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I. N.
tällä haawalla matkaas: waan

koska minä saan lilan, niin mi-
nä sinun lygöni kutsutan. Tämän was-
tauksen annoi ludalaisten Maanherra Feliks
Paawalille, koska Jumalan armo Pawalin
puheen alla etsi hänen sydäntänsä, herättä-
mään händä surultomudestansa. Hän kuuldeli
autuden oppia, niinkuin moni nytkin tekee, niin
kauwan kuin ei sana sattunut hänen sydämellen»
sä: Mutta kuin Pawali puhui »vanhurs-
kaudesta, puhtaSta elämästä, ja tu-
lewaisesta huomiosta, niin Feliks
hämmästyi. Hän rupeis lundemaan itsensä.
Hänen tunbonsa soimais händä syystä. Hän
näki, ettei hän kaiken sen wääryden tähden,
kuin hän tehnyt oli, ja sen häjyn hekuman täh-
den, josa hän oli elänyt, tainut Jumalan duo-
mion edesä seisowainen olla. Wan että wilpi-
töin koko mielen ja elämän muutos hänesä piti
tapahtuman, jos hänen piti ijankailkisen kadotuk-sen wälttämän. Mutta siinä siasa kuin hänen
olis tullut kuuliaisella sydämellä waslanotta Pa-
walin terwellisen neuwon, ja rietä todella pa-
rannusta tekemään, tahdoi hän siihen obotta so-
weljambaa aikaa, sanoi sentähben: Mene täl-
lä haawalla matkaas; maan koska mi-
nä saan tilan, niin minä sinun tygöni
kutsutan. Ap. Tek. 24: 25. Onnetoin
mies! Eikö juuri tämä ollut st soweljain aika,
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koskas luulit Herran sinun lumalas äänen?
Se soweljain lila, koska Jumala sinun tundos
herätti, ja sydämes liikkelle soi? Embä me mi-
säkän paikasalue, että Feliks ikänäns soweljam-
baa tilaa löysi, wan pikemmin, että hän jäl-
zens nukkui ja paadui pahudesansa.

Rakastetut Hcrrasa! Ei totisesti Jumala
yhdengän syndisen kuolemata tahdo. lesus on
mennyt kuolemaan kaikkein edestä, ja kuolemal-
lansa meille kaikille elämän ja auluden toimitta-
nut. Jumala myös kaikella tawalla pyytä he-
rattä syndisiä surutlomuudesla murhcnpiloon i-
jankaikklsesta autuudestansa. Usein hän niin
tunduwasti tilkutta meidän sydämilämme, ja pu-
hu niin »voimallisesti meille Sanasansa ja mei-
dän omisa lunnoisamme, ettemme useingan saa
vllulsi likkumaltomina ja suruttomina, wan täy-
ty kaiketi jotakin tuta meidän sywästa wiheljäi-
sydeslämme synneisä. Me.näemme itsemme o-
lewan waarallisesa tilasa, ja siinä pelwosa kä-
sitämme toisinansa hywiä aikomuksia, niinkuin
Feliks: Me päätämme tehdä parannuksen.

Mutta mikä on kuin estää, ettei palalla?
Ellei waan sama turha toiwo, kuin petti ja nu-
kutti Feliksen? Me luulemme ja toiwomme wie-
la aikaa kyllä oleman siihen toimeen, jonga me
tosin tunnemme olewan juuri tarpellisen, mut-
ta joka »vielä soti meidän rakkaita ja hallitse-
waisia himojamme waslan. Me odotamme pa-
rembaa tilaa ja soweljambaa aikaa. Me odo-

la,n«
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tamme, ja odotuksen alla wiiwylelän parannus
yhdestä paiwästä ja wuodesta toiseen, siihen as«
ii että wihdoin kuolema ja ijankaikkisuus äkistä
tule päälle, ja me »varsin parandamattomina
osetetan Jumalan ja lesuksen duomion eteen.

lunmla walaise meidän silmämme, että me
näkisimme! lesu, liikuta itse meidän sydämem-
me taipumaan sinun sanas edesä! Kristilli-
set Sanankuuliat! Jo edellä minä sen teille sa«
non, että minä tänäpänä aiwon kohdastansa
sattua teidän sydämmihinne. Minä aiwon koo»
ta kaikkia mitä liikuttawaisla Jumalan sanasa
löyly, herättämään, liikuttamaan ja taiwutla-
maan teitä lesuksen nimeen mielenne maltta-
maan , elctte pidemmaldä cna laimin löisi sitä
kuin enin osa jo ylönkauwan on tainut laimin
lyödä. Minä tahdon sanoa itselleni ja teille mi-
sä kauhiasa sielun waarasa me silloin olemme
kuin me parannuksemme pidemmäldä wiiwyttäm»
me. O! ettei tänäpäiwänä yksikän sydändänsä
paadutais! O! jos Jumalan sana nyt niin ko-
sis kaikkein sydämila, ettei yksikän tämän erän
perästä, kauwemmin odotais soweljambaa ai-
kaa ! Kuule meitä Icjulsen Kristuksen tähden,
koska me nytkin sinua siitä rukoilemme: Isä
meidän joka, j. n. e.

