paljo wähemmin harjaitcllut itsiäns
siinä, josta me nyt olemma puhuneet
Plös senkaltaisesta hitaudesta ja katumat»
tomuudesta! Z)lös teidän kylmäkiskoisuu-
destanue ja uneliaisuudestanne l Wjelä
meillä nyt on muutama wijkko Adwentti
Sunnundaihin. Tulkaat sijs tällä ajalla
lairuxen ja weritautisen waimon kansa
Herran Itsuxen tygö: Walittakaat Hä-
nen edesänsä teidän kuollutta menoanne,
teidän saastaisuttanne, ja murtakaat it-senne teidän runmijllisten astareinne lä-
pitse, että te mahdaisitta uffon kautta ru«
weta Häneen päälle pitawäisellä rukoile-
misella. Älkäat andccko yhdengään tilai-
suuden, ei mitkään ihmisten suosimiset ei
mingään kjusauxen, ei mingään häwäis-
tyxen, ei mingään pilkan tästedes estäK
teitänne sijtä, waan pysykäät alituisesa
lesuxen ltsimisesä teidän Oluinne awuxi,

sijhen saakka eltä Hän panee HHnen Iu«malallisen ja eläwäxittkewäisen , HänenVoimallisen kätensä teidän päällenne, ja
Hengensä kautta tekee teidän terwnri jc,
wäkcnmi. Pian saatta te nyt taas kuul«
la: „Sanokaat Sionin tyttärelle: Kat-
„so! sinun Kuningaas tulee So-
wittakaat ja walmistakaat itsenne sentäh»
den siihen. Herklämätä tungeukaat edes
rukouxella uffosa, niin „teidan silmänne
„näkcwät Kuningaan Kunniasansa,,, Es.
zz: 17, ja teidän sydämmennä on rje-
muitsewa. Jumalallinen woima on käy-
pä ulos Hänestä ja tungeupa teidän sje-
luunna sisälle, niin että teidän sydäm-
menne tulee uffolla puhdistetuxi, ja te tu-
letta oikein terweixi ja wäkewixi siinä:
Sitte saatatta te, niinkuin puhdistetut ja
terweixi tehdyt Hänen woimallisen tvai-
kutuxensa kautta llstollisesti seurata Hän-
dä, ja palwella Hända rauhalla ja rje<
mulla, siihen saakka kuin te saatta rum-
ta Händä katselemaan kasmoista minkäs-
tvoini Amen.

Rukous.
ylistys ia kunnia ja kijtos otkoon Ginulle, Gi<
N nä ijankaikkinen Kuningas, kaiken sen armo»
ja kaiken sen laupeuden edestä kuins meille
init olet kaikkena meidän elinaikanamme janytmM

Kirkkswn?d?lln aina lasnaolewsisecn hetkeen saM«.
Ota nyt koko meidän sydammemme ja kaikki mn«
dan jnlilla »lcwaiset elämämme paiwät, ja ttene
Sinulles alituiseni kijlos-nhrixi. Anna meille
lme» usto ja sen weritautisen waimon kijwas halu
Ginun avmollisen apus perään. Anna nmda» ,

niinkuin he ttit, pitkittyä uskosn, niin »sein km»
me tarwitscmme Sinun apnas, siihen luin
me sen ilsetyösa saamme. M! anna meidän lv'
snä »ssosa l anna meidän siinä lisaäkaswaa ja Y"
deln;äta kandaa , siihen asti kuin me wihdoin lM'
dettonuna ja saastuttamattomina asetetaan S'""»
laswois eteen rauhasa! Amen.

W-
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Pyhäin Mjesten Paiwanä.
Herra Jumala! Sinun annos olkoon meidän wäkewyydemme, ettäme sen kautta tekistmme Sinun tahtos, pidäisimme Sinun läffyss,

seuraisimme niitä usson ja pyhyyden affeleita kuin Sinun ystäwas
meidän edellämme astuneet owat, sen päälle että me myös tuli-
simme heidän kaltaisixensa autuudesa l Amm.

niiden seuraajat, jotka u«
3 ston ja pitkämielisyyden kauc-
ta luwatun perimisen saawac.

Mn, Rakastetut Herrasa, osottaa yxi
lesuxen Apostoleista meidän »uiden suur-
ten pyhäin tygö, jotka owat näyttäneet
inerkitlislmmät todistuxet heidän ustosian-
sli ja feisowaisuudestansa. Apostoli tjefi
kuinga' meisä toisten esimerkit paljo wai-
kutiamat, ja että sekä ymmärrys saa suu-
remman walon, .että myös tahto tulee
Mwämmasti taiwutetuxi, kosta me sil-
millämme näemme sen kuin meille eteen-
Wtctaan seurattawaxi. Scntahd-en Hän
ei ainoastansa eteenaseta meille mitä mei-
l>i,i pitää uskomaan ja tekemään waansen sironsa nimittää myös yhden ylöske-
hoittawaisen syyn jonga tähden meidän
Ms hywää noudattaa, kossa Hän
Hebr. 6: 12. saiwo: „Olkaat niiden
«seuraajat, jotka usson ja pitkämielisyy-
!,l>en kautta, luwatun perimisen saamat.

Ilman epailemätä tarkoittaa Aposto-
li näillä sanoilla cmwmattain lesuxen
Opetuslapsia, ja tahtoo että meidän pi-

bA tulemaan heidän jälkeenseuraixens.
He olit ihmiset, aiwan niinkuin me o-
mma; mutta he olit samalla armoite-
tut Christitnt joixi Jumala meidän tah-
'l>e. Nämat meidän weri- ja usto-hei-

G

- molcnsemme olit meidän Wapahtajaldam-
? me kuulleet sen taiwaallisen totuuden; He

, „olit silmilläns katselleet ja käsillänsä pi-
i „delleet elämän sanaa.,, i loh. i: i.

> Kutkapa olisit paremmin saattaneet so-
! mittaa elämätänsä Herran lesuxen esi-

kuwau jälkeen, kuin namöt? Ia me tie-
dämme mingH kaltaisella kijwaudella ja
palawnudella meidän ensimmäiset weljem-
me ussosa ahkeroitsiwat totisesta Christil-
lisyydestä. Niin suuren ymmärtämättö-
myyden, epäuffon, wastahakoisuuden ku»
in me heisä hawaitsemme ennen Pyhän
Hengen ulostvuodattamista, niin ylös-
walaistut taidon silmät, niin smlren py-
sywäisyyden ussosa, niin tottclewaiset
fydämmet, niin runsaan pitkämielisyy-
den loydämmä me heisä Pyhän Hengen
uloswuodattamisen jälkeen. Akk! kuin-
ga wakewä ja woimallinen mahtaa Ju-
malan Arms ojla! Jumala muutti hei-
dän kansasyndyneet taipumisensa, ja wah-
wisti heidän alituisten sotimaan luonnon
turmellusta wastaan. He tjesit kenengää
päälle he uskoit ja. sentähden „ci häwen-
„neet Christuxen Ewangeliumita.,, Rom.
i: 16. Heidän „ustonsa teki työtä rak-

kauden kautta.,, Gal. 5: 6. He ra-
kastit Jumalala ja lesusta sydämmestä.
Hänen tähtensä kärsit he kernaasti kaik-
kein raskaammat kärsittäwät. Heille oli

g muut-
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muuttumatoin mjelen wahwuus, jolla he
pidit lesuren puolta katkerambain wat»
nomisten alla. He pidit kunnianansa ja
autuutenansa, että odottaa armo-palk-
kaansa senkaltaiselta Vapahtajalta jonga
listi ja kuolema oli Juvalaisille pahen-
nus ja GrekiläWe hulluus. Kaiken hei-
dän huwituxensa asetit he sljhen lupau-
xeen jonga he saaneet olit toisesta, mut»
ta wjelä näkymättömästä ja tulewaisesta
elämästä. Heidän lunastajansa kädestä
odotit he sitä perimistä kuin luvoacru o-
li, ja uskon ja pirkämjelisyyden kautta
walmistit he itstäns sitä wastaan
maan.

A?kl olkaar näidän seuraajat. Läs«
näolewaisen luhlapäiwän Pyhä Ewan-
geliumi andaa meille tilan että lawiam-
malda peräänajatella näin pamawata a-
siata. Mutta Jumala lainatkoon ar-monsa että Hänen Sanansa mahdais
paljo hedelmätä matkaan saattaa meidänseasamme. Sitä me rukoilemme: Mmeidän joka:c.

Ewangeliumt, Match. l2.
aila«n kosta lesus nZ?i Kansan, astuiHän y!os wnorelle: ja kuin Hän oli istunut,

tulit Hänen Opetuslapseus Hänen tngons. 2. Niin
Hän awais suunsa opetti heitä ja sanoi: 3. Au,
tuat owat hengelliset waiwaiset,-sillä heidän on tai,
ivaan waldakunda. 4. Autuat owat murhelliset,
sillä he saawat lohduluren. 5. Autnat owat siwiat,
silla he saawat maan periä. 6. Autnat owat jot?
la ifowat ja jauowat »nnhurstautta. silla ne ra»
witaan, 7. Autuat owat laupiat, silla he saamat
laupe»de». 8- Autuat owat puhtaat sydämmesta,
sillä he saawat nähdil Jumalan. 9. Autuat o»
wat lauhan'tekiät, sillä ne pitää Jumalan Pojixi
kutsuttamaan. 10. Autuat.oivat jotka wanhurs»laude» tähden wailwlaan, silli heidän on t«iwaan
waldakunda. ii. Mtuat oletta te, kosta ihmiset
lMlaawat ja «ainowat teitä/ ja pahuwat kaikke»

«Ma pahuutta teitä wastaan, walhetellen minu»
tähteni. 12. Iloitkaat ja rjemuitkaat; sillä tei-dän palkkanne on suuri taiwoisa. Silla uäiu hewainoisit Prophetaita , jotka teidän
olit.

muisto pysyy sjuna<
uxesa. Nämät sanat Sananl. Kirj. io!
7. mjeleen johdatamme, me syystä itsel-
lemme tänapäiwänä joka kutsutaan kaik»
kein pyhäin Jumalan ihmisten jälkeen Py-
häin mjcsten Päiwäxi. Se wje!M!!
niiden muistoxi joita ensin owat saarnan»
neet Christuxen Ewanyeliumita „cika ole
„hengeänS kuolemaan asti rakastaneet.,,
Ilm. 12: n. He owat sanomattomal-
la waiwalla ja työllä saattaneet maail-
man ulos hänen pimeydestänsä ja raa>
dollisuudestansa. Emmakö me stis kor-
keimmasa mitasa mahda kunnioittaa waib
fa ei epäustofa palwella heilä? Itse he
olit wanhurssaat, ja heidän wanhurstcni'
densa estkuwat waikutit sangen paljo sij»
hen aikaan jona he elit. Mutta heidän
muistonsa pitää meidängin seasamme py-
symään sjunauxesa; tämä tapahtuu silli
tawalla, että me seuraamme heidän
affeleitansk, ja annamma heidän olla
ne walkeudet, jotka wjels tänäkin pai<
wana loistamat meidän edellämme «iki
ole sammuneet heidän kuollesansa. He
owat kuolleet ; Mutta heidän uskoni,
pitkämjelisyydens ja pyhä elämänsä elä-
mät meidän silmäimme edesä. Asettakam»
me tämä meidän Pyhsn Ewangeliumim-
me rinnalle ja tämän suhteen tutkistele
kamme:

Vanhurskasten siunattua muistoa,
sen kautta että mc elenum
heidän seuraajansa. .

i. MisH meidän piräck heitä seuraa-
maan

2. Tck

234 Pyhäin Miesten Päiwanä.



2. Tahdomms me mainita yhden y-
löskehoiruren siihen.
„Mutta Herra lesu.' Ilman Si«

„nua ja Sinun armos wäkewää mai-
skuttamista owat kaikki meidän puheem-
me hengettömät ja ilman hedelmätä.
„N>'in tee nyt Sinä itse meitä eläwiri
„Sinun kansa waikuttawaisella armollas
„ja älä anna sanas tyhjänä palalta Si-
„nun tygös. Lainaa että Christillisyys,
„joka meidän seasamme tahtoo kylmen-
tyä ja tuolla, uudellensa mahdais saa-
ta sen woiman ja täydellisyyden, ku-
„in sillä oli ensimmäisten Christittyin sea-ssa, senpaälle että me heidän kansansa,
„mahdaislmme saada sen perinnön joka
ftluwattu on! Amen„

Tutkmdo.
Edellinen Osa.

pakastetut Herrasa! Jos me tahdom-
me että „wanhurstaften muiston pi«

„ta mcidäi! tykönämme pysyä sjunauxe-„sa„ zuin meidän pitää ahttroitsemacm
että seurata heitä

l) parannurest: ja uffosa. Nämät
Molemmat kappaleet perustit, he sen opin
päälle, jota Herra Zeftis saarnais ja
jonga he Häneldä opit: Oppi, jonga
Meidän Te.rtimme lyhykäisesti sisnllansä
sulkee. lesus, sanoo TeNi, ,/astyi ylös
Muorelle', ja kuin Hän oli istunut, tu«
„lit Hänen Opetuslapsens Hänen ty-
</göns. Niin Hän awais suunsa opetti-
„heitä ja sanoi.,, Mutta mitä- Hän saatta
heitä ja meitä parannuxen cjelle ja sanoo:
„Autuat owat hengelliset waiwaiset:,, Au-
„tuat owat murhelliset.,, Mitäs tämä muu-
ta tjetäaudaa kuin sen meidän syndi-raadol-
lislludemme tulmon joka meisa ylöstulee ja

wirkoo KHändymisesH; kuin sen mielen-laadun, josa ihminen hawaitsee itsens
niin köyhäri kaikesa hengellisesä hywäsä,
niin raaoollisexi sokiaxi ja alastomaxi lu,
malan edesä, niin, sanon minä, kuin
HHn on täynnä saastaisuutta, kauhistuxiaja syndi-welkoja? Mitä muuta kuin sen
„murheen joka Jumalan mjelen jälkeen
„tapahluu ja saattaa katumyen autuu-
„dexi.„ 2 Cor. ?- 10. Aucuar, seisoo
edeskäsin, oivat siwiär. Tasa opettaa
meidän Vapahtajamme meille, paitsi
muuta, myös sen, että ihmisen tahto ar-
mon »vaikuttamisen kautta taipuu Kaän-
dymisesä Jumalan tahdon jälkeen, ja
niin »vastahakoinen kuin se ennen on ol-
lut, niin kuuliaisen se tulee käändymise-
sä, kulkemaan sinne kuhunga Jumalanarmo-neuwo tahtoo wjedä. Kuhunga sit-
te? lesuxen tygö, HändH wastaan otta-
maan; Jonga tähden lesus myös hetitämän jälkeen textisa, eteenasettaa ustonhänen oikiasa laadusansa ja sanoo: „Au-
„tuat omat lotka isowat ja janowat wan-
„hurffautta.„ Mitäs tällä muuta ynt<
märretään kuin se sydämmellincn halu
ja lkäwöitsemys jolla katumainen sylwi-
nen pyytää osaa Wapahtajansa waichur-staudesa? Täsä ja ei misään muusa, ai-
noastansa Herran lesuxen ansiosa, löy-
tää se armoa halaawainen syndinen lewon
sielullensa. Sijnä hän tnrwasa lepää,
kossa syndi tahtoo kadottaa ja kadotus
tahtoo peljältää. Tämä on uston omai«suus- Ia niinkuin se kaikilda waaditaan,
niin owat wanhurstaat siinä käyneet mei-
dän edellämme ja sijnä pitkittäneet- Mi-
täpäs se waan olis heitä auttanut jos he
hywin olisit alkaneet, mutta ei „pitaneet
„nssoa?„ 2 Tim. 4: 7. Mitä siitä on hy-
wää eitä „alkaa hengesa ja lihasa lopet-
„taa?„ Gal- 3: 3. Pyhät ihmiset omat

G g 2 olleet
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olleet pitkittäwaiset kätMascl sitä tjetä,
jonga Herra lesus tänä päiwana osottaa,
za sait wihdoin ustsn lopun, nimittäin
sjeluin autuuden. : Pet. 1:9»

Seuratkaa! nyt heidän Parannu-
stansa ja uskoonsa. Me exymme jos me
ajattelemme että joku on oikia Christitty
ilman totista käändymissä- Se on aiwan
niin mahdotoin kuin että elää ilman hen-
Zen saatua. Me exymme jos me ajatte-
lemme jongun olewan oikian Christityn
joka ei saata sanoa Pawalin kcstssa 2 Tim.
1: 12. „Mmä tjedän kenenga päälle mi-
„nä usson,, Mutta me exymme myös
jos me ajattelemme sen olewan oikian
Christityn, jolla ainoastansa on Histori-
allinen usko, ainoastansa kirjallinen tjeto
Jumalasta ja autuuden tjcstä. Tämä
ti suingaan ole ulottuwainen, ehkä kuin-
ga monda niitä on, jotka kehuwat usko-
ltansa ainoastansa sentähden että he huu-
tamat seurakunnan kansa: Minä usson,
tnina usson. lotaan enambää täfä waa-
ditaan. Täsä waaditaan edeltä oikia tje-
to meidän sywästä syndi- raadollisuude-
stamme, sydämmellinen murhe sen ylitse,
kauhistus ja wiha meidsn tehtyjä kauhi-
siuxiamme wastaan, ja perin pohjainen y-
litsewakuutus sen totuudesta mitä luma:
lan Sana opettaa kosta se meille sanoo
kuinga meidän pitää tulemaan pelaste-
tuixi synnin melasta ja rangastuxesta. Ta-
sä waaditaan eläwä tjeto, senkaltainen,
joka taiwuttaa tahdon ja niin waikuttaa
sydämmesä, että me emmäkä poikkia to-
tuudesta , emmakä tee mitään totuutta wa-
staan. Täsa waaditaan kijwas halu a-
wun perään, sydämmellinen ikäwöitse-
mys että tulla osallisen Christuxesta,
wahwa luottamus Häneen. Pois kaikensen kansa Mä luottaa itseemme ja mci-

dän warhurssauteemme: Niinkuin usso-
waiset pidämmä me itsemme ainoastansa
Hanesa kjinni joka „on tullut maalimaan
~syndisiä wapahtamaan,, i Tim. i:
Niinkuin ussowaiset luotamma me ainoa-
stansa Häneen, joka „oman werensH kaut<
„ta on ijankaikkisen lul astuxen löynnys,
Hebr. 9: 12. Niin Herra lelus mcitH
on opettanut. Senkaltailen opin sait ne
ensimmäiset Christityt, ja senkaltaisen opin
owat he meille jättäneet. Sijtä he saar,
naisit sekä sanoilla että elämällä. M!
josta me waan seuraisimme heitä paran,

nuresa ja ustosa, niin heidän muistonsa
pysyis sjunauresa ja me emmä suingaan
katuis että me heitä olemma rumenneetseuraamaan myös

2) Pyhäsä elämäkerrasa. Kuinga
likeisesti Herra lesus ydistaä usson ja u-
ston hedelmät, näemmä me meidän Tep
listamme. Siinä Han puhuu ei ainoastan-sa „wcmhurstauden isomisesta ja janomi-
„ftsta„ waan myös hiljaisuudesta, ja tah«
too että meidän pitää kärsimään ne waä>
ryydet kuin häijyys meille sacttta ja pal-
kittemaan paha hywällä. Hän puhuu
laupeudesta, ja tahtoo että meidän pi-
tää olemaan kansa kärsiwälliset sen kansa
joka on hädäsä, ja auttamaan, neuwo-
maan, lohduttamaan ja armahtamaan
raadollisia, tarwitsewaissa ja sorretulta.
Hän ylistää autuiri niitä jotka owat puh-
taat sydämmestä, ja waatii niin meildä,
että meidän pitää tekemään itsemme puh-
tain lihan ja hengen saastaisuudesta, että
meillä pitää olemaan sydän joka on puh»
distettu uston kautta, ja että meidän ul-
konaisesa waelluresamme pitää ahkeroitse-
maan senkaltaisesta elämäkerrasta joka on
puhdas synnistä. Autuar sanoo Va-
pahtaja edeskäsm, owat tauyanrekiät,
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ne jotka sekä iise ahkeroitsewat rauhasta,
yMjewyydcstä ja kestinöiscstä rakkaude-
sta, että myös rakendawat rauhaa mui-
den wälillä, kossa wihamjes on fylwäuyt
rijdan sjemendä heidän kessellcnsä. Ia
meidän Vapahtajamme ei ulossulje sitä-
kään että nyeluiscsti kärsiä wainoa wam
hmffanden rähden. Niiden kaikkein py-
himbäwgin pitää olemaan walmisna kär-
simäcin häwäistyxiä, panetuxia ja pahaa
sanomaa heisiänsä, jotka wastuxet enim-
mästi kohtaamat Herran lesuxen Ope-
tuslapsia nyt, niinhywin kuin Prophetai-
ta muinattain joita häijyys samalla ta-
walla wainois. Mutta se on Christuxen
tahto ja käffy ettei ainoastansa hiljaisuu-
defa ja kärsiwällisesti kärsijä wainoja,
»vaan myös iloita ja riemuita, koffa me
luetaan mahdollisin kärsimään Hänen Ni-
mensä tähden. Täsä me näemmä, kum-
ga se ei ole mahdollinen, että toden puo-
lesta saattaa kehua ustosta ilman uston
todistuxia, ustosta ilman siweyttä, laupe-
utta , puhtautta, rauhallisuutta, kärsi-
wällisyyttä, ja tytywäisyyttä Jumalan
loettelcwaifcen tahtoon. Totinen uffo ja
pyhä elämäkerta owat eroittamattomat.
Apostoli makuuttaa että nsto ilman töi-
tä on kuollut. lak. s: »?. Se joka
sanoo luottamansa Christuxen ansioon ja
ti tahdo tulla Christuxen osallisuuteen
pyhyydcsä; se joka lohduttaa itsians le-suxen wanhurstaudella ja ei lakkaa «vää-
ryydestä ; se joka iloitsee Hänen luna-
stuxestansa, mutta «riehuttaa että Chri-
sius sentähden on! kuollut kaikkein
edestä, että ne jstka elämät ei nyt
enää eläisi itsellensä, waan Hänelle joka
heidän edestänsä kuollut ja ylösnosnut on;
2 Cor. 5 -15- se joka ei saata ofottaa totisia
uston hedelmitä, hän iloitsee tyhjästä ku-
waillusta ustosta, j« hänen täytyy wih-

doin tytyä tyhiään kuivailtuun taiwaa-seen. Sentähden näemmä me myös ku-
inga huoliwaiset wanhurffaat owat olleet
siitä että he olisit heidän uskonsa awua
osottanect ja niin waeldaneet sitä pyhi-
tyxen tjetä jonga Herra Zesus on sää-
tänyt.

