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pohja tuuli, ia tule louna tuuli, ja puhalla minun Mitarhani läpi«
Yen,
stn yrr.c wuocaistr. Se henqelisestH barttaudesta täytetty seura-

kunda wanhasa TestamendisL, ikckröitze niiden uudesa Testamendisä luwattuin Pyhän Hengen lukuwsten perään, min suurella harttaudella, että,
näwöiHemiselläns tatdoi näsndpä, eikä t«htonut wanhan Tcstamendin lopulla
enä anda itziäus lohdutta lupauMa, maan rukoili
lohdullisen wirwoituz'en ulospuhkewan, yhteen aiwoittuun armo wirran woimahan. Jokainen hcngelistä woimattomutta ja sielun nälkä kärsimä sielu, halaja ivielä tänäpäiwänä
Pyhän Hengen wirwottawata uudistusta, erinomatain jos be owat kauwan sielunsa isomisesa katkerutta kärsineet, ja waiwatut olleet woimattonmden, pelwon, turmelluin ja kplmäkistoisudcn turmelluz-ilda; niln be sitä
mtn halajamat waikuttawata ja tunduwa Pyhän Hengen armo uudistusta, sanodeu: Nouse pohja tuuli, ja rule lou-a ruuli ,a puhalla minun ynirarham läplizen, että sm yrtit wuotmsic. Kork. W. 4: 16.

se

sen

saman

Ne hengeliset liikuturet tuottamat suuret ja merkittäwät hyödptyM; ne keautuuden tundoa etzimän; johdattamat armon jär«
lestyMn; ja rakendawat Taiwan muotoisuden ihmisen fielusa. Hengeliset ljiku«
tuzet werratan ramatusa wetteen, tuuleen ja tuleen.
.

hotttamat ihmisiä totnudesa

Hengellinen liikutus werratan wetteen, sen puhdistawaisen luondons suh.
Pyhä Hengi puhdista liikutuzillans kaikesta lihan ja Hengen saastaisudefta,
täyttämän
Jumala» pewosa 2 Kor. 7: 1 Pyhän Hengen liikutusten
puhdistusta luppa Jumala armollisesti anda weden kuwauren -lla, sanoden: Nlj«
,ia pi-Mocan puhdasta
teidän päällenne, niin että N tulelta puhtain: kaiMa mdan saastaisudestanne. Hes Ztl: 23.
teen.
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Hengelinen liikutus nerratan myös tuleen, woimallisudens suhteen, pois.
kuluttaman synnin rakkauden ihmisestä. Ulkonainen tuli polta luodut, paitz
kulda joka tuleesa kirkastu ja lämpe. Pyhän Hengen nuhteen liikutus poistu,

lutta synnildä wallitzemisen ulkonaisisa töisä duomiyewaisen ja polcarvan -Hei»,
yen kaurra, Esa.
4. Pyhän Hengen poltawa nuhde laisa kukista ne mailmasta.ja turmelluista tulleet pahat hedelmät, ahdistunen kuumudesa: siitä sano
Jumala: Eikä minun sanani ole niinkuin mli, sano Herra. ler. 23: 29 Uffö,
se hengelinen kulda ei pala eikä katto lain angarimmasakan helteesä,
waan kehkandu harttammari ja - palawammari kiiivaudesans likemin ja spdämellisemmin
tarttumaan Jumalan ja lesuren rakkautteen; siinä tarkoituresa Jumala
tNinä reen sinun waliruxi murhen pätzisä Esa. 48: 10. Sen uffon, kuin jo«
taitzesa koeturesa kehkandu halullisutteen. wahwista Jumala pysymään nuhtein,
tustain ja kuoleman he.lteisa; senkaltaista koetelemuresa kiindiätä uffoa käffe
lEsus itzeldänsä ostaman: Minä neuwon finua minuldani ostaman kulda tulella
selmttyä, ettäs rikastuisit, Ilm. 3: 18.

sano:

,

Wiellä werratan hengelinen liikutus tuuleen, joka myrstylläns rikko ja lii<
kellä taiwutta monet liikumattomat kappalet. Hengellisesti Pyhän Hengen liikutus sekä muftrta kiwi kowat sydämet, että myös taiwutta suruttomat etzimän
ja autuutta. Propheta Esaias sano tästä liikutuM muodosta näin: Gi«
nä duomiyer heitä määrällä, ja kirwoitat heitä fitte kuins angaralla tuulellas
«lec heitä nmrhellisexi saartanut kosta idästä tuule, Esa. 27: 8, Evangeliunnllinen
liikutus lumalalisella wailuturellans wirwotta hengesä, sillä se on Inmalan
woima iyekullenZin ustorvaisille autuudexi. Rom. 1: 16.
Tuulen nimellä ikäwöitze se Hengelinen morsian sitä hengelistä liikntusta
meidän esipuhemme sanoisa. Pohja tuulella niitä lailisia, ja louna tuulella nii.
iä ewangeliumillisia liikuturia. Seurakunda halaja näiden hengelisten liikutu»
sten kautta tulla herätetpri bertauttem ja palawari hengesä, ja sano: Nouse
pohja tuuli, ja'tule louna tuuli, ia puhalla minun yrtirarhani läpiyen, että
yrtit wuotaisic.

Evangelium, Matth.

sen
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Hengelism llrkntnxm seumknnnasi;.
I. Hengelisten liikutusten alkua ja luondoa.
11. HenZelisten liikutusten hxöd^tystäl
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Edellinen Osa.

-He gelistm liikutusten alkua ja luondoa. Että ylonluonolliset. järjen wiisautta, taitoa ja woima ylitzenkapwäiset hengcliset liikutuit sanan kautta Pyhäldä Heugeldä waikutettaman pitä, jos muutoin, pri, hengestä elämä ja pyhitetty seural'u:>da walnustettmnaan, koettamaan ja ijäisen kirkkauttcen, kunniaan,
ja pphpttccn sisällckäpmään pitä, se todistetaan: Osittain ihmisten hengelisesti
kuolccsta liiasta, josa jokainen luonostans mskkaa woimattomana, ja fangittuna synnin kuoleman pauloisi, huolimattomana Jumalasta, sielustans, armosta
ja autuudesta; niisiä sano Apostoli: Roffa re kuollet olicca ylitzenkäymisten ja
syudcin cähden, Epb. 2: i. heidän ylnmäryxens on pimitetty, ja owat wieranduner sum elämästä joka Jumalasta on, tyhmvden kautta kuin heisä on, ia
heidän ftdämens kowliden kautta, Eph. 4: 13. Osittain owat bengeliset liikuturet wältämättömät, ibmisen osattomuden tähden Jumalan armosta; sondein
ja yhdistpresiä Jumalan kansa; joista autuudeista ihminen epäustolla ja synnin ilkjallä rakkaudella erkaridunut on, ja sillä päällensä wetänyt Jumalan wanhurstauden. niin että Jumalan täpty watitta heidän surkian
tilansa ylitzen: N)oi heitä, että he minusta luopunet owar, Hos. 7: 13. Jumala watitta että hänen täpty hpwillä armo töilläs, läsnä olollans ja pyhittämisilläus, erkandua heistä: woi myös heitä, kosta minä heistä luowun. Hos.
Osittain on hengelinen liikutus wältämätöin, ihmisen woimattomuden tähden
hengelisiss. Ei ihminen ensingän tottele eikä lukua pidä sielustas ja hengelisestä
elämästä synnin alla mpydpsä tilasans, ilman Pyhän Hengen liikutusta; waan
rakasta luonollista kuolutta tilaans niinkuin jotain lohdullista onnelisutta, hp»
wä lewollisutta ja suurta perindöä; luottain omaan wäkewptteensä, ja ei tiedä
että monda wäkewä woimacoinna oretan pois, Job 34: 20. Osittain on hengelinen,liikutus wältämätöin
mahdottoman ijäisen perikaton ja kadoturen
tähden, kuin joka hetki aweille kiltaansa, nielemään henqelisiä kuoleita ja liikumattomia syndisiä kuoleman kadotuxeen; siitä ei he luonolisesa pimeydesäns
miltään tiedä, niinkuin Salomo sano: N he tiedä errä sielut kuolet owat, heidän wierans owat helwenn sywydesä. San. 9:18. O! surkiata! kuitengin armon aiasa wäldettäwä asundow!

sen

Kaikkein näiden, että myös autuutteen wältämättömäin omaisudeitten tät)«
den kuiu owat: ylöswalistus; ylösherätys; käändymys; uudesti syndymps; w»nhurffauttannnen; hpwät työt; uusi kuuljaisuus, ja kimittäminen autuutteen; on
hengelinen liikutus se ensimäinen, alinomainen ja wiimeinen, joka alta; harjoittamaan saatta; ja lukitze kaikine nimitetyt armo työt
ihmisen sielusa.
Mutta chkä kaikkia mitä ihmisen
dotetun kuwan jällens rakendamiseen tule,
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uudistukeen, ja Jumalan kahengelinen, liikutus, jokaista
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armon työtä, mkanans ja tundumaisesti, joita jokainen autuutta etMäinen fokapäiwä tunde, kuin tahto taiwaseen tulla, sanan todisturen jalken: Raiki ue
jotka Jumalan hengeldä lvmkucetan, ne owat Jumalan lapset, Rom. 8:14 niin
ei kuiteman mailma tunne niitä liikutuna. Ilman hengelistä liikutusta ei taida kengän tvaelda armon tiesä ja tpösä; ei elä hengesä, ei olla ppsymäinen; el
hallittaa Pphäldä Hengeldä;jcllaei jotain Jumalalle otolisia työtä tehdä; ja olla
ei ole Chriftnren hengi, ei se ole hänen omanChristuren omaisuus; sillä
sa, -Rom. 8:9. Ei kuitengan taitta hengelistein liikutystein sekkaan lukea.
t)

Luonollinen liikutus. Monda ihmistä

hawaitze

tykönäns enämän kum

tawaliset liikutuit jongun wahingon, peljäten, hengen waaran ja onlailien
kuoleman rupanxesta; Gen, go: 1. joka liikutus itzens ilmoitta usein surullisilla
Esa. 65: 14. Että näillä liikutuMa omat luonoliset ja
tustan ieku kyynelillä,
päcknaalit,
ja
niin ei taida senkaldaifet liikutuit saada nimeä ja
maaliset alut
hengestä wai»
muotoa hengelisistH liikutuMa. eli olla ne totiset Jumalan
paljasta
MpumuMa,
pehmeyden
kutetut. Wiellä wiiawat monet
luonolliststa

scnum

sanan

äänen soimauresa, sydamesäns suoda itzens autuaritulewans;
rukoilen usein paljon; Esa 1: 15. ja ei kuitengan tiedä mitä hän rukoile; hp«
wärp saarnoja ja muutamia
parsia< ja niisä edestuoduja johongin määtaipua taiwan autuuden toiwoturin, kadosaarnasa;
sopiwaisia
rän
historioita
joka
tähdm;
wmwalloinen toiwvtus on kaikille ihmisille yhteitusta wättämisen
nen, ettei pfikän tabdois kadotuzeen tulla, ehkä hän ei anna kadottaen syitä
tpkvnäM kutista. Wuodatta kyynelitä
alla pahan oman tunnon fvimaupclwosta
painamisesta/
joka tule paljasta
Jumalan wanhurffan wihan
-sen
ja
kyynelet
»nielen liikuturesta.
matkaansaatta ulkokullatut
niinkuin mmnen
Ismaeli umodarri, käyssendeii ),« itti, ler. 41: 3., Senkaldainen on monen

kaukaisesa,

sanan

sanan

MMOlistws.
Ne luonolisesti taipunet taitamat päällensä otta monet Jumalan lasien tcv
Hvat ulkonaisesti; heidän Uwotonss; puhen vartensa; buokailla, meisaw, lukia
sana, kunldclla rakendamaisia puhetta; luonolliscsti suoda niin oleman kum
'EhnsMMestc kirjoitetaan, jammw tjetämätlömänä jos beidän itze kansans on
kuulemat. Kattamat kansan tawalla tämänpäi-,
«mi laita kuin lie lukemat
märsesä ewanKeliumisa murtaa muutamia ulkonaisten tapain muotoko tietämätkohusi ääncsä ja käiitöxM. Taita monesa iloita
tilatsudesa keffellä hallitze
»g'sta maailman rakkautta,
iloisten kansa, )a wie,
itkcwäisien kansa ja
pphäi'-.
raroca Rom. 12: 15., iz Nämät ustein kunnian pyZN aaw omaanft
tmstälekewät enemän kuin oikiat Jumalan lapset ja uffaldawat kerffata siitä.
Sangen mabingvllistt bengct koko Chnstikumal:e,
l5: IF/
totuuden uff^sta.

)'xikerwistw svdä,
3)

Omat
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liikutuit alkunsa saanet Jumalasta
l,
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ja hänen pyhästä sanaOwat kyllä
woimalla koetta kokotta,
stans n« tauwas, että ihminen luonollisilla ajatustens
kuin autuuden järiestyxesä waa.
man ja käsittämään Niitä hengelisiä
ditan autuixi tulewaililda. He andawat tahtoons kehottetta johonguhun
wpz-een hywpden perään, waan ei anna totisesa käändymisesä eroitta spdändäns
mailman ja sunnin rakkaudesta, ehkä armon liikutuit owat rumenneet kehonkolkutnxec Wämisäns
taman spdändä. Owat ns jotka tundewat monet
andaman
jotka
ylitzewoittawat
20,
ftdämens
Herralle San, 23:
heitä
Ilm. 3:
tykönä
kowalla dttomitzewalla kuri26. Ne liikutuit »vaikutetaan muutamain
rurella, ler. 3: 3. muutamain tykönä lohdullisilla werännsillä. Rom. 2: 4. El
he kuitengan anna liikutusten waikutta totista paranusta sydämensä muuttamiseni; waan synnin rakkaus M sydämen pohjaan asumaan; ja jongun ajan jälkcn
nusauLet, peljätpxet mainosta; maailman uudet kchoituM. ja synnin myötä
fangitzewat sen muuttumattoman tilan orjarens; joka langetta
seurawa epäilys,
muutamat ehneutteen, ylpeytteen hanreutteen, wihaan ja eriseuraan; ja nä«
ja huutaman hosianna luonollistsa taikywät joukon kansa seurawan
päiwäin perästä wainon äänens näytja
pumifesa, waan muutamain ankoin
epsluulos
pois,
pois,
ora
ota
rijtinnaulitze bändä. loh. 19: 15. 'lEsus
tämät
-He occawar sanan ilolla wastan, ja ei heillä ole Muna, herkexi usano heistä:
ajalla poislangiwat. Luk. 8: 13»
storoar, ja
>

sekä alkunsa,.luondonsa että päänmalinsa fuh3' Owat lailiset
ten oikiat hywät ja lumalalda annetut, ilmoittaman svndiä; musertamaan södändä katmvaisez-i, ja herättämän täydellistä wiha syndiä
Laki on hv»vä kosta se oikun käyterin, 1 Tim. 1: 8- Mutta kossa niistä itzesans
lailisista liikuturista, toiwotan epäjumalisesti pelastusta synnistä, ja siirtämiM
wihan tilasta armohon. Suodan niiden poisottawan synnin ilkeyden ja hallitzewan waldiaisuden. Toiwotan yhdellä wäkiwallaisella sywällä tussan murtamisella, edesauttamaan M Jumalan sanana ilinoitettua uskon ja anttmdeir
kansa yhteensopiwaista «uunosta uuden ihmiseni. Luullan ja odotetan niidetr
liikutusten herättäwäu uffoa; selittämän koko autuuden tien; herättämän
gelisen elämän; andawan woiton wibyiisista; moiinan pyhytteen; walwomiseen
ja kilwoituxcen; ehkä ei lailla ole enssngän sitä
wirka: Jos laki cw
annettu eläroäii tekemän min tosin wanhurstaus tulis laista. Mmta ra,narn«
vn kaikki sulkenut sonnin alla,
lllpaus anncraism uston kautta
uren
Christien päälle uskowaisille. Gal.3: 21,22. Ei waqn uffon liikutus waiktt-.
tettu ewangeliumista, tuo woimaaN mainittuin hengen hedelmihin: Uston
tule pyhä Hengi kuin unnen elämän wiepi, ft saarra toisen miele,: »neiht!l, ja
lii>an hunor powrepi. Wirsi Kirjan N. 225: 7. Ettei laki liikutmillans fpnApostoli tietä anda: Sm nnnä ai»
Wtä ustoa eikä uuta hengelistä ihmistä,
-,

A5
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uo«-
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lain töiden kalitta, eli uston
noastatts tahdon tietä; olettako te Hengen saanet
eikä pysywäiset.
oikiat
Gal.
2.
niin
ei
ne
ole
kautta,
3:
saarnamifen
4) Owat oikiat liikuturet seurakunnasa, ne sekä lailda että ewangeliumilda
vaikutetut. Ei lain ja ewangeliumin liikutuxi saada sekoitetta toinen toisens
kansa, ehkä ne erjämättömästi seurawat toinen toistansa. Lain liikutuxctstsälZensä pitäwät: uhkauria, duomitzewaisia, pelkoa ja musertawaifia waikuturia ja
katkerita tundemisia ihmisen sielusa. Ewangeliumin liikuturet tultaan:'armon,
sowinon, parandamisen, rauhan ja turwallisuden tundemisista ihmisesä Nömät
oikia
kahdenlaiset liikuturet owat wältämättömät seurakunnasa. jos muutoin
kristillisyys rakettamaan ja ylöspidettämän pitä. Laitisia liikutuzia ei pidä ewangeliumillisina pidettämän; eikä ewangelimmllisia eryttäwKsinä ja määrällisinä
oleman luultaman, niinkuin tämän aikaiset teko pyhät ne setittä tahtomat, ja
sillä tawalla matkaansaattawat monda eriseura seurakunnasa. Laki ja Ewangeliumi owat Jumalan suuresta armosta annetut, kukin heidän wirkans ja tystäns waikuttamaan: Laki on Mosexen kautta annettu, armo m totuus on
suren Christuxen kautta tullut, loh. l: 17.
Tule siis molembain wälikappaldein liikuturet olla tutut seurakunnasa jöjäseneni Khristuren hengelisesä
kaitzen ihmisen sielusa, kuin tahto tulla eläwäxi kalleimbana,
pidettämän,
pidä
enemäsa arwiosa
ruumisa. Lailifia liikuturia ei
la hallitziana koko Christillispden harjoittaen aikana, ehkä ne walmistawat tilan
niille ewangeliumillisille liikutuzille, ja ei ne lailiset ennen seisata duomitzemi.
nitden lailisten ylisens wirasa, kuiu ne ewangeliumilliset saamat wallitzemisen
ewangeliumillisen
liikuturen
tzen, ja enemin tunduwat kun lailiset; Mä siinä
näyttämät
pyspwä
lsytään
ja
hengi;
sen
seurawaisuurembi malo
tilasa wast
sen yhden
set lamatun sanat: Jos kuolema on yhden synnin tähden rvallinnut,
kautta; paljo enämin ne, jotka saamat armon ja wanhurstauden lahjan yldäkylläisydcn, pitä walliycnmn elämäsä yhden
Christuren kautta. Rom 5:
Hengi
teke eläwäri. Mutta jos stl»
17. Vokstaswi, se on laki', kuolecca, waan
joka
ja
!ä wiralla
kiwihir. kuwacru oli, oli scnkalbokstan-ln kautta kuolctta,
tainner
lapset
Mosercn kaswoihiu, hädaincn kirkkaus, niin crrci Israelin
joka
nen kaftvoinsa kirkkauden rahdcn
kato. Mixei siis paljo enämin
sillä wiralla, joka Hengen anda, pidäis kirkkaus oleman? Sillä se joka kirka»
stcttu oli, ei ole ensingän kirkaudexi luettapa, sen ylönpaldisen kirkkauden suhtcn.
Ewangeliumilliset liikuturet andawat woiman tehdä nut«
?, 8,10.
2 Kor. 3:
lain liikuturet waatiwat; niln siis lakl käffei, ja ewangeliunn harjoitta.

Jälkimäinen Osa.

liikutusten hyödytystä seurakunnasa. Kosta Jumalan sana hänen Jumalallisella wolmallansa on saannut istutta phden elämän seurakunnan
Hengelisten

Hengen

i.
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Sunjnlndaina.
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sen

sisällinen tila on ja kutzutan lstnremxi
Jumalan kcrmnoisa, Psal. 92: 14; se on se
-Herran huonesa
puikasa.
Ksrk. 1: 6. Esa. 5:
Hos- 2: ig. Tämän
wiinamäki lihawasa
owat,
hpödytyM
ihanan seurakunnan liikutusten
1) Opettawaiset ymmärtämään Jumalan erinomaista ja määrätöindä rakkauden jansmista ihmisien autuutta; se wahwistetaan ylitzwoittawilla'todistunlla,
niiden monenkertaisesti lukemattomain etzimisten ja armo kolkuttamisten kautta,
joita Herra Jumala suuresta hywydestänsä on lahjoittannut jokaitzelle syndiielle,
jällens uudistamaan sttä kadotettua Jumalan kuwa, ja hengesä eläwäri saattamaan sitä wolmatoinda ja hengelisesti kuolutta sielun tila., Koffa siis Hengen lilkuturille kuuliaiset spndiset wastanottawat Herran sanan woimaan autuutteen,
niin he suurella ihmittelemiftllä hawaistewat Jumalan rakkauden niisä, ja sanomat: Hän myös rakasta kansoja kaikki hänen pyhäns owat sinun kädesäs; ja
he asettamat! iyens sinu» jalkais juuren, ja orcawat opin sinun sanoistao,
Hengen

hartaudesta

palawaz-i, niin

joka roiherjöilze

<

g

Mos. 33: 3.

'2) Hyödptus hengelisestH liikutuxesta seurakunnasa, on lohdutus enqeldein
ja walittuin ilosta taiwasa, jotka niinkuin kerroitulla täydellisyden liikunizella
riemuhunsa kiitoswirteen sisälle ottamat, niiden maan päällä paranurehen;liikutettuin käändymps-sanomat, jona lEsuren sana täytetyri tule: r7iin pttä ilo oleman taiwasa yhdestä syndisestä, joka hänens paranda. Lue' IF:7- Ei
ole se wähin lohdutus armon tiesä liikuwatsille, että Taiwan joukkoo osan otta
waiwaisten spndisten parannuksia, Walittuin ilo Taiwasa on täydellinen, jota
ei enä lisätä, kuitengin be ei taida mainitzcmata jättä Jumalan ja karihan ar,
moa ja rakkautta, joka sotiwaisesa seurakunnasa armo töillänsä watmista monda riemun ja wotton seurakunnan afujari, ilmoittamisella maan päällä niiden
pyhäin taiwallisten liikutusten esimaun' ja luondoisuden niisä jorka aucuudcn
perimän pirä. Ebr. 1: 14.
On opetaille ja oikein mieldyncille paimenille ilo sanan hedelmöitzcmisckuuljain spdämisH; nähden he hawaitzewat kewittämisellä Jumalan
stä
waldakunnan lähestymisen; ja ettei he ole hulkaan työtä tebntt sen Maijcstetin
wiinamäesä, joka on lahjansa
2 Tim, 1: 6. jota seuja
monella
rakunnan wartiat
huokauxella toiwon halulla odottannet owat. KoHengelifet
sta siis
liikutuit käywät seurakunnasa, niin opettajain murhe ke-

sanan

wendy, ketzkannein karikertaisella ha'ulla ueuwons osottamisen kautta
puhdasta neigyttä Chvistuxella. 2 Kor. 11:2. tehden silloin roirkans ilolla ja ei
huokaurella, Ebr. 13: 17. niinkuin opetuslapset hawaitzit ilolla perhen isännän
Mieluisen saldimisen aasin lEsu>-tzlle ajata Jerusalemin: niin myös kansan lii«
kuwaisuden waatteensa hajottamisella tielle ja oMn wiriäsä murtamiftsa.
5) On

Adocnti Slmnunkaissck/
47 On kengelisistä liikutuksia monella sielulle ploslmMHmisen kehoitus,
niiden liikutettuin harttaudesta ja kiiruttawaiscsta esimerkistä. Yhden aukiaan
erää maau kaldainen on se feurakuuda, kusa Herran Hengen tuuli ei ote
faannut sen jäsenitä liarttautte«i saatta. Sitä wastan hywät liikuwaisudet keuneljasta ja hengelisesä kuolemasa makawaistck sielua etzimän
hoittawat monda löyrcä
kairaan, ja rukoileman händä kosta ha. läsnä on, Esa.
Hcrra koska hän
opiwat
silloin
tundeman iHonsä ja Jumalan, jona lEfuxen ennustus
Z5:6.
he
täytetään: Teidän pirä kairki lumalalda operecu:i tuleman, lot> 6: 4Z.
i.
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Z-» HyödyMwät yhteiset armon liikuturet seurakunda,ybdfn ennen pakanain
tawoisa juurtunem ja kauhistamaa muodosa waeldawan seurakunnan npt tulleen, Herran sana, sakhramendejä, nimeä, mieldä ja tahtoa rakaftawaiseri kansarr; jonga Jumalan Hengi opetin armon järjestpxesä h>l;ämää,n kaiken jumaZacromall menon, ja mai.Malliftr hnuor, ja tasa mailmasa siwjäfti ja hurskafti ja
juinalisesti elämään. Ia odocrmnaan autuallfta roiwoa, ja suuren Jumalan, ja
meidän lunastajamme
Lhtistuxe» ilmestystä, Ttt. 2: 12.

Päätös.
Minä annan teille unden ftdämen ja uuden Hengen annan minä teille, Hes.
Z6-. 2,6 On Jumalan armollinen lupaus seurakunnan uudistamisesta. Jumala
h, wydens ja ICsuxen kuoleman woimalla ja tähden, andakon wielä HengensH
että annon suuri ihme
uudesti luoda monda wanba turmclluren alaista sydändä,
palawiri
hengesä Rom.
orjudesta,
synnin
saattain heitä
työ kirwoitais sieluja
12:11,

ja niin

sanan kuliljat

kankioista

ja kylmistä

sanan kuuljoista

tulisit hartaat

ja palamat

ja tekiät lak. 1: 22.
Te kuin monda armon liikutusta tundennet olette, ja walaistulla eroiturella tiedätte muodon ja tawan luilisista ja ewangeliumillisista liikutuista; oppinet myös niistä Herran johdattamisen luonon tundemaan sitä käändymistä kuu»
on, ja sirä ustoa, joka meidän Herran lEsuxen Chrisruxen päälJumalan
le on Teko. 20:21. katzokat ettette hittaudella saatais harttauttanne sammumaan,
ja niin taas pelwon alaisez-i, autta pyytämään itziänne omilla töillänne ilman
Hengeä, onnettomain Galatcrein kansa. Gal' g: 4.
Te jotka uffon hengesä janotta, armo waikutusten ylöspitämistH lEsufen
ewangellumisa, ja niiden woimasta suitte rooiwanne wZelda elä ja kil«
mvarasa bpwä
ulkon kilwoitusta. Te, yWpidetään sildä wäkewäldä HengeldH
woitella
anna Mu IMn lapses lähteä tääldä, Amen>
yäisten elämään. Siinä

arwosa

«.

M

2.

2.
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ja Taiwan muodon re taidatte koetella, mirette siis
ulkokullatut,
kysyi meidän kallein Vapahtajamme lEsus
Näin
tätä aikaa konrclc?
nilldä kangioilda ludalaisilda, muistllttam myös meidän ulkokullatulta Suuchristitpitätmile. ludalmsia, etteibe halulla ja rakkaudella wastanottaneet sitä
heidän sckaans ilmauduz.etta mailman Metziasia lEsusta. Cbristityitä, ettei he
lEsuren opin tarittua ivaikuttawaista woimaa hartaudella tottele. Heitä pyysi
plitzcnwoitta oppinsa jullstamisella ja ihmeillä; meitä oppinsa selittämilEsus
sen, luonnon ja armon merkeillä ja hpwäin töldens kalitta. Meidän ylimmäinen Prophetamme lEsus tietä anda, että niinkuin he ja me lumalalda lah,
taidamme koclttla luonnon waldakunnan merkeistä, mijoitttulla
kä ilma tule; paljsta en.ämmm kectolla armon waldakunnan hengellisiä waiku,
tusten töitä meidän itze uMnänme, muutoin me olemme ulkokullatut/ waarin»
otlawaistt ainoastans näkywäisestä lauvasta- ilmasta ja maasta, sano siis lE.
sus: Te ulkokullatut, M<:an ja Taiwan nmodon te taidatte koetella, mirette
siis tätä aikaa koettele? Luk. 12: 56.

osa

on, wgarinotta ja rakasta
Luonnollisten ja maallisten ihmisten paras
niitä kuin mailman owat, Phil. 3: 19; Mä be sydämensä mielesä enämmän
muistamat ruumin holhonusen ja korjamisen, kuin sielunsa autuuden. Ei he
koettele eikä etzi autuutta armon järjestyrefä, ja kuinga sielun katomattonmt
tawarat kasitetäisin ja niiden osallisuus lönttäisin, waan heille owat kaikki kuin
Jumalan Hengen owac hulluus, 1 tzor. 2: 14. He asettcuvat ja upottamat
tarkoiturensa luonnon juoxusta ulostutkimaan Taiwan ja Maan merkejä, asettain itzensa ilman jälken, ettei heidän maallimn edusturensa mahdais kärsiä
wahingota. He waarinottawat niinmuodon luonnon waldakunnan merkeistä,

Mä he:

i) Tutkimat Taiwan merkejä. Wapahtaja lEsus sano esipuhe»
sanoisa:
Te ulkoknllatur, Maan ja Taiwan muodon ce taidatte koetella. Et lEsus nuhtele merkein tutkindoa, waan seisattamista nnden koettelemiseen; ja ettei he niistä merkeistä oppmet tundeman Jumalan waldakunnan hengellisiä merkejä omi.
sa sydämisäs. Ei lEsus mpöskän kiellä, ettei niin tapahdu, kuin he niistä
merkeistä aiwistit, sanoden edellä esipuhetta: Rosta re näette pilwc» lännestä
rulewan, niin re kohta sanotte: sade tule; niin myös tulekin. Ia kosta te näette etelän tuulewan, niin te sanotte: helle tule; niin myös tulekin, w. 54,
55.
Maallisesti mieldyneet sekä epäilewäisestä pelwosta, että walhen luulolla, aiwistawat usein enämmän kuin luonnolle myötäiuotukkaan on, ja joutumat niin
monenkaldaisiin tphmiin ajatuxiin ja walhellisiin ennustuxiin, sanowat
tapatz-

sen

Adventi Sunnundaim.
kuin ei tapahdukkaan. Siitä tule se ulkokullaisuden luullo, että he
paljailla luonnon merkein tutkinolla luulemat taitawans olla kehoitetut ja opetetut Jumalala täydellisesti palwelemaan. Nlkokullaisuus näyttä itzensä näin:
Jos heille hpwin kätten käy, niin he luonnollisesa mieleen kuwauresa päättäwät: Minä taidan olla niistä rakkaimmista Jumalan sylilapsista; mutta jos
heille mastoin käy, niin heidän luultu turmansa hajo, niinkuin sawu tuulesä,
ja jäämät peräti amrittomari siitä syystä, ettei he ole etzinet Jumalan waldakunnan hengellisistä merkeistä woimallista lohdutusta heidän sydämihins ja sieluihinsa; maan seisahtawat luonnon waldawnnan tapaukin.
2) Tutkimat he Maan merkejä. Maallisesti mieldyneet.ottamat maari ulwaldakunkonaisien tapausten käymisestä mailmasa; esimcrkiri: Jos maalle ja päättämät
nalle pahoin käy, eli muutamia erinäisiä ihmisiä rangaistan, niin he
ne tapahtuman heidän syndeinsä tähden; niin se tapahtukin: Simm pahude»
rähden sinua nuhdellan, ja sinun correlemattomudes tähden sinua kuricetan, ler.
2: 19. Sillä jumalattomalla on monda wiyausta, Psal. 32: 10. Waan ei
taltta sitä sanoa Jumalan lapsista, ehkä heitä myös kuritetan. Jumalan lapsille tapahtu se heidän ussonsa koettelemisen ja kiinittämifen tähden, sen Jobin
merkki Jumalan lapsisa maan päälesimerki näyttä. Se on suuri rakkaudenmyös
rangaise, Ebr. 12: 6. Ei mahda
lä, sillä jota -Herra rakasta, sitä hän
myös yrikän. päättä lumalalda annetuista maallisista lahjoista, kuin olisit ne
merkit Jumalan armohon, kosta epälukuiset ihmiset saamat rikkaan Miehen
kansia heidän hywänsä elämäsäs, Luk. 16: 25 Ia he omat eroitetut armosta
Jumalan wihan alla, niin ei st aura heitä, jos he koko mailman rvoircaisit,
Watth. 16: 26.
Armon waldakunnasa tule älttuaxi tusewaisien waarinotta armon merkeistä, josta lEsus sano esipuhesa: Mirette siis koettele tätä aika. i) Tule lun-aan lasien tarka waari otta etzikkohetkeistä, joina armo ja ystäwys Jumalan
lanß löyttää talttaan, ja niin ajallans heitä cha!W?eman,Eph. 5: 16. Seisocn rvartiosans, Es. 62: 6. ettei se rviimeinen päirvä tule äkisti heidän päällcnsä, Luk. 21: Z- 2) Tule Jumalan lasten ilolla otta ristin merkki päällensä,
mailman wainolda, ja ej peljästymän siitä, ehkä he wielä saisit kanda meidän
Hcrr.m IlLsuxcn Christuxen arroer ruumisansa, Gal. 6: 17. 3) Tule Jumalan
lasten kätkeä sen lohdullisen ja riemullisen rauhan omasa tunnosans, jolla merkillä humalan Engeli lupais Jumalan palweliur merkitä, Ilm. ?: 3. 4) Tule
2.
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bcidän kätkeä pyhän -Hengen todistmen meidän hengeinme kansia, että me o»
lemme

Jumalan

lapset, Rom. 8: 16.

Evangelium, Luk.

21:

25 37.
-

Tul-
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3.

Tutkistelemus.

Jumalan annon waldawnnan nautittawla merkejä.
I. Mirka armon waldakunnan merkit owat, ja kuinga niitä nautitaan?
11. Ruinga ne merkit owar cundemattomat niille kuin ei nijra nautiye?

Edellinen Osa.