Ewangeliumi, Match. 25: v. 1.13.
Jo te tiedätte, R. S. sen ainen, jota me-

hartaudella tällä erällä aimomme tutkistella. Te
ha-
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hawaitseite myös kuinga aldin johdatuksen tä-
män päiwän pyhä Ewangeliumi meille siihen an-
da. Ne tyhmät Neitset, jotka ei ennen kuin
juuri Vljan tullesa wasta rupeisit toinda pitä-
mään öljyStä heidän lampuinsa, o«at juuri sel-
kiä kuwaus niihin onnettomiin syndisiin, jotka
sowaisluna ja suruttomina täällä elämät, eikä
lukua pidä, kuinga heidän kuolemasa ja huomi-
olla seisoman pitä Herran Jumalan edesä, en-
nen kuin sitten wasta, kuin hän tule, kuoleman
kautta heitä huomiolle kutsumaan. O jos nii-
den tyhmäin onnettomuus sais herättä mei-
tä murhen pitoon itsestämme ja ijankaikkises-
ta autuudestamme, koska wielä, armon aikaa
meillä on! Tämä se opetus on kuin lesus itse
tällä wertauksella tarkoitta. En me täsä anna
itsiämme kysymään eli selittelemään, mitä yljän
eli morsiammen kanssa ymmärretä»; mitä lam.
put, öljy ja neitset, j. n. e. merkitsemät; me
pidämme itsemme pää asiaan kuin lesus itse lo-
pulla mainitse: Walwokat sentähden, sil-
lä ette tiedä päiwää eikä hetkee, jona
ihmisen poika tule. Oppikamme siis nytkin
walwomaan! ja tutkistelkamme:

Niiden ihmisten Sielun waaraa, Maa pa-
rannuksensa wiiwyttawat, mielestänsä,
soweliawbacm tilaan ja aikaan.

O! lesu riennä awulsen, Ett rielen pa-
rannuksen teen, Sun tygös ennen käannyisin,
kuin armon owi pannan kiin, Ell walmisna

MUN
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mun löydaisit, TulduaS tygbs korjaisit Ia
ettäs Henges ja woimas, sanas kanssa tällä
hetkellä lainaisit, sitä me sinulda rukoilemme;
kuule meitä laupias Herra Jumala!
Sanomatoin suuri on niiden Sielun

waara, jotka parannuksensa plös«
lykkawät toiseen atkaan; sillä

Tietämätöin on kuinga kauwan me e-
lämme.

Mika on meidän elämämme? yksi sumu,
joka kestä wähän aikaa, ja sitten kato.
lak. 4: 14. Minun päiwäni owat käm-
menen leweys tylönas, o Jumala! ja
minun elämäni on niinkuin ei mitan si-
nun edesäs; kuinga aiwan turhat owat
kaikki ihmiset, jotka kuitengin niin su-
ruttomasti eläwat Ps. 39: 6. Engö me
sitä joka päiwä näe? iakkamala me näemme
ihmisiä käsitettähän kuolemalda, koska ei he en-
singän sitä ajattele eli pelta. Kusa on nyt mo-
ni meidän endinen tuttumme? niin monda niis-
tä jotka muinen huwittelit heitänsä ja teit syn-
dia meidän kanssamme? kusa he owat? Mas-
toin luuloa temmais heidän kuolema pois; Syn-
ncisänsä kutsuttin he Duomarin eleen. He ajat-
telit , kuka ties, niinkuin moni meistä nyt:
Kerran palaitaksensa Herran tygö; joskus edes-
päin parannuksen tehdä. Mutta mihingä hei-
dän aikomuksensa joudui? Kuolema teki sen tur-

hat-
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haksi. Mikä perustus eli syy meillä on toiwoa>
ettei myös samalla tawalla meille käy? Tai-
dammeko yhtä paiwaä eli hetkee wagat olla kuo-
leMalda? Kuka sen ilmoitti meille, eli wakutli
meitä siitä, ettei kuolema jo länäpänä eli huo-
mena tule? Multa jos se nyt tule O lie-
nengö me walmit! Taidammeko pelkämätä was-
tanotta händä? Ia nyt nukkua haawoin
Kristuksen? Taidammeko lukea sen kaikkem
pisimmän elämän ijan kyllä pitkäksi, siihen suu-
reen ja kalliiseen walmistukescen kuolemata ja i-
jankaikisuulta warten? Eikö meidän pidäis mur-
henpidolla käyttämän, joka päiwän, joka het-
ken ja silmänräpäyksen, waikka meillä, wielä o-
kis se korkein ijän määrä ticdosamme, johon jo-
ku tasa elämasä tulla taita? Mahta se olla hir-
muinen hulluus ja järjctöin irötaisuus, kuin sii,<
nä tictämättömydesä, josa me nyt elämme, lak-
kamala piiritetyt monelda salaiselda kuoleman
waaralda, parannus ylöslykätän yhdestä päi?
wastä toiseen, nytkyisestä ajaasta, soweljam-
baan aikaan. Mikä aika meillä on wissisä tie»
dosa, muu kuin tämä hetki kuin me nyt eläm-
me. Jos tämä hetki, tämä silmänräpäys, tä-
mä päiwä hukkaan mene, niin pikimäldänsä
kuolema taita saawutta meitä walmistamatoina;
taita tapahtua että me kuolemme synncisämme;
ja mihingä meidän sielumme silloin joutu? Ku-
hunga jää meidän aiwottu parannuksemme? Kuin
armon aika peräti pojes kulke, Ia Her-
ra taiwan owen kiinni sulke, Ei auta
sillen enä katumaan, waan pila helwe-