Mingäkaltainen on siis heidän elä-
mänsä ollut? Emma kjellä me sitä että
he heikkouden tähden toisinansa perään-
ajattelemattomuudesta erhedyt. Me tie-
dämme Petarin langemistn: Me tjedäm-
me kuinga waikiasti Pawali walittaa tur«
melluxensa ylitse: me luemma Opetus-
lasten wioista. Mutta me surkuttelemma
eltä meidän aikaiset fylmäkiskoiset ihmi-
set tjetäwät niin aiwan pahoin määrin
käyttää heidän erhetyxcnsä, ja niillä il-
man syytä kaunistelemat omaa kylmä-
kiskoisuuttans ia Wiyyttäns. O! mikä
exyminen. Mingästähden me katsomme
Vanhurskasten rikoxia ja unhotamme hei,
dän merkittämän parannuxensa? Min-
Oästähdeu me cmmä ajattele: Jos niin
suuret walkcudet omat tulleet pimitetyin',
eikös meidän siis pidä suurella ahkeruu-
della armon kautta walwomaan ylitsem-
me? Eikö waromaan meitamme synnin
petoxesta? Mixi me otamme waarijn hei-dän syrjään astumisensa, mutta unhotam-
me omat jokapäiwsiset ylitsekäymisemme?
He tulit, niinkuin me jo olemma sano-
nest, erinomaisella tawalla muutetuixi
Pyhän Hengen uloswuodattamisen jäl-
keen. He saatit maailman ihmettelemään
heitänsä ej ainoastansa heidän ihmetöiden-
sä tähden, waan myös sentähden että
he ylönkatsoit maailman. He videtiin
Kansana, joka oli saanut alkunsa tai-
waasta ja odotti jälleenfä tulemansa sin-
ne. Heidän ej tarwjnn.ut. walituilla sa-
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noilla puhua toisille; he saatit osottaa e-
lämäusä, ja andaa sen puhua. He olit
huoliwaiset Inmalan Kunluasta, olit pa-
lamat rakkaudesa, kärsiwällifet murheisa.
He kjelsit itsensä ja seuraisit Christusta.
He olit hiljaiset, laupiat, puhtaat, rau-
halliset, tytywäiftt kaikkein raskahimmi-
sakin tapamisa ja olit niinmuodoin sen-
kaltaiset kuin lesuren tahto on Eroan»
gelilimisamme. He elit niin tarkasti hei-
dän kaikkein pyhimmän uskonsa jälkeen,
kuin moni nyt elää sitä massaan- He
olit niin kijwaat Christityt, kuin ihmiset
nyt owat huolimattomat Ehristillisyydesä.

Oi! kuinga toisenkaltaissxi me olem-
ma tulleet, kuin meidän ensimmäiset us-
ko -ja Christi - weljemme olleet owat! Me
tahdomme kuka tjesi muutamisa asioisa
olla heidän kaltaisensa; mutta hallitse
wainen turmellus tulee pian edes estelemi-
stensä ja kaunistelemistensa kansa. Me tah-
domme kuka tjesi, kunnioittaa sitä Isää
joka on taiwaisa; mutta emme pane sitä
omantunnon päälle jos me sorramme sitä
weliä joka on maan päällä. Me tah<
domme käydä Kirkosa kuulemaan Zuma-
lan sanaa, mutta elämme huoneisamme
oman päämme jälkeen. Me olemma koh-
tulliset maalisten naulinnosa, mutta 0-
sotamme pian, että sydän on täynnä
maailman rakkautta. Me kohtaamme
toisiamme sijwollisilla käylörillä, mutta
moni saattaa tuta meidän lihallisten ja
tunnollisten haluin täyttäisi. Me pu-
humme, wähindäkiu toisinansa, juurikuin
meidän kielemme hallittaisiin helläldä kan-
sakärsiwällisyydeldä, mutta oman woiton
rakkaus ej myöden anna että itsetyösä
auttaa ja palwella meidän tarwitscwaista
ja hötäynyttä lähimmäistämme. Tämä-

kö se nyt on että olla wanhurskasten

seuraajat? Ongo tämä että „kaikisa kau.
„nistaa Jumalan meidän Waphtajam-
„me oppia,, Tit- 2: io. ja elää sen 0-
petuxen jälkeen jonga Hän Pyhasä E-
wangeliumisamme meille and«ft? El tasalesus eroittele Wanhurbkasten omaisuxia.
Hän teroittaa yhden omaisuuden ja hy,
wän awun samalla ahkeruudella kuin tei«sen. Uffon ensimmäiset tunnustajat otit
waari» niin hywiu yhdestä kuin toisestanäistä. Jos ssntähden heidän muiston-sa pitää meidän tykönämme olemaan
sjunauxesa, niin tulee meidän, niinkuin
he tekiwät, „andaa meidän walkeudemme
„loista ihmisten edesä, että he näkisit mei-
„dän hywät työmme „ Matth. 5 : 16.
Sijhen nyt tahdomma me mainita

IMmäisesä Osasa
yloskehoicuren, juuri sen sa<

<2/ man jota meidän Pyhä Ewangeli-
umimme niin usein mainitsee. Mikäs se
siis on? Autuus. Ia eikö täsä ole kyl-
lä? Saattaako wahwembata ja woimal»
lisembata ylöskehoitusta olla? Jos me
olemma wanhurskasten seuraajat paraan-
nuxesa, ustosa ja pyhityresä, niin me 0-
lemma

i) Jo nyt Autuac, niinkuin Apo-
stoli puhuu Rom. 8: 24. Mutta en-
nomattain tahdomma me istua meidän
Vapahtajamme tygö Hauen Opetusla-
steilsa kansa j« kuunnella Hänen lohdul-
lista puhettansa Textisä. Autuac, sanoo
Häu, „owat Hengelliset waiwaiset, sillä
„yeidän on taiwaan waldakunda. Ht
„owat istutetut Taiwaallisijn menoihin
„Christuresa.„ Eph. 2: 6. Ia eikö tä-
mä ole suuri asia? Että meillä on ar-
mollinen Jumala taiwaisa, lembiä edes,
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wastaaja Isän oikialla kädellä, hywä ja
lauhoitettn omatundo meisämme; että me
olemina Jumalan lapset, että meillä on
se Korkin Jumala ja Wapahtäja asu-masa meisämme: että me saatamme ilman
pelkoa käydä kuolemaa kohden, ajatella
duomiota ilman hämmästystä ja astua
ijankaikkisuuteen ilolla; eikö täms ole
taiwaan waldaknnda maan päällä? Ei-
kö tämä ole autuus joka ylitfekäy kaikensm mitä maailma suurexi ja ihanan
kutsuu, kaiken kuin maailmasa on? Ia
tämä autuus, tämä taiwaan waldakun-
da on hengellisillä waiwaisilla heidän wai-
waisuudensa alla.

Aumat owat murhMisec sillä hesaawar lohduruxen, sanoo Herra lesus.
O mikä runsas lohdutus. Kuinga loh-
dutetut ej tule lesuxen uffowainen?
Hän kuulee Vapahtajansa sanoman:
„Ole hywäsä turwasa sinun syndis an-
netaan sinulle -andeeri.,, Matth. 9: 2.
Minä olen ssnun siiasas täyttänyt lain;
minä olen kärsinyt sinun syndeis ran-
gasmxet. Jumala ei katso enää wiha-sa sinun päälls, maan Hän katsoo pus-
ltes armofa ja Isälliscfä rakkaudesa.
Totisesti „on autuus sen ihmisen, jolle
„lumala wanhurskauden lukee ilman
„töitä>„ Nom. 4: 6 Jaa, wastaa Pa-
wali omaan ja kaikkein liskomaisten ni-
meen, 2 Cor. 7: 4. „Minä olen lohdu-
„turella täytetty; minä olen ylsnpaltise-
„sa ilosa, kaikesa meidän waiwafamme.,,

Auruac, sanoo lesus, owac siwiär,
sillä he saawat maan periä. Suuri
sjunaus! Siwiät omat sitä »vähemmin
kadottamat ja menettämät jotaan heidän
totisesta ajallisesta onnellisuudestans, kuin
Jumala itse ottaa päällensä sen, että
heille pitää runsaasti palkittamaan mitä

maalista he hyljääwät. He elämät hil»
jäisellä mielenlaadulla; He walttawat
ne rajuilmat, jotka rijläista ihmistä pyy-
tämät lamata; He sanomat Jakobin kan-sa: Minulla on kaikkia kyllä: Heillä on
ulottuwajscsti maan päällä, ja ijankaikki-
suudesa perimät he taiwaan.

„Autuat owat jotka isowat ja jano-
„wat wanhurskaulta, sillä ne rawitaan.,,
Totisesti he rawitaan, silla he saamat 0-san loppumattoman Jumalallisen ihmi-sen wcmhurskaudesa, sen saamat he heil-
lenlä tyqölzletuxi; sen saamat he kutsuaomaxensa; ja kuinZas iloisina he ei sijnä
mahdaiS lewätä ustalluxensa kansa, ja
lesuxesa sammuttaa janonsa elämän Ju-
malan perään. „Herra! Sinä juotat
„h?itä hekumalla niinkuin wirralla.,,
Psalm. Zb: 9.

Anmar owat laupiar, sanoo le-sus edcskasm, Mä he ftawar laupeu-
den. Eikö ole sijs laupias ihminen siu-
nattu ja autuas, niinmuodoin kilin hän
on saapa, ej ansaitun paikan, maan lau-
peuden koska hän apua rarwicsce, Hebr.
4: 16. Ia o kuinga suuri laupeus!
„Senta'bden että hänelle paljo syndiä an-
„deexi annettijn; niin hän paljon raka-
sti,, luemma me siitä katumaisesta fyndi-
sestä «vaimosta, Luk- ?: 4?.

„Autuat omat puhtaat sydsmmesiä,
osilla he saamat nähdä Jumalan,, sanoo
Icsns edeskäsin. He saamat »ahda sen
loppumattomasti puhtaan ja pyhän Ju-
malan, ia nautita Händä. Heidän pi-
tää tulemaan sisälleotetuiri Hänen autua-
an osallisnuteensa ijankaikkisuudesa, ssttekuin täällä jo ajaft, tawallansa ja wä-
hemwäsä määräsä heillä, on ollut „ofal-

„li-
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„lisuus Isän ja Hänen Poikansa lesu-
„M Ehristuxcn kansa.,, 1 loh. 1: ,;.

„Autuat owat rauhan-tekiät, sille
„ne pitää Jumalan Pojixi kutsuttamaan,,
makuutta lesus myös Tertisä. Ia ei-
kös tämä ole suurin huwitus, kunnialli-
siin etu ja korkein kunnia? Näistä mah-
detaan sanoa, niinkuin Pawali sanoi
„föyhista, ahdistetuista ja waiwatujsta
„eltä maailma oli heille mahdotoin. „
Hebr. 11: 3?, 33.

Nyt te ustowaiset! Te Pyhäin seu-
raajat! Minä kysyn teildä: Wastattaat
itse: Mikä on syndein andeexi saaminen?
Mikä on makuutus Jumalan armosta ja
rakkaudesta? Mika on Christuren osalli-
suus? Mikä on osa Hänen wanhurskau-
desans ja Jumaluudensa woimasa? Mi-
ka on Jumalan waldakunda sftlusa? Mi-
kä on rauha ja rjemu Pyhäsä Hengesä?
Mika on se hywä omatundo, että te
tjedättä tehneennä teidän oikian Herran-
na tahdon, ehkä suuresa puuttuwaisuu-
desa? Mikä on yhdenkaltaisuus sen lop-
pumattoman ihcmaijuuden ja kunnian kan-
sa? Mikä on se järkahtämätöin toiwo
sijtä taiwaallisesta hywästä ja ijankaikki-
sesta perinnöstä? Mika on - - - Mitä-
pä minä enää kysynen? Te feisahdatta
itse ihmettelemään Jumalan käsittämä-
töindä armoa jo täällä ajasa. Te sanot-
ta Pawalin kansa, Cph- 1: 3. „Kij-
„tetty olkoon Jumala ja meidän Herran
„lesuxen Christuren Isä, joka meitä on
„sjunannut kaikkinaisella hengellisellä sju-
„nauxella taiwaallisisa Christuren kautta.,,
Mutta wjela on jätillä suurin autuus,
joka pitää ylöskehoittamaan meitä ole-
maan Wanhurskasten seuraajat: Minä
ajattelen

2.) „Se Kunnia joka itse Taiwaa-,,sa on wantzurskaille tallelle pandu. I,„loitkaat ja rjemuilkaat,, sanoo lesus,„sil!ä teidän palkkanne ou suuri taiwai-„sa.„ Nyt me olemma, sanoa Johan,nes, „lumalan lapset, ja ci ole se wje-„lä ilmestynyt, mixi me tulemme.,, 1loh. z: 2. Ia kuitengin omat Juma-lan lapset lumalasansa usein niin iloisetja niin tytyueet jo täällä, että he saat-taisit luulta itsensä otetmxi ylöstaiwaa-seen. Jos nyt Hengen uutinen maistaa
niui hywallä, mitä tulee meidän siis sa-
noa Hengen täydellisyydestä? Mitäs sil«loin on tapahtuma kosta „Christus teidän
„elämänne ilmsitetuxi tulee, ja tekin Hä-
„nen kansansa kunniasa ilmoitetaan?,,
Eikengaan tule taiwaaseen oman ansion,sa kautta: Taiwaan ijankaikkinen kumua
on Jumalan Pojan
kutus ja hedelmä. Kuingas ulossano-
mattomasti suuri mahtaa se siis olla,
kuin Jumala palkitsee oman Poikansatyön ja maxaa Hänen kärsityn tuskansa
ihmisen-luonnosa? Eikö mahda Herra
Ichls sanoa: „Iloitkaat ja rjemuilkaat
„sillä teidän palkkanne on suuri TMai-„sa. Amen.,,

Sowitus.

Makastttut Herrasa! Eikö tama« au-
x/i, tuudcn pidä meitäkin ylöskehoitta-
maan olemaan wanhurskasten seuraajat?
Eikö pidä meidän, niinkuin he, „pyrki-
„mään kärsimä llisnydcliä hywisä töisä
„,jankaikkisen elämän perään,, Rom. 2:
7. Mutta eckk! kllinga wanhurskailla
on harwat seuraajat! Pahantekiain jo-
ukko lisäyy fyLa', ja heidän lukunsa ena-

wjettäisit j>ft
malattomaiu tuin ustowaisten ja pyhäin

mui-
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muistaa. Jos nähdään sotaan joka lihan
ja meren mielestä o:, hywa, niin ollaan
pian walmijt seuraamaan jumalattomilla
tttkilla. Mutta että seurata Jumalan
lapsia sillä kaitaiftlla sijhen ei ole
halua: Ei sitä muisteta, että se tje joh-
dattaa taimaasten. Harmoin ajatellaan
Mwakaisesti tulewaisten paalle, jotka kui-
tengin ottamat edun kaikilta. Eikä an-
neta itsellensä aikaa eikä myös huolita
tttä opetella sitä autuutta tnndemaan jo-
sta Herra lefus Textisa puhuu. Maal-
lisisa pitkitetään, maallisilla su«
luilla raskautetaan itsensä, eikä suuresti
lysyta muun kuin nakywäisten ja tundu-
wain perään. Sillä tawalla tulee sen
totisen onnellisuuden korkeuden ja ihcmm-
suuden tuudemincn estetyn: Silla lamal-
la saamat «vanhurskaat aiwan Harmat
senraixens: Mutta niin „<j ole myös me-
illä nyt mitään jolla me syndimme wer-
,/homme„ loh. 15: 22. silla Jumalan

Pyhisä näemmä me että se on maydolli-
nen että elää ChristMsesti. Niin tosikuin se sentähden on että pirää
duomicsemaan epäuskoisen jakristittömcknmaailman, i Cor. 6: 2, niin tarpeet"
linen on se meille, että ojenoaa meitam-
me ustowaisten ja wanhurskasten esimer-kin jälkeen, jss me waan tahdomme saa-da sen perimisen, joka luwattu on.

Rukous.
ltsu! Sinä uskollinen Vapahtaja! ole

kuin Gina olet uskon aikonut ja päättänyt, Si<
na,, joka olit pyhä ja nxhdetuin kaikesa clämasas;
min tee myös meitä senksltaisiri kuin Sinä tah-
dot; tee meistä uskstvaisec ja kuuliaiset, jotka ai»
na pidaisimme Sinun meidän silmäin,»
me edcsä ja waellaisimme niinkuin Sinä waclsit.-
Niin me faikesii tulemnia pyhäin senraixi ajaf«
joilla nyt olis sansmatoin antuus uskosa, ja ijan»
kaiktisnudesa saisimme puultumattomalla ilolla i«
ljcmnlla senrat« Karitsata, mihingä fkaas Hä»
mcnee! Amen.

26 Sunnuntai Kolminaisuuden PaiwastH,
Rakas Herra Jumala, herätä meitä olemaan walmisna, koffa Si-

nun Poilas tulee, wastacmottaaxemme Handa ilolla, ja palwella-
rennne Sinua puhtaalla sydämmellä, saman Sinun rakkaan Poi<
kas lesmen Christuxen meidän Herramme kautta! Amen.

se ensin, että wijineisinck
päiwinä tulewar pilkkajat, jotka
oman himonsa jälkeen waeldawar:

ja sanowar: kusa on lupaus Hänen cu-
lmnfcstansa? sillä sijrä päiwästä kuin I-
sär owac nukkuneet, pysywäc kaikki
niinkuin ne luonnon allista olleet owat.
Näin, Rakastetut Hmasa! kirjoittaa Pe,

tmi i Lähtt. Kirj. 3:3, 4» Meillä on
sitä' sunrembi syy että panna nämät sa»
nat mjeleemme jsta lahembänä me eläm-
me mjta aikoja joista Apostoli puhuu.
Tasa nimitetään oikia tundomerkki josta
wijmeiset ajat pitää tuttamaan. „Wij-
,.meisinä päiwina tulemat pilkkajat „ ei
«vähittäin waan suurisa joukossa. Aposto-

H h «n
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lin ajatus on: Kosta wijmeiset ajat si-
sälle längiawat, niin pilkan-hengi menee
monen ihmisen sydämmecn. Mitäs nä-
inat pilkkoknweet silloin pilkkaamat? Ju-
malan sanaa, Hänen lupaustansa lesu-
xen Christuxen tulemisesta, Hänen ilines-
tystäns, ja „Häneldä pidettäwäa duo-
„miota.„ He sanomat: „Kusa on lu-
„paus Hänen tulemisestansa?,, Nyt on niin
kauwan Christikunnafa saarnattu wijmei-
sestä huomiosta ja päiwästä. Ia ei sii-
tä tule kuitengacm »nitaän malmista.
Sentähden ei ole myös mitään muuta
odtttettawana kuin se mitä maailman a-
lusta ollut on. Senkaltaisesta Jumalan
ylönkatseesta joka mijmeissnä pcnwmä ot-
taa ylikaden, seuraa hillimatoin ja snru«
toin elämä. Me, Rakastetut Herrasa! eläm-
ma nyt fenkaltaisisa ajoifa, joina jumalat-
tomia vilkkaita, „jotka waeldawat oman
„himonsa jälkeen,, ja epailewät Jumalan
lupaurista, ei puutn. Ia jota likemmä-
fi Herran lesuxen tuleminen lähestyy,
sitä enämmin karsuu Jumalattomuus ja
pilkkajain joukko enänee. Jos me emma
tahdo tulla stldä wjetellyxi ja niinkuin
wirralda wjedyxi turmellureen, niin on
kaiketi suuresti tarpeellinen, että me hy-
win »varomme meitämme. Me sanomme
syystä Petarin kansa: „Ei Herra wij-
„wytä lupaustansa, niinkuin muutamat
„sen wijpylvän luulemat, waan Hsn on
„meidsn kansamme karsiwäinen, ja ei
„tahdo että jongun pidäis hukkumaan,
„waan että jokainen itsens parannuxeen
„käännäis.„

Lasnäolewaisesa pyhäfä Ewangeliu-
misa edesastuu Herra lesus itse, ja to,
distaa tulostansa duomiota pitämään.
Eikö meidän pidä andaa Hänen sanan-sa olla/woimallisemmat metsämme kuin

kaikki jumalattomain pilkkauxet? E»lömeidän pidä panemaan lesuren puhet
sydammellemme ja andaa sen herättäämeitämme että „pyl)isä menoisa ja juma-
,,lisuudcsa„ 2 Per. 3:11. «valmistaa mei-
tämme Hänen tulollensa? Raoillamme
sentähden Jumalala että Han tahdms
sjunata Sanansa ja lainata Pyhän Hei»,gensa awun sekä opettamiseen että kuu»,
delemiseen: Kuule meitä kosta me sitä
rukoilemme, Isä meidän joka:c.