Micka armon waldakunnan merkit owat, ja kuinga niitä nautitaan?
Sunnundai päiwäinen pyhä Evangeliumi anda meille tilaan tähän tutkindoon,
niiden suurten Taiwan Planetein merkeifä, jotka niin monda tuhatta ajastaika
epälukuisia ihmisiä owat holhonneet ja ylöspitänet. Taiwan woimac pirä liikutercaman, ja seisahtamaan luonnon waldakunda holhomasta, josta lEsus
no: Ia merkit picä capahtmnan auringosa, kuusa ja tähdellä- Jos siis sinä
suuri "ihmisen sukukunda tahdot olla pyspwäinen Jumalan edesä näiden merkein tapahtumisesa, niin waarin ota Jumalan armon waldakunnan merkeistä,
sielunsa ja autuudes kalleuden tähden, ettes tarwitzis taiwan merkein tapahtumisesa epäilyjen tustasta kuiwettua, ja silloin täpdpis sanoa wuorille ja kukkuloille: Langerkat meidän päällemme ja peittäkäc meitä, Luk. 23: M. sen syyn
tähden, ettets otollisella ajalla ja autuuden päiwänä, 2 Cor. 6: 2. armon ja
walosa tahdo oppia lEsusta tundemaan. Ah!
ottarat siis waan, että sitä suurta päiwä wastanottamaan, walmistamisella armon merrejä tundemaan, ja niitä oikein nautitzemaan:
1. Armon auringon lEsuM Clristuxcn armoa ja pstäwpttä. Armon Auringo lEsus on hän, lumalallisesa sanans walkcudesa paistamisesa monda tuhatta ajastaika, cnsimäisen Evangeliumin julistamisesta asti, kosta se sille spndihin langenclle sukukunnalle'kuului: Waimon siemenen (se on: Christien) piri
rikki särkciuän kärmen pään,, 1 Mos. 3: 15. Silloin jo alwoi
suuri armon
merki sille spnnildä pimitetylle mailmalle paistamaan. Ehkä tämä armon merki
lEsus Christus sen enstmäisen Evangetiumin julistamisen woimasta, on-niinkuin pxi täydellinen Taiwan koitto ylöswalaisnut, t)löspitänpt ja autuaxi saattanut monda Pattiarcha ja Propheta, niin ei kuitengan ole monda tuhatta
pakanata heidän sydämensä tictämättömäsä pimeydesä, epätoiwon ja synnin
fangeuden wiheljäiwdcsä, nälmet tätä walkeutta, waan wainonneet muitakin
siitä walkeudcsta todistaita, Matth. 2: 14, MMH. 14: 10. Teko 8: 1. 2 Tim.
4:1?. Kuitengin olemnm me ja pakanat auringon lEsuxen täpdellisesä opisa
jsl ihmeisä nähnet suuren walkeuden, niin että Esaian todistus on täptetM
tullut, joka sano: Ransa zoka pimeydesä waelsi, näki suuren walkeuden, za jotka asuit kuoleman warjon nmasa, niiden yliye kirkasti paista, Es. 9: 1.
B 2
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Mutta monda pysy phtäbywin wielä pakanallisesi» sydämensä soksudesa,
kiinipitäwät tundons silmistä, ettei auringon lEsuxen Evangeliumin walo
Hengen waikutuz'illa saa paista heidän ftdämihinsä, 2 Cor 4:4, 6. Kuinga
monda ylhä:stä, wa-chinda> sukulaista, puolisota ja tultawa on, jotka poldaisit
ne kum lE,uz'en walon tundra etziwät, rakastamat ja harioittawat? Se on
ollut niin ja ei toisin kännyt kaikina mailman aikoina enimäldä osalda ihmisistä O! surkiata asiata! jos niin monda luonnollista sokiata löydyis luonnon
waldcMnnan auringon alla, kuin hengellistä sokiata löpttp hengellisen armon
Taiwan auringon lEsnz-en ihanan walon alla, niin tämä elämä olis tuhatta kerta
surklnnbi kuin se nyt on; sillä ei ne Harmat nakewäistt tcndais torjata niitä monda
waan täpdpis wiheljäispdesäns hukkua Jumalalle ijäinen ylistys
0!kocn! bän on kuitengin saanut sen kukaan auringon lEsuxen kautta walaisia muutamat sielut Herran oikiaan pelkoon ja rakkauteen, joita Jumala näin
tpgöpuhuttele: Teille jotka minun Nimeäni pelkäue, on n?anhmstauden auringo koittama, ja autuus hänen siipeins alda, Mal. 4: 2. Muista! jos sinä wai?
pilkalla wähcnnät ybdengin tämän auringon sälleistä toisten sydämisä,
nollana
niin >en sinun tähtes takaisin langennen weri waaditan sinun kämmenestäs; ja
walo pysy phtähywin hänen täydcllisesä walkeudesans, ja paista:

sa

Niinkuin ylimmäinen Propheta, ei

ainoastans hänen suloisen oppinsa
Isäns tahtoa meidän autuudestam27.
bän
walaise omantunnon silmät. Näyttä synnin ilkeyden ja armon suloisnden. Rawitze sielut heidän sielunsa näljM
ja janosa. lohdatta heitä rauht-n ja Evangeliumin wanhurffauden n?lle. Luk.
1. 79- Hän paista myös kärsiwäisten lastensa
että Jumalan waldakun»
nan tie on ristin merkillä ulosmerkitty nuulman loppuun asti. Wielä ilmoitta hän
kuinga hän on tehnyt ja wielä teke armon ihmeitä syndisten käändymisess enämän kuin muut Prophetat; sillä ha» on se ylinnnäinen Propheta/loh. 6: 14.
2V Paista armon auringo lEsus armon waldakunnasa, niinkuin ylimmät,
nen Pappi. Ne, kuin lEsuxen Prophctallisen wiran waikutu)'esta saawat walon, tottsesti itzläns ja armon neuwoa tuta, saawat myös tuta ja ustosa nähj»ä
lEsuren ylin Papin kirkain haamuin ja ansion kalleuden, tutkissnosa ja wastanottamisesa sitä armoa sywinnoLi, puhdistureri, parandamisez-i ja pyhittömis«z'i. Kosto nämät armon sätteiten merkit rauhallisesti tuttaan ustosa ja nautitaan, niin ttden tule Chrisiuxen ylimmäisen PaMlisen wiran kallis kirkkaus
jrsta ApcstM sano: Christus rakasti nieirä, ja ulosanuoi hänens nlcidän edestämme lahjani, uhrisi ia Jumalalle makian haju-i, Eph. 3: 2. O' ibanata
lEsusialjoka lämmittä monda ky.lmä syndistä. lEsuzen esirukouxen täsiden 0dotta Jumala monen syndistn parannusta, Monen sielun heikkous wahwiste.
,

1)

saarnans ilmoittamisesa
hänen raiwallisen
me, Teko 20:
Tänäpäiwänä
wielä
ja

taan
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armeijasta esirukouresta taiwasa; Sen laffewat lu:na,lan lapset
taan
sydänullensä, ja janoten löytämät siitä wirwoituxen/ sanoarens: Ruka on joka
on
13

2.

myös ylösbcräcccry, on myös
kadotta? Cdristus on kuollut. Ia hän
joka
myös rukoile meidän edestämme, Rom. 8: 34.
Ill!N.,lan oikialla kädellä,

tahro

lEsus niinkuin Kuningas. lEsus on kallin
kuolemans osto hinnalla Taiwalliselda Isäldäs saanut kaiken woiman Taiwasa
päällä, Matth. 28: 18. nallitzemaan sitä hengestä eläwätä seurakunda
ja
armosa, ystäwydesä ja pyhittäwäisydesä, heidän mielens ja tahtoonsa kuuliaiju,
desa, iS nn iZ: 22. Tätä pyhä wirkans lEsus harjoitta ustowaisien plitze
pphän Hengen nuhrella, lohdumxeUa ja johdattamisella kaikkeen wtureen,
l3-loh.
Tällä auringolla lEsuMa on koittawa walo sydamesä, 2 Pct- i: 19- en.
3)

Naista

armon auringo

se selkiä täydellinen

kirkkaus ylöskäy sielusa, ja ei jätä syndisiä tie.
tämättömään rauhattomutecn. niinkuin järjen luulo uskoiset. owat. Se edellä
käy',väinen kottto lEsuxen ylöskäywästä armosta, ilmoitta itzens sielun chalulliarmon perään, joka synnin hallitzewan mallan poisaja: Sil»
sen saattamisesa
aamurusfo,
loia sinun walkeudcs puhke
sinuu parannures on nopiaja
kasivawa,
sinun wanhurffaudes waelda sinun edelläs, ja -Herran kuuma
sti
korjawa,
on sinun
uskon halullisia
Es 58: 8. Armon koitto lEsiyesta
joka aika: Jos minä sanoisin: pimeys kuirengin peiccä nnnun: niin on myös
yö
minun ymbärilleni. Sillä ci pimeys sinun edesas pimitä, ja yö
walista niinkuul päirvä: pimeys on niinkuin walkeus, Psal. 139: 11, 12.
ncn ku,n

sa

seura

lEsuren hallitzewalla walolla koko sielun tilasa, on kahdenkaldainen wai.
kutus. Edellinen palawus auringosta lEsuzesta, on hänen wuodatettu rakkaudens ustowaisten sydämi-hin I>yhän Hengen kautta, joka sulatta kaikkeen hallitzewan kylmyden; silla niinkuin luonnollinen auringo korkeimmallans tulleisans
poiskulutta talwen ja saatta maan hedelmälliseri, niin laupias lEsus täyttä
sielun Taiwallisella palawudella etzimään sitä jota häncu sielunsa raasta, Kork.
w. 1: 7> Toinen armon auringon palawus tapahtu koeturen tuffan helteen
kautta, joka illnei tule sisällisesä ahdistumia. Koeturen helle tutki uffon ja sen
hedelmsin pyspwäisyttä, kuinga wahwasti ne owat juurtunet; niinkuin ulkonainen auringo kuumudessans ksettele maan hedelmäin ppspwäisyden, Niin
lEsus rakkaudesta koettele armo etziwäisten omaisudct; josa koetu,resa ne, kuin
ei ole jywäi! kaiwenu- kunvertuwac, Matth. 13: 3, 6. Waan ne kuin kärftwällisyden ja kundeyden sydän lehdit, sielun tilan kaswmmsesa, tallella kätkeä
taitamat, ue kaikkein koetusten alla saamat rawimxi tulla lohdunuen nisistä,

E 5 66:11. Erinomattaiu kohta

komin

B 2

wahkoetus. siittämisesä ricsta uffosta wetn,

2.
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12, 14. Renengä hän anda Mmärtä sasrna? wie«

riestastä, eroirertuin nisistä, Es. 28: 9. Se ulosjuuritta wäärän turman ihmisen sielusta.
Armon auringo lEsus kätke itzens usein uffowaisilda, niinkuin ulkonaine»
auringo pilweldä peitetään- Se tapahtu, koffa uston harttaus ja lEsuxen

roirccruin

rakkauden palawus näky salatuki; elämän tie täytetM loukkauxilla; mastoinkäymiset koonnen itzens alassulkemaan woimattomuteeu; rukous ej näy tpöläispdelläkän woittawan sitä kuin ennen tapahdui köykäiststi, ja täyty
Jos minä huudan sinun tygös, niin er sinä wasta minua; jos miuä käyn edes,
niin er sinä minusta tieräwänäns ole. Sinä oler muuttunut minulle hirmuisexi,
Job, 3c>: 2v, 21. Ehkä ne kätkemisen hetket pidetän raffasna niildä kuin lEsuren hywpden likimmäisimmäsä osallisudesa olla tahtomat; ne owat kuitengin
ustoa ja pyhitystä enämmin edesän tawaiset kuin suloiset tundemiset, ja opettamat käyttämään ilzenja niinkuin Christuxen UvangeliumiUe soryeljas on, Phil.
1: 27. ja likembä waarinottaman Pyhän Hengen nuhteesta, ja woiman nauti,
tzemaan sen lohdutusta: tähän sopi lEsuxen sana: Ellen minä poismene, niin
ei Lohduttaja tule teidän.tygönne, loh. 16: 7. Tämä on pilwcn ja sumun
päiwä, Zeph. 1: 13.

sanoa:

Armcn auringolle tapahtumat myös pimenemiset. Se laittaan hänestä sanoa hänen alendamisensa tilasta, josa hän tyhjänsi itzens lumaluden mnaisudetten nautinnosta, orrain orjan muodon päällez-sä, Phil 2: 7 Toiseri, tarkoituxesa ihmisiin, tapahtu armon auringon pimeneminen, että hänen täyty 01,
la näkymättömänä ilmnsildä kosta ei hänen sanaansa siinä walosa ja Hcngesä
julisttta, kuin se ensin, ilmoitcttin. Koffa hänen sanaans ei erinäisestl ilnloiiet.i, maan a ncasians lailisisa mclzoollisudcin tilois ja töisä, ja se melwollisuus
lu!n Apostoli mi.wo: 2lsukan Jumalan sMia runsasii tcisä, opec<
laimi:!
takar;a neuvookat tciränne kcste'.,än!'e, Col Z: is. 1 TUsi. 5,: 11. Neuwokat
reiränn? kcstmännc, niinkamvan kuin tänäpäuä mainitan, Ebr, 3: 13 Kosta
siis kcffinäinen rakennuxcn ncliwominen päättä, niin se on merki lEsuren
bimmendymiseen ibmistcn seasa Silloin
rMlo myös wähene, koffa
armoitat sielut langcmat syndein kautta hallitzemaisen surultomuteen,! mail.
iuan ln!'.rhcsecn ja rakkauteen, joille olis paremdi ollut, ercei he olis totuuden
tietä tundmec,,

Pct- 2: 21.
ii. Toinen armon waldakunnan merki on kuu, se on se elämä Christillmen
feurakunda, eli jokainen ustowa sielu siinä. Niinkuin luonnollinen kuu saa
walon auringosta, niin saa se rakkaudesta palama ja hengestä elämä seurakun»
2

da ja jokainen'ustowa

-

sielu walisiuM wanhurffauden

auringolda

lEsurelda:
Mi.

Adventi Sunnundaina.
Minä olen mailman walkeus, sano lEsus loh. 8: 12. Tästä mailman wal'
keudesta saa ja otta kuu stottauffowainen sielu kaikki mitä lEsus on kärsinyt,
tehnyt ja opettanut- Hän
lEsuxen kautta osaan Taiwallisen Isän armoja kuuliaisuden järjestprisä. Walon saa
parannuren,
uffon
ja
sta autuudesta,
elämäsä;
händä
sillä joka lEsuren tunde, ei hän
uffowainen lEsuxesta seurata
pimeisä waella, mutta saa elämän walkeuden, loh. 8: 12 lEsus on uskomat,
sille tie, totuus ja elämä, loh- 14: 6. Tie esimerkisäns, totuus
elämä kuolemasans. lEsus waikutta uffowaisisa siweydens ja nöyrydens muo»
toisutra sydämestä, Mattb. li: 22, Se uffo saa ja nautitze ilon ja lohduturen,
2 Cor. 1: 5. lEsuMa kärsimifesä.
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2.

se

saa

hengellisen Ihanaisuden, kirkauden ja kumvan, ka«
täydellisen
armon ja ansion päälle, jokapäiwäisesä wanhurtzomisella
uudistamisesa;'
josa
tilasa lEsus ulkomaisesta sano: Ihana tuin
ffauttamisen
kuu, Kork. w. 6: 9.. Siis on wältämäiöin uffowaiselle wanhurffauttamisen
uudistus joka aika; niinkauwan näke Jumala, hänen lEsuxcn kirkauden war»
josa ihanaiseni, tpgölukein hänelle Poikansa täydellispden, sanoden: walircu
niinkuin amingo, Kork. w. 6: 9.

Kuu

uffowainen

Kuu ylene nyt edellä auringon nousewsta, nyt jälken

lastemisen. Uffo-

waiset owat ennen lEsuxen tulemista lihaan olleet »valaistut hänen kirkaudel-

lans mailman pimiällä yöllä, ja toiwonnest
näkywäistä tuloa
jostas raiwat halkaisit ja tulisit tänne alas, Es 64: 1. Kuu käy
myös ylös auringon lastemisen jälkeen. IbmisiH walmistctan wielä uffowaM
mailman loppuun asti, ehkä lEsuz-en näkpwäinen olendo ja waellus on kadonnut ja käynyt, ijäisen kunniaans, Lu>k. 24: 26. Se puhdistusta nautitzewa
rakunda pitä wieläz walaistu oleman Babelin langemisesa; Johannes
Sitte näin minä toisen Engelin alasculewan Caiwasta, jolla oli suuri woima,
ja maa walistui? hänen kirkaudestans, Ilm. 18: 1.

hahmosa: G!

seu-

sano:

Kuu enäne ja wähene. Lawiammasa ymmärrpxesä näky seurakunda wähenewän, tundemisen ja
himmenemisesä; ja myös halullisten unelda woittamisefa. Urhollisuus wähene monen teräwäin kiusausten kautta, josta
näin kuulu: Ia neljäs iLngeli soitti basimalla, ja kolmas osa auringosta, ja
kolmas osa kuusta,, ja kolmas osa tahdeista, niin enä kolmas osa heistä pimeni,'
ja kolmas osa päiwästä ei walaisnut eikä yöstä, Ilm 8: 12. Seurakunda toisialda silloin enäne, koffa'sanan woima herättä monda sielua hengelliseen elämään.
Ia kosta waldakunnan lLvanncliumi saarnaran kmkesa mailmasa,
Matth. 24: 14.
Kuu

2.
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Kuu paista yöllä. Uffowaiset walisiawat suruttomuden yöllä: Te olettK
walkellden ja päiwän lapsic, 1 Thetz 5'- 5- He walisiawat uffosta ja hywistä
töistä, jos mailmalla' olis silmät nähdä, ja PbariseuMa olls usto tundea het.
tä, niin todexi tulis: Te olecra mailman walke?«s, Matth. 5:
111. Armon Taiwan incrki, owat hengelliset tähdet; ne owat Opettajat,
la.
kuin ilmoittamat Herran totuutta ja tahtoa Opettajat werratan
tähce ollt (nimittäin lEsuxen) radesä. Ne seiye»n«n Mce, owar seiyemän seurakunnckn Nlgelu, Ilm. 1: 16, 20., se on Opettajat. Naiden tahtem
tule aina etziä ja saada walons Christuresia, koffa he enä kuin muutkan, liman händä ei rooi mirän tehdä, loh. 15: 5- Ei hewän p-dä andaman wetst
hengellisen mailman rusttan.dvakin pyrstöldä maan päällä,
itziäns12:sen puoli
Ilm.
4. lakkamaan kaitzemasta ja ruoknnasta Lhristuxen lauchaira,. loh. 21;
ja sopimanomaUa ajalla, '2 Tim. 4: 2. ettet
16. waan p.tälnän päällä
waikutus muuttuis boiruohori, ja siicä nwnda ihmistä tuolis. kackraatt
sanan
lvcrrce.-?, Ilm. 8: 10, 11. Waan heidän tule koettelemisen walosa, Hengen witaitaman joka Masa edsstuoda uusia ja.wanhoja,, Matth. 13:
rasa tundeman japaistaman
mailman pimiällä yöllä, Hes. 1: 13, Niin he wii52. niin muodon
mein saawat armosta paista Kunnian Taiwasa: Operrajac pa'stawac, niinkuin
Taiwa!; kirkkaus, ja jotta monda opercarvat wanhurstaureen, niinkuin tähdet,
Dan. 12: Z.

Toinen Osa.
Ruinga ne merkit ou tundemackomat niille, jotka ei niitä nautiye?

Ne kuin pitämät pahan omantunnon madon kalwamisen ja lewottoman
duomion, ja ei svdämestäns etzi
ansion priffotus weresä
tundoansa puhdistetun ja lääkettä löytäneeri; niille jsäwät armon merkit tundemattomuteen, ja et ole heillä elämäsä eikä kuolemasa m»uta kuin pzi surettawa tundo, joka on esimaku siitä culewaiststa kadocuresta, Wiis. 4: 20. Niin»
kauwan siis kllin ei ilmincn tule tilinteolle joka aika tunnosas, ja etzi sille paniin hän pyytä tehdä sala, mitä hänen paha turmelu,
randamisin lEsuresa,
ja
waati,
niin pahenda tundonsa, ja tahto sitä matoa kätkeä Jumalan
xens
edesä, niinkuin Adam Paradisisa langemisen jälken, 1 Mos. 3: 10. Ne
wat niimem huuta nuorille ja kukkuloille, langetkat meidän päällennne.
z)

solmamisen

2) Olvat armon merkit tundemattomat synnin päämaalinans pitäjille, jotperkelen
ka
kateudesta ja omasta mielisuosiosians synmsä pysywär, Wiis. 2: 24.
ja ondawat kaikkinaiset synnin tarkoitteet pysyä mielens tarkoituzena, ja sen

rakkauden wiedä itzcns

sen seuramiseen,

niin

tule: Jumalattomain k>m-

tils

Adventi Sunnnndaina.
tilä on ftndl, San. 21: 4. Nimi Christityillä owat maalliM ja PharifeuMe
benqellisesti, syndiset tarkoituz.-et spdämisäns; fentähden ei taida mailman waltens heille ja beitä walmsta, ellci he heräjä sucä unesta, Eph. 5: i4<
Z, Saatta hekuma arinon merkeistä tundemattomaK Nailma lange hekumaan, luulemisella Jumalan andaneen maallisia nauttta Adalnillifella trmnclutundiat langewat hekumaan ja kadottawat
xen mautta. Jumalan
opin totudeitten ja erinomattain lupausten omistamisella iliuan Pyhän Hengen
uudistusta. Tulemat niin öläwäldä kuollexi, I Tim, Z: 6. ruumin hplväin päiwäin parembana Taiwasta pitämisellä, 2 Pct. -2: 13. Maroitta siis lEsus tätä erytystä wastan: Rawahtakar teitänne, ettei teidän sydämenne kostan rasta»
uretais ylönsyömistllä eli iuouusella, eli rämän <maiku<m murhella
Päätös,
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pcmdn merKri, jota

wastan sanotan. Luk. 2: 84. oli Simeonin
ilmoitus Marialle,
mailman wastahakoisudesta lEsuzen puhdistusta
suuren
ja pyhittäwäistä armoa mafian; mutta sinä ylösnousemus ja elämä Herra lEsu,
anna tämän loukkauzen wähendyä ja rakennuxen menestyä monen tykönä! Amen.
Tämä.

oi:

sen

3. Adventi Sunnundmna.
minä häpe Christuxen Evangeliunuta; Mä se on Jumalan woima, iye°
kullengin ustowaiseUe autuudexi; ensin ludalaisille, min myös Grekiläisille.
Se oikian uston wanhurstauden saarnaja Apostoli Pphä Pawali, tunsi sieluja spdämesänsä elämän ja rauhallisen waikuturen Evangeliumisia, ja senpyhä rohwaisewaista woima, ja että se yMäns
tähden ei ainoastans ylistä
om syndisen tilan plösrakenut; waan myös että se hämmendä ja sammutta E.
vangeliumin wastanottajan orjallisesta duomitzewasta pelwosta ja häppemisestä.
Senjälken hän näyttä, kuinga Evangelium on armosta ja woimasta ulottuma
hamaan Taiwaan autuutteen, sekä Christitpille että Pakanoille; sekä suruttomille Christityille, jos he sen kutzumisen armon wastanottawat, että herätyresä
peljästyneille sieluille heidän katkerammafa tustasans, erinomaisella suloisella
rohwalstuzella uffon eläwätä elämätä herättämään, ja sano: En minä häpe
Lhnstuxen iLvanyeliumita; sillä se on Jumalan woima,Vyekullengin ustowaiselle ancuudexi; ensin Juvalaisille, niin myöo Grekiläisille, Rom. 1: 16.

sansa

sen

C

Alan»

3.
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suloine,: sanoma. MnK L>: 7'. armon-sana, Teko 20: 24.
Taiwallinenjcu lohdullinen waijulistus. Luk. 2: 10. Ma koffa.
myötänsä
wapaafti
tuo hengellista ja taimalherättä,
ihmisesH
sielua

CvangcliVmi on

fa rauhan
kutus

saa

Adventi Summubckna^.

se

sen

lifen wirwottawan lohduturen,, siinä sielusa, joka terwellisiidä. lain waikutuzil-

oikiasa parannuresa

on walmisiettu Evangeliumille, sen- sydämellisen murkauna
ohesa-,
fonga
sPdän parane, Saarn. 7:, 4- Se joka Pyhän Hengen
hen
kaikilw kllriltza itzenA tundemmr kadonneZri,
koulufil;
oppinut
on
emttamisen
melkapäaxr, madolliseri-, awuttomari, ja kokonansa woimattomaM muttw ei
kuitengan seisahda sen duvmitzewan Hengen alla orjuteen, maan-kokotta ja sulke itzensä,
waiwansa kantza, sulaan armahtamisen alla, muistain kun»
piina ja kärsimistä hänen sielunsa pelastamisen janomilEsuren
nioittamisella!
sella,. johon hän kaikki tarkoiturensa ji ajaturensa sulke, seuwin
neuwoa: Muista lEsnren Christmen päälle, joka kuolleista ylZsnvfiiut, on,
2 Tim. 2: K sille sielulle on Cbrissnren Evangellumi M lunmlan täydellisesti
rakkaudesta kaikki woimans osottawainen lohdullinen woimcv ja waikutus autmltteen.
da

Spndinen joka siinä autuallisesa autuuden järjestyresä on Jumalan armollisimman awun. kantta, saatettw alinomatsesti tundemaan hänen suwä syndinsä
raadollisutta;- ja Mlä. siwuja sitä suntta woimattomutta, kuiw hän henqellistsit.
ja sisällisesti
totiseen hnwvtteen, ja> senMKn anda Hmsä, kuuleman
Jumalan armon aändä lupaufesa, se saa hawaita makuuttaman' todisturen:
syndein anderi ftamisesta;' armoon ja ystäwytteen ottamisesta; Jumalan ja lEsuren läsnä olemasta lohdutus hywydestä elämään toiwoon ijankaikki estä elämästä. Tätä autuallista hetke lEsus se kaikkiiietäwä Propheta ja armon saarnoja ennusti. waiwuisiM syndisille tapahtuman:. Totisesti, rorisisti sanon minä!
teille: hetki- wle, ja nyv jo. on, että kuollet sanwat' kuulla Jumalan' Pbjan: «a»
mn, ja jotka sen kuulcruat/, ne saawac elä> lot> g: 25.
suurta armon päiwä: ja hetkeä!' se on st hetki, jonn: woimattnw jm e»>
Väilewäinen sielu alka? tundeman. Eoangeliumin ensimäistä' ihmetöiM omasa. sieuyt täptetän Prophetan ennustus hengellisten wmwaisten suuressa autuuden osan saamisesta, jonga Jumala aukiammalla suulla lupa uffbn ppyndawitfe, heidän karkian nälkäns ja janons ohesa: NAnä rahdon wäsynec Miw wir»
Ivotta, ja murhelliser sielut rarvica, ler: 31: 2g. Tänä uuden Testamendin
kana tosin tapahtu., täpttämys täA taiwan tawarain. lupauresta' armon
maisille sieluille: Joka siis waldoimesti asetta sudämens uffon janon tätä
mon wirta wasianottamaan, hän: säcv wirwottawa>'sen annon hywpden;' jongac
ICsils lupa: Joka? siitä wedestä' juo> kuin minä hänelle annnn, ei hän jano
Ml:kaikkffest§:
l> wesii, j,onga minä hänelle amn»N/ tule häneM sen wedew
lähre-

Sunnundaina.
elänmän, loh. 4: 14. Ah

tähtexi, joka kuohu 'ijänkmMsem
jona lEsus saa wuodatta 'hänen armo

sielun

spdämehen-

lähteensä «lämään
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I, MveMi

autuas se hetki,
wirrat, armoitettun

Ve ei enä anna oman mahdottomudens, -eikä pyhyden harjoitnsien ja hy<
arwosa, esteeri lEsuMl Evangeliumin
:wäin töiden olla
saa,
ja
juo armoa wirwoitureri ja sielua täpttamisexi
syö
waan uffosa otta,
tulewaiseen elämään, rohwaisturella. Hän korkiana pitä ja rakasta lEfusta p«
lönpatdisen armons tähden. Hän rakkauden halusta julista lätä armon kyllyttä
muille sieluille, fanöben: En minä chäpe Thristuren lLvangelilnnira.

suurnnmasn

Tästä awarästa annvsta

ja

sen

osMisndesta, -wuota M

Hengellinen »voima; joka woitta kaikki; taita kaikki; tietä selkeyden kaikista'; e«
Apostolin kantza: Ntiuä wvin
roitta kalkki; woi kaikki; ja
kaikki; ja
reke,
kaurra joka minun wäkervaxi
Christuren, Phil. 4: HZ. Evange»
kaikki
liumi tuo
nvoiman; esillä ft on Jumalan woimn
mstowaiftlile auruudWi.

sen

saa

sano

sen

Evangelium,

MMH.

?,:

Ä-13.

Tutkistelemus.
Ehnstnxm MpattgellUtM, nnnVmtt Imnnlan wo:'Mtt NMmdexs
l. Renelle Evangelinnii on Jumalan woima auruudexi?
ll< Auinga Evangeliumi on Jumalan woima autuudexi)
Edellinen Osa.
kenelle EvaNZetiumi on Jumalan woima nutuudexi? Se NUtuMntn ran«
lähetyskirja; sen suuren Jumalan manna ja hunaja;
Han sanoma;
sen ijankaikkisen parnndajan läkitpswoide ja mirrhame, on se suloinen Evange-

sen

jokaaikasen ja niin monda aika uudistetun julistamisen, ulos»
lium; joka
kylwamisen, ja awaran hengesä uloswuodaccamistn. Es. 44:
tantta Plis jo
pitänyt pebmittämääu kastvcmdohon, ja täydelliseen 'hedelmään tuleman sieluitten
hengellisten
läkichemän hengellisien simaitten haawat-;
isowaisten ja janowaisten näljän ja janon; lvahwistamtm hesskoin horjumisen
ja ondumisen; jongatähden lEsus lähetetty on, ja tarttan Evangeliumisa?
niinkuin lEsus itze Hengesä Prophetan kautta
Herra, Herra andoi mimMe oppenen kielen, raitaxeni puhua wasyneille ajaUans, 'Es. 50: 4. Niin on
C 3
siis

sano:

3.
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siis Evangeliumi armosta lahjoitettu osottaman runsan kaswannon meidän niin
kutzntuisa Evangeliumillisifa seurakunnisamme, ettei meillä enä olisi syytä, et'
teenasetta sitä kysymystä: Kenelle Evangeliumi on Jumalan wonna
Evangeliumi M niin sangen äwerjästi ilmoitettu Pyhän Raamatun
'ja selityz-illä, täyttämiseni meidän Christikunnan seurakundain päälle: Herra
anda sanan suurella Evangelistain joukolla, Psal. 68: W. Evangelistain, jotka
sydämellisellä rakkaudella Hengen ja rvoiman osotuxesa, i Cor., 2': 4. kaiken ah»

sen

päälle näyttämät, että ruokkia Christurm lambaira, loh. 21:
Jumala on hänen Evangeliummsa wiclä euämmin lewittämiseri saldinut jowat.
hengellisen miinamäen
keutteen tulla rakendawaifia kirjoja; niin että
tuwiherjöitzewän
wiinapuun, oran, meidän seasamme.
lis olla lEsu,ven armotöistä
Mutta jokapäiwäinen koettelemus osotta toisin; sen Raamattu todista:.että le
on umutamille surman haju kuolemari, ja muueamill- elämän haju
2 Cor. 2: 16. Siis tarwitan wielä tutkia: Renelle EvanZetillNli. on Imnalan,
»voima ancuude.ri?

kerudensa

sen

1 Järjen käsityön pypnnoildä waiwaivaisesti kiusatuille
Niille kuin omassa luonnollisella ymmärryxens kästtvrellä tahtomat ulostutkia uskon salaisu,
deita; armon tunnon muotoa; luondca;' mtttaa; ja waikutu.ren tava; ennen
kuin he uffoa tahtomat. Joka tundemista tahto ennen uffoa, se tietäanda esi»
wanhembain pyynnön Paradisisa, jotka tahdoit tulla wiisni ja tieräwäxi niinkuin Jumala, 1 Mof. 3: F. Se tauti waiwa koko Christikundaa, ja pitä evälukuisia ihmisiä epäilyren tietämättomäsä syngeyöesä, juuri siitä, että he nim
paljon järjellänsä neuwottelewat uskomisen asioisa, 2 Cor. 4: 4- Koffa heidän
näkemättömänä tulis e'tziä sen kaikkinäkewän Jumalan annoja., lohannexen
Opetuslapset EvangeliuMisa olit luonnoMseldä järjeldänsä kiusatut, tietämään
lEsu.ren personasta ja töistä jotakin suurta, ennen kuin he tahdoit uffoa händä Meftaxeri, jongatähden he tulit lEsufen tpgö kpsymyMä: Oletkos st t-ile,
wa, eli picäkö meidän toista odottaman? Johannes sallei heidän jumi sen
päälle nrennä
tygö, että he heidän heikolda järjeldänsä waiwatusn u»
stosans, olisit saanet selkeyden ja wahwistuxen. Ei ole oman wiisanden ja färjen käsityxen koperoitzeminen uffon asioisa, wähin kiusauz'istn, sekä uffon herä»
neille että uffon tilasa olemille; waan he monella tuhannella epäilyren kyspmytabdoisit
Mä sydämen mielesä, waiwataan, sillä tawalla, että he edelläwoittäin
nähdä, ja sitten wasta uffoa; nimittäin: nähdä armon luondoa, nähdä oma
tilans soweljaisutta armohon, nähdä jos hän on Jumalan lapsi, ja nähdä jos
hän on walittuin lugusta yäiseen elämään. Täsa tilasa se luonnollinen, cmo-

nella ihmillistllä käsityöllä johdatettu) järki, näyttä tahtowans neuwollansa autta syndisiä, ja juuri silloin sekoitta enämmän kuin seliltä, ja yhteisillä mailman suruttomilla ajatusten
enänunin nukutta kuin harrasta. Järjen
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jen neuwo ilmoitta itzensä näin: Hän tahto nähdä sitä anvon ja lahja ensisti,
ja sitten wasta omista ja päällensä somitta. Tahdois ensin woima ja hedelmätä, ja sitte wasta nautita, joka ei koffan tapahdu. Sen näytti lEsus Evangeliumisa, että sairat sait ensin lEsuxen tygö tulla, ja sitte wasta sait awun:
Sokiat saawac näkönsä; ouduroat käymät; spitalistc puhdistetaan; kuurot kuulewat; kuoller heräterän Kosta siis ne hengelliset sokiat, onduwat, spitaliset,
kuurot ja kuollet, kuin itzens lapitzen turmelluit tu«dewat synnildä/ senkaldaisna itzens asettamat lEsuxen ja hänen Evangeliumins etteen, täydellä sydämen
ja toisialda ocrawat järkens ftngiri uston kuuliaiftlden alla,
uskon janomisella,
ja
2 Cor. 10: F.
se itzens ja sielunsa hädän tundcwa sielu pitä itz«nsä

3.

tygö sokiana, woimatoina, onduwaisna, spitalisna, kuurona ja kuolluna, ilman
järjen neu.woa ja wiisastelemista; niin saarnattu ristinnaulittu lEsus, joka toi»
hin rakendawaisille, ja järjen käsitynn turwawaisille Grekiläisille eli Pakanoille
on hulluus, 1 Cor, 1: 23. tule heille Jumalan woimaxi Evankeliumin saarnan
julistamisen kautta, sielun woimifa; silloin toden' ja tutuzi tule mikä lEsus
on sielulle; jonga lEsus itze seliltä, sonoden: Minä olen ylösnousemus ja elä»
mä: joka usto mimm päälleni, hän elä, ehkä hän olis kuollut, loh. 11: 23.
Tämä käytös on wielä wältämatöin uston tilasa armon lapsille, ettei he kiusausten koetuxesa, joka uston puhdistamiseni tapahtu, järkensä paljon neuwottelemisella, saattais koetu.rians työllämmäxs ja raffammaxi; waan sydämen halulla
sulkeman itzens sulaan armohon lEsuxesa Chriftuxesa, niin he saamat nautita
Evangeliumin woima autuudet.
2) On Evangeliumi Jumalan woima autduderi
erinomaisimmasti hengellikoybille.
Royhille
Evangelimn,
sille
sins lEsus Evangeliumisa. Evangeliumi kpllä faarnatan
kaMlle, jos he sen ustowat ja sen woiman waftanotlawat eli ci Wapahtajan oman käffpn jälken: Mengät kaikkeen
mailmaan a
kaikille luoduille, Mark. 16: IZ. Siinä
yhteisesä Evangeliumin saärnasä näytetään: kaikkein ihmisten lunastus; "fEsus
on kalkkem N)apahraja, 1 Tim. 4: 10. Autuus on kalkille ansaittu; kaikki taitamat armon ja autuuden saada, jos be siinä etteenasetetusa autuuden järjestyja osan jakamitahtomat siitä osallisen tulla. Erinonmttain
sesa, on Evangeliumi autuuden niille koybille, sowittamiftsa
ja senkaldaisille waiwaisille,
kum ei enä taida eikä tahdo olla ilman lEsusta ja hänen osallisuttans; sillä
hän on erinomarrai!: ustowaisten Nlapahcaja, 1 Tim. 4: 10. Samasta perustuxesta fnarnatan Evangeliumi kmöille kuMmisen tawalla, waan erinonmttain 0san andamisen tawalla ustowaisille, joilla ei mitään itze ole, ja juuri sentähden
tanmtzewat ustoa Eoangeliumita, siitä saada,rensa kaikki kuin he suuresa henZen kophydesä ja alastomudesalis tarwitzewat. Ettei heillä ole itze yhtäkän armoa ja wotma, sentähden he tarwitzewat sitä janoa Evangeliumin lähteestä ja
C3
tawa-

xesa

z. Adventi Sunnundalna.
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tawarahuoneesta. Tämän

Evangeliumin armon Propheta Esaias,kutzu autuuden lähteri, josta ilolla pitä luolamaan lohdutusta, sanoden: Teidän prcä am.
mundaman «vettä ilolla, autuuden läbteistä, Es. 12: 3. He owat köyhät iHesiäns hengen walosta,, sentähSen he ikäwöitzewät waloa Evangeliumin kirkandesia, oitein näkemän itzsnsä, ja ennomcUtmn epäuffmsuZens, jolla heChristuxen
ylönkatzowat, ja hänen armons M .werenfä balpana pitämisen kautta, hengellipäälle että he näkisit
vlönkatzen, kuin heisä on lEsusesti häwäisewät;
wastan,
he,
hyljätä.
Köyhät
owat
elämästä Jumalan ja Christuren tundesia
wal«
misesta, ettei he tunne Jumalan rakkauden asundota ja
litzewaisna, että >pidäis pää hallituxen heidän ylitzensä kaikisa asioisi tiloisa,
töisä ja jättämiM; jot« ,Apostoli toiwotta EphsstlWsle: ILnä'THMus asuis
uston kautta teidän sydämisänne. Että ce olisirra rakkauden kautta juurtunet
ja perustetut; errä re selktästi käsitäisitte kaikkein pyhäin kansta, mikä leweys.ja
pituus, ja sywyys ja korkeus olis Ia Christurell rakkauden cundisirra, joka
kaiken tundcmise,» yliyekäy; että te olisitta kaikella Jumalan räyd<:UisydeUä täy>
recyc, Eph. 3:1?, 18, 19. Jotka tundcwat uston puutteen ja heikkouden,
huokaden uffon sM herättämisen että wahwistamisen p«'än, sanoden: Herra
mulle uskoa, Luk. t?'. 3- ja seurakunnan kansia: Anna minuli awaraft aroikia Christillinen usto, ett' curwattu olisin awustas, >wastoin waimostas,
woi ja tustaa, Wirs. kirj 247: 3- Jotka tunde itzens köyhäni hengellisesä elä-

sen

sen

se

se

mäsä,, Wanhurffaudesa, snndein andexi saamisen armosa, yhtepdesä Jumalan
kansia, pphitVesä, .rakkaudesa ja hywisä töifs.
siinä.,
Mäille köyhille myt awarasti saarnatan'Ewangeliumia, ja
jakaa
ja
ja
ylönpaldisuden
lahjoitta
hengens
kaiken
armons
heille
kuin hän
täyttämiseni, kuin köyhildä aina puuttu ja tykönäns kaipawat. Joka siis Evangeliumin julisturesta kehkandu ustohon, hän taipu aina sen wirraan etteen,
tuotta turwallisen mielen ja
joka sen wuodattamisesa
penään Evangeliumisa. Lain wäikupalaman rakkauden halun
tus on Woin saanut likistä sielun oikiahan päämaalihinsa lEsuzehen, .josa la.
ki duomions kansia niinkuin kumarta;Evangeliumin edesä, ja paina rL>kauz'eu
laki kaikeen waatimisen pyhpdenS täytteen; sil,
saa
suuns kiini; onsillälainlEsuresa
loppu,
jokaiselle
ustowaiselle wanhurstaudexi, Rom. 10: 4.
lä Christus
ymmärryresä
ole
ei
wanhurstalle lakia pandu. 1 Tim, 1:9. Kosta se oi,
täsä
Mdellispdesiä ja armon armosta, loh. 4:
köyhä
hengesä
osan
kein
saa
16. Niin hän otta kai.ken maron hänen marostans.; peitten hänsn wiattomudestans, joka kaikki on täyttänyt yhdellä uhrilla, Ebr. in: 14. Evangeliunnsa
julistetun täydellisen lEsuxen tykönä, Mu sille alati tahto ppM ja paitzi händä ei hän tahdo elä ja kuolla. Tämä on hänen uusi mailmans., josa bän niinkuin kala wedesä kulutta elämänS.ajan täällä -kuljetssa ijäiHn autuutteen.
TK-
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Tästä Evangeliumista uffowainen- uffölla ottcr kaikeen sielunsa rawinnon ja
pvson kaikea saostaisutra «oastan>. Zöch 13: U Sielunsa alastomuden kalliir
waarler, IsM 3: 18. Warjelurew kaikesta pahassa;, woiman ja warusturen wi.
Misia wastan; woiton sodasa. Evangeliumin armon hän wie kansias kaikisa
niinkuin woimallisimman
tiloisa-, paikoisa, waelluresa, tefemistsä ja
auttawaisen ystäwän.. EoangcliumM! tahto ustowainen pitä asundvns niinkuin
lmnasa,, josa häw on warjcldu Jumalan wihaldn> laim Rrvurefla' ja' synnin
ja min, om Evangeliumi Jumalan woima autuudexi uD)waisille.
Toinen Osa.
Ruinga Evnntteliuini on Jumalan wonnn' autUuderi? Se kallis' rauhan
sanoma, fowmdlßr>a lumaKm M ihmlsen< wälillä, joka orr annettu, saarnattu
ja wahwistettu Jumalan ijankaikkiselda Pojalda, lumalnlM jw ihmiselda lEsureida ChrWn-elda, lahjoitettan waiwaisille syndisille) jaynnä sen kansia hen«

gMset ja taiwallisic sinnaurer, Eph. i: 3. niin ettei nyt keldän mitän puutu,
parannu1 Cck 1: 7. kuin muutoin on Evangeliumin awarammasä
joka'
ja
taita nautita
xen kautta, annettu walmista herättä sitä eläwä ustoa,Evangeliumin hymyttä, sille on Evangeliumi

Mr armon sana;: joka haukuttelewaisella' luonnollans pyytä syndistH
wetää likemällä ustslla tarttumaan Jumalan yhteisesti kaikille tarjondclewaista
armoa: ja syndinen siitä woimasa kehkandu sitä omistaman! Kosta siis sondi»
nen tämän armon sanan kautta anda itzens käsitettää, kaukaiselda wetämiseldä
M svdändä wähittäin ussottamiselva niin on Jumalan waldakunda, Evangeliumin sanasG werkon werraiuen, joka on meren heitercy, ja kaikenlaisia kokoi»
si) Matth
47. joka- hänen fokowaisetta luonnollans, on se, kuin Petari
sano, että se13':ensisti
koitta, kirkasta, ja wiimein täydsn walkenewan päiwän e,
dwruo ftdämesä> 2 Pet 1: 19 jona wielä bengelliftsti täptetän se kuin Aposto1)

lliten aikana tapabdui armon sanalla, että Aposiolitten tunnustus, andoi todi»
stuxeip hauen armonsa sanoihin, Teko k. 14: 3.