lin
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ti n juur w ajo m an. W. K. N:o 403 :2.
Walwokat sentähden, walwokat: sill»
ette tiedä millä hetkell teidän Herranne
on tulewa. ' Matth. 24: 4,.

Sanomatoin suuri on niiden Sie<
lun waara, jotka parannuksensa
ylöslpkkäwnt mielestänsä sowel-
jamb aa n tilaan, sillä
Wiipymisen kautta tule paran-

nus aina työlammäksi.
Mikä se on kuin estä meitä ilman wiiwy-

parannusta tekemästä? Eikö se, että
meidän mielestämme parannus »vielä on aiwan
raskas, että se on ylön työlästä wielä mennä
siihen kilwolulseen kuin totiseen parannukseen tar-
witan, hillitsemään meidän wilppat halumme,
kieldämään huwittawaiset himomme, ristinnau-
lilsemaan meidän lihamme, ja ruweta tekemään
niin suurta muutosta koko meidän elämästmmekuin parannukseen tarwitan. Me odotlamme sen-
tähden soweljambaa aikaa. Mutka minä todis-
tan jamakuutan teitä Jumalan ja lesuksen puo-
lesta, ja jokapäiwäiset esimerkit todistamat, mei-
dän oma koettelemuksemme, ja monen tuhannenmuun koettelemus wakuutta meitä siitä, ettei se
soweljambi aika ikänänsä tule. Maan jos se on
työlästä länöpänä paranda mettämme, niin se
huomena on työlämbi, ylihuomena sitäkin työ-

lam«
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lämbi, ja wihdoin taita se tulla warsin mah-dottomaksi.

Viipymisen kautta tule parannus aina työ-
lämmäksi, sillä Syndein paljous lisändy,
ja matkan saatta parannuksesa sitä kat-
keramman sydämen kiwun ja haikki-
ammat tunnon haawat. Joka päiwä me
enennämme synnin welkaa, ja joka helki uu-
sia rikoksia. Pksi ainoa tehty syndi, kuin se oi-
kein lullan lundemaan, täyttä sydämen katke-
ralla kiwulla, murhella ja hapemisellä. Mitä
mahta sitten monen päiwän, monen kuukauden,
ja usiamman wuoden hqrjotetut synnit sydämel-
le sattua? Paljas parannuksen wiiwyttäminen,
luotta katkeran katumisen, ahdistuksen ja pelwon.
Sillä kaikista ehdollisista synneistä, kuin me
Jumalala wastaN tecmm? on tämä se suurin ja
hapiällisin. Sillä katso, mitä se on luin me
silloin me ylöslylkämme parannuk-
semme? Maltakamme ja katsojamme mikä häjy
sisu siinä hallitse. Me tiedämme meidän Her-
ramme ttchdon, mytta cn me waan te sitä. Me
kuulemme lesuksen rakkat kutsumiset ja suloiset
lupaukset, me tunnemme hänen armo »vetämisen-
sä, nuhlensa jakolkutuksenfti sydänkesämme, mut-
ta seisomme wastan, lylönkatsomme ja tukahu-
tamme kaikki, hywatliikulukseet. Me tunnemme
parannusta wäiilämaltör.lusti tarwitstwamme,
ja elemme täsä tilasa itänänsä autuaksi tule,
mutta päätämme kuötcngin suoraan, jäädä wie-
lä parandamaltomiksi, wieln jongun ajan elä

il.
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ilman lumalata, ilman osaa Kristuksesa lesuk-sesa, ilman elawatä uskoa, toiwoa ja rakkaut-
ta , wan peloVisen jumalisuuden alla elä edes-
päin synneisä, ja kartutta aina enemmin «vel-
kaa, odotuksesa että sitten kaikki yhtä hawaa pi-
tä andeksi annettaman. Taitako tämä meno
heikouden synniksi luelta? Mikä sitten ehdollisek-
si kutsuttane? Jakuin ihminen senkaldaisesa ti-
lasa on elänyt kaksi, kolme, eli kymmenen ja
wielä usiambiakin wuosia, kuka ties kaiken eli-
naikansa, ja wihdoin pitä sitten parannuksen te»
kemän, o! mitä katkeria soimauksia tuls hän
tunnosansa kärsimään, joiden pitä tekemän pa-
rannuksen työn wielä raskamaksi, jos se muu-
toin pitä oikia oleman.