EwtMgelimni, Matth. 25: zi - 46.
Abutta kossa ihmisen Poika tulee lunniasansa <

ja kaikki pyhät Engelit Hänen kansani, Kl<
loin Hän istuu kunnians Istuimella. 32. I»Hänen eleensä kootaan kaikki Kansat, ia Hän e<
roittaa loiset toisistansa, niinkuin paimen eroiltsn
lamdaat wiwhista- 3;. Ia asettaa lambaat tosii
oikialle puolellensa! mutta wuohet wasemmallcnso.
34. Silloin fonoo Kuningas niille jotka Hänen
oikealla puolellons owat.- Tulkaat minun Isani
sjunatut, omistaknat se wallxikundo, joka teille on
walmistettu maailman' alusta. 35. Sillä minä
isoisin, ja te ruokitta minun; Minä janoisin, K
te jnotitta minun: Minä olin outo, ja te minun
huoneeseen »litta. 36. Alasti, ja te woaletitta
minun: Sairasna, ja te opitta minua: Minä o,
lin sangina, ja te tulitta minun tyasni.
Silloin »vanhurskaat Händä, wastaawat ja fan»-
wat: Herra! koskas me naimme Sinun isowan
ja ruokimme Sinun; taikka janotvan, ja annoin»
me Ginu» j«oda? Mutta koskas me naim<
me Sinun outona ja huoneeseen otimma Si-
nun? Taikka alastoinna ja «vaatetimme Sinun?
35. Eli koskas me naimme Sinun sairasna t««
Ma lanaina, ja tulimme Sinun tygös?4<,. Niin
»vastaa Kuningas ja sanoo heille: Totisesti sanon
minä teille: Sen kuin te oletta tehneet yhielle
näistä wähimmifiä minun weljistäni, sen te teitte
minulle. 41. Silloin Hän myös sanoo niille
jotka »vasemmalla owat: Menqäat pois minun lv»
föani te kirotut! siihen »iankaikkiseen tuleen, joka
»valmistettu on perkeleelle ja hänen enaeleillen»
sä. 42. Sillä minä isoisin, ja et te minua ru»
okkineet: minä janoisin ja et te minua juottaneet.
43. Minä olin outo ja «t te minua huonee»
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ieen ottaneet: Alastoin ja et te minua «aatetta»
nect: Sairas ja fangina, ja et te minua oppi-
neet. 44» Silloin ncki Handa wastaawat ja s«<
nowat Herra ! ksffas me naimme Sinun ifswan,
loikka janowan, taikka outona, eli alastoinna eli
sairasna, ta.ikka faunina, ja emme Sinua pa!>

Silloin Hän wastaa heitä sanodent
Totisesti sano» minä teille: Mitä et te tehneet
yhdelle niistä wähimmistä, sitä et te tehneet mi-
Me. 46. Ia niiden pitää menemään ijankaikki<s«n n>ai»aan: Mutta wanhurstaat ijanlaMiseen
elimaätl.

„Wi Herrasmjes matkusti kaukai-„seen maakundaan, itsellensä waldakun-
„daa ottamaan, ja aikoi jälleen palatta.,,
Näin, Rakastetut Herrasa, puhuu le-sus itsestänsä Luk- 19: 12. Hän on
stfä Jumaluuden että myös chwillisenluondoisa puolesta „Herrasmjes joka mat-
kusti kaukaiseen maakundaan, itsellen-
,/sä waldakundaa ottamaan,, kunnialli-sen ja woitollisen taiwaaseen astumisensa
lautta, kärsimisensä, kuolemansa ja ylös-
nousemisensa jäikcen- Sitte kuin tämä
oli edellMynyt ja ijaukaikkinen kunnia
ansaittu, piti Hänen se taiwaasa kaikkein
uffowaisten nimeen omistamaan. Mut-
ta ei Hänen pitänyt kuitengaan pitämään
itsiänsä ikääskuin sisällcsuljetmna taiwaa-sa ijankaikkisexi ajaxi, waan palajamaan
niinkuin eläwicren ja kuolleirccn Duoma-
ri. Ap. Tek. io: 42- Hänen piti pala-
jamaan takaisin ja „Hänen palkkansa
„pitää olemaan Hänen kansansa, anda-
„maan kullengin niinkuin hänen työnsä
„owat. „ Ilm. Kirj. 22: 12. Silloin
piti Hänen waldakuudansa ilmi tulemaan.
Tämä Hänen tulonsa on se josta Hänulottuwaisemmasti puhuu meidän Pyhä-
lä Ewangeliumi Textisämme, jonga joh-
datuxen jälkeen me tahdomme eteenaset'
taa tutkisteldawan

Chrlstuxen wijmmeistä Tulemista
i. Niinkuin Runniallista ja Maije,

stctillistä,
2. Niinkuin lohdullista ja iloista

hurskaille,

Z. Niinkuin hirmuista jumalattomille.

„Herra lesus tehköön että me niin
„mahdaisimme ajatella Hänen tulemistan-sa Duomiota pitämään, että se olis
„ylösherätyxefi meidän hitaalle luonnol-
lemme, niin että me waellaisimme mei-
„dän kutsumisellemme mahdollisesti niin-
„kauwan kuin meidän waelluremme aika
„pitkittää, senpäälle ettemmä me löyttäis
„walmistamattomixi, paljaixi ja alasto-
„nmi wijmmeisnä päiwänä, waan ase-
,,tettaisijn niiden sekaan jotka kutsutaan
//isälle ijankaittiseen iloon. Tämän le-„sus tehköön ijankaikkisen rakkaudensa
„tähden! Amen.

Tutkmdo.
Ensimmäinen Osa.

pakastetut Herrasa'. Katsettamme nyt.
</», ensin „ChristuM wijmmeistä tule-
„mista niinkuin Maijestetilliftä ja kunni-
„allista.„ Meidän Textifämme ej Hän
puhu tulemisestansa lihasa, sillä se ok
jo tapahtunut, ei myös hengellisestä tu-
lemisestansa meidän sydämmijmme,waan
wijmmeisM tulemisestansa Duomwlle,
ja sijtä sanoo Hän: „Ihmisen Poika
„tulee Kunniasansa. „ Tämä Hänentulemisensa on niinmuodoin

i<) „Hänen kunniansa kautta eroi-
„tettll„ sekä ,/Hänen ensimmäisestä tu<

H h 2 „le-
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„lemif?stansa meidän luondohomme,, sil-
„läsilloin „Hän alensi itsensä, otti pääl-
„lensa orjan muodon, tuli muiden ihrni-
„sien wcrtaiftxi, m lvyttijn menoisa ui'
„inkuin ihminen, oli kuolemaan saakka
~?uuliainen ja hamaan ristin kuolemaan
/,asti: „ Phil. 2.-6-3. Että myös „Ha«
„nen hengellisestä tulemisestansa meidän
„sydämmemme„ joka myös tapah-
tuu salaisella tawalla, niin että sijtä
mahdetaan kyllä sanoa: „Tuu!i puhaldaa
„kusta hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen
„humnns s ja et tjM kusta hän tulee

kuhunga hän menee.,, Isl). Z:
8. Mutta'lesuxen wijmmeincn tulemi-
nen on olewa Kunniallinen. Hän tulee
kunniafans- Taiwaafeeu astumistllans
meni Hän kunniaansa sisälle. Mutta
wjeiä on Hänen elämäns, Hänen
«iansa, kärkecry lumalasa, kniteugin se
kerran ilmestyy, silloin kosta Hän on cm-
dawa kaiken maailman nähdä kuka ja
millinen Hän on, ja kuinga korkiallc Hä-
nen Isänsä Hänen on korottanut. Hän
on tulewa Kunniafans ja

2.) „Kaikki Pyhät Engelit Hänen
>,kanfans.„ Silloin ej Han tule Ui-
näns waan noudatettu monelda tuhan-
nelda, Cherubimiltä ja Seraphimiltä,
kaikeilda Throneilda ja Herraudeilda,
lilinkuin js ~Enok, seitsemäs Adamista

ja sallonut on: Katso! Her«
„ra tulee monen tuhannen pyhamfä kan.»
„sa tekemään kaikkein duomiow,, lud.Läh. Kirj. 15 w. Esikuwan taffä
annoi Hän meille ensimmäisesa tulosau-sa, sillä silloin myös Taiwas lijkkui, ja
taiwaallisen fotawaen joukko weisais ksr-
kiallc äänellä: „Kunnia olkoon Juma-
lalle korkeudesa :c- „ Luk. 2: 14. Sa-
nM tsswßa ftusagtyat Hqnyg Hänen

wijmmeisesä itulemistsanfa kaikki pM
Engelit. Niinkuin suuri Kuningas
Hänen Kaupungijns sisälle suurella kun-
nialla ja isosa joukosa, niin on Jumalamyös toisen kerran „tuopa Esikoisen mac>«
„ilmaan„ monen tuhannen Pyhäin ja
kaikkein Engelein joukosa jotka HäM
ennen ~kumarten rukoilleet,, owat, Heb.
i: 6- j« nyt owat niinkuin niin monda
loistamaa tähtiä Hänen ymbarillänsä jo-
ka on „Wanhurskauden auringo,, niin-
kuin lefus kutsutaan Mal. 4:2. O!
mikä loiste, mikä koreus ja kunnia Chri-
stien wijmmeisM tulemisella on.

q.) „Hän istuu Kunniansa Mli-
„mella silla istuimella jonga Isä Hänel-
le iankaikkisuudesta on walmistanut, et-
tä Hän sijnä istuiS ja hallitsis hengelli-
stä Istaciiänsck. Nämät sanat ilmoitta-
wat ftntäl>den Hänen Kunniallisen wal-
dakundansa jonga lähcstyisä eli lesuren
wijmmeisesä tulemisesa pitää

4.) „Kaikki Kansat Hänen eteensä
„koottamaan< „ Kaikki ihmiset yhteisesti
ja itsekukin erinomaisesti, korkia ja alhai,
nen pjeni ja suuri pitää asetettamaan tä-
män suuren Kuningaansa eteen. Kyllä
moni sois että hänen ei tarwitsis tulla
kuljetetut edes. Mutta ei yrikäan muo-
ri langea heidän päallens eikä yxikäan
kukkula peitä heitä; heidän täytyy tulla
Duomarinsa eteen. Eikö tämä näytä
meille sitä kunniaa, joka ilmanduu Chri-
stuxen wijmmeisesä tulemisesa? Se samahawaitaan myös sijtä että Hän

5) Ersittaa toisistansa, niinkuin
paimen eroirraa lambar wuohista. Em-
mako me tafä tunne Herran lefuxen
Christien kunniaa, joka silloin ilmoittaa
itsekungin ihmisen salaisuudet; joka elää
hänen kansans hänen sisällisen muotonsa

Mi
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jälkeen kuin Jumalan silmäin edesä nä-
lyy; joka silloin on osortawa kuka wa-
stahakoifuudeUans , tottelemattomuudet-
lnns, rakkauttomuudellans, läupcuttomuu,
dellans ja muulla senkaltaisella pahalla»
kurilla on ollut wuohein kaltainen, ja
kuka on andanut itsens armon kautta wa!«
Mettaa lesuxen nöyräxi, hiljaisexi ja
kärsiwällistxi lambaaz-i? Katfokaat, kai-
ken tämän on lesus saattama wcnkeu-
teen. Kyllä Hän tundee meidän myös
Mllä olesamme meidän sielumme tilan
suhteen; Mutta Hän andaa kuitengm
ohdakkeet ja. nisurka sora yhdefä yhdellä
pellolla Elonaikaan asti: „Hywiä ja pa«
„hoja kaloja kootaan,, täällä yhdellä ja
samalla nuotalla. Matth. 13: 30-43.
Mutta wijmmeifesä tulemisefansa 0,l Hän
ilmoittama kunniansa sen kautta että Hän
ttoittaa uffo maiset uskomattomista, lam«
baat wuohista- Täällä ei ihmiset tahdo
andaa itsiäns eroitelta. Se joka hämä-
tään oleman siinä tilafa ettei hända tah-
dota eikä taita laskea Ripille ja HerranEhtollisells, tulee ynsiäxi ja morisee sentähden, ja wjelapZ hän saattaa uh«ta?-
kin. Mutta lesuxen eroittaisa wijmmeik,
nä päiwanä ei rohkene ja
saastainen wuohi mennä lammasten puo-
lelle, ja lefuxen lambaat ei tahdo enää
vlesMa wuohein seasa. Wihdoin nä°
emmä me lesuxcn ?un»itan Hänen wijin-
meisesä tulemisesansa, siitä että Han

6) „Asettaa Lambaal oikialle pnolel-
„lensa mutta wuohet wasemmalle.,, Hän
määrää itstkungin paikallensa ja muuta-
wain töyiyy, muutamat taas tahtomatkernaasti mennä smne. EmmäkZ me tai-
da kaikcha tsstä päättää että lesuxen
wijmmemen tuleminen on olema sano-

mattomasti kunniallisembi kuin ihmisen eli
Engelin kjeli saattaa sanoa?

Oppikamme tästä tundemaan Juma-
lan pyhää ja wijsasta hallitusta. Tutki-
stelkaa! tuinga Imnala mcnetleli Poikan-sa kansa, limsan Poikansa kansa. Katso,
Hän tules alas taiwaasta; tulee heikkoxi
lapsexi, lasketaan seimeen juhtain majafa;
kääritään kapaloihin; kaswaa köyhyyde-
fä ja on wihdoin ristin päällä kirous
meidän edestämme, meidän raadollisten
syndisten edestä. Kukas, joka tämän nä-
ki eli tätä ajattelee, olis saattanut aja-
tella että lama Sama on tulewa suure-sa woimasa ja kunniasa, että Kunnian
Istuin on hänelle säätty lumalalda,
että kaikki Kansat pitää Hänen eteensä
asettamaan tiliä tekemään ja saamaan Hä-neldä wijmmeisen Duomion? Oppikam-
me tästä että sen kum Jumala tahtoo
tehdä „fumexi ja kunniMsexi, sen Hän
enstn tekee „ya!waLi ja alhaiseri,,
Hän on tehnyt awokmfm Poikansa kan-
fa, niin Hän tekee myös meidän kansam-
me, sillä „jotka Hän on katsonut edes,
„ne Hän on Poikansa kuwan kaltaisen
„säätänytt„ Rom. F: 29. Kuingas
daisimma me fijs paheta sijta ristinnau-
litusta Christnxesta jonga kunnia wjelu
on ilmestymätä moneft asiasa? Järki ei
taida kyllä käsittää, kmnga se lesus jo«
ka on kunniaansa sisälle käynnyt, knitenain
saattaa kärsiä että niin paljo tehdäänHänen sanaansa fässyjänsä ja teitänsä
wastaan. Luulis että Hän näyttäis kai?-
kiwaldiaifundens eikä niin kauwan kärsiK
että Hänestä yrimjelisesti vilkkaa teh-dään; luulis että Hän näyttäis mikäHerra Hän on, nim että kaikki smhawaitsisit. Mutta odotas: Kerran o«
Hänen kunniansa loistama niinfuin Au«
ringo kotkeimmftllans. Niin totiststi kum

Hh3 se
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se paiwä jona me nyt elämme on koitta-
nut, niin totisesti on sekin päiwä koitta-
wa jona Zesus ilmoittaa kunniansa.
Tämä on nyt kätketty. Mutta emmä
me senlahden mahda synnillä ja tottele-
mattomuudella ärsyttää ja wihoittaa
Handä. Akk ei! Paljo tnämmin tulee
meidän katsoa Hänen sanojansa ja lu«
pauliansa, että me mahdoisimme olla sei-
sowaiset Hänen edefäns silloin kosta Hän
waatij meitä tilin tekoon kunniallisna ilme«
styxensä päiwänä. Katjelkmnma nyt

Toisesi» Osasa.
wijmmeistä tulemista niin,

kuin lohdullista ja iloista kaikille
„ Syyt me löydämma

meidän Textistämme ja owat
i.) ,/Että he saawat Wa-

pahtajanfa „ joka täällä on ollut heidän
rakkain ystäwänsä. Hänen eteensä he
kootaan, Hänen oikialle puolellensa he
asetetaan, ja Hän puhuu heille. Eikös
heidän Wapahlajama näkeminen mah,
dais ilahuttaa heitä? He rakastamat Han,
dä nyt ehkei he Händä näe, mutta kosta
he saawat Hänen nähdä, niin he iloitse'
wat sanomattomalla ja kunniallisella ilol-
la, i Pet. 1: Z. Akk niin! ustowaiueupitää lesuxen korkelnna tawaranansa,
han pitää kaiken muun wahingona ia
raistana lesuxen suhteen. Hän ikäwöit-
ste stntähden sitä päiwää jonga hän a-
woimilla faswoilla sais lesusta katsella.
Eikö mahdais han rjemuita kosta se päi-
wä tulee jonqa sanat Kllewat
täytetyixi: „Autuat owat ne silmät iot.
„ea näkemät mitä te näettä.,, ILuc. io:

23. Kuingas ei morsian iloitse kosta
l)än saa nähdä sulhaisens, jota hän ei
tkääs ennen ole nähnyt muna josta hän

on kuullut paljo HywäH puhuttaman?
Kuingas ei iloitse lapset kosta heidän poi-ssa ollut Isänsä pitkän ajan perästä tu.
!ee jälleens? O mikä ilo mahtaa sijs tä-
yttää uffowaisten sydämmet kosta Hesaa»
wat nähdä heidän „lesuxens, Immanu»
„<linö, Sulhaisens,, heidän Isänsä kas-
wot kosta Hän wijmmeisen kerran tulee!
He iloitsemat silloin.

2) „Sillä he tulemat lesuxelda kut>
„tuiri uudella nimellä ja näin tygö pu-
„hutelluixi: Tullaat minun Isäni sjuna,
„tut„ Katso, mingä kunniallisen nimen
he saawat koko maailman ja kaikkein En«
gelein kuullen ja saapuilla ollesa. Hekutsutaan Isän sjunaruixi- Taalla he m»
lit häwäistyixi maailman lapsilda; He
olir täällä „tulleet, niinkuin maailman
„tungioixi ja kaikkein saostaisuuderi.,, i.
Cor. 4: he olit heidän wiyollisten'
sa pilkkaa ja nauru- Nyt tutuu lesus
heidän Isänsä Sjunacuiri; Hän wasiaa
heidän puolestans kaikkia häijyyden soi»
mauria wastaan, kaikkia maailman ha-
wälstyriä wastaan. Han kutsuu heidän
oitialla nimellans ja julistaa heidän Ju-
malan ystawixi, lapsixi ja perillisiri. Ei'
kö Heidän pidäis iloita? Eikö tämän uu-
den nimen pidäis tekemään Christuxen tu-
loa lohdullisen ja mieluisen heille? Sltä
enämmin kuin he silloin

3) Tulewat saatetuiri lesuren tay'
Pellisien osaNifmttttn ja nautindoon,,
jonga lelus tietsandlia niillä sanoilla:
„Tulkaat minun Isäni siunatut-,, Kyllä
owat he täällä ollesansa olleet sisälle sul-
jetut Hänen hellään rakkauteensa, mut-
ta sen alla on heisä ollut suuri heikkous
ja puuttuwaisuils. Risti on täällä ollesa
maannut heidän päälläns. Multa Zesu»
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ten wijmmeisesä tulemiftsa tulemat he
lutsuttnxi lesuxen täydelliseen osallisuu-
teen ja nautindoon. Jos Morsian tätä
emien on alituisten huutanut: Tule, tule
Herra lesu! Ilm. Kir. 22: 20.