2) On Evangelinmt autuuVen tundo; opettain tundeman sitä lohdullisia
autuuden .oilyoa, jw sydämen ustolla tunnustaman mailman Wapahtajan oma»
xrWavahtajarensa, auttaman, pelastaman ja pyhittämän hända
Mom luule laista waikutetun synnin tunnon; pelwon harrastamisen; ja waaditut
harjoituret, llewan oikian autuuden tunnon ja elawän uffon tilaan; ja ne ei
rnuenaan ole muu:a kuiw walnnsturet Evangeliumille, josa jälkimäisesä wasta
vn autuuden cmwo syndein andexi saamiseni, Luk. 1: 77.

armosa.

3)

On
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3) On Evangeliumi Jumalan todistus; josa Jumala ilmoitta armolliset ajatustens ja suomisensa tahdon ja mielisuosion, waiwaisten syndistett hänelle kel«
pamiscsia, hartauden uffosa lEsusta omistawisesa, josa rakkaafa hän on heitä
ocollisixi tehnyt, Eph. i: 6.
4) On Evangeliumi rauhan tie,; näpttännsesä parannuin ja usson järjestvren, niinkuin yhden selkiän ja oikian retken autuutteen; josa järjestönsä ihnnnen
tulla ppspwäistn .rauhaan ja sowilchoon Jumala» kantza. Se sa<!
ma Evangeliumin sana yrin laita johdattä meidän jalkamme ranhan rielle, Luk.
i: 79. waeldaman rauhasa Jumalan, lähimmäisemine kantza, ja itze nautitzemaan rauhan woima, waeldaman niinkmn Christuxen EvanZeliumille soweljas
on, Phil. i: 27.
5) On Evangeliumi Hengen lati; joka hänen Taiwallisella ja Jumalallisella woimallas oikein ojenda ja pyhittä ihmisen koko tilaan taiwallisesti mieldyneezi, ja Hengen sormella kirjoitta hywän tahdon lain synbisen spdämeben,
ftattain händä woiman hywä tehdä, ja silloin on syndinen syzn-in ja kuolemau
laista rvapa, Rom. 8: 2.
6) On Evangeliumi uffon laki; jota awarasti näyttä meidän wanhurstau.
demme tyhjäxi, ja opeUa tutulla ja rakkalla tawalla etzimän armoa ja wanhurffautta lEsuz'esa: Rusasta siis on kerskaus? se on ulossuljettu, minZä lain
kauxta? töidcngö lain kautta? ei, waan uston lain kamca, Rom. 3: 27.
7) On EvangZliumi wavauden laki; se julista ja lahjoitta wapaaxi sanomisen Mosexen lain ja synnin orjudesta: Jos joku kayo wapaudeil räydelllseen
lakiin, ja pysy, ja ei ole unholMwa tuulia, waan tekiH, ft tule hänen teosans
nuruaxi, lac. 1: 25.
8) Kn Evangeliumi Hengen wirka; jonga kautta Jumala lähiöittä
oikian harttauden ja hengellisen elämän, ja saatta
hengeM ja armosta Mlpästi rawiHewap sielua.: Ne sanat kNin minä reille puhun, owac -Hengi )a
elämä, loh. 6: 63.
9) On Evangeliumi Jumalan ijankaikkinen- liiton sana; siitä saamat uffowaiset alinomaisen yhdistämisen uudistunen Jumalan kansia täsä mailmasa, jota sn alku täydelliseen nnutindoon p/sywäistä elämärä raiwasa, loh. 6: 54.
.

,

"

sanan

sen

Päätös.
Joka ei usto, se «n io duomitw, sillä ei hän uffonut ainoan Innalan
pojan Nimen päälle, Job. 3: 18. O stirultomain ja lain orjain duomio, jot,
joita Herra
ka ei elZwällä uffolla mastgnvta Evangeliumin armoa

IE-
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Armosta poislangeneita kaMertaiseen
lEsus oppinsa wöimalla ylösherätMön.
kuolemaan, saattakon lEsus Hengelläns uudistuMnl Ne kuin Evangeliumista
4.

ettei he enä jouduis sen
eläwät, anna lEsu uim pitä uffon lain
duomigewan lain alla, Gal. tz: 13. Waan että Heisä emiustus sokiain silmäin
,F. olis täytetty Evangeliumin walosa; niin laina woima
Hwamiststa, Es.
armon elämäsä pysymään; harUalldesa kaswamaan; ja Mlawillet tambuilla oHoitamaan autuutta! Amen.

4. Adventi Sunnundama.
ajatus, Niin liLfuxella ThrismxeNa oli. Apostoli Pyhä PaOuUakin olkon se niitä
ystäwytteen ylösotettuja sieluja,

wali

kehoitta

Jumalan

siitä heisä

armon woimasta kuin heille wastauudcsti syndymisesä lahjoitettu on, et»
asuman
mielisyttä tutkimaan,
ajatuxct, sen wiattoulan
ojendamaan

mielensä
lEsuxen
näyttä sen alhaisen ja .si°
soweljatsuden,
kaikesa
waelluxesansa
saisit
he
wiän lEsuxen luonnon muotoa heisänsä, todistuxexi siitä saadusta osallisudesta
Vapahtajan armosa. lEsuxen tundo ihmifesä, ei waikuta katkerutta, wiha ia
ylpeyttä,'waan sula nöyryden liikutuxia sielusa sisällisesti, jotka aina Alospuhkewat armelioihin ja laupiaNisiin ajaturiin lähimmäistä kohtaan, edesauttamaan
Siis kehoitta Apostoli myös Christityitä, muistaman
hänenja onnellisuttansa.
Wapahtajan esikuwa,
Pitä kätkeä sen rakkaudesta ja armahtamisesta täytetyn asujain
että he siitä oppisit sen oikian Christillisyden ja Taiwan
luonnon: Rullakin olkon se ajatus, kuin lUjuMa ChristuMa oli, Phil. 2: 5.
Totisesa Christillisydesä ei ole soweljambata ja uffon ihanatsembata muotoa
muoto, jonga hän näytti tänne mailmaan
ulkonaiseni, kuin lEsuxen alhainen
alastulemisellans, ja meidän ijäiscen waiwaan wiewäisen kuormamme kandamisella, alendamisens tilasa, että me armon ja ijäisen ystäwyden ja Taiwallisen
rikkauden saisimnu. Se lEsuxen nöyrydellä ansaittu armo, taiwutta meitä
sywäsä katumuren nöyryttämisesä ja alhaisudesa, etzimään ystäwpttä Jumalan
tykönä, jona se suuri oma wanhurffaus kukistetan, niinkuin se wäkewin lihallinen este armon löytämiseen Jumalan edesä. Koffa siis se luonnollinen ylpeys
on kukistettu, ja Jumalan mielillinen nöyryys waikutettu, niin on vxi syndinen siirtp wiyaan tilasta armon alla, jona Apostolin waroittawa neuwo täyttämiseen käy, joka sano: Nöyryrräkär teitänne Jumalan wäkewän kädm ala,
suä hän ajallansa korolais, 1 Pct. Z: 6.
D
Että
tä

josta
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Että/olla, elätä ja. waelda ijäisytteen,. ilman. lEsuren. mielen
4.

ajawrelv
synnin,
mailaina,
omaisutta,
myötä
se on olla
seurawata
muotoisutta ja sen
ajatus
laatuinen,
kaldainen,.
joka
ja
hirmuttawainen
man ja wihollisen. mielen
on, kaikilla ihmisillä luonnollisen syndymisen. kautta peritty,
tapa
ja.
muoto
z>en
8: 2i<
sillä ihmisen sydämen aiwoicus on. japaha: hamasta lapsudesta, i Mos..ajatus,
Siis, yrr lihaNisesti syndinen mieli,
Adamillista turmellusta seurawa
alkunsa synnin langemisesta; ja niin kowasti ja sywäW että ihminen
woimasta, ajattele syndisesti
hsnen sanastansa, am
sen turmelujen
ajatus,- muut.
pyhästä
joka
syndinen.
ja
tahdosta,
Jumalaniuuden: järjestyrestä,
ja
syndisen
autuudesta Jumalan kaswoin
ihmisen tilasa, ulossulke
tumattomasaijankaikkisesti;i
sillä uurteen leuusalemu, ei pidä mitä» saasiurrapanäkemisestä
sisälle, tuleman,, taikka
Ilm.
21: 2?. Jumalan wihan alaisuus ja eroitus armosta, tuotta heikkouden, kat>
keruden ja syndisyden. ajaturisa, ylpeyden taipumurisa, ja. pahuden töffä; joka
pelastamattomasta tilasta synnin ja sen rangaistujen alla. Mutta
tule
Christuresa, nöyrpyndy kokonansa lEsuren mielisptteen,
se joka löytä armonylönpaldisuden
jafiirä me tunnemme totuuden,
sen saadun armon hengen,, i
loh. 4: 6..
hengen, ja exyMen

se.

-

wihan läpsit eroitta toinen toisistansa, sM siitK
armosa muutetusta mielestä; sillä niiden tarkoi-erinknldaisista luonnosta. Sentahden waati Apostoli,

Siis taittan. armon ja

Gnnin

m?

uttumattomasta että

turet ja taipumiset owat.
yhdellä langenella syndisellä on mah.
niildä armosa waeldawaisilda,
dollinen,. sanoden: Uudistakäc teitänne teidän mielenne hengesä, ja pukekar pääl!lennc uusi ihminen, joka Jumalan jälkeu luotu on, torisesa wanhurstaudesa M
pyhydeja. EH. 4: 23, 24. Se suurin kehoittawaisin syy mielen muutoreen,. on
lEsuren pyhä mieli:. Rullakin, olkon, se ajatus, kuin Christufclla FLsiyella olt„
Apostoli- esipuhesa

sano

taida päättä lumMssa-,' itzel"
Wanhan muuttumattoman synnin mieli, ei sydämensä
mielen: jälken pahaja
kuin
turmellun
lähimmäisestänsä
toisin
siänsä yäälliseri,
taitaman
waikutta
mieldä kuin
parembata
ei
luule
Jumalan
sti. Ia
owar,
jälken
ajatteleroar
niitä
kuin li,
jotka
ne
on,
lihan
sillä
heillä luonnosta
han owat, Rom. 8: 5. Mutta uffon walolla ja hengellä! lahjoitetulle sielulle
on hengellinen mieli, jonga hän liLsuren päällensä pukemisella, Rom 13: 14.
ja lohdutustansa lEsuren mielen
saa ja löytä, etzimisen ohesa suurinda.
iloansa
owac,
ajacrelewat hengellisiä, Rom.
jotka
hengen
ne
sopiwaisudesa;
kanssa
sillä
tilan
Pyhä
Heugi
kautta
jonga
8: 5.
heisä waikutta lEsuren tapaisen
ja
ajaturet.
mielen
kaldaifudesta, saamme tutkia E-.
Tästä
mielen
lEsuren

vangeliumin tutkinnosq.
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Tutkittdo.

mielen taldaWta ll7mis(sZ.
A. Ruinga ihminen
lEsuxen mielell kaldaisudm?
il. N7i!,Zä pyhyden Harjoiruxen lEsuxen nttelen kaldaisus waikutta?
Edellinen Ofa.
Ruinga ihminen saa lEsuxen mielen kaldaisuden? Roffa pri ihminen an,
luonnostansa onnet,
da Jumalan sanan ja Hengen ylitzenwottta itzi.änsä
tilastansa,,
ja
että hän ilman osallistuta lEsuxen armosta, on eroilomasta
tettu yhdestä pyhitetystä Jumalan luondoisesta mielestä, niin hän sekä nlka etzimään ja löytämään, kuin myös hawattzemaan toisen kaldaista Plönluonnollista
sydämen ja mielen muutosta tykönänsä; joka silloin ou sen Kolminaisen Jumalan armotyö, sen ennen ollen muuttumattomana ja synnin orjudesa makawan
syndiftn tykönä; ja tule silloin Jumalan lupaus ihmisen muutoista, lihalliseuuden sydämen, ja uusta helMllisexi, täptetyzi, joka sano: Minäannan teille sydän
ja hengi myötänja
se uusi Eoangeliumi
den hengen annan minä teihin, Hes. 36'. 26.
selkiästi jil
sä tuo ChlistU)'en kielen kaldaifuden, kosta Christuren
ja tahdon syndiowarudesans ilmoitettu, ilmoitta lEsuxen laupiallisen mielensana,
ja sildä synftn armahtamisesa, että se on kaikkein woimallisesti rorinen
Mastanotecca,
että 'Msus
nin raadollifuden tundewalda, kaiketi mahdollinen
Christus on tullur mallmaan syndifiä wapahraman, 1 Tim. 1: 15. Ei ainoastans
synnin welasta, waan myös wanhasta turmellusta mielestä synnin orjudesa, ulosauttamnn; jumi stlloin kosta se uusi hengen luondoinen mieli annetan ja Evangcliumista waikutetaan, joka merkitze ja näyttä ihmisen erinkaldaisen tilaan
ja laadun, josta luondo ja armo eroittaa laittaan; joidsnga suuresti erinkaldaiset tarkoituret omat: lihan mieli tahto olla synnin alainen ja tulla ijäileen kadotureu kuolemaan; waan armon mieli ikäwöitze ja etzi elämätä ja rauha lumalasa, Apostolin todistuxen jälken: Lihan halu on kuolema: Ha hengen haln
on elämä ja rauha, Rom, ö: 6. Ia että tämä suuri mumos lihallisesta hengelliseni mahdais tapabtua, niin on kylläiftsti täydellinen syy wastata tämän
tyfymMn päälle: Kuinga ihminen saa lEsuM mielen taldaisuden? Se suadan

IMsuxm

1)

Ymmärrpren ylöswalaisemisesa tundeman ja

laista tilaansa ja myös sitä armo
leman osallisuden kautta saadan.

oma turmion tlparandamista ja lääkettä kuin lEsuren kuowalaistus kutzutan Raamatusa:

D
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Silmäin awalniseri', Teks 2ssi 18. ZMMärryreif silmäin walaistnnsin, Eph..
H; 18. Totuuden runnoxi, Ebr. 10: 26 Walkdudexi Herrasa, Eph. 5: 8. Kosta siis se autuas hetki tapahtu, että syndinen anda armon walaistuxelle wapaan tilan, niin, ymmärrys ylöswalaistan woimallisemmm,, kuin Jumala ensimmäisesä luomisesa edsskutzm malkslitzen, sanoden: Tulkon walkeus, 1 Mos. 1:
siltä luomisesa ei ollut wastanseisomusta, walkeuden edesiulemiseen, waan pmmärryren walaisemisisa monet tuhannet esteet syndisildä etteenpannan, jonga
tähden- monoa tuhatta jää pimeyttcen walcusemata: Mutta ei meidän puhemms
nyt ole siitä, waan kuinM walaistus saadan:
ymmärryMsä on se Pyhän Hengen työ, jolla hän ne tarwalVlöswalistus
syndiselle
totuudet
stlittä niin woimallisesti, että hän snnan waikutuxen
liset
kautta saa, rumeta näkemään ihmeitä Herran laisa, Psal.
Wöswali»
alka
lain
kautta
ymmärryxesä
mielen
niinkaldaisuden
saamisten
stus
lEsuren
muodon, että se näyttä syndiselle hänen turmellun tilansa
sokeudesa, ja ända tilaan etziä ymmärryxen awamista, näkemään syndisyttääns, ja sanomatoinda turmsllustans ja welkaans; ja kosta spndinen Jumalan lain hengellisen kirkkauden,, antza ylitzenwoitta itzens Jumalan kästyin ylitzenkäymisests,,
ja Jumalan tahdon fturamisen
niin hänellä talttaan sanottw
tapahtuneen yloswalistus. Hervalda, Ps., 115:
Jota walistusta myös Dawid ikäwöitzi, niinkuin walmistusta totiseen käändymiseen, sanoden: Malista
stllnäni, ercen minä kostan kuolemaan
Ps. i.z: 4.
Mutta lailisesa walisiuxesa ei ole-syndisellä wielä lEsuren mielen kaldaisutta, waan on se walistus laisia täydcllmen tilan ando, etzimään Evangeliumisia waloa ja tnndoa Jumalan rakkaudesta ja lEsuren ansion hywydestä,
kuinga lEsus sundisten Uisep hywärb, on kuuligisudellas täyttänyt lain waatimiset, ja- kärsimisellänsä maxanut fpndein rselan ja rangaistujen. Ia kosta
oppi tästä armosta, tule sowittamisen ja omistamisen tawalla syndiselle ylitzenwoittamisella selitetyt, niin saa hän täydellisen tiedon lEsuren sydämen- rakkaudesta ja mielen laupiallifudesta händänsä kohtaan, sillom hän tietä/ että
Jumala, joka rasti walkeuden piineydestä paista, se paisti runnon walkeuden
meidän ftdämisämme lunmlan kirkkaudesta lEsuren Lbristuxen kastvoisa, 2 Cor.
4: 6. Silloin syndinen oppi lEsuz-elle tygölukeman kaikki ja hänesä omistalMn
kaikki mitä hänen wanhurstauttamiserensa ja autuuvercnfa tarwitan. Itze syndinen alendu ja lEsus ylendy, niin että hän lohannexen kansia tunnusta-/ En
minä ole Christus. Silloin on lEsuren nöyrä mieli Evangeliumin matosta wai>
kutettu, ja se »Ma Bomrähci koittanut sydämesä, 2 Pet. 1: 19:
2) Saa ihminen lEsuren mielen kaldaisuden tabdon uudistamisesa
lan tahdon alla. lEsuren, kaikki tekemä ansio ja kaikki tahtoma rakkaus, on
28
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herättämiMnäinen syy meidän sielumme tilan uudistamiseen, meidän ustommepyhästä
arsten, ja makuuttamaan autuuden käsittämiseen. Tundeminen tästä
mosta, taiwutta fen pahan tahdon, sen rakkaan ja »voimallisen auttajan pyhä
ja hpwä tahtoa seuramaan; niinkuin pLi nöyrä ja rakas lapsi, ei welwollisuden pelwosta laista; waan Evangeliumilda ylössytytetyllä uston ja rakkauden
Voimalla. Jota enämmin tahto taipu lEsuz'en pyhä tahtoa seuramaan, sitä
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4.

enämmin lEsmen mielen kaldaisuus ihmisesä enäne, ja se,ikäwöitzewä rukous
spdämelliseri tule: Tapahtukon sinun tahtoo niin maasa kuin taiwasa, Matth.
6: ia. Ihnnscn paha ja luonnosta ylpiä tahto, ei taiwu Jumalan pyhän tahdon alla lEfuren»mielen jälken, muutoin kuin kosta EoanZeliumtsa ilmoitettu
lEsuren ihmisiä palawasti. rakastawainen laupius tule ihmisen tundemiseen, joka armo sekä taiwutta että py.hittä tahdon Jumalan ja lEsuren mielen kaldaiSinun cahtos perään, ain' -Herra elä, ja palwel sisutta seuramaan,
nua tahdon, Wirf. kirj. 133: 2. Ei nyt turmelluren tilasa enä mikkään muu
woi taiwutta ihmisen sukukunnan kylmendynettä rakkautta, tahdon pyhitvresä,
rakastaman Jumalala ja hänen pyhä tahtoansa, kuin Jumalan lEsuxesa ilmoitettu ja ihmisen spdämeheen wuodatettu rakkaus, se wasta poisotta ihmisestä wihollisuden Jumalan lakia ja hänen pyhä tahtoansa wastan, saattain ihmisen uston kautta, rakastamaan täydellä tahdolla lakia, niinkuin yhtä ihauata
peiliä- ja ojennusta ihmisen tahdolla siurara Jumalan hyroä, otollista ja räydel»
lista tahtoa, joka on meidän, wnnellinen Jumalamme palwellls, Rom. 12: i3.
lEsuren rakkaudesta saadusa uudesa tahdon tilasa, sille hengelliselle ihmiselle,
st ole Jumalan kästyc rastat, 1 loh. 5: 3. Johannes oli erwonmisimmasti ensimmäinen walmistettu wälikappale uudesa Testamendisä, parannuren ja uston
saarnamisen kalitta, taiwuttamaan ihmisten tahtoa seuramaan Jumalan tahtoa,
ja sano Evangeliunusa siitä Mirastansa näin: Mmä olen huurawan ääni kor-

wesa.,, walmistakac Herran

ricdä.

Jokainen tahdosans uudistettu Christin usto-

wainen mahta siis seurakunnan kansia öinä rukoilla Pyhän Hengen armollisin
iltahdon sytyttämistä, rakkaudesta rakastamaan ja seuraman Jumalan
moitettua tahtoa, ja
O! kirkas mli ja leimaus,'sycyrä meihin palawcr
rakkaus, pirämän sinun sanas ja opetures, siinä myös kimirippumaan, kaikesNyrie eleefoii, Wirs. kirj. i?6: 3.

sanasa

sanoa:

3) Saa ihminen lEsUM mielen Maisuben', taipumisten pyhittämisesä oinaan pysywäiseen taiwan hywään. Kosta Jumalan Hengi saa ihmisesä ilmer
la tutup saatta spndifet laipumisens ja pyyndönsä, niin että hän tunde
Ia nuden ylönpaldisen pahudeir ja. monenkaldaisuden, ja toderi näke
kuin
humala siltä spnnildä turmellusta thmisestä
aiwoicus
on
sydämen
lhmisen

paha

hamasta lapsudesta, l Mof. 8: 21. Ia että ihmisen aiwotus
nun owat myös hänen siitä pahasta
aimotuMa wuotawaiset
a-3> 3

on paha,
p-

bat^
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Adventt Sulmuttdaina.

hat, joita walaistu sielu tunde hengellisellä kiwulla, ja sentähden Mämestäns
etziein rukoile puhdistusta niistä pahoista taipumurista: pese minua hywin wäärydestäni, ja puhdista niinua jynneiftäni, Ps. 51'. 4- Ia kosta syndmen saa
armon »vilpittömästi etziä puhdistusta kaikista synneistä lEsuren weresä, niin
Jumala myös andez'i anda hänen syndinsä, lupaurensa 'jälken: Minä pyhin
sinun pahat rekos pois niinkuin pilwen, ja sinun syndis niinkuin sumun, Es.
44: 22. Siinä sondein puhdistamtsesa, poisotta Jumala sekä melan että wau«
han mielen taipumusten mallan, ja hänen Hengensä uudella asunolla sielun
kaunista, Jolla owat pyhitetyt taipumiset;, sillä kuja Jumalan Hengi uston kautta asu., niin ei hän jätä sielua mnuttumattomari, maan kaunista hänen myös
taiwallisilla taipumuMa, niinkuin yhdellä uudistetun tahdon oikioilla hedelmillä, ja niinmuodon uusilla taiwallisilla taipumufilla, .joka siihen Jumalan lupauzeen noja: Minä alnian teille uuden sydämen, ja uuden hengen annan ,m»
nä teihin, Hes. Z6: 26.

Jälkimäinen Osa.
Mingä pyhyden harjoilleen lEsuLen mielen kaldaisuus rvalkurta? Mii»
pian tuin usto on plösheränpt lEfuren awaran armon vlitzenwoittannsesta E.
vangelmmin kautta, niin alka mpos pyhän elämän harjoitus, iosa spndimn
saaduilla armon woimilla
1) Poiskieldä ltzensä. Johannes Kastaja on meille esikuwa poiskieldäml.
selä, josta puhutan tämän päiwäisesä pyhäsä Evangeliumisa.. Jos Johannes
hengi ja epäustoinen,
olisi ollut M wäärä Apostoli ja niinnwodotn
niin olisi hän tainut itzellensä omista jongun niistä suurista nimistä, kuin se
Juvalaisten iso Raadi lähetettyinsä kautta Jordanin wirran tykönä arwoituskysymyrisäns nimitti: Oletkos Messias, Nias eli prophera? Nänlät kunnianimet Johannes poiskielsi ja wastaisi: En.

mielen kaldaisuden oleman pyspwäisenä la waikutta«
Joka tabto
waisena, eiainoastans sisällisesti Musansa, waan myös pyhittäwäifen woiman
pysvwään Känesäns kaikesa elämäsä ja waelluresa ulkonaisesti, hänen tule pois.
kieldä kaikki ustoa ja Hywä oma tundoa wastan sotiwaiset asiat, M pyhällä
kauhistuxella wihamaan kaikkea sitä tuin plitzenkän Christuren mielen ja tuhdon, eikä andaman nnllän asialle eli omaisudclle niin suurta sia sydäinesäns
kuin lEsurelle, josta poiskieldämisestä lEsus puhu Luk. 14: 26. Makth.
ja muuttu Mllens
37, Muutoin tule lEsuM nlielen kaldaisuus
mieldync^i.
Hallisesti

Pois.

4.

Adventl Sunnundaina.
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oma tahtos; turha kunnian pryndös; hekuman
peleisä; rietas himo ruasa ja juomasa;
kortein
hauffudet
Gndinen,
mailman syndiset huwituxet;
tietäwäffys;
fäädpttömpys;
taipumustes
luulon
ilo ja murhe mmlhengellisisäMoisa;
ylönpaldinen
ja
oma wiisaus maallisisa
mallisisa; laiffuden ajankulut; päällisexi oma hengensä aldixi andamisella, jos.
Christuren nimen tunnustamisen tähden Jumalalle kunniani, waaditan uhra-luNl minä siitä
maan; ettäs taidaisit Pawalin kanssa rohwaistuMa
rotrele minun hengestäni, errä minä juoruni päättäisin ilolla,
kua pidä,
Teko 20: 24. Jos- siis tahdot Ehristuxen kanssa elämään käydä, niin anna aroikian ja eläwän Christillisyden kansmon niin wahwista sielus, ettäs taidat
poiskieldä, Luk. 9: 23.
16:
ristin,
päälles
orca,,
Matth.
24. ja
sa sturawan.

siis sinun
Poiskiellä
huwitus;

nurja

se

sanoa:

sen

mielen kaldaisuus Christuxen nimen tunnustamisen.
2) Vaikutta
itzens olewan Christien, että myös pa«
Johannes tunnusti sekä
rannuMn saarnallansa hänen Wapahtajansa nimen, eikä totellut, sitä kärsimistä
kuin sanan saarnamisen, tähden sildä pahalda mmlmalva hänelle taisi tulla»
Monda lohanneren äändä tarwitaisin wielä.Elian hengesä ja woimasa, loh.
nimeä, kunniata ja totuutta, yhtei«
1: 7. joka paikasa tunnustamaan
ftsti Kirkko-opetuMa, ja myös neuwomisella kWinäisesä kansiakäpmisesä, että
monda erynyttä tulis
pataurra tiensä exytyxestä,
jouden, lak. 5: 20,,

se

ja uston oikialle tielle, tieten, joka syndisen
wapahra sielun kuolemasta, ja peittä syndein pal,

mielen kaldaisutta, niin opi
Jos siis tahdot hyödytyillä nautita
löydäisit
ettäs
nautitzemaan,
totuudesa
hänesä ylösnousimisen ia
ustolla
niins taidat itzelles
eläMn, loh. il:
tuta, ja inuille plösratunnusta,
kendawaxi
lEsuren nimen; sillä sydämen ustolla me
ja
tulemn,a,
suun tlinnustaxella n,e autuaxi tlllennna Rom. io: 10.
wanhurstaxi
ja
kuwaile
o<
Koettele
sinun ajätustes pyynnöt ja ulkonainen menos
-

pin ja esikuwan peilisä, muutoins taidat kadotta
mielen kaldaisuden
luvnnon sydämestäs, ja händä ajattelemisen muiston ymmärryrestäs. Tunnusta
sitte lEsuxen nimi, ovpi, tie, tahto ja mieli, ettes osallisiri rulis muitten synnistä, 1 Tim: g: 22. waan pahuden nuhrelemisella tekisit lhes osaccomaxi pimeyven hedelmättömistä töistä, Eph.
ll. Tunnusta lEsus urhollisudella paitzi
pelkoa, opisa, elämäsä ja kärsimisesä, niins taidat osotta sinun ustos sinun töil»
läs, lak. 2: iZ.

Päätös.
on rämä kuwa ja päällekirjoitus, Matth. 22: 20. Tällä kysymyMä st kaikkitietäwä lEsus särki ludalaisten kysymys-solmun, jolla he tah-

doit
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sanMas, ja lEsus sidot heidän omaan werkkoonsa,
sitoa lEsuren omillajohon
Toiwotettawa olis,
paulan,
he aiwoit ZEsusta langetta. tänäpäuvänä,
siihen
kenen,
hengellä
ylitzenwoitla
itzekutakin
sais
että Jumala sanans
syndisille
tunde<
sitomiseni,
mieli
niille
on;
huolimattomille
ja
gä muoto
hänellä
man heidän paba muottoansa, jonga baalilisclla ja mammonallisella epäjumalita palwelemife-llans saanet owat, että he parannuz-en järtestMsä ussosa oppisit
päällenjA pukeman sen urlden ihmisen, joka Jumalan jälken luotu on, cotisisa
V?a,churstaudesa ja pyhvdesä, Evh. 4: 24< Saadaxensa sen elämän Jumalan
kuwan muodon sieluhunsa.
Monet spndiset owat puolittain rumennet etzimään sydämen muutosta ja
owat hawainnet wiholli.
mielen uudistusta, sttte kuin he lailiselda
synnin oleman sy»
hengellisen
niinkuin
yhden
muotoisudensa,
ja
sen maallisen
doit

fanqiri

saman

lain kautta
wäldä kmwemn sydämensä tauluun, ler. 17: 1. Iwptäin
ja
piinawaisten
omain
kaldaisutta,
sotimistens
mielen
haredesautta lEsuren
joitusiens kautta, ja ei pakene lEsuren anston puhdistaman ansion osallisuteen,
joiden täyty kärsiä wanhan
estäwät niinmuodon lEsuM mielen uudistunen,
koko
elinaikaa,
Ebr. 2: 15.
orjutta
ja
sunnin mielen lain waatimisen
Ne Harmat kuin Jumalan erinomaisesta armosta owat oppineet uskolla
päällensä pukeman Herran IlLsuxen Christmen, Rvm, 13: 14. owat autuallisesa
ja armeliaisudehetkesä saanet lEsuren pyhitetyn mielen kaldaisuden nöyrydesä
asti, Amem
loppuun
mielen
nudisturesa
sa; kätkckön lEsus heitä Taiwallisesa

Joulu Päiwänä.
-

sinä Maa täällä alhalsillä Herra iye sen teki; rienmiye
kaikki
ja
hänen puuns; sillä
la, paukkukat re wuoret ihaftmella, mcrzä
ja
Hcrra lunasti Jacobin, on Israelisi: kunniallinen. Koffa se Majestetillinen ja
te Tairvac,

suu.

loppumattomasta Kaikkiwaldiaisudesta Taiwan ja Maan tekiä ja hallitzia,
täyttämä Jumala, on tehnyt ja nnelä teke jonresta täydellisydestänsä kaikki työn:
joko hänen kunnians ilmei saattamisella,
ja ihmeteldäwän
gun
waldakunnasa; eli hänen kansans yhteisuuria muutoria asettamisella luonnon
phden
eli
ainoan sielun tunnosans hengellisesta maasellä pelastuMa orjudesta; auttamisella,
ja toisialda hänen armostans osalliseni
rasta ja kuoleman tilasta
yhteisesaattamisena. Silloin autettu, pelastettu ja armohon kimitetty.kansa
plysherätehaawatta
sti, ja jokainen armosta turwattu sielu erinomaisesti,
tyn

suuren

saa
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tpn lukutuM unbtstawaisen woinum sielusans, mielesäns, tahbostms ja taipu.
muxisans, sptytetyri humalan rakkauden mausta, kiittäwäisen ilon M taiwallisin wenolhin pyhitettyyn riemuun, josta Hän sois taiwan jg maan afujaiu täy,
tetyri riemusta, ja sano E salan kantza: Iloitkac te Taiwar, sillä Herra iye, ftn
eeki;
sinä Maa täällä alyalla, pauMkat ie wuorer ihastuxella, meyä
kaikki
hänen puunsz Mä Hevra lunasti Jacobin ja on Israelisa kunniallija
nen, Es. 44: 2Z<

Pphäsä Raamatusa hawmtan niiden kuin jotakin erinomarsta Jumalan hytyötä
wä
saawat nautita, että he kehoittawat taiwan ja maan asuwita hengesä
iloitzemau, niinkuin Esaias näisä edestuoduisa smioifa; ia erinomattmn, koffa

hengellisesti raadollisille tapahtu armon opu ja pelastus heidän wiheljäispdestänsä, niin he soisit kaikki täydellisesti wanhurstat riemun seurakunnasa, että kaikki riemuhun welwolliset maan päällä, osan ottaman, ja sanomat: Iloirkar ce
Taiwat, rieumiyc sinä Maa, kiittäkät te wuoret ihastnxella; Mä Herra on
kansansa lohduttanut, ja, on raadollisians armahtanut, Es 49: IZ.