Wiipymisen kautta tule parannus aina työ-
lämmäksi, sillä Halu ja siihen kato
meisä ajan päällen aina enemmin» Kuin
me ensin olemme aikomisen käsittänet, silloin on
enimmilen halu wäkewä, ja toimi eläwä cli
wirkku sitä täyttämään. Mutta jota enemmin
me wnwyttekemmx, sitä enemmin rauke tämä
halu, sitä enemät eM ilmanduwat, ja sitä ras-
kammaksi se näky; «vähittäin unhotamme kaikki
lupauksemme ja tehdyt päätöksemme. Niin wih-
doin lakastu warsin kaikki halu ja loimi, isä»
nänfä enä parannusta tehdä.

Wiipymisen kautta tule parannus aina työ-
lämmäksi, Mä, Synnin woima ja walda
tule meisä ajall«n aina lvälewömmäksi'

Me
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Me kiedota» aina enemmin synnin harjoituksien.
Wähittäin me sen himoille annamme sian.' sit-
ten suostumme niihin; sen jälken huwitamme it-
semme niisä, wihdoin tule synnin harjoitus rak-
kakfi ja muuttumattomaksi lamaksi, ja »varsin
omaksi luonnoksi. Se wissin loppu kaikesta
tästä, on se kuin Jumala itse todista: "Tai-
ntako musta kansa muutta nahkansa, eli Par-
"di pilkunsa; Niin te myös taidatte tehdä jo-
itain hywää, että le pahaan tottunet olette.
ler. 12 : 22.

Viipymisen kautta parannus tule aina työ-
lämäksi, sillä Parannuksen wolikappalden
waikutus wähene ajallen aina enemmin.
Jumalan Sana on tosin itsesänsä woimallinen
kowatkin sydämet särkemään. Jumalan Hengi
leke niin lakkamata lyötä sieluen päälle, että ri-
skinkin syndinen lyöläsli saa totuden äänen sy-
dämesänsä tukahutetuksi. Kuin lesuksen werisiä
muotoa ristin päällä katstllan, niin todista se
Jumalan wihasta synnin ylitse, Jumalan
armahlawaisesla rakkaudesta syndisiä kohtan,
niin »voimallisesti, että toisinansa ei pal-
jon puutu että ihminen päättä tulla Kristityksi.
Mutta jota useimmin me tätä kuulemme, ja
paadutamme mettämme sitä »vastan, jota useim-
min me tunnemme Jumalan Hengen »vaikutuk-
set sydämesämme, multa lukahutamme hywät
liikutukset, jota useimmin meillä on hywiä ai-
komuksia, mutta wiiwylämme toimitta ja täyt-
tä niitä, sitä kowemmaksi ja liikkumattomaksisy-
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sydän tule, niin ettemme »vihdoin taiwaasia pal-
jon huoli, enga helwettiäkän pelkä. Mutta kuin
ei enä Taiwan ilo, eikä helwetin waiwat, ei
Jumalan wiha joka palaa alammaiseen helwet-
tin, eikä hänen ääretöin armonsa Kcistuksesa
lesuksesa, ei lesuksen liikuttama rukous, eikä
hänen kuolemansakan tuska enä woi sybändä
pehmittä, mitä sitten enä jätillä on kuin sen pa-
randa taita.

Wiiwyltämisen kautta tule parannus työ-
lämmäksi. Sillä peljattäwä on sekin, että wih-
doin Jumala laidais wetä armonsa
meilda pois, ja hyljätä meitä häjyyn
mieleen, jota me itse meille mme mal-
mistamme, ylöslykäten parannuksem-
me. Kyllä se on tosi, että Jumalan laupius
on sanomatoin; mutta hänen wanhurskaudensa
on myös niin. Koska kaikki hänen armonsa neu-
wot, kuin hän meidän parannukseksemme tehnyt
on, owat ylönkalsotut, kaikki hänen kärsiwäisy-
densä ja pitkämielisydensä rikkaus kauwan wää<
rin käytetty ja pilkattu, ja hän kauwan tur-
haan meidän parannustamme odottanut; mikä ih<
me, jos hän wihdoin jo suuttu armah-
tamasta. ler. 15: 6. Ak! alkät eksykö:
ei Jumala anna itsiänsä pilkata. Gal.
6: 7. Mitä warten teitä enä lyöbän, sa-
no Herra, koska te aina harhailette? Es.
1: 5. O! minun Rakkani! ettekö tunne tätä
Herran sanaa: ler. e: 8. "Anna sinuas kuri-
"tetta, ettei minun sydämeni käännyisi pois si-