Niin andaa tämä humo nyt tainkallaisen
wastaus äänen lesuxen suusta: Tuikaar
minlln Isäni siunatut! Sillä andaa
lesus tietä, etlä niinkuin Morsian on
ffawöinnyt Zjlkaäns, niin on myös Yi?ä
ikawöinnyt Morsiandans. Han ikääs-
kuin ojeudaa nyt molemmat käsi warten-sa ja syleilee walituitansa: Hän awaa
laitti Paradiisin owet ja sanoo: Tulkaar
mmm Isäni sjunacuc! O! mikä ilo
näillä on Chriftuxen tullesa, niinmuodoin
luin he silloin myös

4) „Saawat täydellisesti omistaa
„heidan walmistetuu perimiinsä; sillä
niin sanoo lesus heille: „Perikäät, om-
istakaat se waldakunda joka teille walmi-
„mistettu on maailman alusta. Jos me nyt
»olemma lapset, niin olemma me myös pe-
lilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja
„Christuxen Kansa-perilliset, „ makuuttaa
Pawali, Rom. 8:1?. Wcnihurffaat omat
täällä Jumalan lapset: Mutta tnllesan-sa julistaa Christus heidän perillisin sc,

Silloin Hän osottaa
heidän perinnön sisälle- Mika on silloin
heidän perindönsä? Ei latomainen kuloa
eli hopea; ei katowaiset tawarat, waan»,se waldakunda joka heille walmistettu
»on maailman alusta.,, Ennengö suuri
Kuningas tuoo kotijnsa Morsiamensa wje-
laalda maalda, andaa Hän raketa ja
walmistaa ihanan ja korean Linnan Hä-
nelle, koristaa sen parahimmalla tumalla,
tikä anna mitään puuttua siitä kuin tai-
dais Humittaa , senpäälle että Morsian,
luin hän tulee, ei mahdais katua että

hän on juopunut yskäänsä. Niin lesusmyös tekee. O mingä kunnian ja ihanai-suuden Jumala walmistaa Poikansa wa-
litulle morsiamelle! lesus on mennyt »val-
mistamaan ustowaisillensa sijaa, loh. 14:
2. ja kuin Hän tulee, „tulewat he tem-
„matuixi ylös pilwijn Herraa wastaan
„tuulijn.„ 1 Tetz. 4'. 17. Ia silloin kuu-
luu : „Omistakaat nyt waldakunda!„
Katsokaat tuota ihanata Huonetta, sitä
kunniallista waldakundaa jonga minä teil-
le aikonut olen. Omistakaat nyt se- „Ko-
„ffa jumalattomat sen näkemät, niin Ke
„hämmastywät sangen hirmuisesti, ja tyh-
„miftywät sitä autuutta jota ci he toiwo-
„neet, puhumat toinen toisellensa ja ka-
atumat, ja huokaamat hengensä ahdistuxe-„sa ia sanomat: Tämä on se jonga me
„ennen pidimme nauruna ja pilkka - sanan-
„lastuna. Me hullut pidimme hänen elä-
„mäusa' tyhmänä, ja hänen loppunsa bä-
„piänä. Kuinqa hau nyt on luettu lu-
„malan lasten sekaan, ja hauen perindön-„sa pyhäin sekaan? W>js. Kirj. 5: 2-?.,,
Tästä me näemmä että ustowaiset saa-
mat paljo suuremman autuuden kuin me
saatamme sanoa ja edespanna. He iloit«
sewat lesuxen tullesa, sillä

5) RaiM se hywä jota he armon
kautta omat tehneet, silloin rulee ilmoi-
tetun , sillä lesuK sanoo meidän Texti<samme: „Mina iloisin'ja te ruokitta mi-
„nun, minä janoisin ja te juotitta minun,
„minH olin outo, ja te minun huoneeseen
otitta; alasti, ja te «aatelitta minun:
„Sairasna ja te opitte minua: minä o-
„olin fanqlna, ja te tulitta minun tygöni „
Kailki tämä hywä, jota «vanhurskaat te-
kemät tulee halwaxi arwatuxi maailman
silmisä. Ta'sä ei ylös luetella loistamiatöitä, waan senkaltaisia joita maailma

nau-

24726. Sunnuntai Kolminaisuuden PäiwcW.



nauraa. Mutta sen mitä täällä osittain
plönkatsstaan, osittain el tule ilmikään, on
lesus tllopa edes »valkeuteen ja armosta
Mnkaikkisclla f/unauxella palkitsema, niin-
kuin nston, rakkauden, icsensäkjeldämisen
ja nöyryyden hedelmän, sillä tästä lähteestä
pitää meidän työmme alkunsa saamaan.
Nijden pitää todistaman ustosta ja rakkau-
dessa joka Jumalan Hengeldä on sydäm-
mesä waikutettu: Nijden pitää olemaan
yhdistellyin totisen itsensä kjeldämisen kan-sa ja tapahtumaan nöryydesä. Työtä ja
kilwoitusia, pilkkaa ja »vastnxia ei puutu
kosta rumetaan isowaistlle
„lcipHätis, wiemään raadolliset huonee-„seens, waatettamaan alastoinda, „ Esaj.
58: 7. „käymään niiden tykönä jotka
„Christuxen nimen tähden owat heitetyt
„faugeuteen.„ Mutta juuri senkaltaisia
tzalwoist» ja yxikertaisisa toisä on Wapah-
tajalla ilonsa ja mjelihywänsä. Ei Hausano: Te oletta tehneet ihmetbitä maail-
masa, waan ylösluettelee niitä töitä jot-
ka jo mainitut owat, josta me opimme
että me sinä suurna duomio-päiwanä tu-
lemma koeteliuizi ja duomituixi rakkauden
jälkeen.

Tosin mahtaa edestuotu lesuxenpu-
het kuulua wanhurffaille oudolta. Toti-
sesti taitamat he sanoa: „Herra! Ko-
„stas me naimme Sinun isowan, jaruo-
dimme Sinun, taikka janowan, ia an-
„noimme Sinun juoda? Mutta kostas me.
„näimme Sinun outona ja huoneeseen 0-
„timme Sinun? taikka alastoinna jawaa«
„te timme Sinua ? Eli koffas me näimme
~Sinun fairasna, taikka fangina, ja tu-
llimme Sinun tygös?,, Mutta silloin on
meidän Vapahtajamme wasiaawa ja sa-

lwwa: //Totisesti sap,o!< minä teille: Se»
„kuin se oletta tehneet yhdelle »iäistä wä-

milum wcljistäni, sen te teit-
„te minulle,, Että te sitä ole tehneet
minua kohtaan, senkaltaisna kuin te mi-
nun nyt näettä, maan minä olin maail-
wafa yhdistetty minun ylönkatsottuin jä-
stndeni kansa. Mitä te heille teitte, sen
te minulle teitte. Niisa te minua syötit-
tä, nilsä te minua juotitta: Nijsä te o-
letta huoneeseen ottaneet ja waatettaneet
lninua, nijfa te oletta oppineet minua.
Sillä nämät owat „minun welstni, li-
,/ha minun lihasiani ja luut minun lui»
„stani. „ Ussowaiset, wanhurffaat, ja
pyhät owat „uffosansa ja jumalisuudesalp
„sa runsaasti wcljellistä ja yhteistä rakka-
„utta ofottaneet:,, Nyt ~sallitaan hei-
„dän aittijsii käydä sisälle meidän Her<
„ran ja Wapcchtajcm lesnxen Christuxen
„ijankaikkiseen wawakuudaan.,, 2 Pet. 1:
6,8, ii- Nyt heille sanotaan: „OlNi"
„stakaat se waldakunda joka teille walmi-
ostettu on maailman alusta,, Ajatelkam-
me tätä! Andakamme itsemme tämän kaut«
ta tulla ylöskehoitetuiri oikiaan Chrlstilli-seen rakkauteen, ja seiniin kiinnittämään
meitämme näihin maallisijn, että me sulki-
simme meidän sydämmemme kärsiwäldä ja
tarwitsewalda lähimmäisenämme, juuri-
kuin Christuxella Hänen jäsenisäns ei olis
meildä mitään waatimista. Silloin me il«
man tpäilemätä häpeemme jakadumme, ko<
sta me saamme nähdä, millä ihanalla armo-
palkalla rakkaus tulee kunnioitetuxi. Mut<
ta sen sswusa taidamma me tarkkaan km<
kesta tästä päättää, kuinga iloinen ja
lohdullinen Christuxen wijmmeinen tule»
minen on olewa wanhurffaille. Muttase on myös

Kol-
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Kolmas Osa
hirwiä Jumalattomille, sillä

i) „Saawat he silloin nähdä Her-
„ran luonnollisilla silmillänsä,,, niinmuo-
doin kuilf'he asetetaan Hänen eteens Hä-
nen wasemmalle puolellens ja Hän heitä
puhuttelee. „Katso Hän tulee pilwein
„kansa, ja jokaitsen silmän pitää Hänen„näkemään, ja ne jotka Händä pistä-
neet owat; ja kaikki maan sukukunnat,/pitää parkumaan.,, Ilm. Kirj. 1: 7.
„Kuningaat maan päällä, ja ylimmäi-
set, ja rikkaat, ja Päämiehet, ja wä«
„keloät, ja kaikki orjat, ja kaikki wapaat
„kätkewät heitänsä luolijn, ja wuorten
„rotkoihin, ja sanomat Wuorille, ja kuk-
kuloille: Langetkaat meidän päällemme
„ja peittäkäät meitä, sen kaswoin edestä„joka istuimella istuu ja Karitsan wi°
„hasta; Sillä se suuri Hänen wihan-„sa päiwä on tullut, jakuka moi pysyä?,,
Ilm. Kirj. 6: 15-1?. Niin hirwittäälesuxen kaswot heitä, sillä he muistamat
silloin mitä pahaa he kaikkena elinaikanan-sa owat ajatelleet, puhuneet ja tehneetHändä wastaan. Mikäs ilo heillä sactt-
ta olla? Eikä he mahda peljätä, niin-
kuin pahan kurinen lapsi, joka tietää pa-
haa tehneensä, pelkää Isänsä tulemista
ja hänen kaswojans, sillä hän tjetää saa»pansa witsoja. Katsokaat, senkaltaisen
tulee wijmmeisnä päiwanä niiden tila
jotka täällä owat olleet niin pohatat ja
lewist, ettei he ole kysyneet lesuxen ei
Jumalan perään. Akk! että jokainen a«
lallanS mahdais ajatella tätä! Christuxcn
tuleminen on hirwiä jumalattomille, niin-
muodoin kuin he silloin

2) „Tulewat Duomarilda nimitetyi»
„xi toisella, kokonansa toisella nimellä/,
tuin se on jota he täällä owat kanda-
neet. Täällä tahto jumalatoin kutsuttaa
hywäxi Christityxi ja Jumalan lapsexi.
Kaikki tahtowat he ripillä käydesänsä saa«
da syndinsä andexi, kaikki kutsutta mah-
dollisiri Ehtollisen wjeraixi; kaikki yli-
stettää autuixi. Mutta Christus on ker-
ran andawa heille heidän oikian nimen-
sä Kosta Hän sanoo heille: „Mengäät
„pois minun tyköäni te kirotut,,, O mi-
kä kauhistus heidän korwisansa se on, ko-
sta he kuulemat että Christus on tullut
siunaamaan h?itä, mutta he heidän epä-
uskollansa ja rakkaudellansa maailman ty«
gö owat opois tyköänsä lykänneet sju-
nauren ja omalla syylläns wetäneet pääl-
lensä kirouxenl He pelkäawät Herran
lesuxen wilmmeistä tuloa, niinmuodoin
tuin he silloin

3) ulossuljetaan Jumalan„ja autuuden osallisuudesta,,, ja irääffuin
pannaan pannahan ijankaikkistxi ajaxi,
sillä heille sanotaan: Mengääc pois ,ni-
nun tyköäni. Te et te ole tahtoneet o-
lestella minun kansani eläisänne maailma-sa; nyt minä en tahdo teitä tygöni: te
häpesitte minua, minun sanojani, minun
seuraamistani, minun ristiäni, mimm pal-
welioitani, minun jäsenitäni: Nyt minä
häveen teitä: „Mengäät pois minun tn-
„köäni te pahantekiät.,, Matth. 7:25.
O! kuinga se mahtaa purra jumalatto-
main sydändä, kosta he näkemät ulkomai-sten saaman sen ihanan perinnön, mutta
itsensä ei ainoastansa ulos suljetuxi stjtä,
waan myös käffetyixi menemäin „ijal,-
„kaikkiseen tuleen joka walmistectu on per-
keleelle ja hänen enselleillei.s.,, Akk:

I l min-
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mingä kauhian lopun epäuskoiset saamat!
Ei he ole tahtoneet armon ajasa andaa
Jumalalle sydandanfä totisexi parannuxe-
xi: Nyt tulemat he ikääsluin paiststuixi
helwctin tulen ljekisa jonga Jumalan wi-
ha on sytyttänyt ja kidutetaan sisällisesti
ja ulkonaisesti, niin ettei kengään sitä saa-
ta ulss puhua ja edes panna. Cbristu-
leli tuleminen on hirwiä heille, sillä

4) Kaikki heidän syndinsä, nekin joi-
ta he ei ole syndinä pitäneet rulewar sil-
loin ilmi.,, Ei Kuningas sano: te olet«
ta huorin tehneet, te oletta worastaneet,
te oletta tappaneet, «. M itsekukin ym-
märtää että helwetti tulee senkaltaiselle
syntiselle asuma sijari; wacm Hän sanoo:
„Minä isoisin ja että te minua ruokki-
„neet; minä janoisin ja että le minua
„juottaneet, minä olin outo, ja että te
„minua huoneeseen ottaneet, alastoin, ja
„tttä te minua waatettaneet, sairas ja
„fangina, ja että te minua oppineet.,,
Tämmöiset asiat ei luulta oleman paljon
weroiset: Ajatellaan sijnä olewan kyl-
lä, kuin ei harjoiteta törkiöitä ulkonaisia
pahoja tekoja. Sen tähden pitää meidän
wiriästi lukemaan tätä Texstiä, sillä täsä
ei mainita niitä syndejä joilla me suoras-
tansa teemmä pahaa, waan nijtä joilla
me jätämme hywän tekemättä- Nämät
edestuodaan niinkuin syyt kadotureen, sillä
„jokainen puu joka ei kanna hywää hedel-
„matä, hakataan pois ja tuleen heite-
tään,, Matth. 3: io. Mutta he tahtomat
edeswastata itsiäns; he sanomat: „Herral!
„kostas me näimme Sinun isowan, taikka
„janowan, taikka outona eli alastoinna, eli
„sairasna, taikka fangina ja emme Si-
„nua palwelleet ?„ Silloin on Kunin-
gas „wastaawa ja sanowa: Totisesti sa-

„non minä teille: mitä että te tehneet
„yhdelle näistä wähimmistä, jitä ette
„tehneet minulls,,, Kyllä?n minä tullut
teidän tygönne sijnä kuunjosa josa te mi-
nun nyt näettä: maan minun isowifa, jano»
wisa, ouooisa, alasiomija, sairain, fanijltui-
sa jäsenisän: tahdoin minä koetella teidän
ustoanne, rakkauttanne, ja laupeuttanne,
teidän itsenne kylvämistä ja nöyryyttän-
ne: Ia niinmuodoin kuin te epauffosa ja
rakkauttomuudesa ja maailman rakkaude-sa suljilte heildä sydämmenne, niin äl-
käät myös nyt oudostuko jos minä sano»
in: „Minä iskisin ja että te minua ru«,
„okkineet tc: Nain omistaa lesus sen it-
sellensä mitä Hänen ustowaisillensa teh«
dään. Kosta Saulus wainoo niitä joi-
den kansa Herra lesus oli yhdistetty,
niin Herra lesus huutaa taiwaasia jo-
hon hän oli sisälle mennyt: Saul, Saul,
mixis minua wainoor? Npost. y: 4.
Me opimme tästä, sen oleman suuren
synnin että tehdä lesuxcn ustowaiielle
jotaan pahaa, eli laimilyödä jotaan hy-
wää kuin hänelle saatetaisiin tehdä, Mä
kaiken sen omistaa lesus itsellensä.

Nyt, Duomio' on julistettu: Se
täytetään myös. „Näiden pitää silloin„menemään ijankaikkiseen waiwaan; Mut-
„ta wanhurffaat ijankaikkiseen elämään,,
Epäuston lapset „saawat lopun kauhi-
stuxella;,, ussowaiset tulewat „sanomat-
tomasti autuili.,,

SowituS.
pakastetut Herrala! Se päiwi tulit
</!> totisesti, jona kaikki mitä me TMi-
stci nyt olemma tutkistelleet, pitää t<iy<
tettämäan. lesus, se uskollinen ja toti»

nen
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nen todistaja, jonga suusa ei ole yhtään
petosta löytty 1 Pet. 2: 22. on sen it-
se sanonut. Pitakämme sentähden ilsem«
me kijnni Hänen sanoisansa, ja alkämme
lmdako maailman häwaistyxet itsiämmelujstä erolttaa. Walmistakamme mettäm-
me pyhäsä waellmefa jajumaliluudesawas-
taan ottamaan Christuxen tulemista, et-
tei se mahdais olla meille hirmuinen waan
lohdullinen ja ilahuttawa. Ajatelkaat u-
stin sitä kunniata josa Ihmisen Poika
on tulema, ja pangaat mjeleemme että
teidän pitää tulemaan asetetuin tämän
Maijestetillisen Kuningaan eteen. Mi-
tengä näkyy teille? Jos tämä tavahtuis
tänapalwänä, minää kaltaisina tapais le-
sils teidän? Kysykäät sydämmeltännä!
Kysykäat omalta tunnoltanne! Warsin-
goon tuuletta olewanne senkaltaisela mje-
len laadnsa että le taivaisitta nostaa pä-
änne ylös taiwaaseen pain ja iloita le-suxen tulemisen ylitse Hänen Kunniasan»sa, kokoomaan ja duomitstmaan teitä
teidän töidenne jälkeen? Akk! tasä tosin
mahtaa enimmän osan omatundo duomi-
ta heitä ja he mahtawat ajatella: Mi-
nulle ei olis suingaan se hywa jos tä-
mä paiwä olis wijmmeinen, minä oli-
sin kaiketi »valmistamatta. Minä kaiketi
pelkään että jos tämä olis wijmmeinen
päiwä, niin tämä olis hirmuinen päiwä
enimmälle osalle teistä, sillä se tapais yh»
ben irstaisuudesa ja huoruudesa, toisen
lvaäryydesä, kolmannen rakkauttomuu-
dtsq ja häijyydesä: Lyhyeldä sanoin: san-
gen harwat olisit walmijt, käymään
lolla heidän Herraansa »vastaan- Nyt
nähkäät! Wjelä Hän meitä odottaa,
että me mahdaisimme käändyä Hänen
tygönsä. „Lukekaat meidän Hertan le-„suxen Chrisimen pitkämielisyys teidän

I

,Mtuudexenne.„ 2 Pet. 3: 15» Kcnso-
kaat ettettä te löyttäis niiden seasa jot-
ka nukkumat ja pitkittäwät synnin pi-
mendesä, ettei se wijmmeinenpäiwä mah-
dats niinkuin waras tulla teidän ylitsen-
ne : „Olkaat raitttijt ja walwokaat,
„puetetut «ston ja rakkauden kilwella,,
„ja autuuden toiwolla niiinkuin rau-
„talakilla. „ Silloin saatetaan maku-
uttaa, „ettei Jumala ole pannut teitä
„wihaan, waan autuutta omistamaan,
„meidän Herran lesuxen ka«
„utta.„ 1 Test. 5:4, 8, 9. Täytlä-
käät sentähden teidän lamppunna Hen-
gen öljyllä. Katsokaat, Jumala „on
„mamlman alusta «valmistanut meille wal-
„dakunnan.„ Sentähden pitää meidän
siihen »valmistamaan mettämme; meidän
pitää pois riisumaan se wanha, syndi-
nen ja saastutettu lihan hame, ja sitä
»vastaan pukemaan päällemme se uusi ih-
minen, ne oikiat Häawaatteet, ja uffo-sa, rakkaudesa, hiljaisuudefa, nöyryyde»
sä waeldamaan meidän Jumalamme ede-
sä, sillä senkaltaisesi» kaunisturesa kelpa,
amma me meidän WapahtajaLemme.
Akk! aika on lyhykäinen; loppumatoin
ijankaiklisuus seuraa sen päälle. O!
Käyttäkämme oikein ja hywin se «vä-
häinen aika jonga me täällä elämme!
Kylwäkämme runsaasti uston ja rakkau-
den sjemendä! Kärsitämme kärsiwällisesti
maailman pilkkaa ja ylönkatfttta! Kyllä
tulee se päiwä jona kaikki palkitaan; kl>l«
la koittaa wjelä se päiwä, jona Jerusa-
lem runsaasti lohdutetaan kaikesta karsi-
misestansa, mutta kaikki ylönkatsojat pi-
tää „olkena olemaan ja se tulema päiwä
„pitää heidän sytyttämään.,, Mal. 4:1.

i 2 Rl"
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Rukous.
l?su! Sin.l joka olet tulewa Kunnissat,

malmista meitä läikkiä, saaltaaxsmme ilolla
«vastaanottaa Sinua wijmmsta kertaa tullelas,

ja saadaxemme ksiktsa ijankaifkis,ludesa ylistä, j,
kunnioittaa Ginun Pyhää Nimiäs. Kuule Mliti
täsä meidän sukonxefamme, Sinuu «rmos ja l»«.
peudes tähden! Amen.

Jumalalle, joka minun Auttajani on, olkoon Kunnia!!!
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25 Sunnuntai Kolminaisuuden Päiwästa.
Sun tahtos jälkeen rauhas, ann aikam kulua, ja päallcs uskos wah-

was, ann meidän seisoa, toiwos, rakkaudes, o Iesu annos lainaa.
Ett palwelen, Sua aina, taal ja sit.t autuudes! Nw izo. 8- w.
Suom. Wirs. Kir.

Esipuheemme sanat alkukjelestä Mtaän
heidän oman merkityrensä jälkeen, niin
ne kuulumat tällä tawalla: Ostakaar ja
lunastakaac takasin aika, silla päirväc
owar pahar. Että me mahdaisimma ym-
märtää tämän puheen-parren syyn ja
päälletarkoituren, niin tahdomma meivaa»
riinottaa seuraawaiset: Aika ja päiwät
omat annetut sekä ihmisille että myös mu-
ille Katowaisille kappaleille, että he siinä
mahdaisit pitkittää olendoans, ja tämän
suhteen saa ja taitaa aika itstkultakin wil-
jeltää ostamata, eli ilman että sen täh-
den jotaan tarwiwan panna alttijri, il-
man e>tä siitä tarwitaan olla erinomaise-
sti huolenpitawinen. Kuitengin mahdcm-
ma me tämän siwusa tietä ja muista, et-
tä aika meille ihmisille on erinomattain
stntähden annettu että me aikaa nautit-
seisa mahdaisimme walnustaa meitäm-
me ijankaikkisimreeen, joka nyt syndiin-
langemisen jälkeen silloin tapahluu, kosta
me Autuuden wälikappalden ja Jumalan
armon oikian Käyttämisen alla käännym-
me Jumalan tygö, «stmme sowmdota
Jumalan kanl», „listinnal!litftmme!iham<
2 „me

teitänne ajallansa, sillä
H aika on paha. Tämä on Apo-

stolin Pawalin yxiwakainen wa-
wims, jolla hän tehoittaa meitä tarkasti
waarijnottamaan ja ahkeruudella käyttä-
mään hywäxemme sitä huikendelewaista
ja ihmisten pahuuden kautta turmeldunut-

ta ja pahaa aikaa. Hangirkaat teitän-
ne ajallansa sillä aika on paha, sanoo
AMoli, Eph. 5: 6. Alku-kjelesä seisoo
tasa senkaltainen sana, joka itzcsansä ja
tawalliftsti merkitsee takasin lunastaa eli
maxolla ja hinnalla takasin ostaa jotaan
kuin jokn toinen on allensa saattanut; ja
löylly tämä sona humalan Hengeldäldes-
tuotu kossa Uuden Testamentin Raama-
tusa puhutaan siitä suuresta Lnnastuxen
työstä kuin meidän Wapohlajamme Ie-sus toimittanut ja jolla Hän on meidän
lunastanut Lain kirouxen sa perkeleen wal,
lan alda; niin on sama sana Gal. 3:
iZ. josa seisoo: Christus on meitä lu-
nastanut 3.ain kirouxcsta,' ja Gal. 4: 5.
josa sanotaan että Jumala lähetti Poi»

kanS, että »Hän ne jotka 2>ain alaiset o-
lic, lunastais. Kosta sentähden meidän

A



VUtmunnu Kolminaisuuden PäiwcM.
tusis hukatuxi ja ilman hyödytystä ohit-se jnoxis.