Jumala ei saanut sitä hengellisesti torkkuwaisudelda rasitettua ja mielelläns
ondumiseen taipuneita Israelin kansa, pysymän, häneldä tarittuin ja lahjoitet*
tuin bywäin töidensä tähden ja kautta, händänsä rakastannsesa; waan täydyt
monella ulkonaisella koetuella, näitä tottelemattomia lapsia witzata: nyr culisil»
la kärmeillä, 4 Mos. 21: 8, nyt maata ja sen hedelmätä karwendarvaifilla sirk<
kollia, 2 Mos. io.: 4, nyt Egyptin orj udella neljäsata ia kolmekymmendä ajastat»
ka, 2 Mos. 12: 40. nyt kolmenkertaisella Babelin fangeudella, 2 Kuning. 17:
23,24. joilla Jumala niinkuin parannuren sanoma-kelloilla, tahdoi Israelin
lapsia wastauudesti armonsa osallisuutten taiwutta. Sen demantia kowemma»
heidän sydämensä tähden, olit heidän kuriturensa niin pitkälliset. Koffa he siis
ajan pituudesa sait mielens ajatella, ja hawaita syytä heidän kurituMinsa, alwoif he taas etzimään Herraa; niin Jumala myös laupiudesa pelasti Israelin
Babelin fangeudesta, jonga hywsn tvön edestä Propheta näisä esipuhen sanoi-

sa kehoitta heitä kiitoxella iloitzeman ja riemuitzcman Herrasa: Iloickac ce Tairiemuiye
alyalla, paukkukat

war,

sillä Herra itze

sen

teki;

wuorer ihastuxella, meyäja kaikki
on Israelisa kunniallinen.

ce
sinä Maa täällä
hänell pnuns; Mä Herra lunasti Jacobin ja

Sowittamisesa tätä Jumalan armollista menestystä

koko Herran halliturehen
päällä, laweudensa suhteen: on Jumala ensin
»vanhan Testamendin fturakunnasa, wiisaudesans hpwäri nähnpt, sille synnin
langenusen kautta paljarc järjelliseri ja enämmin maallisesti mteldyneri joutuneita thnnsen sukukunda, maallisten esimalaustein, kuwaustein ja ceremoniam

hänen seurakunnasans maan

E

kaut-
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kautta, totutta ja kaukkaa johdatta lundeman Jumalan hywiä töitä. Muita
uudesa Testamendifä mailman lopulla. Jumala ojctis hmgesä sanan kautta,
hengelliset ja taiwalliset tawarat woimasa, joka aljettin Helundai pHiwänä,
Teko 2: 4. TästH muutorcsta talttaan sanoa: wcmhar orvar kadonner, ja kayo, kaiM owar uudezi tullet, 2 Esr. 5: 17.
Tästä suuresta muutoksia seurakunnan hallituresa, kuin Jumala loppu-,
on yhteisesti tilasa ja järjestyresä muuttanut: waiwamattomasia
kewitettvyn,
orjallisudesta
lasten ryapari Rom. F: 15. Gal 4! 24. Palloisesta
jon ulkonaisudesta enämmin hengelltfexi ja sisällisen; kuwasta olennori, Ebr.
bokstarrista

8: g>. 6.

2 Cor.

3: 6.

Ia ikäwöitzemiscstä

saannseen

löytämiseen, mahta nyt Henqen armolla lahjoitettu seurakunda iloita ja riemuita. Tämä muutos on aljettu saarnan ja kasien kautta lohannerelda. Pe<
rustus ia alku on lapettu tämän päiwän päällä, meidän, kalleimman Vapahtajamme lEsuren syndpmäsä mailinaan.

Jos siis kansa wanhasa liitosa, marjoin ja fuwausieln pelastuxesa, owat'
saanet ainen iloita ja riemuita Herran hymistä töistä; paijota enämmin, on ko-

ko mailmalle jo kauwan aika ollut syy iloita hengesa, ja sisällisesä rlcnuffa jo
oleman niin harjandnnet, että taiwan walittmn uusi weisu, ja
uuden Jerusalemin asujain oniaisudet woimasa waikutaisit hengen ilosa, ja odotmsit taiwan owen awamista vääftärensä, esi ilosta täydellistä iloa nautitzeman. Mutta
puhutamme wielä tänäpäiwänä. Jumalan armon kautta, siitä Mllä tapahtusiihen ijäisten iloon ja riemuun tawafs.
Viufesta esi ilosta, nlinknin

sen

Evangelium, Luk.

2: :-2i.

Tntkwdo..

Sm lMseey ilohon aiwotutt ja nmlmifietun SeuraßWMaw
hengellistä iloa ja riemua

llWxen sfndymasia.

Renen iloita ja riemuita tule liLsiiren simdymäsiä?
11. Ruka iloita ja riemuita taita lEsnxen syndyinastä?
IU. Sen oiktan ilon ja riemun luondoa ja rauVallisucea,

I,

Ensimmäinen Osa.
Renen iloita ja riennnta cnle ILsiiren fyndymasta? Nlemlr on yhteisesti
sisällinen lUutus sielusa, siitä hywMstä, kuin me- jo joko rlautitzemme, eli elä-
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MHsä toimosa odotamme, niinkuin totisesti tulewalsta. Riemu HengesH on kaikiyhtäkän ihm-stä,
edullisin päälahja. Ei
sta sielua liikuiuvlsia se suloisin ja perään,
ehkä Harmat siitä osallisen tulemat
wlla ei ole ikäwoitzemistä riemun
ja sen löytämät. Syy tähän on, ettei kalkkein ihnusten ilolla ole yhtäläistä alkua, perustusta jg luondoa; ftntähden me täsä tabdomms mainita sen eroitu-

ja mailmay lasten.ilo, M lihallinen, syndinen ja kadottaja tuffan: Nauru" Mm tule murhe, ja ilon
myötänsä tuo
suru,
Syy
perästg on
San. l. 14: 13.
siihen on MMllinen, ja waikutus kadotpypndö
tawainen, nimittäin
huwitta lihallista halua ja mieldä: ylpepdesä, ko«
ylönpaldisudesa ja hekumasa, murhettomudesa
reudesa, kunniasa,
ja
sieluns läsnäolemaisesta tulewaisesta tilasta; bakein huwitusta peleisä, hypyi-sä, häyrysä ja yltznpalHisudesa, joka ei mitän muuta maikuta, tuin awaroitze

Suruttomain

jen:

mainen, joka

surun

tien otollisemmaz-i halvettiin.

Jumalan lasien ilo tule hengellisista syistä, ja on itzesäns hengssä
tuttu suloinen liikutus sielusa Jumalasta, josta Maria ,sano<: Minun hengem
riemuiye lumalasa winun wapahcajasimi, Luk 1: 47- Se ilo c,n se josta me
jälkeen: Re,
tänäpäiwänä tutkistelemme, ja siinä ensimmäisesä oftsa
wastatan;
js
nen ilotta xwuutw tule?) oh on
1) Niiden oikiata käändymistä tarwilewaisten, kuin omat sydämisäns rumenneet Kawaitzeman sen uudistetun ja taimallisen ikämöitzemiftn; ja odottamat
jo kaikkea rakennusta ja sieluans pauloista päästämistä lEsurelda. He ei löy«
dä enä yhtäkän ilo maillnasa ja sey himoisa; maan owat Herran käden painamisella, Ps
Z. hengesä alkaneet Hawaitzeman wälttämättömyden lEsuxen
Mutta

osallisudesia käändymisesä; ettei he millän muulla tawalla taida, hengellisten
wihollisten katkerista himoin pauloista, ja ijäisestä kuolemasta, pelastetuin tulla.

sanoma

milck jimoira»
Näille tule Engelin
ilon aluri:
teille
ilon, joka tulewa on kaikelle kanalle. Kutkasta sitte mahtawat iloita, ellei ne sypämens pakahtuwaisesa jayosa lEsusta ikäwoitM, hänen taiwan tawarainsa ls lahjgins LanZa totisezi käändymisen woimari. Häändymiarmotyön
tundewalla sielulle, omat monet syyt ilohon, nikylmä
ja
mittäin: että
paha sydän lEsuren hengellisen tygötulemisesa taita
palawaK tulla; sentähben on hänelle syy iloits lEsuren syndymästä, että
armon kautta hänelle myös on tuotu woima käänpyä
lEsuren tygö, ja
käändywäiselle
Syy
palgmasta
saada
on
iloita lE.
hänen
rakkaudestas.
synoymästä, että h makuutta händä lEsuren lähiomaisesta halusta tulla
hänen sydämehens, sanoden: TämH on minun leponi ijankaikkiststi; cä«
sä minä tahdon .asua; sillö minulle kelpa, Ps. 132: 14< Syy on myös heillä

suuren

sen

osan
asuman

se

saman

sen

suren

se

lEsuM syndymästä iloita, että he hänen Mmistns tähden tänne/ saamat aEs

lati
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lati mennä sinne rukoltfiens halulla, ja sanoa: Tule jMlle sinä Herran siuilae-.
tu! mixis wiiwyt kmnvan ulksn, 1 Mosi 24: 31. Ia seurakunnan kansia meidän Joulu-wirrefämme: Amea, amen, jo siis joudu, kuwa krnnnu, ilo, rwnu;
«iiris rpMVyr, peräs Mlvöilzen, Wirs. kirj, 123: 7. O! kuinga koko se lawia
mailma ja erinomattain CbriMnnda olis paradisi ja Herran esikartano! jos
aukian ja kylmän majan kaldaisekaikki hätäynellä sydämellä tundis itzms
ja
myös ikamöitzis lEsusia tuleman
xi, josa ZEsus spnnyi tähän nmilmaan;
spndymän ja
siinä ahlas sydänren feimes, ja myös pysymän siinä kuolemafa, sanoden: Ah t IRsu tule
fen huonon surkian hnoneseen, siell
lepä lEsu suloisesta niin hamraan menen iloisest, Wirs. kirj. 554: 6.

sen

asuman

Hesiikämättomäsii rippuwaisten iloita lEsuren
sen sydämen päätöxen woimalliseri tykönänsä,
että he tahtomat lakkamata nffon raikkailla pyynnöillä, etziH ZEsuren armo»
tawarain jakamista fiihenast! että he niistä wirwoituxen tundewat, ja jo päällepitäwäsä uston janosa sanomat: Minun sieluni wartioiye Herra, huomenrvan
riusta toisien huonienwarciaan asti. Pf. 3ZV: 6. He saamat myös heidän wrlPittömäsä sielunsa halnsa, toinen toiftldans kysyä etzimisens ohesa? Mistä tunlöytänens, fanoden: Sano sinä minulle,
domerkistä he taidaifit päättä
jota. minun sieluni rakasta, Kork. m. l: 7. Se kuin täfä poiskieldä kaikki eftet,
saa wiimein hawaitajokayhtenä autuana hetkenä lEsnxen löptpxi ja tullceri asuman sydämehens,
on se oikia Joulu juhla maan päällä, josta syndisestä
tule:
Tänäpäiwänä on ralle huonelle annms tapahrunur,
lEsuren sana toveri
Luk, 19: 9
O! iloista ilon syytät ei wilpitöin etziä hukkaan etzistele, maan
löptä taiwan itze lEsuren omistaen todisturella: Minun Herran, ja min»»
Jumalan, loh. 20: 23.
3) Tule niiden lEsuren rakkauden kanfawaikuttamifia luntzmin iloita IVfUM syndymästä. Se ylönpalawa Jumalan etziwä, korjawa ja sieluja wirNottawa rakkauden tundo, ei taida kostan olla ilman takaisin sydämestä iilöskäpwäistä rakkautta, joka poisaja hallitzewaisen kylmpden Jumalala ja Wa«
pabtajata wastan, ja täyty pakahtumasta rakkaudesta ilmoitta hänen taiwallisen
halunsa, näin: Sydämestäni minä rakastan sinua. Herra, minnn rooiman. Herla minun kallioni, minun linnani ja minun Mapahrajani; minun Ininalani
on minun waham, johon minä turwan; minrtn Mpeni ja minun auttmdeni larwi w mim,n warjeluxeni, Ps. M-. 2, 3. Tainkalvaifefia kiindiästä ja hedel2) Tule niiden lEsurefa
ftndymäftä, kuin jo tundewat

wilpittömästä rakkaudesta, tmpu sielu täydellä todella, ja saa
ja
waelda
ilman waattwaista orjuttss. ja pelwon pyrkimciistä pyhä ulkokullaisntta, rakkauden waatimiftsta astua
Hvilpn-rsmär sifiller heidän nstonsa halun jalrpoilla, Ebr. 12:13. Sen ja niiden

möitzewäiftstä

woiman

tosin
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tosin tule iloita lEsuren syndymästä, joka on ollut perustus ja alku heidän opettamisens lEsusta peltämärä palroeleman
ja wanhmstaudesa kaikena
elinaikanans, Luk. i: 74Toinen Osa.
Ruka iloita ja riemuita taita lEsuren syndMästä? Cl kengän
Pyhän Hengen omasta waikuturesta, on:
,

MUU

kuin

D Sen spndpnen Wapahtajan syndymisen woimasta, hengellisesti wasiauudesti syndynyt Jumalan lapsi. Uudesa syndpmiscsa saa syndinen muutetun mielen maallisesta taiwallisen. Tahtomaan, suolnaan, ikäwöitzemään ja pprkunään
Jumalalle otollisisa asiotsa, kappaleisa, töisä ja harjoituxisa. Taipumuret ja
mielen liikuturet owat »johdatetut ja wiedvt kuuliaisuteen Pyhälle Hengelle,
Pyrkimään kaiken armon hywän perään. Uffon sytpttämisesä tapahtu uusi syndpmys, kosta Evangelinmi saa rohwaisia ja sulahan armohon tartuwaiset liikui Iol). 3: l. Uusi syndytuit plösherättä, se kutzutan uffon
minen tuo ihmiselle ja herättä hänesä, sywsn ja pyhän ihmettelemisen niiden
monein armo-hedelmäin ylitzen, kuin lEsuren syndymästä alkunsa saanet owat,
ja spndisen hengellisesä uudesa syndymisesä alkawat waikuttaman; sitä se uudesti uffon elämähän syndynyt sielu, loppumattomalla kiiloilla muista, tutki,
tunde ja sano: Riitetty olkon Jumala ja meidän -Herran lEsuren Christnxen
Isä, joka »neita suuresta laupiudesta on syinlynänyt jällms, cläwän toiwohon
lEsuxen Christinen ylösnousemisen kautta kuolleista, 1 Pet. 1:3.. Se ei taida
muuta kuin herättä iloa ja riemua sen alun ja läbteen ylitze, kuin on Taiwas
aukendnnut lEsuren syndymän kautta, sille uffohon syndynelle sielulle uudesa
Testamendisä; ja kaikkein niiden armo-woimain plitzen, jotka owat uffowaisen
saattanet, auttanet ja uudistanet uffowaiseri Jumalan lapferi. Sentäbden ku<
tzu Apostoli uffon elämän kalliri lahjani, joka tuo senkaldaisen elämän, kuin
yhteensopi ijäisen elämän kansia, joka lEsuxen syndymästä saa alkunsa: Ijan.
kalkkinen elämä on Jumalan lahia lEsuxesa Christmesa meidän Herrasamme,
Rom. 6: 23. Se asia, että lEsus otti nuehuden ja syndyi mailmaan, sekä hänen suuren mahdollisudensa, että Eilgelin sanoman suhteen, herättä ilon ja
nemun uffohon syndpnein spdämisä, jota Engeli toiwotti: Rayo, minä toiwo,
tan teille suuren ilon, joka rulewa on kaikelle
kansalle: teille on tänäpänä syndy-yc N?apaheaja, jo>ka on Christus -Herra Dawidin kaupungisa.
Jumalan lapsissa on suurimmasii syy riemuita lEsuren syndymästä; sillä
«le,
laps olis mailman nill', min'olisimme kaikt" kadoretllt oUct, ja ljankaiksi kuollet,
nsesti
meidän hengellisten wiholllsten orjutzen 'alla) engä olisi tainnet

E 3
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z>d»tta autuutta; waan kaikkein ilman eroitusta olis täytynyt suurimmalla häm,
mästp-enä odotta helwctin nielemistä kitaansa. Me mahdamme siis riemuita wahmumcn sanoi Petarille, mutta me
wasti, ja wvstä sanoa, niinkuin
terwe
tullelle
auluallisimmasti
sille
lEsufelle: Se oli hywä, ercäs tulit Teko
ia: 33 - Iloitkat siis te lEsuren lapsuden armosta lapseri tullet, joisa riemun, rohmaisturen ja IE sun n riemun w.iwasia bena.cn saaneet oletta, ei luu,
jonga uusi svndymilon luonnon wolmasa, waan plcnluonnollisesta
nen teille tuonut on, Iloita mahdatte le, sillä lEsuren spndymän lautta oletia te löptänet ystäwpden Jumalan kansia; ja teillä on armollinen Jumala taiwasa, ja myös ijankaikkinen rakas Uitto wibottctun Jumalan ja langencn
nustn wälillä; niinmuodoiz Jumalallisista laupiudesta hehkuma rakas Isa taihe, sillä lEsuren syndymän kautta on takaisin tuowasa. Riemuita mahtaivat
tu kadotettu woitto synnin langemistsa wchoMstcn ylitzen. lEsus on rauhan
ja esirukouruhtinas/ joka sowindons sowittannstlla
rauyan
tailvasa; siitä tohista Esaias: Meille on
xellans, taita ja tabto tuoda
lapsi syudynyt, ja poika on niellte ann reu, jonga hartioilla Herraus on; ja
hänen nimens kupuran ihmellilien. neuwonandaja, wäkewä, Jumala, ijankaik!»
kinen Isä, rauhan päämies, Es. 9:5, Pri peldonucs iloitze rastan työnsä pePerillinen peritefäns wanhembainsg ja heirästä saanesta äwerjästä kaswosta.
molaistensa omaisutta, iloitze. Paljota cnammin mahtawat uudesta syndpner ro»
ruuden sanasta uunstli luondsöappalein, Jae 1; 18. hengesä iloita/ kosta he
lEsuren syndymän kautta saamat periä armon rikkaudet, tawarat ja ijäisen
autuuden: Sinun edesäs iloiran, niillkujn saalin jaota jloiraNs ja niinkuin elon
aikana iloiran, Es. 9:3«
2) Taitamat ne iloita ja "riemuita, kuist anhawat lEsuren nöyrän esikuwan rohwaista heitäns heidän määrättömäsä mahdottomupesansa, että plosherättä heidän sielusans lEsuren nöyryden kuwan muotoa. Koko IGsuren waellus maan päällä, oli nöyrä ja alhainen; sillä kosta hän syndyisäns awais
silmänsä, näki itzens saanen juhtain seimen majarensa, ja oljet ja heinät hänen silkirensä: Maria kapaloini hänen, ja pani hänen seimen, ettej heillä ollut
sia maiasa. Evangelista sano hänen nöyrydestäns: lEsus on tallut, että hän
palwelis, Matth. 20: LZ, Jumalan lapset riemuitzewat Iffsuren sywän nöyry»
den mulstola, ei ainoastans hänen nöyrän esikuwans suhteN/ itzellens nöyryden
speiliri, ja ei ylpeillä, että Jumala seiso ylpeitä rvastan, mutta nöyrille anda
hän armons, lac. 4: 6 lEsus kehoitta oppiman sitä hänestä: Oppikat minusta, sillä minä olen siwia ja nöyrä sydämestä, Matth. 11: 29, Waan Jumalan lapset riemuitzewat myös siitä, ettei he korkeilla ja sidotuilla rukousten sanoilla, tarwitze lähestyä Jumalala, waan tietämät saawans tulla hengen köyhinä, alhaisina, raadolNsna ja särjettynä Isän laupian ja rakkan sydämen ty-
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niiden päälle ja pnolem,

Es.

66: 2>

uffon

ja

,

ne iloita ja riemuita hengesä, kuin owat saanet sielunsa woihengestä
fytytetyiri Engelein weisuuu: Ruunia olkon Juinalalle korarmon
mat
keudesa, sanlllt Engelit tänäpäimänH. Koffa Jumalan laste-l sydän on muutettu Taiwallisen riemun hengen asumari ja majari, min- malitus ja kiittämättömys muutetun kiitorehen, plistyreen ja kunnioittamisen metsuri, niinkuin koko taiwan sotajoukon luondo hengen lahjoisa olis tullut sydämehen, opettaman
Engelein weisun kalvaisutta, weiftren m soittain -Herralle sydämifans arinon
kauna, Col. z: 16. Eph. g-, lg. Sen hengellisen riemun elämä ilmoitta itzenS
Herran nimen kiitoxcsa. Sielulle on esimaku taiwan ttosta, joka hcrättä ja litkutta hänVä kunnian walvakunnan työhön, kuin on Zebaothin Jumalan kiitos
ja ylistys, joja Herra
Sinä olet pyhä, joka asut Israelin rucoxesa, Psal.
L2: 4. Uffowaiset lutnalan lapset kiittäwät Jumalala ei ainoastans itzettens
hiljaisudefa, niinkuin oikiat Zioniterit: Jumala sinua kiiterän hiljaisuvesa Ziomsa, Psal, 6F: 2 Waan heidän
riemuns sytty wielä enämmin kehoittamisesa
muita armoitettuja siihen: XVeisactst, weifarkac Jumalalle: Meisarkac, weisarkar meidän RuninnMemme, Psal. 4?: ?. Engelein kiitos ja lEsuren spndyms kehoitti Paimenet, kiitojen. Kiitoxefia on weisu puhjennut mailmasa. U.
loswalttut taiwasa kiittäwät weisulla Jumalatar
sano Johannes kuullens:
-He weisaisir Nloseren Jumalan palweljan wirttä, ja Rariyan wirttä, sanoden:
Gnnret ja ihnttlliser owar stnlin tekss, Herra Jumala kaMiwaldias: oikiar ja
totiset owat sinun ties, sinä pyhäin
llm 15: 3> He kiittäwät
meildä tietämättömällä kittoxella.
3) Taitamat

asu:

sen

4) Taitamat Ne lEsureltza ostetun ja tuodun rauhan nautitziat, iloita ja
nemuita hengcs Engelit ja koko taiwan joukko toiwotta koko mailmalls tätä
rauha; ja Maasa rauha, sanomat he. Se sikiä rauha ilnmndu wanhurstari ce,
kemiM, Rom g: l. ja on riemullisesta luonnosta, muutta sen orjallisen Jumalan pelwon lapMisexi rakkauden pelwsri, l loh. 4: 18, Mailman rauhalle
on paha ja turwawin pelko Illmalan edcsä; mutta lEsuren rauhan saanet
saamat enämmän-rauhan sydämen pobjasa tuta, kuin se ulko laita
näkyä, täynsns lapsillista turmallisutta; ftntähden
lEsus sen wahmM sanasans: Rauhan minä annan teille; minun rauhani minä
annan reille; en minä
anna nimknin mailmn anva, loh. 14: 27. Hengellisen rauhan, (joka lEsuren
rauhaan noin, on fpnntn ranhattomuden rauhoiteiurt saattama), pitämät Jumalan lapiet alinomaisena Jumalan ystämpden mertinä, jota he nwos nautita
za ptta tahtowat, niinkauman kuin he rauhan Uitongin pitämät, jonga Jumala mpos puoleldans'wahwana pitä tahto: Minun kansani on
rauhan

asuwa

hus»
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huonesa, rurwalllsisa majoisa, is jalosa lewosa, Es. 32: 18- Rauha sielusa, sy,

dämesä ja omafa tunnosa on-silloinen wieraspito ja täysi Joululahja: lunmlän waldakunda ei ole ruoka eikä juoma,,«»aan wauhurskaus, ilo ja rauha py<
häsä Hengesä,<.Rom. 14: 17. Se rauha ilmoitta ja lewittä itzens keskenänS
Jumalan lasten wälillä, yrimielisyteen ja rakkauden pitämiseen ustosa, liitettynä hengesä toinen toisensa kansia, Eph. 4:3, 4. loh. 13: 34, 33. Joka on ul«
kokullatoin, erisematoin ja ilman wainoa>
g) Taitawat ne iloita ja riemuita henges, kuin owat saanet pyhitetyn hywän tahdon. Ihmisille hywä rahro, sanomat Engclit ja taiwan sotajoukko.
Synnin langemisefa tuli hpwä tahto, joka ennen langemista oli pphä ja puhdas, pahaxi ja poistaipunez:i hywydestä. Jumalan lapsille on se suuri ilo, että
paha turmeltu tahto mastauudesti spndymisesä, jällens taiwutctan pois
pahasta kiinendymän hywään, ja on sen luondo se, jota Apostoli myös waati:
päällenne puerkar se uusi ihminen, joka lumalau kuwau jälken luoru on, tori»
sesii wanhurstaudcsa pyhydesä, Eph. 4: 24. Se uudistettu tahto on se, joka
kaikkea hywä autuuden tiellä, saatta sekä rakastamaan että uloslewittämään,
ja mieluisesti taiwallisesa mielesä Jumalan tahtoa seuramaan, ja wäsymättömästi harjoittaman ja tekemän opetta, josta Apostoli sano: Minulla on halu Jumalan lakiin, sisällisen ihmisen puolesta/ Rom. 7: L2. Se uusi tahto
walaistun mielen tietoa.

se

seura

Kolmas Osa.

sen

ja riemun luondoa ja taiwallisutta. Sen oiklan hengellija
ilon
riemun luondo tuttaan seurawaisesta:

Sm oikian Aon

1) Sen pyspwäisydestä hädäsä ja kärsimisesä. Se pidetän
luonnollisesti ra<
fiasna ja kowana, kosta lullan hätään ja kärsimiseen, ja tuulian kaikki ilo ja

silloin kaukana olewan. Jumalan lasten koettelemus osotta peräti toisin.
Kosta Vapahtajan Opetuslapset witzollla suomittin, sentähden että he puhuit
lEsuren nimeen, niin heistä seiso: He mcuic ilolla raadihuonesta, että he olit
Mahdolliset pilkka kärsimän hänen nimensä tähden, Teko 5: 41. Stephanlls tunsi riemun sielusans, kosta händä kiwitettin; sillä joka Jumalan näke, sille on
sula riemu: Bayo minä näen taiwar awoi, ja lEsuren seisowan Jumalan oikialla kädellä, Teko 7: 53, 36. Mutta mihen joutu jumalattomain ja lain orjain ilo waiwatten musertamisesa? Jo, ne lauhkewat turhaan, niinkuin kupukka ja lpesikello weden pääldä. Hädän aikana se salaisesti waikuttawainen
Jumalan lasten hengellinen hengeä riemuittawainen ilo wasta saa tilan ulostewittä itzens ja näyttä hänen urhollisen uuden luondonsaz sillä silloin heidä»
ustonriemu
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MndepdensH ankkurit kaikkem enämmän köliffonsa taiwMnen luondo, heittä Minä
olen lohduruxella täyreny: minä olen
ijäistä
riMua
taiwasa:
köttämän

vtönpatdistsa ilosa, koikesa ineidän waiwasamme, 2 Cor. 7: 4- Seurakunnasta
Mc.cedoniasa sano hän: Heidän ilonsa oli ylönpaldinen, kosta heitä monen wai«
V?an kamra koeteldin, 2 Cor. Z: 2. tohistuni siitä, että totuuden piti heitä
Vapahtamaan.

käsittämätöin riemu ja rauha, että se plostule surusa.
Mtä
sian tule, se laittaan köpkäifesti käsittä. Mutpysp
ilo
riemu
kärsinufesä, ja toisinans murhesa taittaan
että
kowasa
ta
parhain ja mämmin tuta saada, se on luonnolle kästttämätöin Kuitengm
l-äpttä oikiain Jumalan lasien koettelemus tästä ylönltwnnollisesta riemusta sen,
Totisesti st

suru kato
ja

on pri

ja ilo ja riemu

että he wielä tänäpäiwänä monda kerta waiwasa, sairaudesa, koyhpdesa, wai°
tuffasa, tundewat sisällisesti hiljaisen tpwennon, lohduturen ja
mielen: Jos minä
ceidäu uhrin ja uston palweluxen»
ilon
ne tähden, niin minä iloiyen ja riemuiyen kaikkein teidän kansianne, Phil. 2:
17. Waan se tarwitze phden itze tnösä täydellisen osallisuden armoja.

nosa jaja hpwän
muusa

tästä ilosta ja riemusta on, ettei se ole yhtäläinen kaikille IA
malan lapsille. He owat täsä niinkuin astiat: Me kannamme nämär cawarar
sawisisa astioisa, 2 Cor. 4: 7- joilla astioilla owat erinkaldaifet siat, niin että
vhten taittaan wuodatta enämbi, muutamihin wähembi ilosta ja riemusta. Ensisti, on tämä ilo ja riemu erinkaldainen siitä, että M ihminen on enämmm
taipunut ilon ja riemun kuin toinen, sentähden taittaan se enämmin pptzitettä
2) Luondo

iloisemman kuin toinen; toinen taita olla enämmin taipunut epäilewäisntteetz
ja surullisutteen kuin toinen. Niille kuin enämmin ilohon owat taipunet, että
niille kuin enämmin surullisutteen taipunet owat, tule edellisille waroitmeri ja

rohwaistureri Dawidm nsuwo: Iloitkac waMmesa, Pfttt. 2: 11.
Toisexi, tule ilo ja riemu erinkaldaisesta uston woimasta. Heikolla on alinomainen ja paljo kilwoiteiemista epäillen kansia; sangan ustosa murta läpitze»
kaikkein estein urhollisudella. Pawali teke tämän eroitujen ruan nautinnosa:
3?xi kyllä usto saawansa kaikkinaista syödä, waan heikko syö kaalia, Ronn
14: 2. Kolmannes, tule ilon ia riemun erinkaldaisus erinkaldaisista ussollisuden käptöristä: Wi tutki enämmin perustus totudeita; lEsuren sowinno»
wounasa rippunsisesa, ja hänen rakkaudesans;
tekemistä uffosa;
hänen lasten oikeuttans; kilwoittele Jumalan kansia; soti uffon alla; teke hnWK uston mielullisudesta; nsutitze alati sana ja Herran ehtollista; harjoitta rukouxen kansakäymistä' Jumalan kansia; pitä itzens wisusti Jumalan edesä; kiittä Jumalala; on menoisims taiwasa, Phil 3: 20. Toinen tutki enämmän turMllustans, M tuinga häy ne woittaisz hämy paha tilansz soti epsilewäisellH
jälkimäisille
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säästämäisesii; pyytä' enämmrn wnewa
edesä töiden muistossa, kuin uffon katzanolla; stllea enämnun järke
Jumalan
sana;
nautitze Harmoin lEsuren rakkauden aterjata;. pitä iHens kaukana
kuin
Jumalasta; ja ei tule uffon urlwllisutteen, ja niin saa wähemmän ilosta ja riemusta. Neljänne?!,jatule ilon ja riemun erinkaltzaisus erinäisistä tiloista. Msuostumgisct kal?siakäpmys-wäki; toisessa wastansiisoja jcl
dellä on fiimolliset
phariseusten kansia tekemistä, jörapäiwäiseri ristixi. Yhtä, näistä enämnuu edesautta taiwalliseen iloon; toista ne kukistamat. Ensimmäiset Chnstityt sait enämän ilosta ja riemusta, sillä heillä ei ollut niin suurta wapaMta palwella M,
malata,. kuin meillä; sentähden he jokapäiwäisen kuoleuutn hädän tähden, rija wapisewaisella

tekd hymä

ja anncttin heille ylöspitämisep enämbi iloa, niisä moPuit wisieimin
armMinen Jumala on Efimassa«
«enkaldaisisa maaroisa. Mutta se korkein
jättänyt
kautta,
käden
seurakunnalle ulkonaisen lemon, että ne kauhrat wainot
täydyt feisatta. Ssntälvden ne ensinlmäistt Ehriftityt aina kaswoit armon osaltisudesa niin korkiasti, että he joka hetki suurella halulla armon tunnofa odotit
kruunuansa ja siinä sai Jumala enämmän tilan täyttä ilolla heitä, jona ne
«ffon Apostolilda waaditut welwollisudet uffomaisilda alati pttä täydyi: N)alwokac, pysMr »ffofa, olkac mhoUifec, olkar «mhmat? K Cor.. is:. 13. l THA

Z:6.

1

Pet. 4:

?.

suurembi wapaus urieNaisckM, M mopmbärillänck
nikaldaisutteen katzeleman
Rauha mäsyttä heitä. Heillä, on snämei
näe
langemiseen;
bi tila
uffon kilmoilusta niin oleman wälttämättö>
sillä he
hetki,
joka
se
mäu
kuin wihollisten salaisten sodan tähden heitä wastan, itzessns
on aina tMenkaldainen. He kietomat itzens nyt runban ja wapauden tähtzen>
«nämmin maallisiin, kuin silloin; ja omat wähän. miden poiskieldämisefä; MH
heitä, että he kauwan saamat niitä nautita, Luk. 12: 1» Lihan
ss mikittelewiiwyttä
heitä enämmin katzoman näitä, näkywäisiä. Kplmäkiffoiset
heikkous
harmain Herran ehtolliselle. Rukoilemat kylmäkö
sanan ncmtinnosa Käymäthengellinen
on
ilo ja riemu niin piffaincn meidän puut.
se
ffoisesti. Sentähden
ja
reheNifydesä
päällepitäwäisydcfä..
temme tähden uffon
Nyt on parhamissakin: CKristityissä

3) Dn hengellinen ilo ja riemw muuttmvaLnen', ja ei yhtä. pitkä.. Se

hen-

ilo ja riemu ei ole pitkällinen täsä wiheljäispdesä, ehta se wielä olis
korkeimmasta mitasta. Niinkauwan luin sepäälleftisi), ja sitä saadan nautita>
Niw on sin kausia niin suuri taiwallinen makeus ja su.loisns> cttci sitä taitto
Alosiansa,. N Cor. ?: 4. MinZäläöden ilo ja riemu on niin Wy, munttumaimn ja wähä, on tähän aikaisien Christittyin kylmäkiffoisus, mitzimättömys ja
Mhä,. ja kaukainen armosta poisolemlnen,
Jumalan puolclda annetam
ilon ja riemmt milauxia ja wosi-lnwän. NWrnja,/ainoastans- herältämisexi ur-

Kellinen

tzolli-

Isulu-MwänZ.
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2.

HoTistlttcen, että lEsuresa oleman kimitetty elämssä ja kuolemafa, zosta
»wn sano: ManArffas on kuole,nasakin rohkia, San l. 14:32. Tcunä ilo»
rippuman, ja kaikki
wiina ja riemun mesi haukuttele sielua taiwan
se,
josta
että urhollifus saa
tule
sm sanomattoman armon tähden wuowaman;
näyttä Miehudens esteitten läpitze ttzens murtaman; ristin ja kärsimisteu, sodl>!t
ja koetusten, sondein ja wihollisten ulosfusomisexi ja woittamiseri, zosta taas
Salomo sanoi Jumalinen on rohkia minbmn nuori jalopeura, San. l. 23: 1.
Hengellinen ilo on elämän Christillisuden kruunu, ja kilwoituren siiwet; jonga-

tähden Apostoli eläwästi uffowaisille sano: Olkac aina iloiser, 1 Thetz. 3: 16.
sillä ilosa wasta kaikkea hengellistä hpwpttä, taiwan tietä, Jumalala ja lElusia oikein rakasteta», ja woiumlllsesti kaswatan uskon sisällifesä wäesä, sillä Her»
ran ilo on reidäu
ia hengellisen ilon wolmasa muös mieluiseM
tääldä,
Amen.
lähdetän

Toisna Joulu-Päiwänä.
roaiöutta teija sekä rahdon ercä toimituxen, hänen hywän suosionsa
Jumalan armolda ja erinomattain Pyhäldä Hengeldä wirwotkangawaikutettu,
ja suurilla Hengen omaisuMa lahjoitettu Apostoli
tawaisesti
PphH Pawalt, korotta armotpön ainoazi syyri, lähteri ja aluri, josta kaikki
hengellinen soweljaisus, tahto, woima ja taito tule, sitä oikutta sielua wirwot.
tawa<sta hpwä seuraman, tekemän ja harjoittaman; ja ettei Adamin turmellut
lapset Oenindäkän taida eikä tabdo omalla taidollans, wiisaudellans ja woi.
mallans itziäns käändä,, uffoa, rakasta, toiwoa, rukoilla, kilwoitella, wahwana
ppsuä ia Jumalan lana kätkeä; waan Jumalan armon apu ja kanZawaikutus,
sekä alkawmsis että armon tilasa ppspwäisis sieluisa,
itze kokonans ja täpdelllsestt matkan saatta: Jumala waikmta teisä sekä tahdon että toimuuren,
hanm Hywan suosionsg jälken, Phil. 2: SZ.
Pphä Raamattu ja jokapäiväinen jokaitzen oma koettelemus, tule olla ivalalsewatnen spetli, ihmisen
käändämisen woimattomudesas ja taitamatta
mudejans sielun wihollisten
waarallisudesta Jumalan tpgö, armoa wastanotta
ia armosg kaswatta, ja seurawaisesti autuari t«lla; sillä joka meitä siihen wal,
nnsta, st on Jumala, joka meille «myös Hengen on pandiri andanut, 2 Cor.
Z:.5. Ol sus kuinga halutoin, voimatoin M tahtomattomuden
thlnmen luonnostans; ia kuinga paljon woimattomus itzesänsmakawaiwa mttä 10 Jumalan määrättömästä armosta kutzutuita sieluja, ennomattain,
jälken. Se

sen

suosa

F

2

jos

2.
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owat seisahtanneet lain orjutteen itzens walmisimnan ja
joilla jo on yxi waadittu tahto laista, waan woima ja ftweijaisus puuttu E«»angeliumista, joiden täyty Pa:oalin kansia lain tilasa cllemns tunnusta: Tah«
to minulla on,- ivaan räycrä hywä, en minä sitä löydä,. Nora, 7: 18. O! siis
suurta lahjan tawarata, joka ilman pienindäkän onm auttamista ja ansiota an»etan. Kaikki armon töiden tawarat, lahjoitetan sulasta armosta: Arnwsta re
«letka mm-axi tullecl; uston kautta, ja ec te igc teistänne, Jumalan Kchza ft
Eph. 2: 8. Ia jota enämmin ja. snwemmin sielu on tphMy omista monnista
Henqen
sitä enämmin
hän tuta ja kunnioitta Jumalala hänen
kaikkiwaldialsudesans; ja koffa se Jumalan kaiMwaldiaisus kaikisa tule uskolß
Nautindo asiaxi, silloin todesti todexi tule: Mmmäistn oikia käsi rooi kaiM
muutta, Psal. 7?: ii.