"nus-
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"nusla." Ongo tämä sana teille tundematoin:
Es. 55: 9. Etsität Herra, koska hän löylä lai-
tan; rukoillat händä, koska hän läsnä on. Niin
tule siis ylsi aika. Pangat se sydämellenne,
le kaikki, jotka nyt niin tunnottomasti heitätteparannuksenne soweljambaan aikaan se aika
tule, jona ei Herraa enä löyta taita: yksi ai«
ka, jona me kuka ties mielellämme parannuksen
tekisimme, mutta me, niinkuin Esau muinen,
"emme löydä parannuksen siaa, »vaikka me sitä
"kyynelillä etsisimme." Ebr. 12: 17. O! ettei
waan moni meistä, kauwan wiipynen paran-
nuksen tähden, olis aiwan läsnä tätä murhellis-
ta aikaa'. O! M. R. ajatelkamme perän sitä
waaraa, johon me syöksemme meidän köyhän,
lesuksen werellä kalliisti lunastetun sielumme!
kuinga me taidamme wielä pidemäldä wiiwyttä
meidän parannuksemme, ylöslykätä sen siksi kuinse tule wielä työlämmäksi, ellei waan warsin
mahdottomaksi?
Sanomiltoin suuri on niiden Sie»

lun waara, jotka parannuksensa
nlöslykkäwat soweljambaan ai.
kaan, MH

Se aika jonga he soweljammaksi luule-
mat «i suingan ole niin, waan pi-

kemmin pahembi.
MikH aika se liene tuin enimmät ihmiset luu-

le-
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lewal soweljammaksi parannukselle? Eikö se ole
Wanhuden ikä, eli Kuolin tauti? Mut-
ta minä todistan Jumalan edesä, ja teidän pi-
la itse, jos «vähänkin tarkat olette, selkiäött ym-
märtämän, ettei mikän aika parannukselle sopi-
ma llomambi ole.

Te aiwotte ylöslykäta parannuksenne W a n-
huteen. Mutta, kuka on sanonut, kuka mene
takaukseen siitä että le wanhaksi elätte? Eikös
yhtä hywin kuolema taida temmata teitä pois
nuoruden parhasa ijäsä? niinpä me näemme ai-
wan monda, ja wielä usiambia iloisefa nuorude-
sqnsa kuoleman saaliksi joutuman, kuin niitä jot-
ka wanhuden kuorman alla riutuwat. Mika
perustus siisteillä nyt on loiwollenne? mikä syy
ylöslykätä parannuksenne? Jumala tietä, kuka
siihen wuoteen elä, kuin hän käändymisellensä
määrännyt on. Mutta jos niingin olis, että
Jumala pitkämielisydesänsä kärseis, ja annais
jongun ehtiä siihen- toiwolluun korkiaan ilään;
iienetö sitten wanhuuden ikä se sowel»
jas aicka parannusta tehdä?

Olleko se kewiämbää wanhana paranda it-
sänsä? Ei suingan; wan paljo työlämbää.
Paljon työlämbää ymmärryksemme wuolsi, joka
ei mielellänsä enä käsitä neuwo. cli ojennusta.
Paljo työlämbä sen wanhun sydämen wuolsi,
jota iyolästi enä, saadan pehmiämään ja taipu-
maan. Paljo työlämbi sen riutuwqn ruumin
»vuoksi, jonga raadollisuus kowin sydönda rasit-

la.
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ta. Paljo työlämbi meidän wirkamme töiden,
askareillemme ja perhemme holhomistn wuoksi,
jotka wanhana wiewät paljon aikaa, ja usein
paljon murheita tuottamat. Wiela ystawätkin
ja heimolaiset, liemiltäksensa wanhuden waiwoja,
usiasti »iewHt pois monoa hywää hetkeä jotka
paremmin käyteltämän pidäis. Ia näiden kyl-
lä lowain parannuksen esletten lisäksi tule wie-
lä se, että synnin täwal owat pääsnet suureen
»voimaan; pahat himot sywäldä juurtunet; mail-
ma wielä enemmin mielen woittanul; Ia sydän
kaikkia armo waikuluksia waStan kowemmaksi tul-
lut. Sentähden me myös usein näemme ijälli-
set ihmiset ilman yhtäkän liikutusta kuuldelewan
sekä kowimbia nuhteita., että myös suloifimbia
neuwoja, jotka kaikeli nuorudesa saatit kyynelet
meidän silmimme. Täsä todeksi tule: Hän oy
kyllä Harmat karwat saanut, waan ei
hän sittekän siitä huoli. Hos. ?: 9.