„me, himoin ja haluin kansa, Hengefa
„elämme ja Hengefa waellamme. „ Gal.
5: 24, 25. Mutta niinkuin se, parat-
koon Jumala! tapahtuu meidän oman pa-
huudemme, perkeleen kamaluuden, maa-
lisesti mieldynein ihmisten ja' maalistentöiden ja huwitusten kautta, että suuri,
ja kuka tjesi suurin, osa siitä annetustaelämän ajasta, ja, se kuin wjelä on sur-kiambi, monelda koko se kallis armon ai«
ka, tulee ikänäns kuill käsistä pois re-
wäistyxi, ryöstecyri ja warasteruri tur-
hijil ja fyndisijn edesottamisijn ja me niin-
muodoin estetyixi käyttämästä aikaa siihenjota watteu.se meille crinomattam annet-
tu on, josta nykyisesti mainittiin; niin
on meidän welwsllisuudemme että suu-
rimmalla ahkeruudella olla huolenpitäwäiset
siitä kuinga me mahdaisimme saada ajan
pois kaatyxi nijsta turhista ja syndisistä
edssottamisista, ettei se nijsä tulis tuhla-msidän welwollisuudemme on että
ikanäns kuin ostaa aika takasin nijstä,
ehkä se wjelä taydyis tapahtua sillä la-
malla että meidän pidäis sen tähden pan-
na alttiin meidän maaliset etumme, mei-
dän maalisen armomme, ihmisten ystä-
wys, ja niin edeskäsin. Ilman tätä,
niinkuin se joka jotaan ostaa on huolen-
pitöwainen sijtä että hän sais haltuunsasen ostetun kappaleen, pitää siitä tarkan
waarin, ahkeroitsee käyttää sitä vitsinhywäxensä ja totisexi hyödytyxexensä; ai-
wan niin tahtoo Jumalan Hengi edes-
tuoduilla Esipuheemme sanoilla waroittaa
meitä oikein arwaamaan aikaa, pitämäänse kallijna japaljo - painawaisna, olemaan
huolenpitäwäiset sen oikiasta Käyttämi-
sestä, ja sowittamaan itsekungin meidän
askaremme tehtäwäri oikialla ja sopehim-
malla Ajalla; Tämä nyt on että ostaa
ja lunastaa takasin aikaa, joka muutoin

Tämän waroitmen syy! on se ettäaika eli päiwäc orvac pahat. Silla ehkäaika ittexensä on hywä ja arwaamatoinJumalan lahja; niin on se kuitengin pa.
ha sen suuren pahuuden tähden kuin aja.sa tapahtuu; niiden erhedysten, tähdenkuin ihmisten stasa hallitsee; sen ylikäden
ottaneen jumalattomuuden tähden; tawari
tulleitten syndi-harjoitusten tähden; pa,
hendawaisten ja wjettclewaisten esimerk<kein tähden, ihmist-n ynseyden tähden se«
ka Herran Jumalan kutsumista, kehoiwxia ja lupauria wastan että myös niitä
«rangaistuxig ja koston duomioita wastan,
joilla Herra heitä etsii, ja niin edeskäsin.Kaikkein tämän Kaltaisten kautta tulee seitsesänsä hywä aika pahaxi ja turmellu-
xi; ja juuri sentähden on myZs itsekul-lengin Christitylle tarpeellinen että ottaa
aika tarkkaan »vaariin ja ahkerasti toti-»
sexi hywannsä käy ttä sitä senpäalle, et-
tä hän ei mahdals sen ylikäden ottaneen
pahuuden kautta tulla wittellyli ja ijan-
kaikkisesii onnettomani.

Jumala armollansa walaissoon mei-
dän ymmärryxemme jataiwuttakoon mei-
dän tahtomme niin, että me oikein mch-daisimma käyttää mettämme ajasa,, oi-
kein käyttää aikaa, sillä aika on nyt myössangen paha l Isä meidän :c.
Ewangellumi, Matth. 24: 15-28.
/siihen aikan, sanoi IEsus opetuslapsillens:

Koska te näette häwityre» kauhistuxen, jost»
sanottu o» Daniel Prophetaloa, seifowan sinä py<
häsä sias, joka tämän luk< hän ymmZrtakön. 16.
Silloin ne kuin Iudeas owat, paetkan wuolille.
17- Ia joka kälyn päällä on.'/ älkön astuko alas,

otta<



»tlaman mitan huonestans. ig. Ia jota pellolla
on, alton palaitko waattcitaus cttamaan. 19, Wul
lastaita ja imettäwäisiä niinä päiwinä. 20. Mut»
ta rukoilkat, ettei teidän pakonna tapahduis Tal»
wella, eitä Sabbathina. 21. Sillä silloin pitäsuure» wciiwan oleman, jonga kaldainen ei ollut
mailman niin tähän asti/ ei möns tule. 22.

Ia ellei ne Paiwät lyhetäis, niin ti yx,kän Liha
tulis autuaxi, »nitta walittnin tähden ne paiwät
lyhetä!?. 23. Silloin jos joku teille sanois: Ka»
sto, täsä on Chnstus, taikka siellä, niin ällät
ustoko. 24 Sillä wäärät Cöristuxet, ja «väärät
Prophetat nousewat, ja tekewat suuria ihmeitä ja
meikkejä, niin että myös, jos taidais tapahtua,
walitutti» erytettäisin. 25. Katso, minä olen te-
ille ennen sanonut. 26. Jos he siis teille sanomat:
Katso, hän on Korwes, niin Zlkät mengo ulos,
Katso, hän o» Kamaris, altät uskoko.- 27. E'l<!ä niinkuin Pitkäisen tuli leimahta Idäflä ja nä<
fy hamaan ländeen , niin on mnös Ihmisen Po>
jan tulemus. 2,8- Mutta kusa Raato on, siihenKotkatkin kokonduwat.

Sen johdatuxen jälkeen kuin ylös-
luettu pyhä Ewangeliumi meille andaa,
tahdomme ms nyt HErran Nimeen ete-
eenasetta tutkisteldawaxi:

Meidän welwollisunttamme että
oikein käyttää mettämme paha«
na aikana.

Me waarijnotamme tasa:
i« Erc« aika, josa me elämme, sn

totisesti paha.

2. Ruinga meidän pitää siiliä oikein
käyttämään meicämme.
„Nyt eletään juur syndisest', Aut

„lesu Laumaas armoisest, suo Sanas
„wmmoll faarnc,ttaa, ett kaswon ruiisaast
„kaswattaa.„ N:s 234. 3» w. Suom.
Wirs- Kir.

Edellinen Osa.
Mika on, niinkuin jo Estpuheesa mai-

nittiin, irccxensä hywä;! Herra sen
on tehnyt, st on Herran Lahja, Herra on
meidän opettanut sitä jakaman yhdel-
lä ja toisella tawalla; ja Herran päälle-
tarkoitus on että meidän pidais sitä Kä-
yttämän meidän totisexi hywäxemme. Sen-
tähden sanoo Dawid HErralle meidän
Jumalallemme: päiws ja yö owac Si-
nun, Sinä rakennat walkeuden ja au-
ringon. Psalm. 74: 16. Aika on niin-
muodoin ilsesansä hywa ja hyödyllinen.
Kuitengin niinkuin ilma, joka myös on
Jumalan kätten teko, ja jota paitsi me
emmä taida olla yhtään silmänräpäystä,
myös kutsutaan pahaxi kosta se on täy-
tetty pahalla ja terweydelle wahingollisel-
la löyhkällä ja sumulla, niin aika myös
tnlee pahan ja turmellun sen moneWsen
pahan kautta jolla ihmisien, pahuus sen
saastutta. Se. tuke pahaxi seka itse ihmi-sen ryhmyyt>en ja ilkiwailaisuden että
myös niiden sen päälle seuraawaisienwai-
wain ja rangaistusten kautta.

Jos me silmäämme Jerusalemin hä-
edellä käywäisiä aikoja joista

Wcipahtaja lasnäolewaisesa Ewangelwmi-
sa Opetuslapsillensa puhuu; niim näem-
mä me että ne molemmisa näifä päalle-
katsannoisa olit pahat.

Ajat olit silloin pahat sen aikaisten
wääväin oppein ja woimallisten wjecel-
lysten suhteen. Silloin astuit edes sen-
kaltaiset ihmiset, jotka kamalasti teeskelit
itsens Messiami eli myös Hänen Pro-
phetaixensa, ja kaikenlaisilla ihmelöillä wi-
ettelit Kansaa, niin että walitutkm Iu-

A 3 dg-
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dclMen seafa häälyit waarasa, että tul-
lc, mjtellyixi, niinkuin tästä luetaan Tex-
tin 24 wärsysä.

Ajat olit silloin pahat sen ulkonai-
sen jumalattomuuden suhteen, jota jul-
kisesti ja «vapaasti harjoitettiin Kansalda
ja Niiloakin joiden olis heidän säätynsä
ja armonsa suhteen pitänyt loista Kansan
edesä hywillä esimerkeillä ja jumalisella
elämäkerralla; jonga tähden Icsus «2
wärsysä edellä meidän Textiämme sanoo
että vääryys saa wallan, ja rakkaus
monesa kylmenee, ja Tertin 28 wärsysä
wertaa Hän ludan Kansan ja Maakun-
nan Raatoon, josta syndein ja, kuole-
waisten töiden löyhkä nousi sen Pyhän
Jumalan wihoittamisexi.

Ajat olit stlloin pahat niiden was-
tusten ia wainointähden joiden alle nii-
den täydyi joutua jotka tunnustit lesu-
xen ja hänen oppinsa ja ustolla wastäa-
notit Hänen. Ia tästä sanoo lesus 9
wärsysä edellä Tettiä: „He ylönandawat
„tcitä waiwaan ja tappamat teidän: ja
„te tuletta wihattawiri kaikiloa pakanoil-
„da, minun nimeni tähden.

A!at olit stlloin pahat niiden „ras-
„?asttn Kosto'Duonuoin ja rangalinsten

„ jotka Herra silloin oli läheltä-
wä Maakunnan sa Kansan Ylitse, ja jot-
ka osotit itsenS niin hywin
lerulalnnin Kaupungin ja Tempelin, kuin
myös Jadan Waldakunnan ja Seura-
kuntan kukistamilesa ja häwityxesä. Wa«
pahtaja eteenasettaa Textisä tämän häwi-
tyxen Kauhistaroaifexi kosta se oli tapah-
tuma yhdcldä Kauyistuxelda nimittäin sil-
la pakanalliselta j' epäjumaliselta Sota-
wäeltä Romista joka oli piirittämä Iu-

dalaiset Jumalan omasuuden Kansan ja
kukistama Hänen Pyhänsä heidän sea-sans josta jo Propheta Daniel 9 Lugu-
sansa oli ennustanut. Wapahataja eteen-
asettaa tämän häwityren ninkuin pikai-
sen joka waadei eltä niiden jotka stsH
wälttää tahdoit piti pian ja kijreimmän
jälkeen pakenemaan; jonga tähden myös
Vapahtaja andaa hywää neuwoa pake-
newaisille seka yhteisesti että myös heidän
erinäisen rilafuudensa suhreen, surkurre,
lee niitä jotka silloin olit sopimattomat
pakenemaan, ja operraa että heidän piti
rukoilemaan ettei tämä pakeneminen o!is
sisälle langenut sopimattomalla ajolla. Va-
pahtaja eteenasettaa laman häwityxen suu-
reni ja raskaan jonga piti olemaan yh-
distetyn tawattoman waiwcm kansa, sen-
kaltaisen waiwan kansa jonga wettai?a
ej endiset eikä tulewcnset ajat pitänyt sa-
attaa mainita, ja joka, jos se olis kau-
wemmin aikaa pitkittänyt, olis koko-nansa ulosjuurittanut Juvan Kansan.
Nain paha oli aika wähaä ennen Jeru-
salemin hawitystä, ja waadittijn totisesti
suuri taltawaisuus, huoli ja ahkeruus, että
oikein käyttää itsiänsä stinä pahasa ajasa.

Mutta jos nyt mainitut aiat olit pa-
hat, niin täytyy meidän tunnustaa että
me myös eläminä pahasq ajasa. Mut-
ta meidän ej pidä puhua ja ajatella ajan
pahuudesta maailman lasten tawalla, jot-
ta pitämät ajat taikka hyminä eli pahoi-
na ainoastansa lenjälkeen kuin heillä on
taikka enammin eli wahemnnn tilaa että
huwitta heidän lihallista halujansa. Mei»
dan tulee tätä wastaan, väattäisämme a-
jan pahuudesta katsoa Jumalan kunnian
ja Hänen Seurakundansa tilan päälle,
kuinga ihmiset huolda kandawat heidän
sielustansa ja sen säilyttämisestä.

Se
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25 Sunnuntai Kolmaisuuden Pätwästä. 7
Se on tosi että Herra Jumala on

suonut meille, tällä meidän ajallawme,
monda erua ja runsaan armon hengel-
lisesti. Hän on andanut meillä olla Hä-
nen Sanansa ylönpaldisesti, niin että seosuu runsaasti, wähindäkin meidän Kir-
toisamme, ja että Pyhä Raamattu lai-
taan helpolla hinnalla ostettaa, jonga täh»
den itsekullakin Christityllä on suuri syy
haweta jos hänen huoneesansa ej löydy
tämä kallis tawora, erinomattain kosta
usein nähdään että moni on tvalmis ma»
alisten ja kyllä turhain kappalden lähden
tekemään suuria kostannuxia. Herra on
meidangin aikanamme herättänyt monen
toimellisen totuuden rodistajan joka sekäopisa että elä mäsä on ylösrakendawainen.
Herra on myös meidangin aikanamme
muutamisa sjeluisa ozotranut -Hänen Sa-nansa ja armonsa rvoiman, niin että eh,
ka Hän suurimman osan sydämmen owel,
la wjelä tänäkin päiwänä tyhiään kol»
kultaa, niin löytyy kuitengin, kiitos Ju-
malan! senkaltaisiakin sieluja jotka owat
ottaneet waarin Hänen äänestänsä, jotka
owat awanneet owen, ja joiden tygöIe-sus on saanut sisälle käydä pitämään eh-
tollista heidän kansans niin että hekin pi-
tämät ehtollista Hänen kansans- Mutta
ehkä me kaiken tämän suhteen saatammesanoa Pawalin kansa: „Nyt on otollinen
„aika nyt on autuuden päiwä,,, 2 Cor.
6:2; niin täytyy meidän kuitengin sa-
man Apostolin kansa tunnustaa että ai-
ka on paha. Nämät meidän päiwäm-
me tämä meidän aikamme josa me eläm-
me on walitettawasti paha:

uskallus Hänen räallcns Kadonnut enim-
män osan Christitlyin sydämmestä? Ia
Eckö ole sitä wastaan Jumalan ylönkatse,
häwyttömys, jumalattomuus, ustcttomu-
us ja epäusto ottanut ylikädcn ja csota
itsians sangen monen, niin kutsutun Cbri-
Myn elämakcrrasa? Eikös ne ole sangen
Harmat jotka welwollisella nöyryydellä a-
jattelewat Jumalan nimiä ja Hänen Kor-
kioita omaisuxiansa? Eikös kirouxtt ja
sadatuxet, turhat ja waärat malat, Ju-
malan Nimen turhaanlausuminen, syn-
dein edesmostauxexi ja peittsexi, ja tur-
hisa ihmettelemisssä ja leikeisä, ole san-
gen tawalliset? Eikös ne ole Harmat jot-
ka welwollisella hartaudclla Käyttämät Ju-
malan Sanaa ja sila yhteistä Jumalan pal-
wellusta. Eikös tule Sanan kuulemme» ja
lukeminen, kuin myöskin Ripillä.ja Herran
Ehlollilella käyminen monelda taikka laimi-
lyödyxi eli määrin käytetyn? Kuingas mon-
da ei ole niitä jotkakäymät niin kauwas tyh-
MYydesänlä, että he tekemät Herran Huo-
neen siri paikan, jofa he näyttelewät itsiäns
heidän ylpeydesäns ja katselemat wjcra-
illa ja saastaisilla ajatuxilla ja pahenda-
maisilla käytöxillä? sikös ole se n,m,
ettei yxikään päiwä tule enämmin mjcte,
tyxi <ynnisa ja lihan töisa kuin ine ne
Iumalalda ja Christilliftldä Esiwallalda
pyhitetyt paiwät? Eikö nähdä että moni
Lapsi kohta Wanhembitans ylsnkatseella,
tottelemattomuudella, ynseydellä, ustot-
tomuudella ja wielä wäkiwallaisudellatin?
Eikös ole monda Isää ja Äitiä, joka,
huolimattomuudella ja laimilyönnHydel'
la eli myös kowalla ja sopimattomalla
furituxella, rikkoo sitä kallista wclwolli-
suuttansa wastaan kuin on että kaswattaa
Lapsensa Christillisesa kurituxefa ja Her-
ran nuhteesa? Eikös anna moni Wcmhin
hänen wähäisct tuumijnsa hedelmät sas-

WKK

i>„Sen sangen kauhian syndi-me-
„non suhteen., jota nyt suuresi» mitasa

Eikö ole wilpitöin Ju-
malan pelko, rakkaus Jumalan tngö ja



waa tyhmyydesä ja ilkiwallaisuudefa, ei-
kös anlic, hän heidän, oman ja muiden
pahan titMrkin kautta, tulla jo pjenuu-
desa wjttellyixi, Jumalan ylönkatsteseen
ja lihan töihin? Kuingas monda niitä on
jotka sydammesaus kandawat ja eläma-sans harjoittamat wilpitöinda jaChristil-
listä rakkautta lähemmaistä kohtaan hä-
nen hengensä ja lcrweydensä, hänen oma«
suudensa ja hywän nimensä suhteen?
Eikö monen sydän ole täytetty wjhalla
ja haikeudella, wainolla ja armottomuu»
dcßa, jota sanat ja käytöxet osottawat,
ja joista, paratkoon Jumala! usein mei-
dän aikanamme seuraamat tcwpe!uxet,we-
renwuodatuxet ja murhat? Eikö meidän
aikanamme ole M salaiset pttoxet että
julkiset ja mäkiwallaiset waarydet monen,
pum sanoin, jokapHiwäistt käsityöt? Eikö
nyt harjoiteta kauhistamaa wilppiä kaupa-sa ja kansa Käynlisesä monelda, ja niil-
däkin jotka owat, suuremmasa arwosa
maailmasa? Taitaango korkiammalle ka-
dä kuin nyt meidän aikanamme on käy-
ty lähimmäisen Duomitsemisesa ja panet,
teiemiftsa, waärain ja wainollisten sano»
main uloslewittamisesä lähimmäisen wa-
hingoittamisezi ja muusa lähimmäisen sor,
lamiftsa? Eikö ne ole lukemattomat ny-
kyisten Christittyin stasa, jotka syndiä te,
kewät itsiänsa kohtaan ylönpaldisuudella
ruafa ja juomasa, laiskuudella ja li-
hallisten huwttusten noudattamisella, sa
jotka tämän alla andawat lihalliset himot
sydämmefamä ylesnosta yltyä ja wah-
wistua, joilta he sitten kuljetetaan, niin-
kuin järjettömät eläimet saastuttamaanruumistansa haureudella, sekä ulkona a-
wioMtyä että awio-saädysä eIM? Ei-
kös o'.e suurimman osan sydämmesa ja e-
lamäkerrasa lihalliset halauxet, lihan
mo, silmäin pyyudö ja tämän elämän

koreus estamäta ja hillitsemätä mallan
päällä, niin että niisä itjiansä huwitel-
laan, ja sen perään pyöritään kuinga ne
mahdettaisiin saada täytetyixi ja tydyte-
lyifi? Sanalla s'Noin: Se kansasyndy-
nyt turmellus, se kirottu juuri, Perisyn-
di, on enimbäin Chrisiittyin tykönä täy-
desä woimasa ilman että se wahlndäkään
olis tukahutettu ja sen woime kukistettu.
Akk Kalliisti lunastetut sielut! Näin pa-
ha on aika myös meidän elämämme päi«
wina. Näin sopij walitettnwasti nieidän
päiwijmme st mitä Pawali on edeltäkä-
sin ennustanut wijmeisistä päiwistä 2 Tim.
3:1-5- Oj siis mikä häwityren knu-
histlls on tungemmt meidän elämäkerta-
amme, meidän, joiden kuitsngin pidaiS o,
lemaan HE'°ran hengellinen Tcmpeli, inei-
dän, jotkaKasteesa olemma pyhitetyt Her-ran asumasijaxi! Nain surkiasti on se
hywä meidän seasamme kukistettu ja se
kuin paha on, meidän tykö nämme ylös
rakettu ja woimaan saatettu, sitte kuin
helwetin häijy hengi perkele karkais mei-
dän Esiwanhembaimme päälle, ja wjelä
jokapäiwH „kje?tää meitä ymmbärins,pi-
„täin suurta wihaa, cjeten wa-
„han aikaa oleman.,, 1 Pet-5:8. Ilm.Kirj. 12: 12. Meidän Aikamme ou pa»
ha myös