Jos he

saa

Kawahtakamme siis Jumalan nimeen! suruttvmnden hnolimattomutta

M

plpiätä armon ylönkatzetta; kosta ei mikän sielun työ seiso meidän omasa woi,
mäsämme; koffa. kmnga ja jos me Jumalan tygö käändyä tahdomme; sillä ei
se ole sen joka tahto oman walitzemisens jälken, eikä sen joka juoxe luonnon
zvotmalla, waan sen joka armahm, Rom. 9: 16. Kosta siis Jumala tahto »vaikutta hywän uuden tahdon autuuttas etzimään, niin älä ijäti anna huolitnattomudes estä finuas; älä Jumalan kunnian; oman ostetun stelus; helwctW
ijäisen kitumisen; ja taiwan hywyden tähden; kiellä lumalalda sinun MMas:
Lllä ole surutöin, jos sinun syndis on wielä ranZaisenlata, SM. 5: F. Älä myös
sinä armon löytänyt sielu, pienindäkän kuwaille ja katzele nittä lahjoja, edustuwaikuttawaisia armon töitä, niinkuin ne olisit sinun o»
xia ja tykönänsä wieläkäyttä
oman tahlos jälken; jostan afiasa; jollan tawalla;
wallafas, niitä
masa
eli jollan ajalla. Muista, että Jumalan wapa waikutus taita.seisatta ja
ellets pidä M fydämellisesä rakkasa kunnioitlamisesa; tieten että armosta te o»
tullet uskon Vaucca; ja ec te iye teiMnne: Jumalan lahja se
letra
Eph. 2: 2. Muista! ettei mikän hengellinen ja taiwallincn annotyö seiso sinun
tHhdosas edemällä, kuin hänen hywän, pyhän ja armollisen tahtonsa alla ohesa
ja z kansia, vsillä Jumala PMäns waikurra seka tahdon cnä toimituxen, haum

hMän suosions Men.

Evftngelium,

Mtth.

23: 34. loppuu
Tutkindo.

ast^

Ihmisen tähteä

l. Gita munttumatomda ihmisen paha tahrolf.
N. Sitö muuttuuetM ihmisen tzMa tahwa.

Edtzb
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Edellinen Osa.
Sicä munrtllmatolnda' ihmisin paha tahroa.

Jumala on luomiftsa anda-

ni!t/ lahjoittanut ja kaunistantlt ihmisen sielun, ynnä hänen kuwanfa kantza,
josa Jumalan kuwa crinomattain asui,
hywällä ja pubällä tahdon
ja jon,ga kautta Jumalan muotoinis pphpdesä ja wauhnrstuudesa harjoitettin,
jota
täydellinen ymmärrMn wiisaus tiesi, käsitti ja eteenasetti. Waan
jälken, tuli tämä ihmisen sielun pää omaijus, josa
kauhian synnin
woima asui pyhyttä harjoitta, turmelluxi, syndiä, kuolemuta ja kadotusta päällensä wetäwäistFi, niin että npt lihan halu on kuolema, Rom. 3: 6.

sen

se

Tämä tahts on npt se, joka sen muuttumattoman ihmisen luonnon waikuseura päin kadotusta,
se
iusten kautta, anda käffyt pimiälle
8: 21. Ia
sillä ihmisen sydämen aiwoeus on paha hamasta iapsudesta, 1 Mos
ylöskaswattamiftsta tietä paljon Jumaehkä ymmärrys sanasta ja Chrlstillisestäjärjestyrestä;
niin ei ole heillä woima silasta, hänen tahdostans, ja autuuden

tä harjoitta ja seurata, niinkauwan kuin heidän tahtonsa on wanhan turmellulen alla; waan täyty fangina olla ja seurata hänen taipumuxianfa. Paljasta
tiedosta, ilman tahdon seuramista;
siis Apostoli Jakob/. Sinä ustor, ercä
M Jumala on, sen sinä oikein teer; perkelee myös sen ustowac ja wapistwac,
lak. 2: 19. Wapahtaja lEsus werta sen, jolla tieto on, yhteen pahaan palweljaan, joka muuttumattoman tahtonsa tähden, kärsi monenkertaisesti enämmän rangaistujen kuin se, joka ei Herran tahtoa selkiästi tiennyt, Luk. 12: 47.
Se paha tahto on niin myrkyllinen ja kaikkein wastauudesti syndumättömätnluonnollisten ihmisten tykönä, niin kadotureen pyrkiwäMen, ettei He luulckkan
parcmbnta tahtoa löyttywän waan päällä', kuin heittä on; sentähden andawat
he pahan tahtoonsa pitä heitänsä synnifä, niinkuin yhdestä wältämättömydestä,
ja sen syyn tähden sano Propheta: Taicako musta Ransa muutta nahkansa, eli
pardi pilkkunsa? niin te myös taidatte jotain hywää tehdä, että te pahaan rot»
tunct olcrra, Icr. 23: 33/ 'Vaha tottumus on siis pahan tahdon hedelmä, ilmoitlain itzensä seurawcusisa asioisa:

sano

t) Vhden pahan, ilkiän, turmelewaisen ja syndisen oman rakkauden
iaipumifesa, joka itzensä näyttä osittain pahan rauhattoman omantunnon cähDen, niinkuin murhaja Kami, 1 Mus. 4: 13 osittain synnin rakkauden tähden,
1 loh. 2: 55. rippuwalla hakemisella huwitusta fynnisä. Taipumus synViin soti kaikkia käskyjä wastan Jumalan laisa. Crinomattain tumänpckwäisen Eoan.
Zeliumin jälken sitä wiidettä käffyä wastan, jofa lEsus puhu sekä ruUmillisesta että hengellisestä tappamisesta: Rayo niinä lähetän reille prophetat ja wiiraparre, ja ristinnaulitzma, ja muu.
At/ ja kirMoppenet, ja niistä re

F
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teidän tynagogisaune, ja wainotta kaupunZlsta kaupunyzhi».
Niin on se ollut taikina'mailihan aikoma> hamasta Adannn pojista Kainista ja
Abelista, että kärmen ja nannon siemenen wälillä on ja wielä lvyttp wains
mailmasa, jumalattomilda niitä wanhurffaita kohtan. Kuinga paljon owat Palriarchat, Prophetat, lEsus, Apostolit, ustolliset Opettajat, ja hengestä palawat Christityt saaneet ulosseisoa? Sen näki Jumalan wiisaus jo alusa, js
sentähden sano: Minä panen wainou sinun ja waimon wälillä, i Mos. 3: IZ.
Että Prophetat ja uston Isät kaikina aikoina owat wainoa kärsinet sanomatts,
masti, sen meidän kallis Wapahtajamme tietä anda, kehoittain wainoa kärsi,
wäisiä hengelliseen iloon: Iloirkar ja ricmuickac, sillä teidän palaanne on suuri
taiwaisa, Mä näin he wainoisic prophetaira. jotka, teidän edelläune olit, Match.
51 12. Martyrein za Apostolein uloswuodatsttu ja poldettu weri pnbu tuhwasta, mitä se paha tahh) on tehnyt maiwasa. Sen ilmoitti myös lEsus Pawa<
lille, että hänelle niin käymään piti hänen käändymiscnsä jälken: Minä näytän hänelle kumya paljon hänen pirä kärsimän minun nimeni tähden, Teks
9: 16. Waino seura myös Christinuffowaisia mailman loppuun asti: Niinkuut
jälken syndynyt sli, wainois sirä joka'Hengen jälken syndyse silloin, joka lihan
nytkin
tapahcu, Gal. 4: 29.
niin
oli,
se
n>'t
Se tosin on hengellinen Kaiuin weli, joka pahan tahtonsa wainolla sydämesäns, ja ulkonaisella suuns pilknmisella, walhella j' häwäistyrellä, Matth.
Z: 11. tappa lähimmäisensä. Nerta wuotamisen himo löyttp suruttomisa kaikija tiloisa totuuden tunnustaita wastan, sen syyn tähden, että hmsa säädpisäjumalattomain
tiellä, estenä ja häwittämäsä heidän syndistä rauhans.
stat owat
näin:
wanhurstasta, silSiis päättämät jnmalattomat
lä hän teke meille paljon waiwa, ja asetta iyens meidän töitämme wastan, ja
nuhtele meitä, että me syndiä teemme lakia wastan, ja soima meidän menomme synnixi, Wiis. 2: 12. Turmellun tabdon waino ja kiukku loptty wielä enämmin pharistalaisten pyhäsä kiiwaudesa ustowaisia wastan, feen syyn tähden,
ettei heidän omilla töillä rakettua ulkopuolisia kiildo pyhyttänsä uffowaisikda
pidetä Christillisyden ja uffon hedelminä, ja ettei heidän, itze walittua Jumalan
palvelustansa omisteta uffoxi. Nämät rwat ne kaikkein kiirahammat wainojat,
osittain oman pahan muuttumattoman synditilans tustallisudesta, että suruttomain pilkasta osan ottamisesta surman mieldä pitämään. Täsä tilasa
sopiwat pharisealaiset suruttomain kansia, niinkuin Herodes ja Pilatus, elämän
tulit ysiäwiri kestenänsä, joista Lukas kirjoitta: SinK
Ruhtinan tappamisesa
päiwänä tuli pilacuo ja -Herodes yftäwäxi keskenänsä, sillä he olit ennen wiha>
miehet ollet kestenänsä, Luk. 23: 12. Pharisealaiset wainowat ymmärtämätO»
mydestä ustowaisien autuata ja pelastettua tila; sillä että he itze kärsimät nil»
paljon waiwa lain alla ja raatelemista, niinkuin ustottonmt, niin he phdests
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kateudesta, ltmlewat
samoilda himoilw walwattaiVan, kuil».
hekin; sillck be Kainin kansta katzowat nuriasti, että Herra lepyisesti kaV> Abelin llwia, i Mos 4:4, 5, 6. ja luulemat tappo kiiwaudcus epäluulosa teke»

Yaikiästa

lvänsä Imualalle
2)

Näyttä st paha, tahto

Dh.

16:

2»

itzensä toktelemattomndesa Isrmalan

angarita wa-

kutzumisia wastan El ihminen siinä lanMnesa synnin
roltuxia jaja sydämellisiä
orjuden tilasa mitään wastan ole niin kangia ja wastanhakoinen>
wnllan
kuin hänen suurinda hywtn tekiälänsä, Luojans ja Lunastajatanfa wastan, ylönkatzomisella hänen Jumalallista wolmaans kutznmisesa, eiM tabdo auda

sen

ensingän muutta taiwallisesti luondoiferi.. Tästä tule fe kamala menetys, ett<t
he syndisellä ja kadotnxen kuoppaan wetäwällä tamalla, rakastamat mitä heiHän kanstans pIM mieldH pitämiä palkkapaimenita, jotka ohra piwon ja, leiwän palan tähden, saarnawat kansalle petollista synnin rauha, Hes
tekemät sen syyn tähden, että he saisit ChriPllisyden seisahtaman »varSen
joon, eikä tahdo Jumalan »varoitus HäntzH kuulla oikiam ja uffolliffen opettajain kantta, joidcnga kauna Jumala puhu, 2 Eor. 3: 20 Ei myös ole
jos enin osa ihmisistä fokiasti pitämät opetus, wiran yhtenä leiwän palan wäliZappalena ja ammattina, että opettajat itze luonnon tilasa el ymmärrä pitä
totista lukua heidän wirkans welwollisudesta ruokki,,, isisa ChrMxen lambaira,
loh. 10: 1.5, 16, 17. Mutta Imnala kuitengin lähettä sulasta armostansa, nffon ja evankeliumin hengestä ustolliset opettajat, jotka ei kostan waadi sanan>
kuulioildans enämbätä, etkä M)ös lännin lyö sitä ilmoittaa, kuin he itze tundcmat ja monenkertaisesti koetelleet omat- Mitä fydämsllifiä waroituria, monet syndiset monda aika paban muuttumattoman tahtonsa ynsepdesä ylönkatzorrat, ja sen kal'.tza sitä ijankaikkista Majeftetin olendota
wastansotimat, mielensä haikeudesa, eikä pelkä ja kunnioita hänen pyhyttäns; jongatähdcn Apostolin ennustus meidän aikaisten ihmisten pahan tahdon turmiosta
Aira tule, jona ei he woi nrwelliM oppia, kärsiä; wacu» oman hitodexi tule:
jäiken
kokowar heillmfä opettajat, errä heldän> ssorw<mft tyhywär. 2 Tun.
monsa
epälnkmsia kutzumus ja parannus saarna mene hukkaan yhdelMonda
4: 3.
Va ainoalda syndiseldä. Pahaltza turmellun tahöolda hallitut, mahdaisit kerran
ajatella,, jos niin montza stemendä inaallisien peldoon olis
hukkan
wan hedelmätä,, kuin sana on heitetty hnkkan svndisen päälle? S! mikH suuttumus olis pellon wiljelemistsä?' Wapahtajan lEsuren wnlilus siis tänäpäimanä, tämängin seurakunnan päälle, para-fkon Jumala! todexi tule: Rumgcr
tchin olen mmä koonnut sinun lapsis, nwlkuin kana koko poikans siipeinja ola,
ja et re tahtonet. Ah? koffas siis rakas lEsu mahdat suuttua, odottamasa/.
tutzuurasa ja kokoumsa yhrä tottelemmoindn kansa, joka waelda ajntustenla jällm M, tietä, joka er hywä ole, Es. 65: 2:

Ah!
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ja asujat, siinä, kuinga monda opetusta on
Ah! sinä surkia Suonien maa
käytät
niitä rehelisimbiä sanansaVttmkäynyt!
Kuinga
sinusa tuulen
sinä itzes
muwoa,
kpsymätöin
mpkkä
ja
waroitusta ja johdatusta
ta mastan? Kuinga
Niinkuin ei sinulle koffan olis tila neuwotella,
sinun sielus autuudes asiasa? ettäs
ijankaiMsen elämän käsitäisic, Luk, 10: 25.
tekemän,
pidäis
mitä sinun
kahdenkertainen,
ensisti huolimatoin itzestäs, toisialda eSinun paha tahtos on
taiwan
neuwon tutkindoon, niinkuin muinen Pha<
siämäsä muitakin menemästä
iye
joille
sinne ,nene, ettekö salli meneroäistä mem
riseuxet,
lEsus sanoi: i3tce
nä, Matth. 23: 13.

Toinen
Sitä muummetta ihmisen h)irvä
spndymisesä, ja näyttä itzcnsä:

Osa

tahroa. Tahto ihmisesä muuttu uudesa

usson

splpttämisesä ja hcrändpmisesä jo Py1) Hywäsä aikomuresa, joka
pohjaan,
ja on juuri sen uuden Jumalasta
Hengeldä
sydämen
lasketan
häldä
jota
ei ena mikän scisahta eli estä taiomaisus,
lahjoitetun
ja
luonnon
tulleen
da hänen autuallisesta päämaalistans, joka on lEsus kaikken hänen hywydens
kansia, jonga Jumala korotta ja kirkasta sielulle wältämättömämäri: jonga Inniala on armon istlnmexi asettanut uston kalitta hänen wcresäns, Rom. 3: 25.
Kosta siis Jumala Evangeliuminsa watkutuMa uudesti luo ftdämen, Ps. 51:
12. niin sielusa plöskäy yxi harrastawainen ja wahwa päätien ackomus, ettei
tunnon ja vlitzewoit.
hän ennen lakka ja seisahta kuin saa elämän autuuden
andamisexi,
Luk. 1: 77.
tawaisen osan lEsuzesta syndein alinomaistri anderi
Tämä uudistettu tabto on se alku omaisus, josta kaikki wilpittömät, hywät ja
pyhät harjoituM saawat alkunsa, ja sitte osotta itzensä:

se

2) Pphisä
ja ikäwöitzemisisä. Ne owat ja asumat sielun woimisa elämänä todisturena sen päälle, että uudesti fyndyminen on taiwallisen
edestuottanut sicluhun uston myötä; ja kosta tämä pyhä tarkoitus
muutoin
ja ikäwöitzemys on käätty lEsuxen ja hänen wanhurffaudens ja rakkaudensa
puoleen, niin se näyttä että usto kaswandota etzi lEsuz-en hymistä töistä, jo.
ra tahdon enämmin ja enämmin wahwista hpwydesä. Niinkauwan kuiy pphi.
tetyt tarkoituzet pysywät ripustettuna
niinkauwan myös kalkki armyös
mon työt ppspwät, sekä uston harjoituxesa, että
Jumala saa sen kautta
hänen armotpönsä loppun asti kätkeä, joka ei muutoin kärsimisesä anna' itziäns
metä oikialle eikä wasemalle puolelle armon tiestä, sen totisesti tieten, että st joka teisä on h?rvän ryön alkafiur, qft sm MsuM Christufel? päwän asti pääc,
räwä, Phil. 1: s,
>
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z> On sillä mmttlunella hywässä tahdolla halu Za rakkaus Man,
wäisen, pyhän ja sielua rawitzcwaiscn hywyden perään, josta sielu aina elä ja
uusi halu ja rakkaus Jumaivahwistu hengen uffofa, ja josta se ylösherännyt
lan ihmcllisestä armosta »vaikutettu sielu löytä wirwoitetun palawuden Jumalan hywän tahdon seuramiscsa, llffosa ja waa.imaitomasa kuuliaisudesa; ja taita, tietä ja näke eläwäiscsti, ja myös todista täydellä ylitzewoittawaisella wakuturella: Minulla on halu Jurnalan lakiin, sisällisen ihmisen puolesta, Rom. ?:
22. Tämä Kalu ja rakkaus on alkanut lEsuven rakkautteen tarttumisesa, joka
takaisin tuo tandossc sen kadotetun woiman, wastauudesti wäsymättömän pyrkiluisen käsittäz-ens Christusta opin paistawasa bengen walosa; kärsimisen rc.uhallisesa ulosseisomisisa; ja autuuteen wiewmsesä toiwosa: Ei niin, ecra nnnä sen:
olen,, roaan ininä pyrin sen perä», että mmä sen käsizo täydellisesti ka
täisin, minkliin minä hanelda käsircrcy olen, Phil. Z. 12.
4 On sillä muutetulla uudella tahdolla ilo ja hengen huwitus siitä vlss-muutoxesta, kuin tahdon taiwuttamisesa ja pphittämisesä on tapahtua
taketusia
nut; la myös sen uuden Jumalasta tulleen woiman ylitzen, josa armon työ jo
harjoitta, lippu ja seurata taita yletyllä sydämen pyynnöllä, kaikisa Jumalan
teilä, hywäsä, orolltsesa ja räydellisesä tahdota, Rom, 12: 2. sitä alinomaista siJumalan johdatuxen waloa sanasa. Joka on saanut aldin sydämen tahMW
don, hänellä on täydellisesti tydpttäwäinen huwitus Herran tiesä, jona hän tie/
tä totuuden Dawidin sanasta: Suuret owar Herran ryöt. joka niistä waarm
ona, häilellä on (ula riemu niisti, Psal. 111: 3. aina ja loppuun asti lEsuM uskoja.

Päätös.

maasa

kuin caiwasa. KulnM
Isa meidän, tapahtukon simm rahtos, min
monda kerta owat ihmiset
sanonet, mutta eikä anna Jumalan hywän tah,
don tapahtua, eikä ymmärrä
sisällistä luondoa. Ah! että suruttomat ker.
ran oppisit kunnioittaman Herran tahtoa, heidän sydämensä tahdon muutorei?l armon ajasa!

sen

sen

Ne kuin Jumalan suuresta armon waik«ttamisen wolmasta, owat
näkemän, että heidän Aluns tahto on taiwutettu Jumalan tahdon alla,
lmelutsest: seuraman Jumalan mieldä, niitä, Jumalan pyhä ja hywä tabto
min mlelulliseen lEsuxen seuramiseen saattako», että he seurawat Rariyaca ku,
?'M. lkänäns lnene/ Ilm. 14: H. ensisti täällä armon ajasa, ja wiimelu
net

tatwaft.

G

Vuw.
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on st joka bi pahene minusta. Meidän kallis Vapahtajamme, niiden
hengellisien alhaisien ja nöyräin Kuningas siinä näkymättömänä Zionisa
jolla hän miimaan päälle, ilmoitta näifä sanoifa hänen alhaisesta tilastans,
ja
että
ne
sieluja
omiensa;
hänen oppinfaudesans näki enämmän woittawans
kiel,
piti
ja
ylpeydestä
ylönkatzojat,
mitättömäxi
arwamiscsia
ja
sa esimerkinsä
pääl»
dämän wastanotta niin huonoa ja alhaista Wapahtajata, ja uffoa hänen
lensä; plistäin ja omistain niille autuuden, kmn ei hänen nöyrydestänsä ota
kcmbastusta ja pahennuxen syytä, maan juuri siitä nöyrpden peilistä saamat
wahwisiuxen ustollensa. Autuas on st, joka ei pahene minusta, Luk 7: 23.
Synnin langemus on kaikkein muiden wahingom, pahudein ja turmellusten
myötänsä tuonut/en kauhian itziäns Jumalan Majestetiä ja suurta olendota wastan asettaman pnsiän ylpeyden, joka katumattomalla sydämelläns hyljä
ja ylönkatzo Jumalan armon ja pstäwyden, järjestynen ja itze autuuden; pyy'
täin yhtähywin järjen nyt olewasa luonnollisesa woimasa, Uman terwellistä ka-,
kumusta ja lEsuren ofallisutta, luulotta itziäns armosta ja autuudesta. Tämän
enin osa ihmisistä teke, niinkuin he olisit wanburffat, ei tarwiten nöyryttä itziänsä Jumalan pyhpden edesä, pysyen siinä katumattomudesa loppmm asti; teh.
dsn niin syndiä Pybä Hengeä wastan, jota ei andexi annera täO eM
waistsa mailmafa, Ebr. 10: 2?.

seasa,

siinä eieenasetetusa antuAden järjcsiyxesä, nöyryden ja köpbydm
sen alhaisen ja ylönkayorun Esi 53: 3.,mailman Mesiiazen
iyaö, täydellistä puhdistawaka armoa ja autuutta omistaman ja nautitzemaan,
sillä Jumala anhe omat tosin
kntzu ja omista autuixi; ja,jMa
nöyrille,
myös autuutta'
6.
on
niille
on
armo,,
ja
da armons
lak. 4:
sielut,
päälle
ettei
ne
autuutteen
katumattomuon,
walnustetut
Merkki tämän
Pyhän
armotyötä,
nautindoon
lEHengen
della ylönkatzo
saattamisesa itziäns
töitä,
tundnwan
hpwiä
ja
kuin
xc.winnon
alinomaisia
uffosa
suxen monioita
josta be Marian kansia ilolla todista taitamat: Isöivac rayrri hän hi?Neukuin

bengesä" tulemat

wydlllä. ia rikkar jäcri cyhjäxi, Luk. 1: 23. Se mitä ne autuuden perilliset
elälEsurefta wastanottawat ja löytämät, on hnlle autulldexi ja ei kadoturen,
mnkennnar
»
kulda,
Cor.
2:
Ne
omat
kalliminäc
kuoleman,
ja
ei
36.
M
znäxi.
tzunajara ja lnefileipiä, Psal. 19: 11. loh. 6: FF.
ylssnousemism patzas ja perustus-kallio antuutteen, julähetetyille
opetuslapsille, meidän esipuhemme edelläkäywäisisH
lisiä lohannexen
iloisanoisa, että lMlle hengesä köyhille ja waiwaisills piti ilmoittttaman

lEsns st wahwa

nm
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nen ja lohdullinen sinoma, jonZa ilmoitus-saarnasta heidän piti saaman täyden lohduttaen ja koko tilasans rakennuzen, ja tundeman osallisuden woiman
EvangcliuulM hengellisistä tawaroista: RöyhiUe saarnatan Evangelium, sano
lEsus. Tämän lohdullisen Evangeliumin sanoi lEsus muinen Prophetan kautta, ollens waruDtun Taiwalliselda Isäldänsä ilmoittaman hengesä köyhille, sanoden H.rran, -Herran -Hengi on minun päälleni, senrähden on -Herra minua
woidellur, siiar.nämaan käyhiile hywä sanomata: -Hän on minun lähettänyt parandamHN sär!ecryja sydämicä, ftarnamaan fangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä. Es t,i: i Jota tätä äändä jano hengesä kuulla, ja sen woiman kalleudesta osalliseni tulla, hän ei käytä Evankeliumia synnin kaunistelemisen), ja
niinmuodon ei pahennuz'eri, waan synnin porsottamiseri ja kuolettamiseni, josta nyt lEsus sano: Autuas on se, joka ei pahene'minusta.
EMNgeIiUV, Luk. H: 51-41.
:

TuMstelemus.
Antuastg pgdenemisitt LvältamiseM

ISsuxesi3.

Nllinga paheneminen lEsinesa Mlretään?
U» Mitä sielun lepoo paheneinisen wälrä,nmml lEsuxesa myötänla tuo?

!.

Edellinen Osa.
Ruinga paheneminen
ivälträ talttaan? Autuas ja onnellinen on
se, joka itzens niin käyttä lEsufess
armon mälikappaldeinz armon istuimen ia armon
töiden, kanZa; ettei hän lonkka itziänsä lEsuzehem
1) IE suren opin parannuresta, ussosig ja pyhityrestä. Koko se Evangellumillinen ovpi, kuin lEsus ja hänen Apostolins opettanet owat uudesa Te-

stamendisä, tarkoittamat näitä opin totuudsita. Kossa siis syndinen lakkck Muutamasta sitä, M,meillä on Christillimn oppi, ja anda itzens spdämens korioilla lunniotttamann, ja nöyrästi kuuleman lEsuren parannuin oppia, ja anda sanan parannuin opin hengen waWtta soimin tunnon, jt, sen murhen,
lora oikiata synnin tundoa seura, joka parannuxen autuudet matkan saarra,
jora ci kengän kadu, Z Cor. 7: ic>. niin myös wihan ja ylönandamisen sundiä;
et pttain Cbristusta kowana ja duomitzemana, ehkä hänen oppima bengellisyS
kleldä sen riemu llisuden, ku!n muuttumHttomain bimoitten myötä seura, huwiAdamillisuden luonen jalken; ja Mei uffo ole mahdollinen'saada mmsa
aiaturifa. Waan kaiken sen Muutoren, jkuin Pvhä Hengi sanasa waati oikians
G
2
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tM pitä, ja sitä spdämestäns Herralda etzi. lättä mielelläns sen rakkan epäu.
ston sikiän ja helwetin tulen ainen, joka on syndi. Hän tottele Herran kutzu.
mistä parannmeen. Ei tule murhelliseri synnin tawaran kadottamisesta scn vikkansia, jonga
kan
niyydä pois kaikki, ja
.
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lEsus käski
stuvara iniäs,
hän nimittä lEsuxen nimen, että hän
tietä anda tunnustuxellas wastanottamisen Chrisiuren opin 'parannurcssa synnin
Plönandamisesa, sen päälle, ettei hän langeis ja'loukkais itzensä Christuzehen.
Tästä neuwo händä Jumalan Hengi: Lakaitkan jokainen wäärydestä, joka Iu«
nrlHNlkaisin

luk. 18-

22.

Hän tietä,

joka erä kuin

malan nimen maimye, 2 Tiu:.
kan tawan, waan tietä, että
Jumalan tpgö, tahto ja taita

Mnanda.

ajattele, kuka woi jättä scn rakjoka taiwutta sydämen
kutzumus,
Jumalan
räpäyxesä
anda woiman spndiä
samasa silmän

2:

se

19. Ei

hän

Katumaiset, plösheränet ja armon etziät wälttäwät silloin loukkamisen ja
langemisen Christuresa parannuzen opisa, kosta he heräjäwät parannmen murhesia, sydämesiäns kokottawat armon verään, jo parannuren alusa; ei turwa
vman hurstautteen; eikä waadi itzeldäs enämbä synnin tuffan mitta, kuin Jumalan Hengi rakkaudesta näke hänelle hywäxi; ja käpttä herätyin liikutu.ret
hädäsäns, kiiruhtamiseni Christuxen tygö; ja ci tahdo murhen suuruden kautta
maxa Herralle piina harjoituta, niinkuin mones Suomen seurakunnas täbän
aikaan tapahtu. Se lEsurcn parannuz-en opisa pahendumatoin, anda sen jo
hänesäns plösheränen murhen berättä tykönäs ilwoituxen ja wihan kaikkiin
fyndein hpwällä mielellä, ja ei odota siihen Herran ihme tekewäistä walda ja tnnnustähteiä, loh. 4: 48. Ei hän käytä cdelläkäywäisten armon liikupyhittäen töiden harjoitusten, ennen kuin hän on saanut osan lEsuxen
tuta
piinan ja kuoleman sowinnon wanburffautzesa, josta kaikki woima ja"wahmi,
pyhitpxehem Eli sitte kuin he cyörä rckwäisnä ja raskautettuna owat
stus tulekeivitMN,
saanet
lohdutuzen ja ilahuttawaiscn wirworuxcn lEsuren lupauxen
Men, Matth. 11: 28. heidän ahdistetuille tunnoillens, niin ci be'käytä saatua
armoa wapaudeji uusille synneille. Että wälttä senkaldaista paheznuissa ja lanpäääe, Teko
Zemista lEsuzesa, on lyhykäisesti tämä: Usko Herran
on: Anna lEsuxen kaikkitietäwä armon jobdatus olla wuodattaja
t6: Zi.
niin paljon ja min suuri mitta murhesta, kuin hän löytä hpödplliseri, ja siinä
siwnsa phts wakaista pakenemista lEsuxen wapaan armon tygö, niins wäldät
loukkauzen hänen parannus opisans.

se

2> Wälttäwät sielut loukkauren uffon opisa. Kosta he saamat walon ja
Widon kuolla omille woimillcns ja luuloin rakendmnisesa, ja saamat armon tafaisuden luonnon, Evangeliumin lupausten herättämisesä isoman ja janoman
lEsuxsn sek» puhdlstawV, zphiltäwän ja synnin walda kuolettaman meren

woi-
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woiman perään. Eli myös, kosta herännet sielut, andawat lE,uxen aukian
armon, maalata heidän uffon silmäinsä eteen niin täydellisesti, että se kaikisa
kelpa syndein anden' saamisen; Isän Jumalan lepyttämisen; kaikkein armo oinaisutten saamisexi lEsuren'tykönä (kuin beildä puuttu), heidän isowaisen ja
janowaisen uffonsa kautta; niin ettei he ylönpaljon katzo turmellurens päälle,
ja unhota Christusta; eli tulis pitämään lEsusta niin heikosti pyhäri, ettei
hän taidais heitä armahta, puhdista ja pyhittä niin pahoja syndisiä, kuin he
omat, ia uudista niits sywäldä kaiweituita synnin tawoja. Ia sitte kuin he o,
wat saanet hawaita wähängin uffon silmäheitoja lEsuren päälle, eli käsittänet rsallisuden armon kpllyden hywydestä, ja jongun rawitzelvan osan lupau.ren
jälken: Minä tahdon wäsynex sielut wirwotta, ja murhellistr sielut rawica,
ler. 31: 25. niin ei he aseta'itziäns lewämään sen lahjan päälle; eikä anna
Evankeliumin suloisultcen .sekandua luonnollisudeita, jobon luondo st armon
vsottclja mielelläns itzensä kätkis, ja saattais niin Christuz-en uffon lanqemii
sexi ja loukkaureK Niille järjen ulkomaisille on lohannereu neuwo uffol.
liseri jälken elämisexi: Tehkäc parannus ja ustokac Avangeliumi, Marc. i: 15.
Ne horjuwaiset uffosa näytctän lEsuren oman neuwoon: Joka
se örrakon elämän wettä lahjan, Ilm, 22: 27. Ia senkaldaiscsta uffosia, joka aina
kaswa ja lisändp, ja niinmuodon wahwana pysy loppuun asti, tule kaikkein ustohon taipunein rukoilla: Herra M meille ustoa, Luk. 17: 5- Ota koko IE»
sus wastan aina sekä wanhurffaudexi että pyhityren, sillä hänen omainen luondonsa on aina: V7e kuin Cbristuren omar owar,
lihans ynnä
himons ja haluns kantza, Gal. 5.24. silloin te wäldäite pahenemisen ja langemtsen lEsuxen uffosa.
Wäldetän pahennus ja langemmen lEsuresa, pyhityresä. Koffa ne to«
tlsesa käändymistsä saadut uudistetut armo-woimat, käytetän lEsurelle kunnia,
?t )a yltstyzen kaiken sen määrättömän armon edestä, kuin lEsurelda on an.
smttu,

za

syndisen

wanhurstan tekemisesä tygöluettu

on, jokapäi.

omistettu
wälstn uuden Jumalasta spndynen ih,nisin päällepufemiseri, ja. sen wanhan rii.
smmstxi, Eph. 4: 23- sillä jokainen joka humalasta syndynvr on, ei häu enä hy«
wälla mlelellä, ilolla ja aikomisesta syndiä tee; sillä hänen' fnmenens pysy häne,
sa, ja ei hän taida syndiä tehdä, sillä hän on "humalasta syndynyt, 1 loh. 3: 9.
He ahkeroitzewat niinmuodon pyhydestä, sen jokapäiwäisen wanfturffauttamisen
Perustuxesta; ja niinmuodon ei Mä eli kahta kerta ja Asiambata kertoimista,
etzt puhdlstusta lEsuren kallisa weren ansiosa, waan lakkamata; Mä he hawai«
tzewat stlnästl koettelemisesa, uston wanhurffauttamisen joka aikaisen uudistamtjen walttamättomäfi, ettei petollinen
oma pyhyys ja hurffaus sais luulotta
WndllM mm suuresta pyhydestä, ettei hän enä tarwitzis nöyrytellä itziäns IEjalkam Muresa kerjämään hetkillistä puhdistusta. Ettei sielut niin wältG3
tämätja
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tämättömsnä pidä sowindo-weren alinomaista janomista, kuin meidän kuoleman
asti rippuwa tllrmellu.remme sen wanti, sen kautta joutu lEsuren meren kalleus ja osallisus wastaUudcfti ylönkatzeheen, ja mennän wastauudesti armonistuimen ohitzen; ja Christilllspden pysywä luondo kuitengin itzesänsH waaii aina käydä edes ustaliuresa Armon-iftunnentgö.. että me laupiuden saisimme,
16., Ei lEsusta saa pitä suurna ainoastans armon säteitten hawaiEbr.
tzcmisesa', maan aina kaswamaan hänen ansions kalleuden kirkkaudesa, sillä hänen rnle kaswaca, murra minun picä wähene,nän/ loh. Z: Z 0 Muutoin Cbri54

stillisyps kadotta ehjän Taiwallisen woimansa kalleuden; Jumalan rakkaus kylmene; ja se ennen etzitty pprkindö pyhittämisen vmuutosia wahendy, ja spndt
wastauudesti tule wawans hallltzemiseen. Silloin käy sen ilmisen kansia, niinkuin sille, joka kerran on saanut puhtaat waatteet, ja ei enä lukua pidä niiden
puhtana pitämisestä eli pahenemisesta Ei! minun Chnstitttmi, wanba ibminen
ei pysy mualla fangittuna, kuin lEsuzen ristin tykönä, siitä osan ottamisesa
sen puhdistamisesta, eikä ole woima uutteen ja, pyhitettyyn elämään, muutoin
wm lEsuren osallisudesa, sielun waatetten pestmisesä ;a Ranyan rvereA walaittmiscsss, Ilm. 7: 14- Mikä pitä ainaisesa woitosa '.vihollisten plitzen ja pe«>
lasieltuna heidän wallastans, ellei lEsuren ansion, >ei luultu ja ajateldu,
waan aina osan otettu ja nautittu osalltsus, josa armon kiindepdesä wasta
taittan sanoa: lLrrä me p«lastemi meidän wibollistemme käsistä, händä peM-»
wanhutlkaudeja kaikella meid<i!l elinaikanamme.
mäcä palrreltsinnne pyhydeja
Luk, i: 74, 73- lEsuM ansion osallisuden nautinnosa saahan Voima übratg
sielu ja ruumis Herralle kunniaxi sisMiscsti ja ulkonaisesta ja min wäldetä»
paheneminen ja langemus lEsu^resa.
4) Wäldetän paheneminen lEsuresa, lEsuxen esiwwan seuramisesa. 3awialda olisi puhua'lVsuren wmttomasta, pulMsta ja pyhästä elämästä, kaiki,
sa sen osisa. Vlipään tiedämme Wapahtajan elämän pmstanncen nöyrydestä ja
rakkaudesta. «Kaikki kuin tästä elämän esikuwasta wälttäwät ylpeyttä ja tienöyräm kaldaisna, scom. 12: 16. eikä pistänsä paljo pitämistä, pitäm iiZensä »mwr-pareznbana
iyiäns, Phil. 2: Z. Ns
dä iKiäns parenwana muita, xvaan
taitamat seurata Msryen esikuwa; sillä lEsuxen ansion ja rakkauden osallisus

myötänsä tuo sen wommn, ja ulussulke sen ylösnouseman pharriealmsen luonnon ja Lustftrin kaapun, haikeuden ja wihgn,
muotoa ei löytty siinä lEsu,ren elämästä ojan saannesa tilasa; sillä lEsus tuo luondonsn ja muo«
ja on andanm ineille esikuwan, että meidän pitä hänen asteli,
tonsa
taiis noudattaman, 1 Pci. 2: 21. Ei he wabingollisesa omasa rakkaudesa katzo
oma tietoansa, harjoitustansa ja tietänsä korkeimazu muitten ylitzen; eikä lasta
kaikkia toisten armo etziwsisten tykönä, waan
Ei be ylönkatzowalla. kopeudella tule suunni itziänsä
zvaan kandawar heikLoin heikko

U«K
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1 Cor. 15: i« l Thesi. 5:
He kandawat
«tta kanszakärsiwäiM
pohjasa
nöyrydelä,
fydamens
ja
muodon
siweydei>
mielen
Matth. 11:
lEsuren
Wapabtajan
orjan
Kuwaille
niin
etts
lEmuodosa,
loukkausta
sinuas
29,
saa
käptöxesä.
elämäs
sunsta sinun
5) Wäldetään paheneminen lEsuxesta, sen lotisen Christillisyden kansia seurawan ristin päällensä ottamisella sisälltsesii ja ulkonaisesti. Mttlullincn risti
kärsien waiwa niinkuin
on Christillisyden riddarein urhollifuden fältisotamies, 2 Tim. 2: F. Jos armon Hengen urhollisuwj!
dem ristin päälles otat, niins lEsuresa miehullifesti kaikki woitat. Katzo waan
cttes olisi ristis lisäjH waan kandia, ilman itze päälles wetämistä, jona risti

tule plön

raffaxl.