Ei huonomba aikaa parannusta tehdä ika-
nönsä taida oLa, kuin wanhuden ikä. Wat ol-
leko se niin, että synnin halut ja yllytyksel syn-
diin silloin wähenewät? Ei totisesti. Sillä eh-kä wanhuden heikkous estä ihmisen harjoittamas-
ta muutamia julki synbiä, niin liittuwat kuiten,
gin ne himot sielusa, jotka wanhuteen asti sydä-mesa hallinel owat. Siitäpä se tule, että «van-
hat usein kuullan huwiluksella jutteleman heidänomia jo nwiden pahoja lekoja; ja wanh«desanähdön »ieltele««» nu«rembia niikin rikoksiin,
Ma heidän omat »äsynet »voimansa ei enä har-
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joitta woi. Ia joS »vanhuus arwollatts estH
muutamat synnit, niin on sitä waslan aiwan
monda syndiä, kuin juuri noudattamat wanhu-
den ikää; esimerkiksi: Itsepäisyys, pahat luulot,
tytymättömys, kateus, ahneus, sopimatlomus,
kiukuitseminen, ulkokullaisuus, ylpeileminen omas-
ta »viisaudesta ja lahjoista, ja n. e. Olleko
nämät synnit wähemmin kadotawaisia kuin muut?
Kusa sitten se soweljaS aika parannukselle liene,
jota me wanhudesa odotamme?

Ei totisesti huonombaa aikaa ole parannus-
la tehdä. Silla katso kuinga tyhmästi me teem-
me, lykäten parannuksen wanhuteen. Se ainoa
ja paras lohdutus on silloin pois, joka liewi-
täis monet murhet, nimittäin se iloinen hengen
todistus että nuoruden ja miehuden ijäsä jo on
Herraa etsitty, ja hywä omatundo säilytetty.
Mutta millinen ajatus Parannuksesta, millinen
ajatus Jumalasta niillä mahta olla, jotka tai-
tamat waatia, että sitten kuin he parhammat
wuotensa synnin himoen ja mailman palweluk,
sesa »viettänet omat, niin pitä Jumalan hywäk-
si ottaman sen pellollisen parannuksen, jonga he
petollisesti wiiwyttänet owat huonoon ja wäsy-
nehen wanhuteen. Tämä Jumalan pilkka on
kauhistawainen; ja kauhia se sielun waara, jo-sa etelän, niin lauman kuin parannus lykätän
ylös siihen toiwottuun soweljambaan aikaan.

Mutta wiela kauhammaksi se näky, kuin a-
jatellan kuollin tautia, johon enin osa,

B myös-
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mybikin ijillisiStö ihmisistä, wielä parannuke
stnsa ylöslykkäwät.

Mistä me sen wakutuksen saamme, ällä
me pannan tauti »vuotellen makamaan,
ennen kuin kuolema olta meidän tääldä
pois? Engö me, niinkuin moni muu, taidais
äkkiä pois lemmatta, niin että tuskin joku sil-
män räpäys on meidän wiimmcisen syndimme ja
meidän duomiomme wälillä? Mutta jos Ju-
mala wielä annais meidän tauti »vuoteelle tulla ,

tiedängö me että se tauti on senkaldainen, että
se »vähittäin kulutta ruumin woimat, ja jättä
sielulle kyllä woimaa malta mielensä ja etsiä ar-
moa? Eikös Usiammctt kohta taudin aluusa ru-
pe hourailemaan, ja tule toimettomiksi mitäkän
järjellistä ajattelemaan? Ia jos wielä niingin
tapahduis, että joku tauti wuolella kauwangin
pysi)is hywasä ymmärryksesä, mahtaneko taudin
aika olla soweljas parannuksen aika?

O! M. 3t. Se jolla taito on, hän näke
täsä, misä surkiasa sielun waarasa ne owat,
jotka parannuksensa tauliwuoteseen asti ölös ly-

kännet owat. Kuin ihminen säljyn ja pol-
ton kanssa niin taistele, että hän kaikkeen toi-
meen on kelwotoin, kuirga silloin se työ pitä toi-
meen tuleman, johon kaikki woimat hywin tar-
wilan? Kuin sydHn on taudin tuskilla täytetty,
niin ei se murhe syndein ylits?, joka Jumalan .

mielen jälken on siinä enä siaa saa. Kuin sun-
nit harjoituksen kautta owat tawakfi ja meille

war«
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warsin loiseksi luonnoiksi lullet, kuinga ne ntl«
äkkiä ja pikaisesti ulosjuuritetta taitan? Ia jos
lundo myös todella heräjä todistamaan edes»
mennestä pahoin »vietetystä elämästä, nykyi-
sestä wiheljäisestä tilasta, ja edesä seisomasta
onnettomudesta; niin taita se myös saarnata,
että parannus on niin hiljaiseksi jäänyt, kuin
tyhmäin Neitselten «valmistus. Te jotka o»
lette nähnet ihmisia kuoleman; Muistelkat kuin»
ga se käy enimbäin kuollin »vuotella. Taudin
alusa loiwowat he itse, ja muut myös lohdut»
tawat heitä, paranemansa. Ia siinä toiwosa
ei he ajattele kuolcmata eikä ijankaikkisuutta; ei
Parannusta jos se jo on tehty, eli kuinga sitä
nytt lehtämän pidäis. Wihdoin waiwal enene-
wät; tauti tule kowemmaksi; kuoleman merkit
rupewat näkymään; ja heille täyty sanoa: Toi»
mitä asias, sillä sinun pitä kuoleman.
Es. 3z: i. Wai kuoleman! woi hirmuis»
ta sanomaa, Ei sitä wielä olis uskonut, et-
tä pitä kuoleman. Paljon on kuitengin wielä
päättämätä Jumalan ja mailman kanssa, ler-
wenä ollesa on mailman kanssa enimmästi
askaroittu; maalliset asiat owat myös nyt en-
sin mielesa. Sen alla woimat raukcwat; kuo-
lema riendä lähemmin. Joku surkuttelewa ys-
täwä muistutta ja rukoile sairasta luopumaan
maallisista, malttamaan ja katsomaan kuinga
asia Jumalan kanssa seiso. Nyt ruwetan sitä
wiiwytetlyä parannusta tekemään ja »valmista-
maan kuolemaan. Kuinga sitä sitten tehdän?
Is näm: Joku sanan Palwelia kutsutan tygb,