2) „Sen Kylmäkiskoisunden, stn
„ylönkatseen, ftn hitauden suhteen, jolla
„lumalan armo lesuxesa Christuxesa kotz-„dataan,„ jonga oikian käyttämisen ka-
utta kuitengin taittaisijn tulla pelastetuin
siitä kauhiasta syndi.menosia josta nyt on
puhuttu ja siitä rangaistuista kuin silla
on myötänsä. Kumga Harmat owat ne
jotka uikein peräänajattelewat ja halulli-

sesi, hywaxensä käyttämät sitä Jumalan
plilsewuotawaista armoa, jollaHän „niin

„on
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'„on maailmata rakastanut että Hän on
„andanut ainokaisen Poikansa,, Joh. 3:
16. Kuingas monda tätä wastaan löy,
ty niitä, jotka kylmäkiskoisuudesa ja y-
lönkatseella katselemat Icsnxen täydellisiä
sowmdo-uhria ja Hänen halultisuuttans
että auttaa meitä meidän sjelumme hä-
dästä; jotka „Inmalan Pojan jalwoilla
„tallaawat ja Testamentin weren saastut,
„tawat?„ Eikö niitä ole monda jotka, !i-
-halliscsa suruttomuudesa ja häwyttömän
syndijuorunsa alla, luottamat lesuren lu-
nastuxeen ja tekemät niinmuodoin lesu-
xen synnin palwsliari? Elkö niitä ole
monda jotka kylmakiskoisuudella, tottele,
mattomuudella ja hitaudella kohtaamat Im
malan armollisen Kutsumisen, jolla Hän
pyytää wetää heitä lesuzen ansion osalli-
snuteen; jotka andawat Jumalan koko
päiwän kokorraa käsiänsä heille niinkuin
tottelemattomalle Kansalle? Eikö niitä
ole sangen monda jotka wapOehtoisella
waftahlikoisuudella sotimat Jumalan en-
nattäwäistä ja ylöshirattawäistä armoa
wastaan Hänen käändäwäistä, wanhurs-
kaaxitekewaistä ja pyhittäwäjstä armoan-sa wastaan; jotka „kalsowat ylön In-
„malan hywyyden,kär.siwäisyyden ja pit-
„kämjelisyyden rikkauden eikä tjedä että
„lumalan hywyys wetää heitä paran-
„nuxeen„ Rom- 2: 4. Ol Kuinga mei«
dän aikamme on sentähden paha! Oj
mikä hirwiä häwitpxen kauhistus meidä»
seafamme on, joka mm aiwan on poisot-
tanut ihmistldä toimen ja peraänajatnxen,
ettei he enstngaän pidä huolta heidän kuo-
lemattomani sjeluinsa pelastuxesta, joka
luitengin heillä on altisna Jumalan ar-
mosa ja lesuxen lunastuxesa! Tähän ty-
götulee että meidän aikamme owat pahat:

3) „Sen monellaisen rangaistuxen
//suhteen, me cmmä taida muuta kuin

„sekä hengellisesti että ruumiNisesti odottaa',
„s?n jo mainitun hirwiän synkin melan
„za armon ylönkatseen tähden.,, Me em-
mä taida kjeltää että Hsrra sjM ja tääl-
lä, Moin ja tällöin, on andanut meidält
nähdä ja hawaita mikä surkeus synnin
myötä seuraa. Han on kaiketi mjekkan-
sa ceroirranur ja jourftnsa jännittänyt ja
tarkoittaa. Kuitengin ei han wielä tä-
hän asti ole paljo muuta kuin tarkoittanut;
Mutta jos me emmä palaja niin hän
myös panee hänen jännitetyn ja tarkojtta-
waisen joutsensa päällä „furman nuolet
„ja walmistaa wasamansa
Psal. 7: 14. Emmäkö me ole saa-
neet kuulla soria, jn sanomira sodista;
emmäkö me ole hawainneet kansan kan-saa rvaastan nouseman ja waldakunnan
walvakundaarvastaan, ja että rurro rauri
on culluc ja nälkä ja maan järistys mo-
neen palkkaan, niinkuin Icsus puhun e-
dellä meidän Ewangeliumttamme? Tämen '
siwusa mahtaa ainakin meidän omatnn-
domme muistutta meille lesuren sanat
toisefa paikaja: Wättä te paranna teirän»
ne, min te kaikki niin hukkaan culecca,
Luk. 13: z. Meidän syndimme owctt ka,
sonneet meidän päämme ylitse ja meidän pa-
hattekomme ulottumat hamaan taiwaascen
asti. Jumalan pyhyyden ja »vanhurs-kauden me tunnemme. Emmäkö me sijs
mahda peljätä, että se Jumala joka ei
anna itsiäns pilkata, Gal. 6:7, „pu-
„yaldaa wihansa tulen meidän lekaamme
„niin että me hauen hirmuisuudensa ahjo-'„sa sulaamme. Hef. 22: 20.21. Ninä lulenettä Herra tiijdcn monen meidän seasamme
olewain wiottomainja pjcndcn lasten tähdenjotkaei wielä tjedä eroitiaaoikiata kättä wa-
semmasta: niiden harmain tyalittuiden ry-
häinsä tähden, jotka heidän palamilla rukouMcmsaja hartailla kyyneleillänsä ikaäffuinB owat
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omat sitoneet hänen kosto, kätensä, on näin
kauwan kärsinyt meidän Jumalattomuut-
tamme. Akk että me käändäisimme mei-
tämme niinkauwan kuin wjelä aika on!
Jos ej se tapahdu, niin Herra sanoo mei-
stä niinkuin muiuen Juvalaisista: „los
»Moses ja Samuel seisoisit minun ede-
ssäni, niin ei minun sydämmeni olis sit-
„tsngään tämän Kansan tygö: aja hei-
„lä pois minun edestäni ja anna heidän
„mennä.„ ler. 15: 1. Multa kuingas
meidän silloin käy, kosta Herra ajaa mei-
dän pois edestänsä ja andaa meidän men-
nä? O sentähden Herra, armollinen ja
pitkämielinen ja suuresta hywyydestä! An-
na meidän nykymen paha aikamme lyhet-
tää, että, jos mahdollinen on, kaikki mah-
daisit tulla saaletuixi Sinun totiseen tun-
doos, Sinun yhteytees ja Sinun autuu-
tes! Kosta nyt ajat owat nain pahat niin
katsettamme sen jälkeen kuin Ewangeliumi
sn tilan andawa

lälkimaisesä Osasa
meidän picä cäsä pahasa a-

jasa oikein käyttämään mettämme,
että me mahdaisimme säilyttää meidän
solumme niinkuin saaliin, sijtä muutoin
edesäseisowaisesta turmelluxesta.

i) Rakas sielu! peräanajattele mis-
tä pahar ajat rulewai. Alä Jumalala
niiden tähden syytä. Hänen PyhYYden-
sä kauhistuu kaikkea syndiä ja pahuutta,
ja niinmuodoin ei saata edesauttaa paho-
ja aikoja. Ei Hänellä myös ole yhtäkään
humitusta ihmisten waiwaamisesa. Ala
myss lykkää koko syytä muiden ihmisten
päälle, ehkä meidän täytyy tunnustaa,
että ylhäisten jawoimallisten pahat esimer-
kit paljo turmelemat loisten ja alhaisim-

bainmjeliä ja tapoja, ja että he saattamat,
heidän asetuxillansa, olla syyt moneen wai'
maan ja onnettomuuteen. Pistä kätes o«
maan powees. Opi tundemaan oikein o,
man sydammes pahuus, oma jumalaloin
menos, että sinä myös niinmuodoin mica-sas olet edesauttanut meidän aikamme pa-
huutta. Jeremias sanoo tästä: ~Mixi ih-
„miset nurisemat eläisänsä? Nuristoon jo-
„kainen syndejänsci wastaan.,, Wal. Wirt.
3: 39.

2) N)aro itsiäs, ettes ajan pahuu-
delda wjerellyri rulis. Fesus waroittaa
Sanankuulioicans ettei heidän pitänyt an-
daa niiden yles nousewain määräin Chri-
stusten ja wääräin Prophetain wjetellä
itsiäns pettäwäisen spin ja ptttollisten ih-
metöiden kautta. Älä sinäkään, Rakas
Sjelu! anna wjetellä itsiäs tawallisten e»
li wasta ilmestywäin epäluuloin, ej myös
yhteisten pahain tapain kautta, jotka osot-
tawat Jumalattomuuden, wääryyden, yl-
peyden, ylöllisyyden ja tunnottomuu-
den. „Ej sinun pidä ustomaan wal-
„hetta, eikä seuraamaan joukksa pahuuteen,,
sanoo Herra 2 Mss. Kirj. 23: 1.2.
„Nlä waella jumalattomitten neuwosa,
„älä seiso syndisten teillä, äläkä istu ku-„sa pilkkaajat istumat.,, Psal. l: 1. Seu-
raa tätä wastaan Noan esimerkkiä joka
oli hurskas ja waka mjes ajallansa, ja
eli jumalisesti. 1 Mos. Kirj. 6: 9.

z) 2.ue, kuule ja tutkistele wirjästi
Jumalan Sanaa. leslzs johdatti Sa-
nankuulioitans Danielin ennusiuxen tygö.
Anna sinäkin Rakas Sielu! Jumalan
Sanan olla walkeuden sinun jalwoilles ja
kyntilän sinun ttllläs. Ol i sij ä näke-
mään Jumalan uhkauxet syndisiä ja jui
malattomia wastaan; Hänen lupauxensa

ja
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ja wakuutuxensa, jotka hän on andanut
mM jotka Jumalala rakastamat. Ota
Jumalan Sanasta esimeckkcja, seurataxes
nijtä jotka ilman wirhttä ja wakaisesti wal-
daneet owat. Ota myös waari nijstä Iu»
malan' scmasa seisomista esimerkeistä, <joija
nähden kuinga Herra rangaisee jumalat-
tomat ja kuinga pahantekiät hukkumat syn-
neisansä. Mutta erinomattain kokoa Iu«
malan sanasta itselles peiustcttu ja cläwä
tjeto Jumalan wijsaasta ja rakkaasta lai-
tosesta jonga Hän on tehnyt sinun mene-
tetyn autuudes ylesrakmdamisesta, ja
sijtä tjestä jolla sinä taidat auluudesta 0-
sallisexi tulla.

gö; Hänen haawansa owat sinulle täydel-
linen ja wakainen pakopaikka, jola sinä
taidat kaiketi säilyletyxi ja suojelluri tulla.
Hän on walmis sinua wastaanottamaan;
Joka -Hänen rygonsä tulee, sitä ej Hän
heitä ulos Ioh. 6: 37. Ei sinun myös
tarwitse etsiä Händä eikä Rorwesa eikä
Kammiosa nijnkuin EwaNgeliumisa seisoo.
Sinä löydät hänen Sauasa ja rukouxen
alla, millä paikalla ja millä ajalla sinä
ikänäus Häuvä etsit-

5) Nijnkuin Iesus opetti Sanankuu-
lioitans rlckoilemaan ecrei heidän pakon-sa olis tapahtunut talwella eikä Sab-
bathina; Niin rukoile sinäkin että jos
Herran Kosto-duomiot ei taida kokonans
tulla esietyixi ja pidätetyin/ että he kui-
rengin mahdaisit tulla ljewitetyin ja wä-
hetyiri. Rukoille myös että sinun ja mui-
den Christittyin parannuxcn kilwoitus,
sinun ja muiden pako ja siirtyminen maail-
masta Jumalan ja Wapahtajan tygö mah-dais ljcwitettää sm jälkeen kuin Herran
wijsaus ja rakkaus hywäxi löytää.

4) „Iouduta itsiäs sydämmen ja e<
>,lämäkertas kansa pakenemaan wijwytte-
„lemätä ja erkaumaan ajan pahuudesta.,,
Jos Iesus Ewangeliumisa kijrehtij Juva-
laisten pakoa sen edesä seisoman onnetto-
muuden ja häwityxm edestä; niin on to-
tisesti sinulle rakas sjelu tarpeellinen että
aikuisin, aikuisin, kaikkein kijreimmästi
wälttää sitä häwityxen kauhistusta joka si-
nun on hengellisellä lamalla piirittänyt;
sinulle on tarpeellinen että »välttää sitä tu-
kemaista wihaa, sinun eoesästeisowaista sje-
lus-waaraa. Pakene sentähden Wapah-
tajas waroituxen jälkeen N)u«reUe, no-
sta silmäs, se on, sydämmes halut, mä-
kijn päin joista sinulle apu tulee se on
Jumalan rygöjoka taiwaisa asuu. Psal.
121: i. 123: 1. Nijnkuin Juvalaisten
piti paeta ilman että se joka katolla oli
sai astua alas ottamaan jotaan huoneestans,
ja ilman että se joka pellolla oli sai pa-
lalta waatteitans ottamaan; Niin pakene
sinä myss hengellisellä tawalla ilman et»

6 Ia wijmmeiseri, nijnkuin Iesussurkuttelee nijtä jotka, sillä tulemalla mur-
heen ajalla, olit raskaat ja imettiwät,
niinmuodoin kuin pakeneminen olis heille
senkallaisesti tilala waiwaloinen ollut;
niin kauna sinäkin kansakärsiwällistä,
laupiasta ja arvullista sydändä nijtä koh-
taan jotkaajan pahuuden kautta owatjou-
tuneet johonguun, yhteen eli toiseen ah-dingoon jaraadollisuuteen- Tähän Apo-
stoli Pawali myös siima kehoittaa, kostaHän sanoo: Irkekäär irkewäisten kansaRom. 12: 15. „Muistakaat sidotulta,

täs sekoitat itses maailmaan /a elämän „nijnkuin te heidän kansana sidotut olisit-murheisijn; pakene, poiskjeldäin maailma; „ta; ja nijtä jotka murhetta kärsimät,
ja maaliset kappaleet. Pakene Iesuxen ty- „nijnkuin te itse wjelä lihasa olisitta.,,
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Hedr. 13: 3. I« Apostoli Pjetarl: „Ol-
„kaat kaikki yrimieliset, ynnä kälsiwäiset,
„pitäin weljellista rakkautta
„laupiat, ystanMiset.,, i Pkt. 3: z.

Päätös.
Alkoon tämä nyt sanottu meidän wel-

wollisuudestamme että oikein käyt-
tää meitämine pahana aikana. Oppi-
laat nyt rakkaat sielut! olemaan oikein
huoldapitawäiset sen pian kuluwaisen mut-
ta kaWn ajan oikiasta käyttämisestä! Op-
pikaat walnnstamaan teitänne ajallansa,
Mlck aika on paha. Nlkäat sanoko: Kyl.
iä wjelä on aikaa, kyllä minä wjelä en-
nätän käändya lumalsn tygö. Ajatel-
kaa!, että jos aika nyt on paha, nijn tai-
tamat wjelä sittekin pahemmat päiwät lä-
hestyä; Teille saattaa kijruhlaa kjusauxen
yetket, wainon hetket, wjetellysten hetket,
ja kuka tjest, itse kuolemangin hetki saat-
taa olla likellä kyllä. Sentähden o Syn-
dinen käy:a hywäxes se hetki jona sinä
wjelä tunnet Jumalan Hengen kolkmta-
misen.,,N!ä wilwytä katumustas sijhen asti
„kuin sinä airaari tulet, mutta paranna
„sinus kostas wjelä syndiä tehdä taidat.

„Ala wijwyta hywäri tulla, ja älä wij-
wytä katumustas kuolemaan asti.,, Syr.
13 : 22.23. Ne jotka lawioisa maalisi,sa askareisa, Ammateisa ja elatuxen mur-
heisa owat affaroitsemaiset, ja joilla nijn«
muodoin mielestänsä on wähän aikaaa et-
tä panna altijri lumalisuuden harjoi-
tuxijn pitäköt crinomattain huolda sijtä,
että maalisten kappalden ja etuin hyljää-
miselläkin, saada ostaa jatakaisin lunastaa
sitä muutoin hukkaan menewätä aikaa,
ja käyttä sitä sjeluinsa hywäxi. Ne jot-
ka kaikellkallaisisä huikeudelewaisifa ja syn«
disisa huwiturisa aikaa wjettäwät, ajatel-
koot penään, kuinga he sen saattamat e-
deswastata sen wcmhurstaan Duomarin
edesä- Tutkikoon iokainen sitä, että niin-
kuin aika käytetään, niin on myös ijan-
kaikkisuus olema taikka onnellinen eli onne-
loin. Jumala lesuren tähden, andakoon
meille kaikille armonsa, että Ehristitlisel-
lä taitawaisuudella käyttää meitämme pa-
hana aikana, sen psälle että kaikki aiasa
kohtaawaiset tapauxet mahdaisit „meille,
nijnkuin Jumalala rakastawaisille ynnä
~parhaaxi käändyä!,,, Mom. z: 28.
Amen.

27 Sunnuntai Kolminaisuuden Paiwasta
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Pijnas Ansioll' minua tue, kuin parandan on sielun haawat: Nljden
seas nimeni lue, jotka Taiwaan ilon faawat. Iloon sisälle minua
wje/ Pyhäis kans kijtän Sinua siell, ja woiton wirtta weisaan.
N:o 402.6.

Ra-
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häät owat tulleet ja senHT emändä walmifti itsensä- Nämet
sanat kuuli Johannes, lesuxen A-

postoli, ja Ewangelista, muinen ilmesty-
xcsä, ja oli hänen mielestänsä juurituin
ne olis tulleet puhutuin „paljon Kansan
„aänellä, ja nijnkuin suuren wedeu ää-
„nellä ja nijnkuin suurten Maisten äänel-
lä: Karitsan häät owat tulleet, ja Sen
„emända walmisti itftns.,, Kirj.
19: 6, 7. Näi>a sanoisa waarinötamma
me että Johannes kuuli

-1) Karitsan häät tulleixi. Häät ia
Muut maaliset wjeraspidot owat maailman
hekumata ja iloa rakastawaisten mjeläesiäsangen korkiat asiat. Jos nijtä heille käs<
tais jokapäiwä, niin helliä olis heidän tai-waansa, ja parembata iloa he ei halajais.
Mutta ne häät jotka Johannes kuuli tul-
leixi, ej heidän mielestänsä mitäkään maxa,
sillä ne owat Karitsan häät. Tästä ka-
ritsasta sanoi Engell Johannexellä: -Hän
on Herrain Herra ja Kuningasten Ku-
ningas Ilm- Kirian 17: 14. Johannes
näki myös että neljä Eläindä ja neljH-
kolmattakymmenda Wanhinda Istuimenymbärillä langeisit tämän Karitsan eteen,
ja hän kuuli että he weismsit uutta wirt-
tä tälle Karitsalle sanoden: „Sinä olet
„tape:m ja werelläs mcitä. Jumalalle lu-
„nastit kaikkinaisista Sukukunnista ja kje,
„listä ja kansoista ja pakanoista. Ia olet
„mtlda'n tehnyt meidän Jumalallemme Ku-
„ni'gaaxi ja Papixi, ja me saamma wal-
„lita maan päällä,, Ilm. Kir. 5:9, 10.
Näistä Raamatunpaikoista me kyllä ym-
märrämme että lesus Jumalan jg ihmi-sen Poika meidän korkiasti-lausuttu Va-
pahtajamme on se karitsa jonga Häät Jo-
hannes kuuli tullein. Han kutsutaan Ka,
ritsari, sillä Hän on Jumalalta saätly

ja asetettu sixi suurexi Sowindo«uhriri ja
edeskuwattijn nijllä lukemattomilla 3am-
bailla ja karitsoilla jotka taikka wuosittatn
eli jokapäiwä uhrattiin ja teurastettiin, en-
nen Hänen tuloans maailmaan. Tämä
Karitsa lesus, alkaa kerran pitää Häitä
Hänen Morsiamens kansa; alkaa, sanon
mmä, sillä nämät Haat alkamat mutta ei
ikänans lopu. Hänen Morsiamens owat
ussomasset Sjelut, kaikki yhteen otetut,
sillä he owat kaikki yxi Christuxen Seu-
rakunda, yx! hengeUnen ruumis. Eph.
i: 22, 23. i Cor. 12: 12 13, 22. Hei-
dän kansanb on Christus se Jumalan Ka-
ritsa täällä armon ajasa 'kihlauxisa, silla
mjn Hän sanoo: „Minä, kihlaan sinun
„itselleui ijankaikkisefti, ja minä kihlaan
„sinun ilselleni wanhurskaudesa , duomiosa,
„a?mosa ja laupeudesa. Minä kihlaan
„tosin sinun itselleni uffosa; ja sinun pi-
tää Herran tundemaan.,, Hos. 2: 19, 20.
Ustoll kautta on Hän yhdistetty heidän
kansansa. 1 Eor. 5:1?. Uskon kauttaasuu Hän heidän sydämmesänö. Eph. 3:
17. Ia koffa Hän nain on kihlannut it-sens heidän kansansa, niin saattamat h:
iloiten sanoa: Minun Mäwäni on mi-
nun ja minä hänen. Kvrk. Weis. 2: 16.
He nautitftwat heidän yljäldäns Karit-
salda kaikkia kuin heille tarpeellinen on.
Hän pitää Ehrollista heidän kansansa ja
he Hänen kansans. Ilm. Kir. 3: -o.
Heillä on Hanesä wanhursraus ja wä-
kewyys Esaj. 45 : 24. He owat Hänen
silmäteränsä Sakar- 2: 8. Hänen oma-
suudensa kansa; 1 Petar. 2: 9. Hän
rakastaa heitä, ja he rakastamat Händä.