Jälkimäinen Osa.
Mitä sielun lepoa pahenemisen wälttäminen lEjuxesa myötänsä tuo Jo,
ka lEsuxen opista ja elämän pyhydestä ei ota syytä langemiseen, eikä sielunsa
umttamisen rasitusta, eikä myös tila synnin wapautteen, se nautitze alinomaiset sielun wirwottawaiset edustunet Christillisydens kaswamistsa, että koko hänen

kaunistetaan lewolla Jumalasa kaikista waadituista töistä, Ebr. 4: 10.
l) Waatimattomallä Jumalan palweluMa.
Se kuin lEsuresa kallin osallisuden armon käsittä, ja nautitze hänen armons hywyttä kaswamistxi Christillisydesäns, ei se enä waatiwasta welwollisudesta, waan
rakkauden
sisällisesiä suloisudesta, ja uston yhdisiyxen.kuuliaisuden sitten kumnoittamisefta,
palwele Jumalala. Ne kuin tämän armon käsittäwät, laittaan sanoa asnwan
elämäns

rauhan Huonesa, rurw.Ulisifa majoifa ja jalosa lewosa, Es. 32: 18. Prophetisia
Hanna oli walinnut sen rauhallisimmaz-i siari humalan palwelemiseen, josa hän
wakaisesti taisi harjoitta sama palwellufta. Hänestä sano Evangelista meidän
Evangeliumisa: N hän lähtenyt remplistä palwelemasta lumalara, paastoisa
fä rukounsa yörä fa päiwä. Se elo, se paikka, se asundo ja se waellus on aina niistä täpdellisimmistä rauhallisudeista käsitetty. Kusa ja kosta Jumalala uja rakkauden sisällisesä
ffon
joka aina

Palmellaan,

mielulliststi
seura
oikiata rauhan liittoa Jumalan kansia, Cbristuxen wanhursta<
uden ofallisudesa, ja se joka niisa Christusta palwele, hän on Jumalalle otollinen ja
muuttuncesa taipumisesa

ihmisille kekvottinm, Rom/14:

iL.

Luondo ja muoto, siitä wastauudAi fyndymifcsä alkunsa saanesta mielulliJumalan palwelemiseen, on
sudesta
esimerkifä Evangeliumisa, jonga hän näytti paastoisa..ia -nahtämä Hannaan
Se 'joka aikainen paasto, kuin
rukou.
-

"'
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Uubm Wusden Päiwäns.

seura

ru?ourcn lnpötä
Jumalala palwclemiscsa, on Cbristillispven henMmett
pa«
luondö, ja näpttä hänsnfä estannscsi :nuilulan zastaicudcfta, lak. l: 27.
han mailman kaikkinaisisia kuormallisissa Meydeistä, menoisa, pubeisa ja töisä;
sillä kuiwa puu pala arna mielulllseinmin kuin märkä; niin mpös wapa sielu
mailman hulludesta, pnla bartraudesa Jumalan palwelcmiscsa, enämmin kuin
se, joka tahto suomuisella näyttä Christillisvdcns lumalasa ja mailmasa. Se
mailman turhudesia wapa palwolus tuotta harttaude» ylöskäydä siiwillä niinkuu, korkat, Es
armoa, suntzem andexi
31. Jumalan tpgö,
ja
mista, elömäta
autuutta. Tämä Jumalan palwelus tapahru hengesH ja ei
wilpitiömäsä ustosa jz
lihan jälken, Phil. 3: 3. Ulkokullattomasa
tahtomaisesa kuuliaisudesa, ja ei omasa waaditusa latlisesa pprkimtsesä, ilman
uston hengeä, lue Rom. 7: 6. la, kosta se tapahtu wirwoitttusa uston Harttaudesa, niin -Herra johdarca aina sinua, ja rawitze sinim selus poudalla,
ja
sinä olet olewa lliiuknin kastvatercu yrtirarhasa, ja niinkuin lähde, josta ci ko«
stan wesi puutu. Ia se rakewn sinulda, jokaja kauwan on aiuiana ollut, ja stn«
laster pcrusturen, ,oka pysy ijankaiMsesti;
sinä pisä kntzurcaman ramvenen
ja
että siinä saadaisin asua, Es. 52: li, 12.
tukiaxi teiden

sen

saaman

saa-

Tuotta pahenemisen malttaminen lEsmesa, sen sielun lewon, etts sS
ustonsa lEsuxen päälle perustanut sielu, on Jumalan rakkauden sisällisestä Vaikuttamisesta waadittu kunnioittaman Jumalala, puhumisella Vapahtajasta, ja
hänen monenkaldaisista jokapsiwä »sotetuista hpwistä töistäns, niinkuin: Lunasiuxen työn hetkillisestä puhdistunen »voimasta, jota Jumalan lapsi aina tarwitze nautita, niinkuin -Hanna kunnioitti -Herra, ja puhui hänestä kaikille, kuin
lunastusta Jerusalemissa odorit. Kesta sielu lewäjä suloisesti lumalasa, nautien
fisällistä sabbathia, niin suu puhu mieluisesi! Herran hpwpdestä, mitä hän
Zen äänestä sanasa kuullut on, ja todista, mitä hän ustosa nähnyr on, loh.
3: 11. Silloin on lEsus ilmoittanut armo-ihmens kielen, sitomisefa maallisista
ja mitättömistä, ja awainnut Taiwan totuudelta ia humalan kiitosta puhumaan,
Es. 3s: 6. Herra lEsu! näptä näitä armon työn ihmM meisä, niin me Taiijäisestt sinun kunniatas julistamme, Amen.
2)

wasa

Uuden Wuoden Päiwänä.
owar kirjoirctur, että te ulkoisitta, että lEsus on Chnstus Jumalan
poika, ja että te saisitte elämän uston kautta hänen nimeenja. Niin kehoitta Taiwallism Mesigrius ja sielun pläwäM lEsuxe» tundeHa ja juma-

se

lallp
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Johannes,
rakkaudesta koeteldu, EranZelisia
myös

ApostoMlsesta ja pyhästä
enssn
kaikkia
niin
kaikkia
llffowaisia,
sen
ja
totuuden
tookaisia
rehetisiä
leita
loppuun
ja
Evangslnailman
asti,
eläwästi
uffowaisia
wastanottanraan
distaita
liumin armosta ja sen todistuMa, phtä kiinittäwä wahwistusta ustollens, ja että saman uffon myötä sturais pysywa hengellinen elämä loppuun asti Näctca cs ustoistcra, että lEsus on Christus lunmlan poimät owas
ka, ja että te saisitte elämän, uskon kautta hänen nimeensä, loh. 20: Z4.
Meille Adamisa langencills ja Jumalasta niin inielcllänsä erinäns pyspwille, on Jumala suuren wiisaudensa ja hpwpdens rikkaudesa suonut, meidän autuaz'i saattamistsalnlne, yhden kallin wäliknppalen, joka on, uffo. Jumala
on myös phtä kallista laupiudcsta, meille uffoa samnuittaille ja mielelläns hengelliseen kuolemaan, taipuneille, suonut niin kaliin ustoa jällens herättämän ja
woimasa pitämän päämaalin, joka on lEsus Jumalan Poika. Wielä on Jumala Isällisestä rakkaudesta suonut, uffon ja sen elämään plöspitämifen tähden, maikuttawaiset wälikappalet sanasa ja sakramendöisä, että me niiden kautta autuuden käsitäisimme. Wumcin on Jumala asettanut ja kirjoittanut tie»
nrmovn ja autuutteen, suloifesa järjestpzesä, jota myöden ja jonga jälken me
taidamme ojenda mettämme waeldamaan Chriftuz-en Lvangeliumille soweljastiV
Phil. 1:ja 27. Relwaren raikisa Herralle, ja hedelmän tekemään, k<Msa hywisa
töisä, kasivcnnaan Jumalan tundemisesa, Col. I.' 10. Se ioka näistä talleista
Jumalan nellwon totuudeista misun waarin otta, ja niistä sielun rakennusta ja
hengellista elämätä spdämestZnsä etzi, hän löptä rauhan Jumalan kanssa ja nautiHe osan hänen laupiudesans, sen wahwista Apostoli, sanoden: Joka rämän
ojennus nuoran jälken roaelda, hänen päällens olkon rauha ja laupius, Gal.
e: 16. Että yri wahma ja ihmisen sielulle päälle luotettawa perustus, sielua
rawitzewaiset wälikappalet', ja selkiä järjestys on laffettu ja lahjoitettu autuuteen, se on wahwlstettu seurawcusilla Raamatun sanoilla: loh. 3: 16. 1 Pet.
3: 18 Rom. 1: 16. loh 4: 10 Mark. 1: 15. Luk. 1: 6. Ia ne owat ne kuin
Johannes sano esipuhesa: r7ämät owat kirjoitemr, errä te ustoisitte.

Jos Jumala olls asettanut muutamat Taiwallifet kuwat, joiden kautta
nuset ptdätstt ltzenfa Jumalan tygö,, niin moni ihminen olisi petosten maalau-ih»
sten kautta pettänyt niiden yrinkertaisten sydämet pois Jumalasta; sillä ihminen

on luonnosta tmpunut tippumaan niisä mielillisisä ja silmäin edesa
nähtäwisä:
za mm olls kuwa pian tullut phderi pakanallisen epäjumalari,
ja ne kuwaa
Palwelewmset ptan huudaisit epäuffosans uffon elämätä wastan: Suuri on E.
pyeserem Diana, Teko 19: 28, 34. Jos Jumala oliS asettanut päiwällä pilwen ;a sawun, ,a yöllä tulen paisten palaman- Es. 4: g. Niinkuin
Israelin kanMe Egyptin rormesa, josa maasa suuren Luojan aseturesta ei kostan sada
H
wet-
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wettä, niin mhodon ei ollut wesi-pilwiä> ja taisit niin seurata merkki'-pilnM

ilman maarata; Mutta kuinga muiden maiden asujat tawaisit seurata merkkipilwiä, koska muut wefi-pilwet sekoitmsit ja exytäisii pois liiton pilwestä? Jos
Jumalan wiisaus olis taitanut sille langemisesa pimitetylle ihmisen järjellä anda taidon nähdä Jumalan armoa ja ystswpttä; kuinga monda näkö ja uniwilAtyflH olis silloin hallinnut ihmisen järjesä? eli millä hengellisellä erMifa sal«
dimisella> Teko 17'-30- olis satan kewiästi pitänyt kaikki ihmiset sidottuna horjuwaisna epZioiwosa, ja sydämen tahto olis yhtä hpwin pysynyt pakanain hti Pet. l: 14. Wieläpä nytkin suurin osa suruttomista Ehristityistä waeldawal pimiän järjen luulloisa, ja wastauudesti ylöswalaistuista monda seisabta,
wat paljaan tietwon, ja wastanottawat pimeyden hengen kuwauxia wnlreuden
ienZelm waarteisa, 2 Cor, 11: 54. ehkä sen kirkkaan Evankeliumin paiste ja
woima asu seurakllnnasa. Satan pyytä Mekin kiusaU ja himmsndä niitä ufiollisimbia uffowaisia petollisilla ja epäilyren kanssa sekoitetuilla hämärillä»
Sentahden tahto Jumala armon wälikappalden kautta waikutta sydämen uston,

armosa

jota Herran silmät laupiudesa ja
kayorvut, ler. ss: 2. SentähVen on
autuuden opin sanat «ston herättämisen ja hengellisen elämän waikMtamisett
tähden annetut wälikappaleiri, sillä nämäc owar kirjoicemt, että ce ustoifitte^,
«rä lEfus on Christus Jumalan Poikcr,
että n silisitte elämän «ston Amr-

w

hänen nimeensä.

Emngelium, Luk.

2: 21,

Tutkistelemlls>

M<M eUmssesiä

nimeK

Gttä kallista lEsuxen,ume«.
N. Woi» elämistss lEfnxen nimeA
l.

Edellinen Os^
GirZ kallista lEsilFen nimeä. Ss fuurt ja ihmellinsn lEsnxen nimi', kultt
Neitzan kallimmalle
hänen Jumalallisesta sikimisefiänsä neitzen
Marian tobdusa. Engelin sanan ftattamiftsa annettin/ on, ei ainoastansa Wcriatoin merkitzemistnsä ftthteenv joka merkche: wapahraja, autuari cekiä, wäli<
miestä is MeMta, Matth. iz 21. Psal, 45's Es. 61: t, Ebr. l: K Wa«m
se nimi on myös kauhistus ja wapisemism syy helwetille ja kaikelle epäustoifelke mmlmalle, Mä stn nimen mpötä on niin Min Najcsieteps, ettei sitä laitta
itze cpätlffoisilva sikä lain pslwon alla olewildK, ilman sydämen tuffaa ja peltoa
mai-

59

Uuden Vuoden PäiwZnZ,

MmUa, mm että toderi tule: Joka päämichildä ona pois whkeuden, ia on
peljärräpä maan BuninZVille, PM 76: 23. Hoffa siis se Whä Nimi kunnioittamisella mainitan, mm lyapistus tapahtu niiden spdäwisä, kuin ei ole h,inen
pcrion-ans

kantzs elawäsä uffosa

yhdistetyt:

Helmerin woiinat myös wapistwar,

Wirs. kirj. zzz: 2. Ia kaikki ne kuin Helwetin
ja
omaisudeilla sidotut ja ballitut owat sunnisä, joiden nimi ei ole kirsitteillä
jsirettu Aarikan .elämä!, kirjasa, Ilm. 13:3. waan niiden seasa kuin alas ka<
dotuxen menewät, niitä st nimi peIMH. Niin peljättäwä kuin se wesänsä suloinen lEsuren nimi on kaikille kadotettaville ja itze kadorurelle, Psal. 111: 9.
ja myös lEsuresta ja hänen suloisudcstans eroitetuille, niin ja tuhansin' kerta
suloisembi on se. kallis lEsus kaikille lobduturen, elämän ja autuuden elämän
xoiwM saaneille Ebr.
Col. 1: Zl?. Paitzi tätä sisällensä käsittä se kallis
nimi lEsus kaikki Jumalalliset omaisudet, joiden omaisudeitten woima silloin
hawaitan ja pmmärretän, koffa oman kadoturensa ja duomionsa tnndewa spndinen, armon etzimisesä siirtään wibau tilasta armon alla; niin ei hän muusa
turmaa, lohdutusta ja rauhaa,löydä, kuin siinä kallisa lEsuren nimen turwasa;
koettelemus sclkiästi osotta, joka Apostolin todistella lpahwistetan: Ei ole
sen
myös muuta nimee Taiwan -alla ihmisille annettu, iosa meidän pirä autuari
tuleman. Teko 4: W. O ihminen) menes itze koettelemisesa harjoiturehen, niin
etts kaikesa ijankaikkisudesa ,löpdä pysywäistä rauha lumalasa, ehkäs kuinga
etzisit parandamista sinun sielus tilasa, ellei lEsuxen nimi ole pää«kruunu, lähde ja linna., kaikesa Christillisydess, sillä Herran niini on rvahwa linna; wanhnrstas juoxe sinne, ja mle rvarjelluxi, San. z8: w.
ole muut nime, joft'
sielu autuuden ime, paiy Msuxen nime puhdast, ja hänen sanans kullaist',
Mrs kirj. 133'. 2. Erinomattain kukista ia sammutta lEsuren nimi epäuskon;
laäkttze ia päästä synnm mprkplljsistä waikuturista. Uffon rukous, kallista lEsuren nuneä, si,ällens sulke ja tarkoitta kaikki hänen personMset hpwät työnsä:
armon, punan, wanhurffauden, spndein anderi saamisen, elämän ja autuuden;
joiden osan saamisesta ja nautitzemisesta, autuari tulemille on suutin, ainoa ja
lokavcnwätnen ahkeroitzemus, ja tajttann heistä sanoa: Ia pirä tapahtuman,
erra joka Herran nime aurensa huuca, se tule
Teky
21.
lmda chensä tun.dewaiset armosa rlppumlsens alla muuta kuin ihme.
tellä, että he täsa n:mesä loytawät suloisen hengellisen lewon ja
rauhan het,
n: 29. ja kaikilla sielun woimilla rakkaudesa sulkea
MM
rtzensä tähän wapakaupungihin, kaikkein surmaitten käsistä, ja weisata: Sill
lluun suljen, minun sydämehen, ja mieleheen, armos ain' turwan liene,
nri. IZS-. 3 Se tapahtu sydämen ustosa lEsuren nimen päälle. TätäWirs.
teks
uffowamen
noyrpdesä,
kost' lEsus

lnainiran räillä,

sielu suuresa
tundein kuinga paljon hywä
siitä
nautltze, ia ettei mttään taida olla ppfywäistä, paitzt sen pyhän nimenhän
tundoa;
H

2

zyy.
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jongalKhdetl koko st Apostolillinen seurakunda ja kaikki lEsuM nimeen usto,
'waiset, awaralla halulla suomat ja toiwottawat kaikken Taiwan ja maan täytetyfi sen kalliu nimeen tunnosta, ja kunnioittamisesta ulospuhjeten sanomat:
liLjuren ninleen pitä kaikki polwet kumartaman, jotka Taiwasa ja maan päällä ja maan alla owat. Ia kaikki kielet pitä tnnnustamaN/ että I!Lfus Christus

Herra Isän Jumalan kunniani, Phil. 2: 10, 11.
Siitä nimestä laittaan loyttä puhdistus spnnisiä; sillä fe on aMozoin autuuden lähde syndiä ja saastaisima wastan, Zach. zz: 1. Siinä nimesä saamat'
myös hengelliset nälkäiset wirwottawan armon wcden wirran: Joka juo siirä
wedestä, kuin minä hänelle annan, ei hän fauo ijankaikkifesti, loh. 4: 14. lEwälkeutta, joka walaise pimiät hetket jH
nimi on täpnäns
suxcn
Minä
mailman
walkeus, Job- 8: 12.
olen
astelet, sillä sano lEsus:
on

kallis nimi on koko Christillisyden ja autuuden M-ustus, alku,
wistus ja päätös, josta nimestä alistaan, harjoitetaan ia päätetään, mitä ikänäns Christillisydesä eteenotetaan; siitä wahwista lEsus: Minä olen A ja O,
Hlku ja Loppu, itinsimäinei: ja N)u'meinen, Ilm. 1:8, il.

Tämän kallihimman nimen turwisa, löytä se lEsuxesa rippuwa sielu
kilwen Isän Jumalan wihan edesä, kosta sielu növrydesä likistK
wastauxen ja turmiinsa,
niinkuin edcswastajan, lupaus- ja takaus miehen
Hensä hänen
-

lEsuxen nimesä
se sielunsa alastomuden tul>etziwä sielu, Jumalan edesä kelpawan ja täydellisesti
peittämän wanhnrstauden, Rom- 3: 25. hänen piinansa ja kärsimisensä uhrisa)
sän'tykönä, 1 loh. 2: 1.
dcma ja ftndeinsä peitettä

löytä

zongatähden lEsus pyhät werensä pisarat on andanut alka wuodatettaman tänäpäiwänä ymbärileikkauxesa, jona mpös wahwistettin st ennen lLngelildä annerm nimi
Matth. 1: 21. Tämän nimen hedelmällinen moima Chrirakendamistsa,
elämän
tuotta Christitylle oikian wiisauden iundemacm
stillisen
apua
neuwoa
ia
lEsuzesa,, että he mpös koettelemisen walosF
lumalaN suurta
hywän
pahasta;
eroitta
taitamat
hän on meille Inmalalda tehty wiisinideri,
lapsille
is.
Cor,
1:
tule
niin perustettu ja Jumalallinen hen1
Jumalan
ecrei
liikutus,
kengän
raida poisocra heidän iloansa heildä, loh,Zesä ilahuttama
22
tule
16:
sielun moimisa niin moimalliseen muistoon ja kunlEstlzen
nioittanuseen, että se on pää ja hallitzewainen totnus koko Jumalan neuwosa
mcidZn autuudesianlme, niinkuin me weisamme: ICsiw kunnian kruunun kaw
ya, IMls ilon, elämän, Wirs. kirj.
1. Tcmän kallin nimen alla, koko
Christillisyden uston pää.ommius mar/ellan wihollistcn nuolista ja
jos ja kosta ustowainen kiusausten päällekarkamisesa, siihen nimshcn Mruhtam
turmalla pakene, ja sano: Sinä olet minun kallioni ja minun linnani; ettäs4..
Hw si>.iun nuues rätzdcn nunna talutaisic ja weisir, Ps.
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«Z.
Johan Arndt ftno totisesa Christillisydens klrjasa, siitä kallista lEsuM
ylimmäinen
ja
wälillä;
ijankaikkinen
näin:
Wälimies
Jumalan
ihmisten
Mesiä
Pappi; Herran woideldu; wiatoin Karitza; sowindo-uhri; Lain täyttämys;
ikäwvitzemys; Mrophetain sisälle andaja; Apostolein Mestari; EvangePatriarchain
Tunnustajain walkeus; ZNartyrein kruunu; kuollein ylösnou.
opettaja;
listerein
semus; Autuain kunnia; EnZelein ilo; Murhellisten lohdutus; uffon alkaja;
toiwon ankkuri; nöprpden esikuwa; siweyden ja kärsiwällisyden peili; syndisten
wanburffaus; ahdistettuin toiwo; wiheljäisten parannus; crpncitten ojennus ja
opettaja; rakkauden sytpttä,
tie; hyljättpin apu; heikkoin
jä; ylösrakettuin wäkewys; rukouxen Hengi; autuuden lähde; elämän leipä;
seurakunnan pää; sielun ylkä; autuuden kallio; kunnian Kuningas; mmlman
autuus; helwetin woittaja; totuuden lähde; wanhurffaudcn auringo, ussosa ja
elämäsä; johdattaja ijäiseen Isän maahan,
Tainkaldaisia hywydeitä on lEsuxen limestä kaikesa Christillisydesä tämän
elämän läpitzen, jotka monenkertaisesti ja kaikina aikoina owat loppumatoin
tawara. Joka siis on käsittänyt autuan osan lEsuz-en nimesä ja sen kallixi
tundemisesa, hänellä on myös osa kaikista näistä Taiwasta ja maata tayttäwistH
ja kaunistawaisista hedelmistä, joiden ylönpaldisudesta uffowain sielut niin täytetään, että he taitamat sanoa: Me olemma kaikki hänen täydellisydestäns saamr, ja armon armosta, loh. i: 16,

Toinen Osa.
Ufton elämistä lEfuxen nimesä. Monikahbat synbifet hakewat elämätä ja
tauha, ja ei löydä sitä woittawaista ja niin täydellistä, kuin on mahdollinen
Masa Christillisydesä täsä mailmasa; ja senkaldaista kuin pysywäisesii taita pita ja kätkeä- cstämättömään nautitzemiseen kaikkea armoa kaikina aikoina. Että
tulla siihen elämiseen ICsuxen nimesä, niin tarwitan
1) Sydämen hengellinen pmbärisleikkaus. Tänäpäiwänä on meidän yl!»
stettäwin WapahtajamMe, ehkä elänyt ja ollut uudesa Testamendisä, alakäpnyt
sen ensimmäisen wftnhan Testamendin Sakramendin, sen kautta täyttää.vensä
kaikkea wanhurffamca, Matth. 3.
ja ansaita kaikille kastetuille sydsndä YMNrisleikkawan armon hengelllsestiljokapäiVä; sillä sydämen ymbärinsleikkaus on
jVka henZcsä.rapahcu, Rom. 2: 29. Sydämen hengellisellä
me ymmärrämme: Sen turmellun lihan himoin kuolettaMbärisleikkamisella
misen ja synnin poispanemisen totisen katumien ja elämän uffon kautta.
Mutta ei taida kengän muu kuoletta spndiä, kuin se, jolla jo on hengellinen
woinn; ja hengellistä woinm, ei saada muutoin kuin käändumisesä; ja ei ols
kw«
H3

Uuden Wuodcn MIvHM,
kengän käändynyt pahasta hMaän, maan se Min Wasiauuhcstt syndymisesä SO
saanut uston, ja uston kantza el,awän hengen'ja woiman; se woima on se, josa Jumalala rakastawainen
sielu taita j.a woi kuoletta ja poispanna synnim
Senkaldaisesa ymdärisleikkamisesa, tule uskon uupen hengellisen woiman saanein jokapäiwä itzensä charjoiita, jota Evangeliumin oppi heildä waaii: niin
ajna
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meihjn rarrm ja hirari teke,
poispangamme kaikki kucnna ja s>mdi, >oka
Ebr. 12: 1. Mutta tämä synnin kuolettaminen ei tapahdu luonnon omalla
mäellä, eikä lain pakottamassa kurituMa, waan lEsuxen ansion woimalla, joka näin tapahtu: Koffas tunnet synnin ja mailman wakirynnäiset eli wietellysien haukutuxet, niin lähetä kohta kaikki ajatuxes ja pypndös lestäen ansiota
kerjämän, auttaman ja kirwoittaman sinuas, ja pidä päälle siihenasti, että häzz
anna sinua, San. l. 30: 33. niin ustos elä lEsu^esa.

Mutta kuingasta niiden kasiettuin Christijtyin pitä ymbännsleikaturi tuleman? joilla ei ole sitä hengcllisesä spndynusesä saattua uutta plönluonnollista
»voima, waan makawat kuolluna yliyenöäymisisä ja synneisä, Eph. 2: 1. Jo!
he talttaan niinmuodon sydämisäns ymbarinslelkatta, että he kerran alkamat
vsottaman kuuliaisutta sille Taiwalliselle kutzumiselle, ja ei enä sureta ja tukau,
ta Pyhän Hengen kolkutusta; waan alkamat rukoileman lumalalda armoa pa«
rannufeen, ja että hän sglasta armosta pelastais heitä perkelen, mailman ja oman syndins orjudesta lEsuz-en piinan ja kuoleman tähden ja kautta. Tämä on
jota Herra määrättömästi odotta kaikilda ihmisildä, ja siinä tarkoituresa
no kaikelle kansalle: Kmbärinslelfarkat .teitänne Herralle, >a pangat teidän sydämen esinahka pois, ler. 4: 4. Ia
ensin näyttä kangiaxi, niin monen
pahan sinuhun juurtuneen synnin ja mailman tawan tähden, niin pidä päälle
rukoilemasa lEsuren tallin nimen tähden sinuas auttamaan, niins kerran saat
woiton synnistä, ja
Ma wähitjäin salaiselda armon kädeldä johdatetaan pa«
ja
rannureen
silloin sinun nmlkeudes puhkeis niinkuin
uston elämään
olis
parannurcs
nopiasti
ja
aamurusko,
sinun
kafrvawa; ja sinun wanhurffaude?
waellais sinun edellas, ja Herran kunnia olis sinun korjawa, Es. 58: Z.

se

sa-

sen

uffo tulla elämään lesuM nimesä, sen kalleimman Vapahtajan
pyhänä ja tallina pitämisen ja mahdollisen kunnioittamisen kautta. Se
joka ei täydellisesti ole urmon Hengeldä opetettu etzimään lEsuren pphän ja
tallin nimen kautta kaikkia, hän joko häwäisewäisestä köykäisydestä mitättömisä
asioisa ilman spdämellensä lastemista, mainitze lEsuren nimeä; ja niin Herran
nime pilkka paiwä pänväldä, Es. M: 5. Eli myös lain huomion alaisudesta,
ei tunne sen kallin nimen auttama ja parandawmsta woima, eikä tahdo kostan
siiheen turwata; waan ajattomasta kunnioittamisesta, se on: pelwosta poisjättä
lEsuren nimen sydämestäns, ajatuMans ja suustansa; se ei löydä sydämensä
2) Taita

nlmen

ttzla-
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illafa llubistusta, sillä ei uffo saa tMesä heräilyä elämään lEsmesta, W
Zain alainen lahkokunda, ei uffalla mainita tätä nimeä. Jos siis tahdot, kallisti ostettu sielu! uffos elämään lEsMsa; niin auxes huuda tätä nimeä sy-

sen

wällä nöyryden kunnioittamisella, niin sing
aina tanttm armon saat sislulles, ja sitte Heera kiirtä caiyat, Pf. Zo-iZ, Muista aina aures huuta tätä
nime, ja anna lEsuxelda ansaitun Pyhän Hengen raketa pxi painama mutsts
tästä nimestä sydämesäs, niin etts koffan waella, elä ja tee mitään paitzi tämän nimen auMuutoa, ja sydämellistä uffon puhetta, ja sitä rakasta abba ra»
kas Isa, Rom. 8: 15- niins saat omistaman, woittaman ja työtä tekewän uffott
ja sitte niinkuin, sowittajasas ilman lakkamata wastanotat ja
eUmän
nautitzet synbein armollista andeLi saamista; niinkuin opettajasas opit tundemaan
enämmin ja enämmin uffon ja armon tun, tilan ja järjestpren; ja wiimein
Niinkuin tzallitzias, annat hänen Pyhittämän HengeNs mallita kaikkein sinun sisällisten ja ulkonaisten, woimattes plitzen. «silloin sinä tosin elät phtä armoitettua uffott elämärä Jumalan pojan usiolF, Gal. 2: 20.
3) Elää uffo lEstym nimesH niinmuodon, että se alka, on, teke ja harjoitta kaikki lEsuxen nimesä: BaiM mitä te «ette puhella eli tvollä, niinl
tehkär kaikki Herran I<Lsilren nimeen, ia kiirtakät lumalata ja Isää hänen
kanttansa, Col. zi 17. Siis parannus; synnin kuolettaminen; pHyden ja hpwäin töiden
rukous; itzensä
jos ei nittä niln harjoiteta, että Christus on MoftMsa, ja Moses ChristuMsa, se on: joka ei niits
alaa ja harMa IGslyen nimen turwasa ja kunnioittamisesa, sen työ ei ainoaalainen, niiden monenkertaisten puutsians ei menesty, maan myös on
tuwaisutzeitten tähden, kuin niisä on; sillä jos ne kaikkein pyhimmät työt tci.
pahtuwak ilman lEsuM täyttämistä ja edeswastausta, niin laki pyhudens jälken kaikki työt kiro, kuin ei täydellisesti tapabdu: Rirotw olkon, joka ei kaik.
kia Mira lain sanoja tävtä, että hän
jälken tckis,
2?: 26, Serl
syyn tähden monen sielun kansa niin kauwan aika kuluZ Mos.
MnVmnisefä, ettet
lEsUMn nimi tule heille korkeimari ja mnoari päämaaliz'i Cbristillifyden hak-

Mtuzesa. M suuri osa heräneistä jää kokonansa onnettomaan itzensä auttamsen surkiaan tilaan, Ebr. 2: 13- eikch tttlc kossan tundemaan auttama lvoima siits.
Jos sits tahdot uffon elämään lEsuxen nimesi!, nlin älä pienlnbMn stes ota, paitzi
nimen sydämellistä muistoa, .ilman haluista ja uffaidawmfla rukousta hänen woimaans, apuuns ja bpwlin töihinsä Ota
ama
siunauMt, rakendajGi ja täpttäM kaikisa, ja sano: Siis 'Msu rakkah-n,
«m sinus npun kiin, en pelkä mitään waiwa silli kaurrae WNN taiwan, iongs
twutt katkeralla, mull sait ja kuolemalla, Wifs. kirj. 295: 9. lEfllM ntmen ela-
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ja kimdiäsä turwasa taita uffoivaincn wälttämättömästi waatimata arhywä
mon
seurata, sen sisällisen uuden muuttunen luonnon jälkeen; ja paha
wältä uffon tarkkauden tähden, sen yarjandunesa nuelesH, Ebr. 5: 14. lEsunimeen nojamiscsa taita uffowainen lunnustal Minä woin kaikri sen
ra, joka minun wäkewäri rekc, Christien, Phil. 4: IF. Niinnmodon on ninn
lEsus ersimmäinen ja wiimeinen, elämäsä ja kuolemasa ja ijankaikkiststi,
64
wäsä

Ilm. k. 1:8. Amen.

Sunnundmna jällen Uudm Wuodcn.
olctta rvalittu Suku, Runingallinen pappius, pyhä Ransa, omaisuden
Ransa, ilmoircaniaan scn woimaa, joka tcirn pnneydestä hänen ihmelliseen
walkeureelvsa kuyunut cn. Ne lukeluattomat Taiwalliset omaisudet, ja Pyhäldä
Hengeldä waikutetut ja aina elämällä winvottunlla waikuttawaiset armon hywydet ja hedelmät, kuin Jumalan lapsisa sisällisesti yiösherätetään, armolda y.
löspidetään ja erinomaisella Jumalan warjelemisella tallella kätketään, owat
monenkaldaisct, ja pian sanalla sanottu, lukemattomat ja tutkimattomat. Jos
Christittp on misä ulkonaisesa tilasa, säädpsä, paikasa, Mä, tapauM, seuroisa, aikain waihetuM, suruisa eli lohdutuz>isa, mpötä eli wastoinkäpmisesä,
niin waikuttawat ne heihin kätketyt armon työt heisä
elämäsä eli kuolemasa;
ylöspitämisen;
ja
Se beidän sisällinen armon osallisudens kal<
wahwistamisen
leus, ja pphä hengellinen rakennus, kehoitta ja nmrusta heitä sen
Jumalan woimaa ilmoittamaan: Te olecca walittu Suku, Runingallinen pap<
pius, pyhä Ransa, omaisuden Ransa ilmoittamaan sen woimaa, joka teitä pimeydestä hänen ihmelliseen valkeuteensa kulzmmr on, 1 Pet. 2: 9.

suuren

lhminen, se kaikkein kallein lumalalda luoduista luontokappaleisia maan
päällä, on, synnin langemisesa tullut rumari, kauhistawaisep, hyljättäwäz'i lumalalda ijankaikkiststi, jos hän ppsy wastauudesii syndpmättömänä luonnon titekemättömänä, ja niinmuodon ilman tuttua
lasa, uftowina ja
ja tiettyä osallisuden yhdistystä lesuxen kansia; ehkä hän wielä taidais ylösautta, raketa ja harjoitta jongunkaldäisia luonnollista omaisuden kunniallisutta,
joka ulkonaisesti paistais, niin että
edestä taittaisin saada ylistys muilda
nimen,
ja
että hän on kunnialltnen, siwolliulkonaisilda ihmisildä,
saada sen
nen, hiljainen, rehellinen, laittamatoin; ja luulis itze taitawans sanoa: Raikki näniär olen minä pitänyt nuorudestam; mitä wielä minulda puurru? Matth.
19: W. Ne owat paljas ulkbkullaisus Jumalan edesä, piilen monen syndisten

sen

'

,

ja
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ja Wtollisten tarkoitusten tähden, kmn että ne hengellisesti saastuttamat luonnolliset awut, josta lEsus sano: Jas se walkeus kuin sinusa on, on pimeys,

kuinga

suuri on

iye pimeys,

Matth. 6: 23.

Siis, koffa sielut wasianottawat armon ja rippuwat lEsuxesa, ei luulolla
waan Evangeliumin »vaikutuin Affolla, min siitä heräjä eläwästi taiwallinen
Herran kästyisä, Hes.
lEsuxen rakkaus, joka suloisesti taiwutta, waeldamaan
pappius,
walitcu
Sukuz,
RuniuyaUinen
pyhä Ransa, omaisu18: 9. Se on se
joka
ilinoirramaan
woimaa.
on
»Valkeuteen ku»
Ransa,
pimeydestä
den
sen
heitä
yunuc Tästs asiasta saamma »ne tilan tutkia Sunnundai päiwäiftsa pyhW

Evangeliumin tutkinnosa.
Evangelwm,

Match. 3:

13. loppuun

asti.