jo-
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joka enimmäsli ei tunne sairan sielun lila» eli
larwetta, ei myös sairalla ole loinda sitä selit-
tämään. Monda epätietoa opettajan puolesta,
monda ehdottelemista sairan puolesta, monda e-
tettä ymbärillä, estä ja häiritse ne tarpellisim-
mal kanssapuhet. Kaikkiansa joku muistutus
kuullan; joku kyynel wuodatelan; muutama
kallis lupaus tehdän, ja joku huokaus lähtete-
iän Jumalan tygö armahtamisesta lesuksen
tähdan; ja niin anotan lesuksen Ehtollista,—
Se joka sen nautitse on usein ememmin kuollut
kuin eläwä, kaiketi hengellisesti kuollut, sielusa
ja sydämesä warsin liikkumaloin ja muutuma-
toin. Kuitengin luule enin osa taitamansa täl-
lä hywäksi tehdä kaikki, mitä he kaikkena elinai-
kanansa Jumalala ja ihmisiä wastan rikkonet
owat, ja woittawansa epäilemättömän perindö
oikeuden laiwaseen ja autuuteen. O! joska
kristitty Kerran lakkaisit niin hullusti ajattele-
masta, siitä kalliista atriasta, jonga lesus a-
setti selä sydämen että elämän totiseksi paran-
nukseksi , ja niin wäärin ajattelemasta siitä pa-
rannuksesta kuin Jumala meildä waati. Pl-
jän tullesa tuli tyhmille Neitseille kanssa kiiruh
walmisla itsensä, mutta tulit surkiasti petetyik-
si: Jumala itse liikuttako» ja herättäkö» jokait-
sen meistä; ajallansa ajattelemaan, kuinga työ-
lästä waan warsin mahdotoinda se on,
luolin wuolella parannusta tehdä; kaiketi kuin-
ga petollista se on.