1 loh., 4: 19, O mikä autuus tämä
on, että mc, joilla itsessä ej ole muuta
kuin syndi, jotka itse emmä muuta ole
ansainneet kuin ajalliset ja ijankaittiset ran-
gastum, tulemina Jumalan oman ja ai-

B 3 noan
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noan Pojan Morsiamexi! Kuin ussowai»
set tätä armoa katselemat ja tätä autuut-
ta tuckiwat, niin Ke tyhmistywät sen ylitse
j>, sywimnäsa nöoryydcsä kysymät Da-
widin sanoilla: „Kuinga minä maxan Her«
„ralle kaikki Hänen hywat tekonsa, kuin
„Hän minulla teki?,, Psalm. 116: 12.
Mutta niinkuin Kihlauxen päälle seuraa-
mat häät, niin Karitsa lesus 'myös wie
kerran Hänen kihlatun Morsiamens ko-
tiansa, >e on Taiwaasem, ja pitää sjellä
Häitä hänen kansans. Hän yhdistyy sjel-
lä Hänen Morsiamcns kansa senkaltaisella
siteellä jota ei enää taita rikottaa, ja sen-
kaltainen yhdesäolo alkaa siellä heidän wä«
lilläns, joka on kunnian waldakunncm kan-
sa yhteensopiwaincn. lesuxen Kihlaus
Hänen koko Morsiamens, se on, ustowai-
sten koko joukon suhteen, on kyllä rikko-
matoin täälläkin armon ajas<u lesuxella
on kaikkina aikona llstowaisia jotka owat
Hänen Mmsiamens; Mutta knitengin
taitaa maailmaa ollesa yhden ja toisen
suhteen ustewaisten joukosta, tämä kihlaus
rikottaa, ja se tapahtuu silloin koffa joku
ustowainen joutuutakasin hengelliseen kuole-
maan. Taiwaasa ei enää yxikään nijstä
jotka owat lesuxen Morsian se Karitsan
Emända, Ilm. Kir. 21: 9» tulelesuxe,
sta erottelun. Ilm. Kir. 7: 15. lesu-
xen ja Hänen Morsiamens wälillä on
myös kyllä jo täällä armon ajasa ulossa-
nomatoin autuallinen yhdesäelando; mutta
Morsiamen autuus ej ole kuitengaan wje-
lä täällä täydellinen. 1 Joy. 3: 2.
„Kosta Christus meidän elämämme il-
„moitetuxi tulee, silloin tekin Hänen kan-aansa kunniasa ilmoitetaan,,, sanoo Pa-
wali Col. 3: 4. Taiwaasa tulee lesu>
xen Morsiamen tila paljo toisellaisexi le-suxen tykönä ja lesuxen kansa. Se tai-
waallinen ustowaistcn yhdistys ja taiwnal-

litten yhdefäelando heidän yl?änsa lesuxen
kansa, kutsuman nyt Karitsan Häixi, ja
nämät Häät kuuli Johannes ilmestyxcsä
että ne olit tulleet. Johannes Kuuli

2) Eccä Rarirsan temändä oli wal>
mistannt itsänsä. Talle tjettäwäxi t<hdään
että uffowaisilla luonnostansa ej ole mi-
tään joizga kautta he olisit mahdollisti et-
tä Karitja lesus pidäis häitä heidän kan«
sans,'waan että heidän pitää olemaan
nijhm walmistemt. Hywin tämen tietää
lesuxen Morsian ne uskowaiset sjelut. He
ei ole ainoastans hengellisesti waiwaisel,
waan he tmldewat myös itsensä senkallai-
sixi. Ej hr sano: Minä olen rikas, ini-
nä olen rikastunut ja en minä mitään
tarwitst, waan he owat sydämmellisesti
sijtä makuutetut että he owat tviheliäiscc
ja raadolliftc, köyhät sokiar ja alasto-
mat. Ilm. K z: i?.IH eikö se ole nijn
kaikkein meidän kansamme? Ennenkuin
me maailmaangaan olemma pääsneet äitin
kohdusta, nijn me jo olemma syndijet-Syn-
nisä me jo siliämme: synnisa me synnym-
me. Syndi rippuu meisä eläisä ja kuol-
lesa: »vanhurskautta ei olekkaan. Kuin-
gas sijs yxikään meistä taitaa luonnostan,
sa olla mahdollinen, että Karitsa lesus
pidäis häitä hänen kansans? Meidän pi-
tää kaiketi tulemaan näihin häihin walmis-
tetuixi. Meillä pitää olemaan omana le-suxen ansio, elämä, pijna ja kuolema.
Ia katso! tässä lesuxen ansiolla on le-suxen Morsian walmisKaritsan häihin ei-
kä taida tulla hyljätyn Yljäldä. Ei, eisumgaan. ZMn täytyy kaiketi luwata
ja sanoa hänelle: Minä tulen pian: A-
men, ja hän taitaa wastata silloin pelkä-
mät ja ilolla: Nijn tule Herra lesu!
Ilm. Kir. 22: 20.

La-
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Lawiammalda saamma me tästä ost-
osta puhua Textin johdatuxen jälkeen.
Mutta edcldäkäsin auxihuutakamme luma»
laa lesuxen omalla rukouxella ja sano-
tamme nöyrillä ja hartailla sydämmillä:
Isä meidän joka tc.

Cwangeliumi, Match» 25: i-iz.
pita Taiwan Wald«k«nda oleman kyni»

V»> menen Ncitsen faldaincn, joika utitLamruns,
ja menit ulos Ma wastan. 2. Mutta wijsi heistä
oli tyhmä, ja wnss taitawata. 3. Tyhmai otit
Lampuns, ja ej Öljyä myötäns. 4. Mutta tai-
tamat otit Aljya asiians ynnä lampuin fania. s.
Kosta Mä wijwvi, tl,!it hc kaikki uneljaxi ja nu<
luit. 6. Multa puoli yönä tuli huuto: Katso M
ka tule mengät hända mastan. 7. Niin nousit
kaikki nämät Neitset. ja »valmistit Lamvuns. 8>
ja tyhmät sanoit taitamille: Andakat meille teidän
öljystän, sillä meidän Lampuin sammumat. 9.
Niin massaisit taitamat, sanodcn: Ci suinaan, et<
tei meildä ja teildä pmttuis, mutta menalt param»
Min niiden tyttö, jotka myymät, ja ostakvt itsellen.
10. Koska he menit ostamaan-, tuli Mä. Ia jot-

ka malmit olit, ne menit hänen kansans Häihin,
ja omi suljettin. 11. Wijmcin tulit nekil! toiset
Neitset ja sanoit: Herra, Herra, awa meidän e<
teem. Mutta hän wastais, ja sanoi: Totisesi sa-
non minä teille: En tunne minä teitä. iZ,Wal>
tvokat sentähden, sillä et te tiedä päiwä l,kä het»
l«e, jona Ihmisen Poika tule.

Millistt meidän pitää olemaan jos
me tahdomme olla walmijt
Karitsan Häihin.
Tämä asia on olema meidän Tutkin-

domme aine tällä erällä, ja „Altta le-
„su! ett walmijt olisim, ja wohwas uffos
„Sinun tulemistas odottaistm, kuws talp
„dot meit sygös rj ts ja oikiat <jetä niin
„ijankaikkiseen iloon mj, da, ja Amni! O
„ Herra auta! O Herra anna menestyä.,,

Tutkindo.
käymmä nyt katselemaan: „M,lli-

„set meidän pitää olemaan, jos me
„tahdsmme olla walmijt Karitsan lesu-
„xen häihin.

lesus sanoo Teltisä: „Silloin„(kuin
Hän tulee duomiotq pitämään) „pitää
„Taiwaan waldakunnan olemaan Kym-
„menenNeitsen kaldainen, jotka otit lam-
„puns, ja menit ulos ylkää wastaan.
„Mutla wijsii heistä oli tyhmää/ ja wij-
„si taitawata-,, Taiwaan wäldakunnalls
ymmärtää lesus sen Chrjstillisen Seura-
kunnan ; sen vyhäin ihmisten yhteyden tä-
ällä maan päällä. Tämän hän kutsnu Tai-
waan walkalwnnafi stllä ScurHkunnan
Pää jaKuningas on taiwaallinen nimittäin
lesus Christus joka on Isän sikiallakädellä
Eph. i: 22. Rom. 8: 34. Sm jäsenet
ja alammaiset omat taiwaallisesti mjeldy-
neet, Col. 3: 12. Sen edut ja tawarat
owat taiwaalliset, Rom. 14: 17. Sen
oppi on taiwaallinen, Psal. 8?: 2, z.
Sen jäsenillä on taiwaallmen Kansakäy-
minen, Phil. 3: 2<D. Hallitus sijnä on
taimaallinen, Psal. nc>: 2. TM Tai-
waan waldakunnasa, tasa Senrakunnasa
ej ole kaikki yhtä taitamat ja toimelliset.
Muutamat owar lesuxen sanain jalkeenl
Lyhmär. Tyhmixi kutsun lesus ne jot-
ka kyllä ustowat, owat kyllä totisesti uu-
desta-syndyneet, ei ota öliyä asti-
oihins: ei ole yxiwakaisesti sizta huolda
pitäwäiset, että Pyhä hengi armowälikap,
palden kautta heidän sydämmesäns aina
ustoa ylöspidäis, wahwistais ja enändäis:
ei walwo mjnkuin pidaio: langeawat hm«
g?ll,se'n uneliaisuuteen ja waipuwat sijhen
sywNtä: Andawat talla tawalla heidän
uffonsa lampun sammua, nijn että kuin
yljän IrMen tulo lähestyy ja heidän pi-

dais
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däis mennä ijankaikkisuuteen, nijn ej heil-
lä ole muuta jätillä kuin pimiät, sammu-
neet lamput, kuollut usto, jolla he ej tu-
le aikaan, waan heidän täyty jäädä ulos
Häähuoneesta nijmmwdoin kuin ei enää
ole aikaa että wastuudesta saada sitä ka-
dotettua elämää uskoa, ennenkuin Ylkä
tulee. Toiset täsä taiwaan waldakunna-sa eli Seurakunnasa owat wijsaat nijn-
kuin lesus sanoo- Wijsaat owat ne jot-
ka ei ainoastans ole warustetut palamilla
lampuilla, eläwällä ustolla, mutta otta-
wäl myös oljya astioihins, se on, owat
yxiwakaisesti hllolda pitäwäifet sijtä, että
Pyhä Hengi heidän sydämmesäns kätkis
ja tallella pidäis sen kallijn tawaran elä-
män usson. Kyllä se walitettawasti mo-
nasti tapahtuu, että nämät taitamatkin,
nämät wijsaat laugeawat hengelliseen une-
liaisuuteen niinkuin seisoo TextisK: Ro-
fia ylkä wijpyi, tulit, he kaikki uneli-
nixi ja nukuit; Mutta he huomaitsewat
kuitengin waaran, pyhkiwät pois unen sil-
nnstäns, alkamat jälleens walwoa sitä ah-
kerammasii, eikä salli uskonsa sammuta.
Tällä tawalla palaa heidän lampuns
jän tullesa, ja heidän ej tarwitft hätäillä,
maan menuvät Ulkää wastaan ja pääst-
ivät Häähuoneeseen sisälle Hänen kansans.
Tästä me nyt opimma

i) ~Että ulkokullatut heidän kuolleel-
la uffollans ei ole walmijt Karitsan le-,,suxen Häihin.,, Tyhmillä neitscillä Yl-
jän tullesa ei ollut muuta kuin pimiät lam»
put, se on; kuollut usko, ja sentähden sa-
noi Herra heille wijmein heidän pyytäi-
sansä Häähuoneeseen: Totisesti sanon mi-
'nä teille: N» tunne minä teitä. Niin
tvähän nyt kuin he, nijn wähän myös
me taidamme olla.walmijt Kmitsair lefu-
z-en Häihin kosta meillä on ainoastansa

yxi kuollut usko- Tämä kuollut uffo onse että syndiset, jotka ei mnne heidäl, hen-
gellistä raadollisuuttans, sydändä lijkutta-
maisella ja murtamalla wakuutuxella; wt-
ka ei tunne lesusta walaistuillc» taidon sil-
millä ja sydämmellänsä Hänesä ripu: jot-
ka sitä wastaan haluillans ja himoitlans rip-
puwat kijni maailmasa, rakastamat lihan
himoa, silmän pyyndöä ja tämän elämän
koreutta: jotka pyrkimät maallisten ja ei
taiwaallisten perään, nijden perään kuin
alhaalla owat ja ei nijden perään kuin yl-
häällä owat, että nämat, sanon minä,
tjetawät Christuxesta, pitämät totena sen
mitä Hänestä ja hänen lunastuxestans on
ilmoitettu, lohduttamat itsians lihallisesi»
suruttomuudesa Hänen ansiollans, onnsta?
wat itsillens ainoastanS ajatuxisans, ja
ymmärryxesäns Hänen ja Hänen ansions,
eli joskus, erinomattain Ripillä ja Her-
ran Ehtolliselle käydesäus, waatiwat ja
kjusaawat itsians joxikin ajaxi lesusta
halaamaan. Tämän kaiken pitämät he e-
läwäna usssna, mutta on ainoastansakuollut, ja kutsutaan syystä kuolleen, silla
ihminen ei ole talle uffolla toisen laatuinen,
toisin mjeldynyt niin kuin Hänen Juma-
lan tahdon ja sanan jälkeen olla pidäis:
ei ripu talla ustolla sydämmen pohjasta
Asuxesa kijni: ei arwaa lesuxen ristiä
suurimmat kunniaxens: ei ole enämmin
taipunut lesuxen puoleen kllin jongun
muun puoleen jonga Hänen sydämmens
on walinnut itfellens epäjumalani. Että
me tällä kuolleella ustolla emmä taida olla
walmijt Karitsan häihin, sijhen
on se syy että tällä ustolla ej tulla le-suren kansa yhdistetyxj ja osalliseri Hänen
cmsiostans. Se sotij lesuxcn »vanhurs-
kautta wasiaan että tulla senkaltaisen ih-
misen sydämmeen joka ej Händä sydäm-
mestä wilpittömästi halaa, i,oo ja janoo,

iok»
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joka ej Händä niinkuin Hän waatij, was-
taanota ja omista ja Hänesä kijniripu.
Mutta kuin ei meillä ole lesusta täällä
ennenkuin ijankaikkijuuteen tullaan, jos ej
Hän täällä jo ole kihlannut itsens meidän
kansamme ja yhdistynyt meihin nijn että
meillä olis Hänen ansionsa meidän oma-
namme, kuingas taidamma me silloin kä-
sittää ijankaikkiscn elämän, tulla Hänentaiwaallisijn häihins? Se on makdotoin.
lesus itse todistaa sen: „los ci joku mi„nusa Pysy, se heitetään ulos nijnkuin oxaja kuiwettuu, ja ne sidotaan kokoon ja hei-„tttääi! tnlecn ja palamat.,, loh. 15: 6,
Ia sentähden waroittaa lohanncZ: ~3tyt

pyfykäät Hänesä, että kosta
„Hän ilmestyy meillä olis nirwa, ctttm-
„me Hänen edesäns hariään tulisi /iä«
„nen tulemisesans.,, 1 loh. 2: 23- Tex-tistä näemmä me

2) ,/Etta se ei auta, jos meillä on
„ennen ollut elämä nffo, mutta olemma
„ilman sitä koffa lesus tulee,, Senkal-
taisina me emma taida tulla taiwaaseenKaritsan lesuxen Häihin. Tyhmillä Ncit.
selliä oli yhden ajan palamat lamput, sil-jos me panemme 3 ja 4 wärsyn mei-
dän Tmisamme rinnatusten, nijn me nä»
emme että eroitus tyhmäin ja wijsasten
wälillä oli se että tyhmät ei ottaneet öljyä
astioihins nijnkuin wijsaat teit. Sen näemmä me myös 8 w- josa seisoo että tyh-
mät sanoit: meidän lampumme sammu-war; Niinmuodoin oli heidän lampuisans
ollut öljyä ja ne olit palaneet; mutta öl«»y paloi hukkaan ylkää odottaisa ja lam,
put sammuit silloin kuin nijdcn olis pi-
tänyt palaa ja he jäit nijn u'os Häähuo-neesta. Me jotka elämme Christikunnasaelemma kaikin Kasteesa uudestasyndyneet.
Mutta se on walitettawa että Harmat py-

sywat tasa' armosa kuin he Kasteesa saa-
neet owat. Suurin osa menee jällvens
takasin endieen luonnolliseen saastaisuu-teens ja kadottaa uffon sen kalliji, ta-
waran. Wjelä enää: koffa se armosta ri-kas Jumala saa wastuudestapalauttaa jon-
gun nijsiä jotka owat särkeneet lesurensuloisen ikeen, sen ikeen kuin hcidän pääl-
lens Kasteesa laffettijn, ,nin ej kmtti wje-
lä slttengäan pysy heidän lesuxmsa tykö-
nä. He joumwat uudesta uskon haazi-rikkoon. He langewat heidän om«n huo-limattomnudensa kautta wj.lä Kerran hen«gclliseeu kuolemaan. Nällla nyt ei ole
sningaan mitään hywää sijtä että hcMkerran eli kahdesti on ollu: se elämä usso.Kosta Dawld oli kadottanut uffon, tullutjälleens synnm palweliaxi, ja oli tehnyt
pahaa Herran niin Hän oli kuo-
leman lapsi. 2 Sam. Kir. 12: 5, 7. Eise muutoin saata olla muidcngaan kansajocka uffosta luopuneet owat. Samallakuin usso herkiää, samalla myös lesusluopuu sydämmestä Hänen Ansionsa osal-lisuuden kansa. Hän ei taida wäkisin a-sua sen tykönä joka uskottomuudella Hä-nen poistarkottaa tyköäns jaHänestä luo-

. joka ej tahdo Händäpltaa tywnans, waan awaa sydä,nmenssynnille, saastaisuudelle maailmaan himoille
ta Belialille asumasiaxi. Christus ja Be-lial ei sowi yhteen, 2 Cor. 6: 15. ja meolemma kuulleet että jos ei asu mei-sa nun että meillä olis Hänen ansionimndän omanamme, niin emma' me s.wtcit"'w"aseen Karitsan HHjhm päästä.Temsta näemmä me

3) Että „jos me tahdomme olla wal-„mm Karitsan lesuxen Häihin, niin pi-z,taa meidä» Karitsan lesuxen tttllssa o-,,lemaan elämällä uskolla lahjoitetut ja
„wa-
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„warusstetut.„ Textisä seisoo että ne jot-
ka walmijr olit (joilla oli palamat lam-
put) menit Wjän kansa Häihin ja owi
fnljetrijn. Niin se käy meillengin että
jos meillä Mjan lesuxen tullesa on usta
joka on eläwä, niin me tulemma Hänen
Häihins, Tmwaan autuuteen, niinkuin
ne jotka olemma Hänen Morsiamens. Tä-
mä eläwä usso ei ole luonnon ja ihmisen
oma työ. Se on Jumalan Hengen wai-
kutus sjelufa ja sydämmesä. Se seisoo
sijnä että katumainen ja syndeinsä tähden
hätäynyt sielu on sydämmen pohjasta wa«
kuutettu sijtä että lesus on ainoa ja tä-
ydellinen juuri hänengin Vapahtajansa:
että tämä sjelu sentähden ei tahdo tjeta yh-
destäkään muusta sowittajasta Jumalan
kansa, kuin ainoastans lesuxesta: että hän
lähtee turwallisesti, ehkä monasti ei ilman
pelkoa ja »vapistusta, sydämmen himoilla
ja haluilla lesuxen tygö, halaa ja ikäwöit-see Händä, isoo ja janoo Händä jaHä-
nen wanhmskauttans, andaa itsensä Hä«
nen halduuns, wastaanottaa Hänen omis-
taa itsellens Hänen ja sen wanhan Si-
meonin kansa syleilee Händä. Jolla nyt
tämä eläwa usso on lesuxen tullesa, se
sn walmis Karitsan lesuxen Häihin; Ei
niin kuin tämä uffo oliS niin kallis kap-
pale itsesäns, että lesus sentähden uffo-
waisensa taiwaallisijn häihinsä kuljettais.
Ei, ei mitengään. Jos niin olis, niin
me tulisimme autuixi töiden kautta, silläusso on työ, sielun ja sydämmen työ, lu-
malalda »vaikutettu ja matkaansaatettu.
Se elämällä uffolla lahjoitettu sielu on
wacm walmis ijankaikkiseen elämään, Ka-
ritsan häihin sisällekäymään lesuxen Am
siou kauna ioka uskolla omisteta»; sillä
hän ou osallinen

i) lesuxen kärsimisestä jakuolemasta.
Että olla tästä lejuxen ansiosta osallinen,

on wälttämättömästi tarpeellinen, jos ei
meille lesuxen tullesa pidä pahoin käy<
mään. Me olemma syndiwelan alaiset,sen welan , joka on kymmenen tuhatta lei-
wistää- Matl). 13: 24. Jos ei tämä
welka ole sowitettu kuin lesus tulee, niin
me olemma onnettomat. Karitsan häiden
toiwon sijaan ei ole meillä silloin muuta
kuin hirmuinen duomion odotus ja tu-
len kijwaus joka wastahakoiser syöpä on.
Hebr. ic>: 27. Me annetaan silloin he!-
wetin pöwölin haltuun ja heitetään hel-
wetin syngiään tornijn. O Kuinga tar-
peellinen sentähden on että meidän wä-
limme Jumalan kansa on selwä lesuxen
tullesa! Meidän welkamme pitää kaiketi
olemaan sowitettu ia andeexi anneltu en,
neukuin täältä tulee lähtö- Mutta tä-
mä ei tapahdu, jos emmä me ole osalliset.
lesuxen kärsimisestä ja kuolemasta. Pii-
nallansa ia kuolemallansa Hän on meidän
syndiwelkamme maxanut, ja Jumala ly,
dyi tähänmaxoon sillä Hän herätti Häneil
ylös ja päästi kuoleman kuvuista. N-
post. Tek. 2: 24. me sentähdensaamme tämän lesuxen nwxon pijnan ja
kuoleman meidän omaxemme uija meidän
syndimme meille sentähden andeexi anne-
taan, ja mitäs me sitte tcuwitsemme pel-

.jätä? Kusa syndi on andecxi annettu,
sijnä myös ei ole enää synnin rangaistu-
xella sijaa. Ei taida meille sentähden Il-
jan lesuxen tullesa pahoin käydä koska
me Hänen pijnafians ja kuolemastans 0-
lemma osalliset. Se elämällä ustolla lah-
joitettu sjclu on osallinen