Tutkindo.

Hermn pyhitettyä Ransa:
woima ja

joka IMtxm

Kasteesta nautitze

lhmellistä walkeutta.

Herran pyhitetty Ransa lEsuxen Vasteesta nautiye woima?
i
11. RuinZa Herran pyhitetty Bansa lUsuxen Rasteesta näke suuren walkeuden?
Edellinen Osa.
Ruinga Herran Ransa ZEsuxen Vasteesta nautiye woima? Meidän kallis Vapahtajamme on tänäpäimänä lobanneren kastamisesa tullut wihiWi ja
ojetis lumalalda Taiwasta, hänen sowindo- ja opetus wirkoihins, ja ehkä hän iye ei tarwimiur parannuxen kastetta, Mark. 1:5. tahdot
hän kuitengin täyttä kaikkea wanhurstautta ja olla esikoinen, Rom. 8: 29. ja
pää kaikille kastetuille; ermomattain niille, kuin autuuden lärjestpresä osalliseri
tulemat lEsuren tekewäisestä ja kärsiwäisestä kuuliaisudesta, täydelliset ja yrin
kelpawaxi wanhurffaudexi; ne tulemat sowindo uhrin kautta pyhitetvri, joidenga ylitzen mielä tänäpäiwänä täytetään: yhdellä uhrilla on hän ijankaikkisesti
raydeUisexi tehnyt ne jotka pyhicetän, Ebr. 10: 14. Ne lEsuren Kastosta saa-

I. Ruinga

mat woiman
1)

lEsunn

opetus, wirasta, sydämen ja mielen uudistunen, elämänsä pl>
Herralle, ensisti hänen lakins sanoisa, jona laki on hywä, kosta se
oikein kaycerän, 1 Tim 1: 8. mutta erinrmattain nautitzemisesa alinomaisesti
lEsusta, niinkuin lomittaja ja Messiasta. Nämät edustuit käsittä Herran kan.

I

sa,
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sa, Pyhän Hengen pyhittämisesä, kaikkein heidän ajatustens tarkkaudella, ja se
woiman ppbyden
heratta hywän halun spdämesä, ja lEslocu meren ansiossa
hätäyndpnettä
kansia,
perään; sitä myös Johannes tarkoitti kästemiftlläns sitä
kuin
hyödytystä,
ja
uskolla,
sitä
siitä
lEsusta
muistaman
katzcmisesta
katzoman
joka poisotta. mailman syw
sanoden:. Ratzo Jumalan.
uit, loh. i:, 16.
L) Nautitze Hcrran oma pyhitetty kansa lEsitM! kasteessa, Johannein opin ja kasicn wabwifta,nisen> meidän, kasteemme Sakramentimme wielä ivoimasa
pitämisesi josa sanan, ja meden kautta waikutetan usto, ja saavan liittoon kä'ydä Jumalan kanga, i Pet. 3: 21. ja sen autuan liiton mmmasta, kasien liitow
armoihin ja ystäwyteen tulla Jumalan;
rikkomisen jälken, saadan wastauudesii
opm
rikkojat
syndiset parannurin eekewät ja uffo»
kanssa.. Kosta lohannexen
war
Mark. 1: 15. niin he säawat esikoisen lEsuxen wasranotra»
Wiselia,, woiman Jumalmr lapsiri tulla, loh. t: 12»
3) Nautitze Herran oma pyhitetty kansa lEsuxen kasteessa woiman, Hen>
totisien ja elämäin lasten kaksia,,
gen yhdisiyreen ja. yrimielisyteen tulla
harjoittamisesa,
toinen toisensa kuormaw
hengesä,
Ehristillisten awuiu
lohduttamisesa, stllä lohdururella, jolla:
kandamisesa tuffai» alla, ja murhellisten
he lohdmecan> 2 Cor. 1: 4. Woima ja taito kanda toinen toisens kuorma hengen miclesä, tule lEsuren osallisuden, nautinnosta, kuin uudesa uston bengeir
lain sisällisesä kuulimsudesa harjoiteta» ja täytetän;' jonga hengen lain Apostolr
eleenasctti niille wasiauudesti Mosexen lain kirouxen alla langeneille Galatereille: Bandakar toinen toisenne, kuorma, ja niin Christure»: lakia räyrräkät. Gal.
G: 2. >hdenkaldaisus' armon osallisudesa on kehoittawäinen syy pxinnylisytteen r,
We olcmma myös yhdesä hengcsä kaikki yhderi rumnixi. kastetut, sekä Juvalai66

set että GrekUäisec, sekä orjat että rvapar, ja kuiski

me olemma yhteen. Hengeew,
Apostoli
karttamau
ylimielisiä
Sama
Nemvo
Christityitä
ajattomasa
kuiw
kiiwaudesans,,
myös
raisulta, ja
heidäu
alkaneita
pitämän
yhceyt>
Hengen
Mös wihan mielesi Llewita Phariseuxia: Ahkeroitkar
tä rauhan sitten kautta. Mri ruumis, yit. Henni, niinkuin te oletta teidän kll>
Knnnstsanne yhdenkaldaiseen roiwon kuymur.- Kri Herra, yrt uffo, ja yxi ka?
ftc. Z? i Jumala ja kaikkein Isä, joka kaikkcm päällä on, ja kaikkem kantta,.
M. :ci,ä kaiktsa, Eph. 4:4, 5, 6. M yrikän ihminen ole Chnsimen hengellisin:
et
runmin, ja hengen rakendaja ja waikuttaja, maan, Clmsius itzc;
päänO
sydämensä
kenZllengän
pahau
jälken
wapautta
ja
ols.
oman
M riM
Il piä eripllraisuden ja eriseman julki, lihan työllä Tieten jotka ftnkaldaisia te,
fftVär, c'r pi.dä Jumalan waldakuuda perimän, Gal. 5: 20, 2t Eriseurainen!

jucrctuv,. K Cor., 12: 13

/

zr

c,!c

kostan, lumalau seurakundaa

maan hämiltänyt, „niin lEsus

siino.
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ei minun kansiani kokoo. se bajotta, Matth. 12: 39 Mutta JMsano: Jokawoiman
nautitziain seasa hallitzc yn sydän ja yri sielu, Teko 4'- 32.
xen kasien
aikoina.
tapahtua

joka ei tabdo
4)

näinä

mestarillisna

pyhitetty kansa lEsuren kasien kautta sisällekänja
kunnian
Kosta lEsuren kasien woima, paranwaldakundiin.
arnWN
woiman tundiat
ja uffosa uudtstetan pyliittäwäiscen woimaans, niin

Nautitze Herran oma

inisen
sen
nuresa
saäwat nautita niitä autuita hedelmitä, kuin lEsus seurakunnallens ansainut

saaminen; Jumalan ystäwys,; hengellinen eläon; kuin owat: Syndein
mä; lasten oikeus armon permnfestä; eläwa toiwo autuudesta; ja ijankaikkinen
-ilo Taiwasa. Sitä Petän saarmus niille piston sydämihins saanneille: Tehkäc
parannus ja andakan jokainen hänensä kastaa lEsuxen Christuxen nimeen syn,
dein andexi andamiseri; niin te saarce pyhän Hengen lahjan, Teko 2: ZB. ja
armo lahjain woimasa kunnian waldakunnan taiwaasa5) Nautitze Herran oma pyhitetty kansa lEsuren kastesta heidän määrät'
tömäin alinomaisten kaikisa asioisa ilmanduwain puutteittens täyttämisen, palkitzemisen ja wirhein peittämisen, jota warten sielu alinoma tarwitze omistamiuskolla wastanotta, nautita, ja aina sydämehensä kätkeä lEsusia., johon
uston alinomaiseen ahkeraan omistamiseen lEsus niitä sydämeslisesti rakkaudesa
jano, se rutkan, ja joka tahto, se ottakan eläjanowaisia armosa kutzu:
män werrä lahiaxi Ilm. 22: 17. Armon aitasa lEsuresa löytän kaiken heikkouden ja ivaiwaisuden täyttämys: tNe olemina hänen täydellisydestänsä saanet
ja armon armosta, loh. 1: 16. Hänellä on sanomatoin kärsiwällisys lastensa
kan§a: Hän tietä, mingä kaldainen teko ine olemma: hän muista meidän ts,
mnxi, 2 Pet. 3: 9. Psal. 103: 14.

sen

se

armon wanhurstas lEsus, on kaiken wanhurstauden täyttänyt,
kastens Sakramendillä iehkä ci hän itze sitä tarwinnut! itzensä sitonut sowindo-wirkka täyttämän, ja yhtä täydellistä wanhurstauden puhdistusta toimit,
tamaan, erinomattain uiMe itzensä awuttomari tundewille, oma hurffautta ja
itze olemista wälttäwille, Dan. 9: 18. Ne yrinäns saamat alinomaisen puhdisturen, wallaNans pitamisen,.ja wabwistamistn turmellustansa wastan,tundein sen
todexi: Herräsa on minulla hurMlw ja rväkcwys
Sillä Herrasa kaikki Israelin siemen wanhnrskaureran, ;a saarvar igiäns hänestä kerstara, Es. 45: 24,
25. Tämä Herran kansa on se esipuhesa mainittu:
Nyt

ja

-

.

<

i) Walittu suku, perustetut ja raketut lEsuren turwisa ustosa rvaeldaman
hanesä, Col, 2:6, 7. sydämisäns erottelut tämän mailman turhudesta ja mitättomydestä; ja sitä wastan toisialda kimitetyt Jumalan eläwän seurakunnan hy-

I2

wydein
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walitut Chri.
osallisuteen ja nautindoon; niin myös ijäiseen auumreen
2 The§- 2: 13. ja niin nautitzewat hengellistä rauhan liittoa, kuin lu,
mala Esi-isille Patriarchaille luwannut ja heidän kans>ans rakendanur on.
2) Owat he Kuningallinen pappeus, kuin lEsuz'en sowinnon kautta owat
sillä ne jorka Christuxen omar owar,
woimallisesti ylitzenwaldiat synnin lihan,
ja
ristin!'aulip>ewar lihans ynnä himoin
haluin kansia, Gal. 5: 24. He woittakiinipitäwän
n>at
uffon kautta mailman haukutuxet ja »vaatimiset:
mailina,,
woirco,
woicra, 1 Job. 5: 4. lEsuxesa he alati
joka
Usto on st
woittawat»perke!en tuliset nuolet heidän Vapahtajansa lEsuxen lahjoitetulla
tvoimalla, jolla he tallawar saranan heidän jalkai, sa alla, Rom. 16: 20. He owat Papit sielunsa ja ruuminsa uhramisssa lunmlalle, joka on se oikia Ininä»

wydein
stnresa,

lan palwelus, Rom.

12: 1.

he pyhä Kansa, joka ChrisiuM werefä ja Pphäsä Hengesä, sekä kasteefa että parannuresa, pyhitetän Herralle templixi ja asumasiari, joka
sisällinen pyhittäminen hillitze heidän ulkonaiset ruuminsa jäsenet pphyden ja
Hvalkeuden sotaasexi, loh. 17: 17. joita Apostoli wakuttamisella tpgö puhuttele: Te okrra pestyt, te oletta pyhircryr, ce olerra wanhuvsta>:i tlillet Herran
lEsuren nimen kauna, ja meidän Jumalamme -Hengen kaurta, 1 Cör. 6: 11.
Jumalan lapset saamat lEsuzen pyhittämän armon jakamisesta taidon, ahke3) Owat

roita ja harjoitta pyhyttä
«ähdä, Ebr. 12: t4.

kaikesa elämäsä,

jora paiyi ei kengän

saa Hcrrc>K

4) On Herran kansa, uloswalittu omaisuden kansani, jonga Jumala lEhänen Pojasans ijäiseri saaliz-i woittanut on, hänen armollisen walitzemiscnsa, kutzumisensa ja pyhittämisensä kautta, josa armosa Herran omat pyhillä taipumisilla tahtomat olla Jumalan omana sielun ja ruumin puolesta, eitä enä ole ensingän omasa hallituresans ja waldansa alla, waan Jumalalle uhratut, johon Pphän Hengen lukineminen perindö pandili anneern on, heidän
lunastl,rchensa, että he hänen omaitzensa olisir, hänen kunniansa kinkeri, Eph. 1:14.

suxesa

Toimn Osa,
Buinga Herran pyhitetty Ransa lEstixen Rastcesta näke stinten walkeuden?
Jumalan walaisewainen armo awa ja seliltä Christillispden sisällisen luonnon
M autuuden t en askelet; tutuiri selittä Hengen maikuiufet ja hedelmät syndi-

sen

tundsmisesa, eroircaman pimeyrrä walkeudesta, Teko 26: 18. Sillä ei tamitään waeldaisa autuuden järjcjtMesä, ilman Pyhän Hengen »valistusta, että
itze luonnostamme piiuitetyt. Se on meille myös mahdo-
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toin yhdellä hetkellä seliltä: Kuinga »valaistus jokaitzesa aut«uden affelesa iaarmon saa, hän näkö wal»
pahtu ja hawaitan; sen me tiedämme, joka
keuden Herran walkeudesa, Psal, Z6: 10. Tätä walistusta Jumalan' lapset sydämestäns etziwät, sanoden: Awa minun stlmäni näkemän iymeicä sinun laistas>
I>ftl. 119: 18. Me tutkimme tällä erällä walkeutta meidän Erangeliumimme
jalken, nimkuin:
1)

Näkemistä

aukianda

Taiwasta. Rosta lEsus kastettu

oli,

astui hän

ylös wedsstä; ja kayo! Taiwac aukenit hänelle. Taiwat aukenit yhdellä
Majestctilltsellä tawalla lEsureu ylitzen. Totisien ustowaisten ylitzen ja elämälle uffolle, aukendu myös talwas, niinmuodon kuin he jo owat monda kertaa
Taiwan waldakunnalle wäkirvalda tehner, Matth. 11: 11. ja
alla woittanct maallisen sydämen mielen, ja mpös perkelen tuliset ja teräwät kiusausten
nuolet, joita koko mailman suruttomat palwelewat, Ilm. 13: 4. lEsmen woitosia
saamisen kautta, Jumalan wihan esirippu; ja sydämen epäuskon kalmo on rikottu; ja aukkia wapaus Jumalan tygö on aukendunut,, niin että
spndisesä on turwallinen tygäkäyminen arinon istuimen tygö, että hän laupiuden sais, ja löydäis silloin armon, kosta hän apua carwicze, Ebr. 4: 16. Silloin taita niille wilpittomille käändyneille Jumalan lapsille ja ustowaisisse olla
«ffon katzomiscsa walaisiu uskon näkeminen, Jumalan armo mieldä ja sydändck
itziäns wastan sisälle katzomaan, niinkuin myös Stephanus kiwittämisesäns lE-

kohta

sen

osan

sMn nimen tunnustamisen tähden, taisi ehkä wiela kirkkammasa, kuin uston
näön muodosa, sanoa: Hatto, minä näen raiwat awoi, ja Ihmisen pojan seisoman Jumalan «Malla kädellä, Teko 7: Z6. Tämän armon Taiwan on lEsus lapsillens awanut. Joka nyt tule osallisuteen wälimiehen kansia ustosa,
hän saa nähdä Jumalan kunnian, loh. 11: 40.

Näke Herran pyhitetty kansa walkeuden Pyhän Hengen asumisesta ja
spdämesäns. Meidän kalleimman sLapahtajmnme päälle näki Johannes Kastaja- tuleman Pyhän Kengcn, niinkuin kybkpisen Kybkpisen muodolla merkittin lEsnxen wiattomus, hiljaisus, ystäwys ja wakaisus. Niinkuin
Mettinen meden paisumisen jälken näytti Jumalan wiban seisattaneen, wcrten kmwemisesa, 1 Mos. 8'- n. Niin
tahdot Ilimala Hengens todistuxen anda
lEsuxelle kyhkpisen muodosa, että ijäinen rauha piti tämän Wälimiehen kautta
ansamamaan. Ne kuin nyt saamat rauhoittaman sowinnon osallisuden lEsutesa, nuhin tule myös Pyhä Hengi todisturelians, errä he owar Jumalan lap,
8: 16. Joka on Mi osa Pyhän Henqen lohdutus w-rasta lEfuzett
V/
elawlsa läsenisä. Pyhän Hengen asumus ja todistus ilmoitta itzens kaikisa armon waikutuM; erinomattain kirkastamisesa lEsusta YM suurexi, kalchi,
ja ratkoi ylitzs kaikkein mailmasa; niin myös koffa hän lisä
I3
uffoa
2)

todistuxesta

Sunmmdama jälken Uuden Wuoden.

70

sydämellisesä omistamiset, uffallnnsa ja tygökäynusesä, Eph. Z: 12. ja
täydellisesti rurwasa, i loh. Z: 21.

uffoa
.

3) Näke

Herran pyhitetty kansa ihmelliscn walkeuden Jumalan ojetis pu-

sanan kautta, joka neuwo raUaassa muistutuilla, mitä hänen ustoman pitä, ja kuinga hänen waeldaa tule Jumalan lapset ei woi, et
muista, ei pmmärrä itzestäns mitään täsä raffaasa syngevden maasa; Mutta
lEsuren Hengi walwo aina lastensa autuutta. Hän uudista rakkaat muistuttamaiset puhens heille; sitä he nlpos ikäwöiten rukoilemat: puhu sinä Herra meidän kautzamme, niin ine tahdomme kuulli-,. 2 Mos 20: 19. 1 Sam. Z: 9. Se
äänen puhe, kuin on nubtcen kautta saattanut psiäwyteeu Jumalan kansia,
muuttu wakuturcn ja pstäwyden kanlapuhexi, niinkuin Isän Jumalan ääni
lEsurelle taiwasta, oli tänäpäiwänä yri ijankaikkinen pstäwyden ääni: Tämä
on minun rakas poikani. Mäwyden 'äänen puhen saa sielu kuulla lEsurelda, koffa uffo on kiinittämiseen ja turwallisuteen tullut, ja kaikista pienimmistäkin muistutus-sanoista todista: Minä mal'an, ja minun sydämeni walwo, se
on minun ystäwäni ääni, joka kolkutta,
w. 5: 2. ja
wakutuzella wahwista.
huwaisesta äänestä

sanans

4) Näke Herran pphitetty kansa Jumalan mielisuosion lEsurefa itziäns
kohtaa». Joka autuasa uston emaisudesa on oppinut pukeman päällensä lEsuren ansion puhdisturen ja pyhitpren, jota Apostoli tarkoitta: pukekac päällenne Herra lEsus Christus, Rom. 13: 14 sitä sielua katzo Jumala mielisuosiolla; sitä tarkoitti Jumala sanoisans Pojallens: Johon minä mielistyin, nimittäin, lEsuren täydellisyden tähden, Isä Poikans täydellisyttä päällens pukioita otollisexi otta. Tätä ilmeistä Jumalan puhetta ei ole sitte kuultu fuin lain
ulosandamisesa, 2 Mos. 19: 20. yxi tuhatta wiisi sata ja kazikymmendä ajastaika, sjE!«ren kasteseen asti, jona jällens tämä ilmeinen ääni kuului; ja wielä
kuulu Hengesä mailman loppuun asti ianasa.

Päätös,.

Ahl kuinga suurella sanomattomalla rakkauden työllä ja etzimisellä se kaikkiwuldias Jumala pyytä ihmisiä autuas; waan ei muuttumattomina; mutta
sydämen ja mielen muutoresa ja Hengen uuwsturesa! Kerra näyttäkön
kaiktlle lunastetuille suruttomille. Armoja ja hengesä korjatkon lEsuren ystäwitä uffon kllwoltufesa loppuun asti, että He olisit hänm walittunsa lEfun»
kunnmn pätwän tulemisesa, Amen,

sen

H^
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Zlnathin pojan aikana, ja laelin aikana rier karoisir, ja m kuin
käymän piri, käwir »'ääriä polkuja. Israelin kansa ei pysyja wahwistettuna kaswamisem Jumalan armon ja ystawyden

kohdastans
seisowaisna

tundcmisesa, waan aina pituudesa horjuit ustosans, langein pois luinalasta
mailinaan; erittäin maallisen rauhan ja tywennön ajalla. Jumala andoi yhden Herraa pclkäwäisen waimo duomarin Lapidothin emännän Deboran mken»
da maallisia hallitusta ja totista Jumalan palwclusta Israelisi Tätä suurinda
ja wälttämätöindä työtä ei Dcbora eteensä ottanut, niink.uin yrc hengetöin ja
woimatoin ulkokullattu, waan Jumalan wiisauden ja woilnan ofottamisesa.
Dcbora ylösetzi syyn tähän Israelin kansan kylmenemiseen, ja löytck sen ollen
kahdeMnkymmenen ajastaikaisen rauhan wihollisten wal>vamisesta. Hän ilmoita
ta myös paitzi itziäus ja Barachia, ettei sinä pimeyden aikana muuta löytty
uffon tietä wacldamasa, kuin Samgar ja Jaeln Samgari!: Anachin pojan ai.
kana, ja lactin aikana cier kawistr, ja. ne kuin kohdastans kärinän pui, käwic
lvääriä polkuja, Duom. k. 5:6

v

Yöltä waeldawaisia maallisesti taita kohdata monda kombastuz'en loukkausta
kawaitzemata, jotka taitamat kuoleman wairvan markan saattaf Wiis. 17: 21.
Nnhin ulkonaisesti yöllä, waeldawaisiin, werratan ne kuin. omain pahain turmellun ajatusten? jälken waeldawac ler. 3: 17. jotka luulemat Jumalasta, lähimmäisestä, omasta tilastansa ja autuudesta mastoin Jumalan mieldä, ajatusta
ja ueuwoa ihmisten pelastamisesta. lokaXsiinä Adamillisesa tilasa, kuin me nyt
vlemma, ei rukoile ja etzi lumalalda mielen ja sydämen muutosta, pahoista
syndisisiä maallisista ajatuMans, hä« tosin toaclda ajamstens jälken sicä
joka ei h>'wä ole. Es. 63: 2. sillä kosta sydämen ajatuM pahasta pcrisynnm
juuresta saamat estämätä ylöskäydä, hcdelmatä tehdä ja lewicä kuolclnaxi, Jak.
1: 15. niin ne pimittäwät koko ihmisen tilan ja poiskätkewät iiiVanFeliumin
walon/ 2 Cor 4:4. sekä käändpmättömäin että käändynein tykönä, ellei he
anna armon Hengen muntta, hallita ja kuoletta niitä tykönänsä. Ei pahat ajatuxet muutu wietä orjallisena ensimmäisesä tussan heräjämiseskän, waan näändy ja tzorju syndinen wastoin sitä lailista puolnaista tahtoansa, sen alinomaisen wanvan alla syndeinsä «vallan Orft,reen, Esr. 9: 9. Se tila sekoitta ja pimittä niin mielen ja tahdon, että koko waellus on yön kaltainen tHynäns loukkauxia, epäluulo a ia waiwoja, Job. 7: 3. Ehkä sitte ihminen kuinga pidäis'
«rmon ncuwon ftnoja suusansa,, on kuitenqin hänen tilans täytetty waiwalla
ja pahain ajatusten halliturella, josta Jumalan rakkauden tundo ja armon, tw
lato pois', niinkuin Samgmin ja laelin aikana tapahduin

Ehkä
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Ehkä wielä moni ennen koeteldusta walosia, selkiästi käsittä autuuden tien,

ja hänelle olis saman tiedon suhteen kaikki usko, i Cor. 13: 2. niin muodon
myös suuri lahja seliltä autuuden järjestystä, ja kehoitta muita ihmisiä autuut»
ta etzimään; niin koffa se tapahtu lailisella waatimisella, eli tiedon köpkäisydella Evangeliumista, niin oikia rauhallinen ja eläwä arnwn tie yhtä hywin
poiskato, sillä ei niisä tiloisa taitla walosa käsittä mi<K sylidinen sydämesäns e«
xy, ler. g: 19. waan on hengellisen woimatiomudcn ez'ptps wiewäinen hengelpolkuja.
liseen kuolemaan. Ia ne kuin kohdastans käyinän piri, käwir
kengän
lEsly'en
waelda
muutoin
kuin
kautta,
myös
saEi siis
sillä hän
no: Minä olm tie, loh. 14: 6.

osaa

Toisialda katowat autuuden tien astelet, koffa ne monet saadut armon
wirwottamiset, armon hedelmät ja tundemiset käytetän kerffauz-eri ja itzens korottamiseri, luulemaan iyens jorskin oleroan, roieccelennstli isiänsä, Gal. 6: 3.
O! kuinga turmeltu on ihminen! itziäus hän paljon epäilyillä waiwa, ennen
saamista, ppytäin langeta wasemalle puolelle armon ja taiwan tieja
taas toisialda riemuisen ja urhollisudcn hengen saamcsesa, pyytä langeta
tä;
plpeptcen, joka käy langemuren edellä, San. l, 16: 13. Se kuin ylemällä kiippe, kuin hänen tule, hän lange spwemmällä kuin hän tahto. Oikialle puolelle
autuuden tietä, kiusatan erinomattain niitä täydellisesti wakutettuja armon saamisesta. Jos siis totisesa Christillisydcsä lakkamata tule kaswaa, mahdollisisa
Hengen hedelmisä ja lahjoisa, Apostolin neuwon jälken: V7oudatcakat te para«
hira lahjoja, 1 Cor. 12: 31. Niin on siinä siwusa wälttämätöin tuta oma heikkouttans, ettei Christitty unhohdais mikä hän itze on, ja tröysteyden wäkewpden
luulosa langeis; joka luule seisowcms, kalzokon ettei hän langeis, 1 Cor. 10:12.
Evangelium, Matth.

2: 1.13.

Tutkistelemus.

waarlä

polkuja/

niinknm pHlSNMwaisia

att»

tuuden kirkasta tiestä.
I. -Hämäräisiä wääriä polkuja.
11. Autuuden kirkasta tiecä.
Edellinen Osa.
Hämäräisiä wääriä polkuja. lokaitzella ihmisellä on witzi retki, tie
ku, jota myöden hän waelda ijankaikktsuteen, Meen asundoon ilman

ja polloppua
ja

-

>
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jil ulospääsemistä. Jumalattomain tie ijankaikkifuteen, on latvia, pimiä ja
myrkMisesti haisemainen, josa ei löydy phtäkän äärtä eikä raja, ehkä he kuin-»
ga syndein paljoudella ja pahaili himoin lakkamattomalla c,rjudclla itziänsä waiwata täyty, ja niisä niinkuin hakemat loppua ja päätä, ja ei löydä. Tällä lannalla kadoturen tiellä waelda suurin* osa ihmisistä; sillä se porci on awara )a
tie larvla, joka rvie kadorureen, ja micä on monda, jorka sira waeld.iwar,
Match. 7: 13- Koffa pyhä Raamattu puhu jumalattomain poluista ja retkistä, ymmärretään niillä ne erinäisestä laadusta ja tawoista olewaiset pahudet,
zoita he lawialla tiellä harjoittamat. Ei taida jumalattomat langeta pois autuuden tiestä; sillä ei he ole sille tielle waeldanet; waan heildä owat autuuden
tien affelet poiskadonnet, ehdollisten syndein kautta. Hämäläisiä polkuja waeldajat, omat jD josaan määräsa autuuden tien päällä olewaiset, jotka kohta tieljälken kombastelele tullesans Christillispden alusa eli jongun ajan
wat ja onduwac kahden puolin, 1 Kuning. 18: 21. siwulle autuuden tieldä
pols. Vri niistä siwu-poluista wie alas epäilmen laaroon; toinen ylös k?r«
keudcn kukkulalle.
l. Se wasemalle puolesse autuuden tietä hämäräinen polku,
mainen epailewäisyS. Epäilcwäisys on sangen kowin ja sywäldä juurtunut
lukittuna ja upotettu kaikkein tykönä, sillä Jumala on kaikki epä. ston alla sulkenut. Rom. 11: 32. ja on jokaiyen ihmisen sydämesa, Gal. 3: 22. hamasta ensimmäisen ihmism itzensä synnin kautta Jumalasta eroittamisesta asti. Epäile*
wäisys t,:le silloin ihmiftsä ilmei, koffa syndi ja sen rangaistus hengellisesä sielun ylösberäjämisesä Pyhäldä Hengeldä ihmisesi! ilmoiteta», ja oma tundo lail,
kirkkaudelda
2 Mos. 13: 16. selkiästi näkemään ja tundemaan syn«
nin ilkeyttä, kadottawaisutta ja woima; ja myös synnin plitzen rippuwuta Jumalan wiha ja rangaistusta, jona syndinen ei wielä tiedä Jumalan lauviudestc»
ja lEsuren kautta osotetusta rakkaudesta ja rauhasta. Syndi myötänsä tuo epäilyxen, synnin snuremmazi näkymisellä kuin Jumalan armo Christuresa.
Ellei ihminen anna hänellcnsä opetta Christien ansiota suuremmari spndiä,
niin epäilemä tunnon rasitus tule hänelle paljon painawaxi, joka waati suun
on suurembi, kuin se on kannettapa, 1 Mos.
tunnustamaan: Minun
4: 13. Epsilewäisys on niistä työlläisimmistä ylitzewoittaa, sekä ensimäilen herätyren jälken, että myös armon tilasa ajan pituudesa päälle tulewisa kiusauNsa. Ei Taiwallisen Isän tahto ole, epäilyMä waiwata synnin tundoon hetanneltä sieluja; waan hän tabto heitä rverä poikans I<Lsurm tynö, Iyh g:
44.
hengellistä lepoa ja wirwotusta sielullensa, Matth. 11: 28.

saamaan

"

Se on kz)llä tosi, että epäilyxen kiusauret owat wslttämättömät feuramiset
näbdän,
Vnnln mpota, niinkuin
hän hawaitzi spndiä tehneen.

K

sä,
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fck, ppysi kätkeä lyiänsä paradiM puiden sikaan Jumalan- kasioom
i Mosi 3: 8. Moni pitä epäilyrm olennollisena
katumuz-esta, ja ytistH
sitä itzens ja muitten tykönä, niinkuin Makin autuallista merikm parannu,ren
wilpittömydcstä; wetäin sen kautta armon- totuudet ja saadut hengen omaisudet
horjunman, ja niin wähittäin upottu' Jumalan a-rmon ja rakkauden epäilvz'en
sywyteen. Mutta cttä luulla ja pitä epäilyjen opin
ja waituttawana hedelmänä armon luonnosta, mutta se on estä ja sulkea uffon turwan herättämisen EvangeliumiM, ja sitä, wastan kaimaa iPnsä sywcmbääw
lailisutiecn, sen kautta kuolettaaxens fpndiä. Tämä saa alkunsa sekä tiedon
puutteesta, että opin hämäräisydestä Pawilaiscsa heng/esä, asettamisella enämmän
painon katumien katkeruihin, kuin uffon kalleuteen. Waatimus enämbä ta-tumuxen tusta kuin tungin uffon watmistamiseen tarwitan; tuotta hnllitzewan epällyxen, ja wieroitta Ms armon istuimesta lEsuresta. Jota sywcmmD
epäilysten kampauz-et owat, sitä
koetellus h'än pivctän Dawilaifilda Christityildä, ehkä he kuitengin jääwäl opin duomion alla: Joka ei usto, se ow
)o duomim,, sillä ei> hän ustonur Jumalan ainoan pojan nimen päälle Ich. 3:
Sallitzewa epäilcminen estä uffon herämisen ja wirkkomisen; ja min muodon
Myös
hallitzemisem kaikkia armon waikutuxia ja muita hengen Pöelmitä.

osana

se

suuremman

usson

2) Wasemalle puolesse autuuken tietä wiewämen harha tie, on outollisuus
Jumalan edesä., Kaukaisesa vutollisudefa tietään kyllä yxi Jumala olewan>
lak. 2: 27. Suodaisin myös armo japstäwps oleman Jumalan kanssa; waan
ei taita lähestyä lumalata tuttawalla ustalluxella; MH Jumala näyttä wanduolnarixi ilman armoa, sen tunnosa,, joka hawaitze paljaw lain war-kutuista hädän ja tustan tykönäns. Syy senkaldaiseen paljaan Jumalan hurffauden tunVoon, on, ettei he rakkaalla pakoituMa anna itziänsä kehoitta tutkimaa<n lumalata niinkuin.lepytettyä Isä lEsufesa Chrifiuxesa.. Ei he tahw
wpMisesa nvyrpdcn rukouzesa wnodatta syväwens Junialan eteen, Ps> 62: gi
Waan pitämÄt itzensä wielä sopimattomina sihcn, sen syyn tähben> ettei he- wielä löydä tykönänsä jotakin crincmmsta pyhpttä> pulolewat Jumalan edesK, A
man uffallMn kanssakäymistä ja waclKannsta sielun hätänsä kanssa" Jumalan
eycfä, Dsta Jumala walitta: Voi mikä, jotka tahrowar salatut olla Herran
«dciä, M peiuä atwoitu'eus, ja teko,;s
pitä, Es. 2Z: !g. Jos wiiisal
Miehet olisit seisahtaneet tiellä Lohtawaisiin waiwoihin, niin ei he olisi tainnet
teurma tähteä. Ics joku n-yös seisabta paljaan Jumalan lain bNrffantee«,.niin
n hän löydä EWugeliuulin waloa lEfnMa, sielunsa raNhoittawaxi taVaraxi.
->

Wääcä ffolkn on pelkurillisuus., Outollisittta

seura pelkurlllisuus' sen ty-

könä, zi. ka fydämefäns itzensä Jumalasta kaukana pitä. Outo pelko käsittä ue
tmw el Nffosa Me MMM itziäus arnWhsn;' he faawutetaan Inma-

?
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<on alnmn ZEsusta poltarva tul:, Ebr. 10:29.
tmpumuren
parata,
vrinäns
muutta ja harrasta tilaans duomion pelwoTuta
pslkoMsutteen.
Upotta
että
Pelkuri tutki enänunin lain anon
sowembään
sia,
kum armon neuwoa ihmisten pelastamisesta, luulgarutta ja pyhiä
len sillä tulemansa Otollisemman' luumlalle Pelkuri rukoile lumalata enammin wihan pelwosta, kuin annon taipumisista, ja heitctän sinne ja tänne epäi<
lpren liikuturilda, niinkuin laiwa ilman ankkurita,'kultein niin edcnnuallä
Jumalasta, kuin likiz josta Jakob sano: Joka epäile, se on meren aallon kaldainen, joka rulllelda a erau ,ja liikutecan Alkö,; se ihminen wlltko joroin
nueo horzu kaiklsa -hänen teisäusä, lak. 1: ,6,7, 8.
Mldg saawanla.,

lan

miban tMwnnfelda, joka

,4) Wäärä poltu wasemasse puolelle alltuude.n tietä, on waiwan tila lain
Siinä tilasa odottamat ja toiwowat sielut tietämättömydesäns laista moi»
Ma hpwijn harjoituxiin, ja tipcp kuitengm hawaita tykönänsä hallitzewan woimattomuden, koffa ei lakia ole annettu e.läwäfi cc?e,nään, Gal. 3: 21. Lain
ppptä mallallensa päästämistä synnin orjudesta, «iillä laista alkun«a
saaneilla waikutunlla, ilman
omistamisia lEiusta, ja uppo sen kautta
sywemmällä synnin orjutteen; sillä kaikki kuin ei usöosta ole, se on syndi, Rom.
14: 23. Hänen mlclensä tule sitä saastaisemmaxi, jota enämmin Hän lain töillä siitä mallallensa pyytä. lEsus ja Hänen somindo-kuolemans ei ole hänen
pää asians, waan
on pimiä ja outo arwoitus. .Hänen orjudens, ajan wiippmisesä, tule aina rajkaammari. Syndiä hän pyytä kuoletta, maan sitä elätvämwäri se tule, Ilom 7:8, 9. Parannusta ja uutta elämätä hän harjoitta,
mutta sttä tulisimmap wanhat synnin tawat tulemat, -ettei parannus menesty;
sillä sen harjoitus tapahtu ilman lEftiren kuoleman ja ylosnollsennsen rvoicon
csallifurra, Phil. 3: in. Hän uppoudu synnin orjutteen, niinkuin julki jumalatoin, ehkä hän pelwosta jättä muutamat pahat työt, ollen siinä tilasa, josta Apostoli
Sicä hywä, jota minä rahHon, M minä kcel waan paha, jom
en minä rahdo, .teen minä, Rom. 7: 19.
Ma,

usson

se

>sl, Se soinen hsmäräinen polku wie korkeuteen kukkulalle, oikialle puolelle autuuden tietä. Se on hengellinen korotus ylpeyteen la paisumiseen. Pypndö ylös korkeuteen,
suwäldä jokaitzen sydämssä luonnosta, siits hetkestä asti
kuin Ewa suostui Lännen wiettelyreen, ja kuuldeli sitä Moren äändä: Jona
pänvänä xe syötte siitä, niin teidän silmänne aukcnewat, ja te culecca niinkuin
Jumala necäniäu hywä ja paha. 1 Mos. 3: 5. Tietämisen himosta Kywä ja
paha, syttyi Esiwanhembain tnkönä ylpeyden pyyndö Jumalan kaldaiseri tulla,
koettelemisella, mikä paha olisi, jota ihminen wiattomuden tilasa ei tiennyt.
Vlpeys on Msimäinen ja yhteinen spndi mailmasa. Se on yri wäkewä estemuuri Jumalan armoa wastan, ja
niin hpwin suruttomisa, jotka ei pelkH
K 2
,

asu
se

asu

sus

Loppiaisna.