Ak! katsotamme wisusti, mihin »vaaraan
«m sulumme saatamme, sääsiäin parannukfenw
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N 1« kuollin wuoteeVe. Totisesti, jos parannus
taudin alla, ei oliskan niin työläs, ei warsin
mahdotoin, niin täyty minun todista itselleni
ja teille waaroitulseksi, että se on warsin e-
päiltäwä ja ainakin sangen
Hikat sanoko: tämä on kowa puhe. Waan
paremmin sanotamme ja tunnustalamme, ettäse on kowaa, häpiällistä Jumalala «vastan ja
hirmuista, ylöslylälä parannuksensa itse mää-
rättyyn aikaan aSli, sillä «välillä ehdollisesti
elä synneisä ilman Jumalala, ja waelba kado-
tuksen tiellä, ehkä Jumala suloisimmasti meitä
parannukseen neuwso, ja itse siihen awullinen
olla tahto, ehkä meillä itsellä eläifämme, kuo-
lemasa ja ijankailkisubesa aikaisesta paranuuk-
sesta, olis hyödytys, ilo ja autuus. Tai-
dammeko siitä «vissit olla, «ttä se parannus on
wilpitöin, jonga me luollin «vuotella teem«
me; eilö se taida pikemmin olla paljas petos;
ja ne liikutukset luin silloin tutan, tulla pal-
jasta hembiästä kuoleman pelwosla, luin pian
katowat. Ei Kummingan nyt enä tilaa ole,
tehdä parannuksen soroeljoila hedelmiä.
Matth. 3: 8. En minä sitä ikänänsä kiel-
lä , ettei Jumalan armo usein taudin alla ler<
welliseSti kose ja liikuta ihmijen sydänvä. Mi-
nä tiedän ja olen ilolla loisinans hawainnut,
että muutamat tauti «vuotella owat tullet pa-
remmin perän ajattelemaan oman tilansa,
mailmata, Jumalala ja ijankaikkisulta, kuin
terwenä ollesansa. Ia että muutamat sentähden.
juuri tauti wuoteSta lukemat sen ajan, jona he
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tnfin herätetttn armoa etsimään, ja parannuksen
tiellä waeldamaan. Mutta me näemme sitä
«vastan aiwan monoa, jolla tauti «vuotella, ah-
dislutsesa elämän ja kuoleman «välillä, katke-
rilla kyynelillä owat vahaa elämiltänsä walitta-
net, armoa lumalalda lesulsen tähden huula-
net, ja pyhät lupaukset elämän parannuksesta
tehnet; mutta tuskin toiwon saanet, terweksi
tulemaan, niin owat kaikki lupaukset unhotetut,
ja endinen paha elämä siallansa. Duomitkat
itse, eikö se parannus ollut sula petos?
Multa kusa on Jumala luwannut, että, kos-
ka sondinen kaiken elämänsä pahasa menosa on
kulutanut; ylönkatsonut ja hyljännyt kaikki ar-
mon neuwot parannukseen, ylöslykännyt nyt
sen tauti wuoteseen, ja pahan elämänsä «viimei-
siin hetkin, kusa on Jumala luwannut, tuiten-
gin hywäksi otta sen huonon ja petollisen paran-
nuksen kuin kuoliin laudisa tehoan, ja kuulla ne
«vaaditut huokaukset, kuin ruumin liwut eli pal-
jas kuoleman tuska rakotta tekemään? Eli nii-
den edestä anda pyhäin perimisen taiwaasa sille
joka sen kaiken ikänsä ylönkatsonut on? Äl-
län yksikan Ryöwärin esimerkkiä löhän »vetäkö.
Ei se tähän sowi. En me tunne millinen hänen
sielunsa tila ennen liene ollut, eli mikä hänenpahaan tekoon wielteli. En me tiedä, zos hän
«känänsä ennen oli herätelty murhen piton pa-
rannuksesta , mutta sen ylöslykännyt, eli «vas-
ta fsngiudesa siihen tullut. Ia paitsi kaikkea
tätä on Ryöwärin esimerkki se ainoa. Ihmelli-
mn, ilman »vertaa. Sila «vastan on selkeillH
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sanoitta kirjoitettu, että paitsi pyhyttä ei yks
silän sa Herraa nähdä Ebr. 12: ,4. Mi-
tä ihminen kylwä, sitä hän myös niitä
Gal. 6: 7. Jos te lihan jälken elätte,
niin teidän pitä kuoleman; mutta jos
te lihan työt hengen taula kuoletatte,
niin te saatte elä. Rom. 3: »3. Kuul-
lat mitä lesuö sano tyhmistä Neitseistä: Wal.
mislamattomal yljän tullesa, tahdoit he liirus-
ti kanssa walmiitsi lulla; tulit, huutain: Her-
ra, Herra, awa meille. Multa heille »as-
tattin: Totisesti, en tunne minä leitä.
O! ijankailkisei?li onneloinda walmislusta!
kämme siis itänänsä unhollata, misä lauhiasa
sielun waarasa me olemme, »iiwytläin paran-
nuksemme wielä paiwängin eli hetken, mieles-
tämme soweljambaan aikaan.

0! Minun Rakkani! Nyt on otolli,
nen aika, nyt on autuden päiwä. 2 Cor.
6: 2. Wielä on taiwan orri meille a«oi, ja
Jumala armo kätensä meille kololta. Wielä
lesuksen »veri puhu huwää meidän puoleslam»
me, ja se ijankaiktinen?lrmahtaja odotta ja te-
le lyötä meidän parannuksemme päälle. l 3!
ettei nvtkän tämä sana, kuin nyt sanottu on
mahdais hukkaan sanottu olla!

Te onnettomat, jolla tähän aSti paran-
nuksenne «varsin wiilvytlänet olette; ak! joska
te heraisille tauhian sielunne waaran näkemään;
ellette enä pidemäldä joweljambaa aikaa 000

iaiS
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lais. MitäS aimot tehdä niin le lii-
rusti. Nyt, Herä sielun, jo herä syn-
nin unesi, ot ajall waari, ahkera au-
tudest, Riennä ja le oikia katumus,
Myt tarjon on sull taiwahan autuus.
N:o 4°6: v. 10.

Maan le uskolliset Jumalan lapset, le
wagat lesuksen yitäwät, jotka sen ensimmäisen
parannuksen tehnet olette, ja paratulla elämällä
osotalte ole«»anne lesuksen Kristuksen omia; o,
joSla niiden sielun »vaara, jotka heillensä wa-
hingolsi parannuksensa wiiwylläwät, lehoitlais
teitä palamiksi, niin ettette hitaiksi tulis siinä
jotapäiwHisesä parannulsesa > jola teisa asl,wais-
ten syndein ja heikuoutten tähden malttamatto-
masti larpellinen on. Walwokat sentahden, et-
tä te lesuksen armon kautta aina malmit oli-
sitte ilolla Sielun yltää wastan menemään,
koska hymänsä hän lulewa on.

Ällän yksikän teistä M. R. enä salliko yh-
täkän winvyttelemistä. Sillä jos se kerran la-
pahlu, niin pian usiammat tapahtumat; ja sil-lä watilla taita armon aika loppunut olla, ja
tämä saarna tuka ties se wiimmeinen, kuin mei-
tä parannukseen kutsuu. Amen!