2) „Sutä lesuxen Ansiosta kuin
„on Hänen Wimhurskaudensa. „ Että
tästä Wanhurskaudtsta olla osallinen on
wälttämättömästi tarpeellinen jos meille
lesuxen tullesa pitää hywin käymään,
niin hywin, että me sijhen taiwnalliseen

.Hää-
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Häähuoneeseen siMe pääsemme, Karit-san Häihin. Jos meidän pitää Taiwaa-seen tulcmaan, niin meillä pitää olemaan
täydellinen wanhurskaus, se on; Lain pi-
tää saamaan meildä täytensä, kaikki sen
kjellot ja käskyt, heidän Korkeimman
angaruudensa jälkeen, pitää olemaan me-
ildä täytetyt, ilman yhdengään ainoan
welwolllsuuden laimilyömistä. Tämä waa-
dittijn jo luomiseja autuuteen, sillä asia
on perustettu Jumalan pyhydcsä ja wan-
siurstaudesa, eikä Jumala ole taitanut
sitte »nuuttua, ettei Hän langemisen jäl-
teen enää huolistaan Lakinsa jälkeen ky-
syä. Match. 19: 12. Luk-10:28. Mut-
ta slkk! ongos meillä woimia että täyt-
tää tätä wanhmskautta? Paratkoon Ju-
mala! olisit ue meillä jos emmä me oliS
langenneet sondiin; mutta nyt langemisen
jälkeen on se meille itselle mahdoloin että
täyttää Lakia. Me olemme nyt „kaik-
„ki saastaiset ja kaikki meidän wanhurs-
„kaudemme on niinkuin saastaineu waate<„
Esai. 64: 6- „Ei ole kengäan wanhurs-
„kas, ej yrikään- Kaikki olvat: poikenneet
pois ja ynnä kekwottomixi tulleet ei ole
„yhtä joka hywää tekee, ei yhtäkään:
„jokainen suu pitää tukittamaan, ja kai-
hten maailman pitää Jumalan cdesä wi-
„kapään olemaan.,, R0m.5:10,12,19.
Suurimsiaingin Jumalan Pyhäin täytyy
rukMa Dawidin kansa: „Herra älä käy
„Duomiolle palwelias kansa, sillä ei yri-
„kään eläwä ole waka sinun edcsäs.,, Psal.
343: 2. Kuingas meidän nyt siis pnäa
pääsemään Taiwaaseen ja tulemaan Ka-
ritsan lesuxen Häihin? Täydellistä «van-
hurskautta meildä waaditaan ja sitä me-
illä ei ole. Kijtos Jumalan! Meillä on
yri weli joka on täyttänyt Lain täydelli-
sesti meidän edestämme. lesus Jumalan
Poika/ joka meidän luondomme päällen-

fä otti, on sen tehnyt. Hänen „sydäm-
- „mesa'l!s oli Jumalan Laki ja Jumalan
l „tahdon teki Hän mjelelläns.,, Psal.42:
' 8, 9- Tämän lesuren Lain täyttämi-
> jen eli täydellisen wanhurskauden pitäH
> mcillä olemaan omana. Kuin se on me-
' illä, niin me sen kautta clemma täydelli-

, ftsti wanhurskaat Jumalan silmisä niin tä-
ydellisesti kuin itse lesus on; Muutoin ei

, ikänäns- Tästä me nyt sen näemmä että
lestäen wanhurskaus on meille walttä-

! mattömäsii tarpeellinen jos Icsuxen tulle-sa pitää meille hywin käymään ja jos
meidän taiwaaseen pääsemään piiää.
mä wanhurskaus kutsutaan autuuden wa-'
acceixi, Esai. 61 : ia. ja Hääwaatteipi
Matth. 22: 11, 12. Me emmä taida
sentähden käydä autuuteen sisälle, tulla
Karitsan Hsuxen häihin, jos me emmä nä-
illä waatteilla ole wälttämöttömästi puete-
tut. Muisa waatteisa ei mahda kengään
yrittäättään. Onnettomat ne, jotka omin-sa räpäleisäns aikomat päästä sisälle, mi-
nä ajattelen: jstka omalla wanhurskau-
dellans luulemat saattamansa päästä tai-waaseen. He pettäwät kaiketi itsensä ja
saamat kyllä niinkuin tyhmät neitset sul-
jetun owen takana huutaa: Herra, Her-

ra awaa meidän eteemme; MMta Her-ra wastaa ja sanoo: „Tolisesii sanoil mi-
„nä teille: en tunne minä teitä?,, Ntt!
että me jotka tjedämme lesuxen walmis-
taneen meille autuuden waatceet, Hää-
waatteet, wanhurskauden hameen, olisim-
me kaikin tällä pugulla werhotttut! Ei
tarwitsis meidän silloin peljätä että owt
suljettaisiin meildä niin ettemmä mc pää-
sit Karitsan iloisijn Häihin. Icsus tun,
dis kaiketi omat »vaatteensa ja ej taidais
meitä hyljätä, kosta me niillä olisimme
puetetut. Niinkuin Jakob sai sjunauren
läldäns kossa hän wchens Esaun waat-C 2 teil-
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teillä meni edes hänen tygöns; 1
Kir. 2?: 15, 27. Niin »ne myös peri-
simme s,unauxen ja emme hyljättäis au-
tuudesta jos meidän weljemme lesuxen
«vanhurskauden waatteet olisit meidän pä-
ällämme Hänen tullesans.

Nyt tästä lesuxen Ansiosta saattaase eläwä usko ustowaisen sjelun osallisexi.
Se Yhdistää sielun lesuxen kansa, sen le-suxen kansa joka pijnan ja kuoleman on
kärsinyt meidän edestämme syndein maxo-
fi: sen lesuxen kansa, joka Jumalan
Lain on täydellisesti täyttänyt meille täy-
dcllisexi »vanhurskaudexi. Ia kuin me
Hänen kansansa tulemma yhdistetyin,
niin me tulemma samalla myös osallsiixitästä Hänen ansiostanS, sillä yhdistys tuo
myötänsä osallisuuden ja niin se on tä«
säkin. lesuxen piina ja kuolema jaLain
täyttäminen eli »vanhurskaus tygöluttaen
ja tygöomisietaan meille lumalalda, an-
netaan ja lahjoitetaan meille. Sentäh-
den saatti Pawali sanoa: „Me olemma
„Christuxesta osallisixi tulleet, joSme muu-
„toin sen aljetun uston loppuun asti wah-
„wana pidämme.,, Hebr. 3: »4.

Mutta nyt tulee meidän wjelä tjeta
Kolme tähän kostewata Asiata.

i) Tämä eläwck ufto jolla meidän
lesuxen tull?sa pitää olemaan »varustetut
jos me tahdomme Hänen Ansions kautta
olla walmijt Karitsan Häihin, „ei löy-
„dy muiden kuin niiden tykönä jotka tun-
„d.wat synnin ilkeyden ja kadottawaisen
„woiman jakokonansa epäilewät siitä, että
„omilla nwimillnns saattaa Jumalan wi-
„haa »välttää ja armoa saada.,, Niinkau-
wan kuin syndi ei ole ilkiä mjelestä ja se
ei käy syndisen sydämmelle että hän Ju-
mala»/ sen armian Jumalan on sylme-

illä «vihoittanut, sen laupian lesuxentyköä synneillä itiens eroittanut, sen hy-
wän Illmalan Hengen murheellisexi saat«
tanut: niinkauwan kuin hän ei ole oikein
särjetty sydämmefä ja ahdistettu: niin-
kauwan kuin hän ei huomaitse että hän
synnin kautta on helwetin äärellä: niin-
kauwan kuin hän panee uffallurensa it«seens, omiin töiyins, omaan ansioons,
omaan mahdollisuuteens, niinkauwan kuin
hän ajattelee että hän taikka rukouxillans,
eli kyyneleiNns, eli taipuwaiftlla sydäm-
mensä laadulla, eli andeliaisuudellans,
eli Jumalan sanan lukemisella, eli Kie-
loja ripillä ja HErran EhtoUisella käy-
misellär.s, eli ulkonaisella nuhdettomuu-dellans, eli pahain himomfa wastustami-sella, ja niin edeskäsin, niinkauwan kuin
hän, sanon minä, ajattelee et ä hän näi-
den kautta taidais tulla Jumalan armo-
sta osallisexi ja ei luowu näistä kaikistaussalluxensa kansa, ei lue wahingon että
näihin luottaa; niinkauwan ei taida hän
paeta uffolla armoistuimen tygö lesurentygö, sillä hän mielestänsä ei tarwitsele-
fusta. Samalla tawaila, jos ei ihminen
uston saatua pysy synnin oikiasa tunnofa,
oman mahdottomuudensa tmmosa, hen-
gen wilpittömäsä nöyryydesä; niin ei hänpysy Hfuxen tykönä sillä hän luulee,
että hä tuulee aikaan ilman lesusta.
Mutta kuin hän näkee ja hänen oma-
tundons alati hawaitsee, ettei mikään
ole ilkiämbi kuin syndi. syndi se sata-
nan äpäre, se kauhistus Jumalan e-
desä ja wiha Fumalata w«staan: koska
hän hawaitsee aina ettei hämllä itsellä
ole mitään muuta kuin sitä jolla bän wj-
han ja kirouxen ansaitsee: kosta ban wa-
laistuilla taidon silmillä katselee aina o-
maa tyhjyyttäns, oman mahdollisuuden-sa ja omatn puutosta ja hä-

nel-
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nellä on hätä turmasta; silloin Ewange-
liumi on suloinen sanoma hänen mjeles-
täns, ja silloin saattaa hän sanoa sydäm-
men pohzasta: ,<O lefu armias, täs wai-
„wa§ mun sielun tygös tulee,
„kuins kustlt, huuton kuule! Ann ar«
„mos pisar »vuotaa, mull turwa tuskas
„tuola;„ Ia: „Kautt wirran ruskian,
~Sun weres pubiahan, mua synnin wi-
„oist wirut, kaikk sielun sido kiwut, nijt
„äla muista sillen, waan sywään sysää
~mereen<„ Nw 295: 2, 4. Tästä me
nyt ymmärrämme, että jos meidän pi-
tää olemaan walmijt Karitsan Häihin,
min pitää meillä olemaan katumainen sy-
dän, joka tundee oikein synnin ilkeyden
ja kadottawaisen »voiman, ja joka koko-nansa epäilee omista rommistansa että hän
niillä wois auttaa itsiäns. Tämä on tar-
peellinen ainoastans usson jäljestyxen täh-
den , silla jos ei meillä ole tainkallaista
sydändä, nim ei saata meillä olla elä-
»vää uskoa ja ilman senkaltaista uffoa ei
taida meillä olla lesuxen Ansiota, jolla
me walmijt olemma lesusta wastaan läh-
temään ja tulemaan ijankoikkiseen elämään.

2) „Se eläwä usko osottaa i sens
~p»)hällä ja Jumalisella elämäkerralla.,,
Niin sanoo Apostoli Pawali että usko
rakkauden kaurra työrärekee Gal. 5:6.
se on: tläwällä uffollaon se myötä, et-
tä ihminen elää rakkaudesa Jumalaa ja
lähimmäistä kohtaan, ja niinmuodoin ry»
hyydesä, puhtaudesa ja «vanhurstc.udesa.
Ia kuingas on se mahdollinen, että me-
illä olis usko jolla me lesuxen kansa 0-
lemma yhdistetyt, ja me yhtähywin eläi-
simme synnisa? Icsus on tullut ei aino-
nstans toimittamaan meille syndein an-
decxi saamista ja «vanhurskautta joka Ju-
malan edesä kelpaa, waan myös „lunas-
„tamacm meitä wiholllsten kädestä että

„meHändä Helkämätä palwelisimme, py-
„hyydes ja wanhmskaudes kaikkena mei-
„dän elinaikanamme. „ Luk. i: 74, 75.
Kuin me sentähden Hänen kansans us-
kotta tulemma yhdistetyin ja meidän fyn-
dimme owat meille annetut andcixi; eikö
meidän pidäis Hänestä saada mjeldä,
halua ja woiman että wacldaa Haral-
le kylmäten? Koffa me ustolla yhvistym-
me I suxen kansi, niin me Hänen an-
sionsa kautta olemma walmijt Karitsan
Häihin, sijhen taiwaallifeen elämään; ei-
kö meidän siis samalla pidäis lesuxen
yhteydesä muuttumaan mjelesH ja sydäm-
mesä ja elämäfä ja waelluxesa, sillä tai-waascen ei soata kuitengaan mirään sa-
astutrapaa sisälle rulla. Ilm. Kir. 21:
27. Pyhyys ja wanhurhkaus on t>i<waasa wollan päällä, ja kosta me olem-
ma taiwacm perillisin tulleet itsetyösa sen
lesuxen kautta jokauston kautta meisti asuu,
eikös meidän saman Ii suxen knuta pidäis
siis tulemaan Kohta myös taiwaailisesti
mjeldyneixi ja alkamvan senkaltaista me°
noa täällä jota me taiwaasa saamme rir«
kittaa? Ia nsin se myös käypi, sillä le-sus sanoo: „loka minusa pysyy ja mi-
„nä hänesä, hän kandaa paljo hedelmä-
„tä.„ loh. 15: 5. Näin tekee uffo mei-
dän pyhixi ja jumalisin, sen kautta ettäse yhdistää meidän niinkuin oxat lesuxensen hengellisen wiinapuun kansa. Ia
koffa se nain on, niin näemmä me taas
tästä „että me emmä taida olla walmijt
„K riisan lesuxen häihin jos me emmä
„elä pyhydesä ja jumalisuudesa.„ Syy
tähän ei ole se, että me meidän pyhällä
ja jumalisella elämällämme tairoaaseen pää-
semme. Siihen se ei kelpaa, eikä mikään
muu kuin lesuxen »vanhurskaus; Mut-
ta se on kuitengin tarpeellinen niinkuin
wälttämätöin elämän uston hedelmä. Sil-
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lä jos ei meillä sitä ole, niin ei meillä
ole cläwää ustoa ja joS ei meillä elämää
ustoa ole, niin ei meillä ole Hsuxen An-
siota jolla me taidamme olla walmijt le-
susta wastaanottamaan kosta Hän tulee
Morstandans Häihins noutamaan.

3) Se eläwä usto tairaan kadoteta
taa. Että näin ei mahdais käydä, sen-
tähden pitää meidän walwomaan niinkuin
lesus kässee Ewangeliumisa: „Walwo-
„kaat, sillä ette tjedä päiwää eikä het-
„kee jona ihmisen Poika tulee.,, Wal-
womaan pitää meidän hengellisesti, ja
sijhen tarwitaan että meidän myös pitää
waroin ja taitawasti sitä ruumiillistakin
unda naulitsemaan. Walwomaan pitää
meidän niin että me wisun huolen kan-
namme meidän sielustamme: niin, että
me Pyhän Hengen jokasäiwäisen johda»
tuxen alla Käytämme tarkasti niitä «vä-
likappaleita joiden kautta meidän uskom-
me taitaa wcchwistua ja me ustolla le-
suxtn yyteydesa järkähtämättöminä pysyä.
Emma me tjedä aikaa, emmäka hetkeä
milloin ihmisen Poika tulee, milloin yl-
kä lesus tulee. Täsä tarwitaan sentah-
den «valppautta ettei usso mahdais sam-
mua ennen lesuxen tuloa. Ia näemmä
me taas tästä, että jos meidän pitää s-
lemacm walmijt Karilsan häihin, niin
meidän pitää olemaan ivalppaar. Tä-
mä waadttaan ei muun maan sen syyn
tähden ettei meidän ustomme lamppu mah-
dais sammua; sillä jos st sammuu, niin
ei ole meillä lesuxen Ansiota jolla ms
laivaisimme päästä Häähuoneeseen, Hl-
jäil tulleja, maan me jäämme ulos, ja
jos me rupiamma „kclkuttamaangin ja
„sanomaan: Herra! Herra! awaa meil-
„le; me olemma syöneet ja juoneet Si-

edesäs,,, (naulinneet Sinun ruu»

mijs ja weres Ehtolliftsa? „ja meidän ka-
duillamme Sinä opetit, „ (me olemma
kuulleet ja lukeneet Sinun Sanaas) niin
Hän kuitengin on sanoma: „Miua sanon
„teille: en minä tcltä tunne kusta te o-
„letta: mengäat pois minun tyköäni ka-
ntti te wäärintekiät. „ Luk. 13: 25-27-

Sowilus.

M iin olcmma me nyt Herran Nimeen
tutkistelleet meidän eteenotettua Ai-

nettamme. Jos tämän jälkeen, kuin pu-
huttu nyt on, koetellaan nykyisia Christi-
tyitä niin löytään wali ettawasti että har-
wat owat senkaltaiset kuin niiden olla pi-
tää, jotka tahwwat Ma walmijt lesusta
wastaan ottamaan kuin Hän tulee Mor,
siandans taiwaallistjn häihins noutamaan.
Kyllä on niitä jotka sanowat että he us-
komat; mutta heidän mjelensä laatu, hei-
dän elämänsä osottaa, että heidän uston-sa on kuollut kappale. Kyllä on nijtä
jotka lohduttamat itsiäns lesuxen kärsimi-
sillä ja kuolemalla: mutta heidän sydäm-
mens on kaukana siitä lesuresta joka hei-
dän edestäns on kärsinyt jakuollut. Kyl-
lä on niitä jotka kehumat siitä, että le-sus on heille ansainnut taiwaan; mutta
että isota ja janota hengen köyhyydesä
lesusta ja Hänen wanhurskauttans, on
yxi asia, joka heille on tundematoin ja
outo. Syndi heidän mjelestäns ci ole niin
määrällinen, synninwelka on heidän sil-
misäns halpa, uhan himot owat mielui-
set, maailma on rakas ja jos he »ianka-
ikkisesti saisit täällä olla mjeliwallasansa,
niin heillä olis se mitä heidän sydämmens
halaa.

O te sokiat syMet, jotka näin sa-
tanas hänen tahleillans mwonut ja tur-

m el,
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mellut on! Kuingas on se mahdollinen
että lesus, jonga silmät katsomat itse
sydämmcn sisälle', taidais tulla petetyxi
teidän teeteldylda kuolleelda ustoldanne?
Mitengäs saatatta te ajatella e?tä lesuS
ottaa hywäxi teidän nstonne kosta ihmiset-
kin saattamat teidän töistänne hawatta,
että teidän ustonne on kelwotoin? Usto-
kaat se että teidän nykyisella uffollanne
te oletta wjeraat lesuxesta ja Hänen An<
siostans ja niinmuodoin wjelä kokonansa
sopimattomat siihen taiwaalliseen Häähuo-neeseen sisälle käymään. Ia jos te tah-
dotta turwtta siihen että le kerran ama-
kin, kastettuanne, oletta olleet
osalliset lesuxesta; niin oletta te jo ku-
ulleet sen, ettei siitä mitään woittoa ole,
että joku kerran eli kahdesti, eli kumga
usein hywansä, on ollut uffowainen,kuin
han kuitengin usson kadottaa ja hyljää.
Synnin welka sen kautta on ainoastans
enandynyt että ihminen on uston,sen suu-
ren Jumalan lahjan, menettänyt ja hur-
wi'cllut. lesus tahdois nyt mielellänsä
teitäkin Hänen omixsus ja siihen joukkoon,
joka Haiun Morsiamens on: lesus tah-
dois tehdä teidängin ijankaikkisesti onnelli-
sin: lesus tahdois että teidängin olen-
do paikkanne olis taiwas; mutta te estät-
tä tämän Hänen tahtons: te soditta 0-
maa parastanne wastaan niinkauwan kuin
te että anna teidän» sydämmenne uudesta
fyndyä elämään uffoon katumuM kiwun
olla. Se ustF on toinen, toinen se jolla te
nyt petättä itsiänne. Sillä uffolla te että
enää maailmaa rakastais, waan Hända
joka teidän edestänne kuollut ja vlösnos-
nut on, ja sillä uffolla te Hänen käsit-
täisitte ja Hänen ansiostans osallisixi tu«

lisittä. Katso silloin ei olis teille pahoin,
waan sangen hywin käypä lesuxen tulle-sa, Hän tulkoon sitte kuoleman kautta
eli wiMmeiseu päiwän kansa.

Te Uffowaiset Jumalan Lapset! Wal-
wokaat ja warokaat ettei teidän lampun-
ne mahdais sammua. Jos Älkää wypyy,
niin muistakaat että Hän tulee knitengm
ja stntähden pitäkaät itsenne aina wal-
misna Händä wastaanottamaan. Muis-
takaa! ctta Hän saattaa tulla Muin kuin
wähin luulta laitaan. Sekä kuoleman,
että myös Duomion pääiwä owat mo-
lemmat tietämättömät. Jos teidän ai-
kanne, jota teidän täytyy odotuxesa miel-
tää, on rastas ja waikia, kärsikäät se
kuitengin tylywäisellä sydämmellä. lesuSpalkitsee kaikki, kuin Hän wjee teidän
Häähuoneeseen sisälle. Pangaat mjele»
enne että te pääsette synnistä täydelliseen
pyhyyteen, pääsettä Jumalala, jota te
rakastatta, näkemään, pääsettä lesuxentygö joka teidän lunastanut on, pääset-
tä ulossanomaltomaan iloon ja rjemuun.
Ettäkö te mahdais wähän aikaa kestää
waiwoisa kosta teillä tämänkaltainen au-
tuus on toiwoia, kuin le-sus tejdän Aikanne tahtoo teitä wahwis-
taa ja holhota waiwain ja karsimisten
alla. Ilönkatsokaat maailma ja pyrki-
kää! niiden perään kuin ylhäällä owat.
Olkaat mjeldyneet aina niin kuin? me nyt
huokaamme sjunatuxi päätöxexi: „Pois
maailma ! „taiwaaseen halaa mun sydäm-
een, maailmalliset ylönkatsoo, taiwaa-„seen ylös tahtoo, jää maailma kans'„sun omais, minä Herran Mn huomas.,,
N:o 274: 12. Amen l
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