76

kuwa, eikä sitä tunne tykönäns; kuin pharisealaisisa itze pyhisä lain
«laisudesa, joidenga sieluisa lEsuxen armelias luondo ja alhaisin sielmn tule»va armeliaisus, ei ole tutuzi tullut. Ylpeyden kukkulalle pprkiwät kaikki kokuinga suuri paljastamisen alhaisuus Evan»
rotuin himoa seurajat, eikä tiedä
geliumin Hengeldä waikutetan täydellisesä armon wastanottamisesa, jota Apotit näit wältämättömazi, sanoden: tTlöyryccäkät teitänne lumalqn wakewän
kädei: alla errä hän reitä ajallans korocais, lak. 4: 10. 1 Pet. g: 6. Tälle korkeuden kukkulalle kiusa wihollinen kahdella tawalla:

sitä perkelen

Koffa ihminen henMisesä plösheräjämisesä saa enämmän walaistun tiePyhä,
5: 14. taiwallisisa asioisa, kuin yhteisesti tawallinen on, joka tocuur,
ylösn'alaistui.e,i
Teko
26:
awamisixi,
18
silniäin
Raamatusa
kutzutan
sä
ra ymmärtämän, Ebr. 10: 26. ja kosta käsitetän joku hämäläinen koettelemus,
niiden tulluin totuudcitten harjoittamisesa, niin M suuri osa heräneistä joutuwat ylpeyden kukkulalle: lEsuren sula armoa wastan itziäns asettamisella, toi,
t>en rakendamisen ja hartauden hakemisen waiwamisella itziänsä hywydestä, il,
Ne hengellisestä kunnian pyynnöstä palamat,
man rauhallista osa
tietoa
ja
koetusta
lailisesa
korottamisen ja edustamisen tarkoituMa itzirtziwät
änsä toisten ylitzen ja eteen, sen päälle, että he itze-wanhurffauden peilisä ja
huwittawalla katzelemisella arwaisit toisten parannuin matalaxi koja
wihan ja kuoleman
ettelemiftti oikein ja puiden kaldaistfi, jotka ahdistusten,
pitämät
pätzisä plöspalawat; waan heidän omat koetukensa
he: kullan hopian
ja kallein kiwein kaldaifta, 1 Cor. 3: 13, 14. jotka koeturisa ppsywÄ. Tainraldainen exyttäwä tienhaara taita jo ensimmäisesä parannuren alusa ylöstulla,
ja kaswata
suuri oman wanburstauden lahkokunda, monesta paljasta laista
huutaman kiimaudeheräneestä sielusta; joiden nähdän ja kuullan ajattomasti
oikeuden andamiststa kaikisa; ja näbdän kuitengin sanan
sa Jumalan sanan työsä
rippulvan lain sanan waikuiuxisa, welwollisadeisa ja
wcilosa, heidän itze
Ppbyden perään koperoitzemisesa; mutta ilman halua patjalla mielellä ja luonnollisella ajatuxella Evangeliumin sana, joka jälkimäinen sana yrinänsä on ar1)

don, Dan.

mon tilan päämaali ja ainoa »välikappale uffon alkuun ja ylöspitämischen, johon laki pyytä pakona ja walmista, Gal. 3'. 24. eikö ole surkia, ettei laki
saa pakotta ChrisiuM tygö.

se

2)

Joudutan korotuxen kukkulalle armon tunnon ja maun tundemisisia.

Moni sielu parka otta Jumalan armon tunnosta tilan korottamiseen, silloin
juuri kuin hänen sitä enämmin tulis itziänsä nöyrytcllä, ja käsittä koeteldu tie<
to siitä, että sula armo aina annetan alhaisille, paljastetuille ja rakkaille, sillä
köyhille saarnata»'. Uvaugelium, Luk. 7: 22, ja riköat <äawät tydjäri, Luk. 1: gZ.
Se tapahtu armon käyttäille ylpeytteen, että he häwäistwät hpwin tektänsä,ja

7
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rewäisewät kunnian andajalda ja myös hänen jäsenildäM, loista hawaitan
seurawaiset hedelmät ylöstulewan:
Pyhästä Raamatusta ja hywistä tutkistelemus. kirjoista hs plösnoukkiwat
kaunit hengelliset jutut, ilman
wisiit puhenparret, pitäin Engeldein kielellä
Hengen
20.
ilman
hengeä ja woima, i Cor. 4liikuttaen ja rakkauden pala<
myonpttäwä
ja
wuita, Herran plönluonnollista sanan
sulattamista/ Mich. 1: 4.
Koroturen kukkulan henget, julistamat uffowaisten autuutta, ilman riemullisutta siitä omasa sielusans, eikä löydä Taiwanista hpwyttä siitä uudistamista omalle wirwoittamattomalle sielullens; waan puhu ja ikäwöitze ihmisten ihmettelemistä ja kunniata hänen suurista lahjoistans, se tule siitä, että he tundemattomalla sielulla puhuwat ja näyttämät tittäwänsä Evangeliumin pää toja paisumisen mielesä, että tulla muilda pidetuudeista puhua, waan kunnian josta
tyn suurna Jumalan lapsena,
tilasta lEsus sano ja kieldä, ettei niillä
jotka otatte kunnian toinen toiseldanne,
te
ustoa:''Rumga
taidatte
ustoa,
ole
onnensa, jos hänen järkensä osa hen«
kiittä
hengi
Se
koroturen
loh. 5: 44.
gellisyden muodosa ja nimellä ylistä taitawasti hengetöindä ustoansa, suurella
rikkauden tawaralla, ja solwaista sen oikian uffon heikkoutta; jota wastan Apostoli opetta: Älkämme turha kunniata pyytäkö, wihoittain ja kadehtien toinen
toistamme, Gal. 5: 26 Ellei he muulla saa eläwätä ustoa maahan lpödyri,
niin he koettamat seliltä sitä paljan ihmettä tekewäiseri ustori, joka ei heidän
luulosans saata autuari.
Toinen Osa.
Autuuden kirkasta tietä. lärjelle, turmelurelle, omalle tahdolle ja korkioil,
le hengille on autuuden sanasa kirkastettu tie pimiä ja hämäräinen; mutta nöyrytetpille ja Evangeliumin hengen jälken mitättömydensä tundoon saatetuille,
kuin tundewat, että -Herran tier owac yywys ja toruus, Pf. 25: 10. niille on
autuuden tie kirkasti paistama, niinkuin tähti wiisaille Miehille.
D On autuuden tie kirkas, niille kuin hengellisen köyhyden tilasa tunde»
wat oman hengellisen sokeudensa, ja Hengen halusa janowat osa lEsuren armon ja ansion kirkkauden suurudesa. Ne ei enä wuowa yhtäkän asteletta käymän
ilman lEsuren hengellistä waloa sanasa, waan pitä Da»
Widin sanan totena: Sinun stmas on minun jalkaini kvntilä, ja walkeus minun
teilläni Ps. 119:105. Sana on se kirkas tähti, jota usko kohta aika hengesä ja
totuudesa seuraman, koffa sielu totuudesa alka sisälle käymän yhdistyxen lEsuren kgntza, ja löptä autuan osallisuden hänesä. Wiisat miehet ei luottanet enä
K 3
heija

Loppialfm.
heidän ulkonaiseen wusautteens, waan wisusti Vsaxin otit tähden Zuorustck. Ei"
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maallinen wusaus.ja korkia oppi luonnon tilasa lEsuren löytämiseen, silnwlcha si-urestH
lä ei monda lihallista wjisasta, ei nwnda woimajlista, ei
walinnur,
edeja
waan
ne
kuin
on
Cor,
mailman
sugnsta:
hlllluc «wad. Jumala
nöyrä
waka,
on
pxinkertaiftmbi
se
se
jota
ia
henZesä, kosta
i: 26, 27. Waan
kli«
josta
Minä
katzannosa,
löpti lEsuren, sanan walon tarkasa
lEsus
tän sinua )s« Taiwan ja maan Herra, ercäs Uckif nämär wiisailda ja koimel»
lisilda, ja ilmoirir ne pienille, Match. 11: 25.
auta

!

sano:

On autuuden tie kirkas niille, suin hengeMsä myötä ja wastoinkäymiHengeldä kaikisa kiinipitämään
sefä andawat sielunsa rohwaista nffon elawätdäkirkkaudesta,
johdattawaiscn
Evangelilimin
sanan waiyot ja että ehkä he näkelEsuren
waiwat,
ahtaudet,
koetuM, min ei hs
mät eteensä tulcwan monet
ja
armon
tähteen
sanan walon ulkosisällisesti
niihin seisata, maan andawat
johdattajanansa.
Ei Miisat Miehet seisahtanneet sen pitkän
naisesti olla heidän
waan
kukkuloihin,
seuraisit. MmHtä tähteä, siihen asti
matkan laaroilnn eikä
löysit
Wapabtajan
että he
Bcthlehemis. Uskoon kehoitemt sielut, sen Evange.
yhtä dienoa ja läm«
Kerätyxen
suloista zvaikutusta seursjat, niinkuin
liumillistn
joka
Kork,.
myötänsä
Kun.
w.
16.
nmlda,
z.
tuo hedeb
minda ecelä
19: 12.
4:
halusa lEsuz-en perän, he saamat
.malliset rakkauden ilo-kyynelet spdämellisesä
ussollens kiindiäl rakkauden kädet; wirjät halun ja janon jalat> ja wäsymättömän sydämen tahdon: josa tilasa usson lapset lEsuren omalda kädelhä jobda«
lapsille se autuallitetan bänen likisesä phdistpxesäns autuutteen, Se- on
armoja
tujtawasa
johdateta,';
täälläsintähden
sin ilo, että he wirwottawasa
Heidän halunsa myös pala enämmin päämaalin perän, sanoden: Minun sieluni
ikäwöitztz ja halaja -Hcrrau esikarranochin, minun xumnini jg siewnj iloiye eIH?
2)

usson

tväst Jumslasa, Ps

84,: 3,

On autuuden tie kirkas siinä kaikkein autuallisimmasa lEsuxen loytäperustusta ja ainoa autuutta, kaikki ProMisesä. Tätä pääcotuutta, wahwinda
löytänneet suußmman rohwaisturen
tunnustajat
phetat toiwonnet owat. Usto.n
Z)

ia sammuttamattoman urhollisuden elämäsä ja kuolemasa. Täsä pyhät Isät
plöspidetyt ja henaesä elänet loppuun asti. Tätä wiisat Miehet wäsyttämättökirkamasti paistama a,
mösti etzinneet ja suurella ilolla löytäneet. Se kaikkein löptäminen
wielä
tänäpänoänä
ustosa, nii»
lEsuren
sscle autuuden tiellä, on
loh, 2a: 28.
laittaan: Minun Hexranz ja minun
että

sanoa

Mutta minMaldaisen? misä paikas? ja millä tawalla lEsus lspttään?
tule wisu waarin otta. lEsus löyttäsn sangen nöyränä ja armeliaisna waj)anottaman. Paikka misa hän löpttään? on oma kylmä sydämen waja, Hen-

sen

SlMlMttbMck Loppiaisesta
ja illhmsuVen tilasa hän asu ja pysy. Tapa kuinga lEsus IZptLen köyhyden
ybden lakkamattoman isomistn ja janomisen, omistanustn ja itzentapahtu
zään?

fä lEsurehen likistämisen kautta elämäsä

79

i.

ja kuoleinasa, Amen.
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stna halajar rotunrra, joka salaudes on, ja ilmoita? salatntt wiistnlhen
minulle Jumalan tutkimattomasta hywsfiä ja armeliasta menetyxestä hänen elämän feurMindanfa plöspitämisesä ja wiinamäkensH perkamlsesa, näyttä
Asein kuin hän olis lapsillensa kowa,.ja armoitetuillensa »vihainen, armonsa sa«
lauvesa pitämisellä; ylitzewoittawan wakutuxensa ja kauhallisen liitonsa ofalllsuden tunnon salamiftlla; nttnkum Jumala olis mchorcainlt olla armollinen, j»
sulkenut laupiudensa wihan tähden. Pf 77: ld. Ehkä Jumala juuri sen kautta pyytä llmei saatta
salaisen totuuden omista suurista omaisuttensa waikulunsta syndisen tykönä; sen kautta saattarens itzmsä suurembaan walkeutteen

sm

mäan päällä, walistureri ustolle) selkiämäxi hawaitzemiseri annon waikutustm
pphyttä; likrmäri kuutiaisuderi Jumalan Hengen johvatufella elämän tiellä
slMutteen ja ijäiseen kirkauteen taiwasa.
Sen Harmv ja jokainen armon
tiellä henaefä ja ustosa koeteldu walosa tietä ja ylltzenwoittamisella tunde, sanoden: Rngo, sinä halajat romutw, joka saKmVes on, ja ilmoitar salatun nm«
fuuden minulte/ Psal. gt: 8.
Suurin

osa ihmisistä tahtowat Chrifiillifhden sisällisen luonnon

olewan

pt-

mänä tietämättsmydenä k,>ko elämän ajan, ja yhtenä hengettömänä wtdollisen
.orjudesa nmkawaisena tilana, niin ettei he ensingän
mistä mnclestä ja
Ojaturesta Jumala olis beitä wastan, ja kuingn he eläwästi hengeK ja ustosa
tundifit Jumalan. Tämän tahtomisen epäuston tilan kansia ja myötä seura, ja
sn yhdistettynä Jumalan wihg ja rangaistus ja walitus>. ajalltsesti, hengellisejonga Jumala tietä anda, sanoden: N?oi niirH, jorra tahsti ja
towae olla satanlt Hen-an edesa, ja peitcä alwo-icllzlens, ja cekons pimeydefä pi«
täv ja sanowae' Rukasta meivnn näke? eli kuka wnde meitä? Es, 29: l,?. Kosta
Pyhä Raamattu waatr käändpmistä ja Jumalan hengellistä tunyW, ler. 23:3.
Hes 18-. F2. Joel. 2: 12 Psal.
Pct. Z: 18. niin he mielelläns jättäisit
käändymisen muutamin kplnläkistoisin Herra H?rra hm,r«mistn, Matth. 7: 21.
M Jumalan tunVemisen uiuittamin paljain puostawillisin tietoihin, joka on perrekitten usto, Jak. 3: lg. Kadotetut lienget myös Jumalan sanasta tistäwät,
Ohden wlmhllrstan Jumalan olewan.,
on Jumalan armon osMsns ko-3s
<

i.
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että he itze
ko suruttomuden elinajan ja ijankaikkiscsti kätkettynä, siitä syystä,
tahtomat pyspä pimeydesä pois Jumalan'tunnosta. Sisällisin syy tähän on syn<

Niin tauwan kuln synnin rakkaus heidän tpkönäns pysy rikkomattomana, niin ei ho saa wastausta, ehkä he paljon rukoilisit, eikä tietoa
ebkä he kuinaa sen perän järjel,
Jumalan salaisista mielestä heitäns mafian, ceidäi,
ja teidän Jumalanne toinen
eroitta
pahudenlle
läns koperoitzisit: Teidän
pois
toisestansa; )a teidän syndinne kärkewät
hänen kaswonsa teildä, niin ettei
reirä kuulla, Esi 59: 2.
nin rakkaus.

Wähembi osa ihmisistä etziwät Jumalala euämmän ledelmisä ja maikulurisa, kuin itze andajan ratkaudesa ja mielesä heitcins wastan. Näildä on se oi,
kia Humalan ja Wapahtajan tundeminen salattuna; ja kosta ne ilmeiset hedelmät ja tunduwaiset makuturet kätketään, niin he myös luulemat Jumalan armon ja ystäwyden kadonnen; sillä he rakendawat ustons enämmän lahjaan, ja
tutkimat sen hymyttä enämmän, kuin andajan pohjatöin da ja sulasta armosta
ja laupiudesta ilmoitettua rakkautta, ja lupausten wahmutta ja pysymäispttä;
rakasta uston päämaalia lEsusta, ja turmalsentähden he niin wähän woiwat
ja
händä,
Ebr. t2: 2.
tuta Jumalala hänen töistäns, jota Jumala
la kanoa
sydämellisesti
ja
sitä ikäwöitze, että ihmiset uffon kauttarkoitta ihmisten kansia,
jota nyt Dawid tarkoitta, sanoden:
rakastaman,
ja
ta oppisit hänen tundeman
Rayo, sinä halajat totuutta, joka salaudes on; sinä ilmoirat salailen nmsimden
minulle, nimittäin: Että minä ustosa saan tuta sinua.
Ne kuin enämmin pyrkiwät suloisen tundemisen perään närisemisessa, kuin
sydändäns; ja Jumala ei kuitengan
itze Jumalahan ja lEsuxehen ripustamat
orjallisia;
näin käy se rieska lapsille, Es 40:
sangen
Stä anna, niin he tulemat
M. ja

se

on

merkillisesti

tä saarnaa?

se

totuuden wiisaus, josta Dawid esipuhesa puhu, josta Propheta
Nenelle hän siis opetta wiisaucra? Vencngä hän anda ymmävwierotetcujn rieskasta, eroiretmin nisistä, Es. 23: 9.

sano:

Evangelium, Luk.

Jumalan

2:

42. loppuu

asti.

Tutkistelemus.
totuuden wlljautta katkemisisä labioja ans
dgjan tundemtstxl.

I. Rmnya Jumalan wiisaus kätke lahjat?
11. Uttä hän lahjaiu kätkemisellä ilmoitta andajay,

Cdch

z. Sunnundaina Loppiaisesta.

M

Edellinen Osa>
Nwnga Jumalan roiisaus kätke lahjat?
z) Jumalan wiisaus ja oikeus kätke luullun uffon ja petollisen-turman
labjan MwalattomUda, filtotn, koffa hän hänen pyhydensä jälken ei anna phtätän palawutta ja harttautta sille kuollelle itze tehdylle uffolle, jota kuitengin
jumalattomat usein paljon rukoilemisella soisit saawans,; mutta ettei jumalattomat sitä harttaudcn lahja, niinkuin multakin annon tawaroita, suuremmaxi
rohkeudet, pahutteen wedäisi, niin soli se Jumalan olennollista armon luon.
non pyhpttä wastan, että jakaa heille jotain hengellisiä hpwä: iLi kiilaus tule
häjyyn sielun, ja n asi: siinä rmlnnsa/ joka ftnniu ala annettu ou° Wiis. i: 4.
Ei Jumala kätke yrin armo-lahjojans heildä niinmuodon, ettei sowt heiccä pär<
lyjä sioille, ja M kuin pyhä on koirille/ Matth. 7:6. Waan Jumala pyytä
myös tphjäri tehdä koko sitä turha luuloa, N'in Ke ustosta itzellens tekemät
luonnollGlla omilla woimillanfa; M Jumala teke lain angarain nuhdettein,
kuritusten ja soimausten kautta omasa iunnofa, Es. 28: 19. niin myös kaikkinaisten ruumilliften kuritusten ja waiwain kautta, jotka niinkuin rae-sade pyytämät nmahan kukista määrät sekä warjelMt että nojauM; josta Jumala näin
Nii» pirä rakct karkottaman pois wäärän-turwan, ja weden picä wiesano:
,na>: tucu pois että teidän liirtonne kuoleman kansia pitä cyhjäM tuleman, ja
teidän sowindonne helwerin kansia ei pidä wahwa oleman, Es. 28: 17, 13. Jumalan täyty heidän epäustonsa ja pahudensa täbden, olla kokonansa eroitettuna jumalattomista armo-lahjains kansia, ettei Jumala koffan saa Ma osotta
hellle puhutäwäiM armo. töitä, joidenga kautta tila walmistetais armon hedellmllel joita Jumala sois tehdä, ja lahjoitta ihmisille. Tästä Jumalan täytnmisesta olcnmn erinänsä jumalattomista tule se, ettei he ensingän tunne niitä armon merkejä, kuin
lHsnäolemisen kansia owat yhdistetyt uffowaisten
sieluisa, eikä myös kaipa, ikäwöitze ja etzi likenchätä lähestymistä Jumalan kanssa. Tämän tähden kaikki kantzapuhet, neuwot ja tutkinnot lEsuMa, Luk.
24: 14. omat heille oudot ja pilkan alaiset, niinkuin jotakin outoa tapahduis
Chrtstikunnasa Jumalan on täytynyt erkandua heistä niinkauwas, ettei he enä
«edä mitän henaen mielen jälken Jumalasta, armosta, hengestä, uudesta luonnosta, autuudesta ja taiwallisefia mielestä, josta Raamattu sano: Herärkäc hur«
iraiil, ja älkät syndiä tehkö.; sillä ei muutamat Jumalasta mitan tiedä, häpiäxi
mma teille näitä janon, 1 Cor. 1Z: 34- Ecre tiedä, kenenga hengen te olette',
9:35. Jumalattomain eroitettua tila armosta, Jumala osittain walitta
yetdän onnettoman ja kadottawaisen
surkeudensa tähden, kuin joka
räpays heldän päänsä päälle rippu, sanoden: Moi heitä, kosta minä silmän
luo«
heistä
Vuu, Hos. 9:12. osittain lEsus ylisiä taiwallisen Isäns oikeutta, joka ei anna
L
nii<

I.
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niiden kaikkein wusaimmaingan luonnollisiein, ensingän käsittä ja ymmärtä taiwallisia armon tawaroita ja lahjoja, sanoden: Minä kiitän sinua Isä, raiwan
ja maan Herra, ettäs olet kätrenyt nämäc wiisailda ja toimellisilda, ja ilmoir<
tanur ne pienille. Tosin Isä, sillä niin oli sinun hyroä tahtos, Matth. 11: 2g, 26.

Jumalan wiisaus lahjat ensimmäisesi! parannuzesa syndiseldZ,
hcräjä
synnin
unesta, niinmuodon: Jumala pitä hänen Evangelimninsa
joka
ja
hywpden
kirkkauden
lEsus itze on se kalsalasa heildä, jofa Evangeliumisa
iyens
paras
ränäpäiwänä
kätketty
tawara lEsus kärki
rvanhenlinildans
lein
rempelisä Tämän lahjan kätkeminen ensimmäisesä parannuren alusa, näky ta,
pahtuwan monenkaldaisten syiden tähden yhteisesti; waan ninomattain sentähden: että Herra satamisen ajalla ja alla sais malmista sielun yhteen sangen nöyrptcttyyn kallina ja pyhänä pitämiseen lEsusta ja kaikkia hänen hywiä töitänsä, kosta ne autuallisna hetkenä ja otollisna päiwänä, wirwottawaisesa, runsamitasa kerran ilmottetan, jona he saawat ammunda wcnä ilolla
sa ja tutusa
lähteistä,
autuuden
Es. 12: 3 Maista ja kayoa kuinka suloinen -Hcn-a on, Pf.
Sillä
Jumalan sydän on niin tutkimatiomasti rakas, että se hali?
34: 9.
piudesta, errä hän kaiketi armahra, sano Herra sinun armahcajas, ler. 31: 20,
ja että kylläisefti Herra pian annaisi armonsa lahjat; mutta ihmisen unlwttamistn tähden täyty salata, joka kosta ihminen pian sais, pian jällensä tuhlais.
Armo lahjain sataminen tarkoilta sielun kimittämistä andajahan, ncm nipos että armon kalleus ja vvhyys sitä enämmin sieluja tutuit tulisi Koettelemus 0sotta, että monet halulliset sielut saawat kauwan aika (ei kuiteng.an wuosikaufla, ellei he muutoin kaiwa itziäns lain Ma) etziä armon wisieyttä, ennen kuin
Jumalan wiisaus näke heitä soweliari lukiyemistn armolla lahjoitetta, sekä taitaman että tahtoman wastanotta ja kätkeä lakkamata Evangeliumin hymyttä;
sen päälle juuri ensimmäisesä parannurefa. Jumalan jaarmo kaswoin
satamiset
rikois synnin rakkauwaiwari tulemat, että Jumala niiden alla suuttttaifi
den, että annon tawarat Evangeliumin hywydcn ilmandumisefa tarkammin ja
wimmmin kutketälsin, ja loppuun asti suurimbana tawarana pidctaisin, ja siitä eletäisin ijankaikkiseen elämään, siis
Jumala: Minä tahdon koetella sinua murra ei niinkuin hopiara; mutta minä teen sinun rvatituri murhen pätzi,
sä, Es. 43: 10. että armo lEsuresa -kallina pideläisin.
2) Kätke

sano

Jumalan wiisaus lahjans, hänen armo tnnd?misens armoitetuilNe
on armon järjeftmomatoin hywyys
belkezi.
kautta,
cdcsl
u'e
saattanut ofallisuNaisien walmiftawaisten waikutusten
sil refc
tecn jck nautindohon hänen alinomaista rakkaudtnsa woima uffosa, ja myös
kaittl, lEsurelda ansaitutta hywiä töitä omistamistlla itzeffensä sowittaman, ne
ei tahdo kostan olla,, tätä heidän sieluans. rakastajata paitzi ja ilman; Mä he
3)

Kätke

da

owat

gz
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owat jo usein koetellet, että jos he phdengin hetken owat ilman lEsusta, nUn
murhe ja tuffa täyttä heidän sodämens, niinkuin he weisawat: Ilman lEsust
tulen hukkan, ilman armo liLsuxen, sydän saa ahdistunen, Wirs. kirj IZ4: 2.
Mutta ehkä se niin on, ettei armon lapset taida yhtMn hetkeä olla ilman
lEsusta, niin sala Jumalan wiisaus usein lEsunen lahjat pyhäin syiden tähden lapsildansa. Se turwallinen ja uffon tuttawa rukounen Pyhäldä Hengeldä kehoitettu ja rohwaistu lähettäminen Jumalan tygö, näky kuin ei sillä enä
olis haminata, johon se heittä hänen anksurins. Se lapsillinen hengesä tottu.
nut turwa näky niinkuin koperoitzcwan pohjatoinda awuttomutta. Se Pyhätpä Hengeldä ylöspitämisen tukeminen, näky seisattanen woimattomaan kylmyt,
teen. Se kirkas uffon walkeus näyttä muuttunen järjen tietämättömään haluttomani hämäräni. Se palama rakkauden kiindeys menestymättömäni rippu.
miseni; jonga tähden se autuallinen Zion sano: Herra hyljäis minun. Herra
unhotti minun. Mutta kuinga wähän Jumala unhotta, wasta hän kohta: Un»
horcako waimo lapsukaisensa, niin ettei hän armahda kohtnns poika? Ia wa'k<
ka hän unhohdais, niin en min» kuirenZan sinua unhohda. Rayo, kasini olen
minä sinun pyäldänyc, Es. 49: 14,
16. Ebr. 13: Z. Dl suingan minä luoengä
sinua,
hyljä
ikänäns
sinusta,
zvn
Jos 1:5.
i.

Jälkimäinen Osa.
Että Jumala !ah'ain kätkennsellä ilmoitta andajan. lEsunen wanhemmat
kadotit lEsuz-en templisä, ja etzeit händä endisisä tawallisisa paikoisa, sukulai,
siens ja tuttawainsa tykönä, ja ei iöytänet händä siellä. Kuinga hpwin lEsus wiisaudens ilmei tuotta, lastensa korjanusesa, endisten tuttuin ja tawallisten

liikutujlen salamisclla, että uffo itze andajata ja liikutusten alkua ja lähdettä
etzeis, ja tulis phteen kiindiän yhdistyneen hänen kansians; se on kyssä hänen
tottumattomille lapsillens murhetta luomainen, sillä ei he tahdois rieska uffon
lamoista lakata, waan jos he andawat sen alla itzens totutta ustosa, ja ei tundemisesa, etzimän labjain andajata Jumalala lEsuxesa, niin he hawaita saa.

wat Jumalan terwelliset, paremmat ja autuallisemmat
lastensa hywäni
ja enämmin perustunen,
Jumala itze näyttä, sanoden: Minun ajatureln,
ei ole teidän ajarurenne; ja teidän tienne, ei ole minun tieni, sano Herra; waan
niin paljo korrembi kuin taiwas on maasta, niin on minun tieni korkeimat rei«
t>än teitänne, ja minun ajanyeni teidän ajarunianne Es. 55: 8, 9- Minä tahs
don johdarta soket sitä tietä, jota ei he tiedä; minä wien heitä niitä polkuja,
joita ei he tunne: minä teen heille pimeyden walkendexi, ja kolian
tasaiseni näitä
tahdon minä heille cehda, ja en hyhä heitä, E5.42:16 Ne autuuden tien affelet, kuin
uffon kautta harjoitetan, owat alkaneille ja tottumattomille Cbristityille ensin
sangen oudot, waan ne Herra itze walkeudeni saatta, armon wilausten, makeu-

sen

L
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den fa liikutusten muuttamisesa nstoxi; ainoastans kuin sielu sitte pitä uffon
kilwoitusta, ettei hän tämän muutoxen tähden epäile, waan anda sen muutta
uffon pppnnöixi, teoxi ja pyrkimisen, ehkä hän ei mitän erinomaista hawaitzist.
Wapabtaja kntzu hawaitzemisen plönpaldista liikutusta, näkemiseni; ja että ne
vwat autnat, jotka ilman sitä «Kotvat, sano hän: Aumat owar ne, jotka ei
näe, ja kuitenZin uhkowar, loh. 20: 29.
1) Jumalan wiisaus lahjains kätkemisellä, ei ainoastans istuta uffosa
zdeskäpmän hänen iye
andajan lEsuxcn, ja
Ebr 4: 16,
päälle;
ja
lahjain
päälle,
kautta
ei
waan sielu saa tilan
lunmlan
lEsuz-en
oppia andaman liikutusten lahjat seurata uffon peräs, jos niitä liikutnxia hpw.äxi nähdän Jumalan wiisaudesa annetta. Täsä lEsus itzens ilmoitta, niin
fuuresa wakuturcsa, kuin sielu uffoakkin woi ja taita, josta. lEsus sano Päämiehelle: Nnnkuins nfloit, niin sinulle tapahtukon, Matth. 8: IF. Niin wilpitöin kuin uffon kilmoitus on andajan lEsuxen itze omistamisesa, niin täysinäi->
nen, wilpitöin, Mäwellinen ja likinen on uffon kantzapuhe lEsuren kansia,
johon perustus on laskettu sen ensimäissn rakkauden fytyttämifesä; sen totutetun hengen sulattawaisesa harttcmdesa; jonga Jumala aiwan monella tpöläisydellä on saanut sielun spVämesä synnyttä, jona sielun pakahtuwainen rakkauden tunnustus on: Sydämestä
rakastan sinua Herra, Ps. zz: 2. ja kaikki,
ne liikutuit kuin siinä fenrawat, ei ole wetämisten ja totuttamisten työt, waan
rakkauden kiinittämffen kädet itze andajan alkuun lEfuxesa Jumalahan.
2) Jumalan wiisaus lahjams kätkemisellä, faatta lapsensa tarkamin tutkiman kaikkein liikutusten, ebesottamisten, puheitten ja töiden sekä alkua että
tarkvituM, jos ns tulemat lumalalda, jaMenfä wiewät, ja lEsuren rakkauden hallituresta tulemat uffon tiimttämifM, Jumalahan. Sen kautta estä
Jumalan wiisaus oman rakkauden nojamiset, joka tahto armon töistä jotakin
omalle tardollcns ja foweljaisudellens tygölukea, ja wte Mun kaikkein omaisuttensa kansia Jumalahan takaisin, josta ns tulletkin owat, jona taittan todista:
Teidän elämänne on kätketty Christuxen kanssa lumalafa, Col. 3: 3. Tämän
teke Jumala, ettei oma hengi sais h«lwenha aemvn töitä ja kohistulta sydändä, itzestsns jotakin luuleman, josta Jumala waroitta: Aartcakar teidän hen,
Zeänne, Malach. 2: 13, iK Ia ettei sielut waellais ennen saadun «Maistun
tiedon jälkcn nojaten endisten koetusten päälle, ja harjoittain endistsn uffon taPain jälken, ilman nyt olewata nautindoa lEsuren osMisuben woimasta uffosa, josa eteenotetaisin monw affeletta, kuin e 4 lEsus waikuttanut ole, ja lEsus. slis pois seurasta, niinkuin hän oli pois seurasta, hänen wanhembansa
Aaewaisa pois Jerusalemista, josta Evangelista sano: Ia polkaincn IW,s iäi
lerMmnn. Lapsilla oli wavaus kulkea jonumntumman kansia wanhemista;
siis
84
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Joseph luuli lEsllM ollen Marian kansia, ja Maria luuli hänen ollen
fns
Josephin'kansia, sillä miehet ia waimot myös waclsit erinäistsä seurasa kotia.

IMsus kätki

iyens, ja jäi teMplin.

Rakas Chnstitty! älä jätä lEsuM kangas oloa ja tarkka katzomista, kuinga muodon lEsus on ustos päämaaii kaikisa tarkoitHisas ja menoisas, puheija waelluresas, ja ei omat tarkoitures, ettes hawaitzemata kadotais lEsusta,
sas
ja hänellä olis syy lpmmvtta itziäns, ja
tulisit tietämättömäni armon
läsnäolelnisesta; älä rohkene ocra etees, jota ei Christus sinusa waikuta, Rom.
15: 18. jos muutoin tahdot nautita lahjan andajan ystäwpttä, lemmettä, ylösPitämistä ja kätkemistä autuuteen uston kautta, 1 Pet. l: F.
3) Ilmoitta Jumalan wiisaus lahjain andajan lahjain salamisella, wälttämättömytzen, sen usein hittaudelda waiwatun tilan, kehoittaln Jumalan lapsia
harttambaan lEsuresta waarinpitämisten, wafiauutisella etzimisellä, samanlaatuisilla wireydenja nöyrillä harjoituMa, kuin he ensingin käändymisen alusia
lEsuren etzeit löysit, ja pidit hengesä kansiakäymistä hänen kansians, jota
lEsus pyytä ylöskehoitta penseybelda waiwatuita, sanoden: Muista mistäs
poislangeisit, ja tee parannus, ja ree niitä ensimäistä töitä, Ilm. 2: Z. lEsuM wanhemmat hawaitzit ehto helperisä, ettei lEsus ollukkan seurasa; alwoit
eyimän händä sukulaistensa ja tuttawains stas, ja ei he händä siellä toycänec;
palaisit niiu takaperin Jerusalemin, händä enimään. Takaisin Mennesäns, oli
heillä epäilematä hätäinen ikäwys, ynnä epäilewäiset ihmilliset ajaturet, jos
heidän piti händä löytämän, eli ei; joka saatti heille kiirummat jalat, nähdätensä, jos lEsus olis siellä.
.

sielu! Zos lEfuz'sn lahjain salamlnen anda sinulle uurakkauden petän; niin kiiruhda, ehkä ensisti su.
ensimäistn
harrasta
ja
pelwolla,
lakkamattomalla kerjämistllä
lEsusta etzimän
Ma
hcknen armonsa uudistusta kaikesa tilasas; se on oikian hurstan wastauutisen he,
rämisen, 1 Cor. 1Z: 34. tapa, luondo ja käytös; sillä kusa sn joku, jos hän
lsnge, joka ei jallens Mielelläns nouse? Ruja on joku, joka käy eMisä, eikö
hän mielelläns jällens oMalle tielle tule? Jet. 8: 4.

Armosa

den tilan,

rippuwa

lohbatta ja ilmoltta Jumala
sen F
fansiakäymiseU ustowaisten kansia,
.

lahjain kätkemlsellä,

lEsuren alinomat-

lEsuren lupaus täytetän: Raizo!
tmnä olen teidän kansianne jokapäiroä inailman loppuun asti, Matth 28: 20.
O! yhtä suurta hpwä! Lahjansa lEsus kätkö, ja tUle itze sian. Autuas sielu, jolla on se uskon luonbo ja woima, että hän uskon palawudella taita
luoda lEsuren tygöns asuman, ja lEsus sitä wastan myötänsä tuo kaiken siu.
SZ
naujona

se

i.
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nauren, woiton, lohvutuxen, rauhan ja wirwoituxen, hengellisen elämän iloisen wahwistureri. Siitä tule Evangeliumillisten Chrisiittyin lewollinen mieli,
josta koetus weisa: Buiil on lEsus sydämejan, niin on minull ilo suur, joka
sielun räycrä juur, lohdutusta minull lisä, suru s, murhes ainian, lEsus nnuun
rawaran, Wirs kirj. 134: 3- lEsuren olemisesta ja pysymisestä lastensa kanZa,
rukoilemat he aina joka aika, ja saamat myös hawaita hänen läsnä olonsa,
niinkuin Opetuslapsista ja lEsuMa kuulu: Ole meidän kanssamme, Mä ehto
jouru, )a päiwä on lastenur: ja hän meni heidän kanstans, Luk. 24: 29.

Päätös,
Se on.kirjoitettu prophetaisa: heidän picä kaikki lumalalda opetstuxi tu,
leman, loh. 6: 46. Oli se wastaus, kuin lEsus mumen andoi ludalaisille,
lumaluden, ja seuramaiksti kaikki luma<
kosta he tahdoit kieldä Vapahtajan
lälliset omaisuden woimat ja työr; joka mastaus nyt wielä sopi kaikille, kuin
tahtomat epäilyrehen wetää Jumalan Hengen töitä, ja luulemat: Joko,heidän
kuollu ustons pita kelpaman Jumalalle; eli, ettei kencngän tykönä taita pa,
rembata ustoa waikutettaa, fuin se itze tehty kuollu luulo on, Sen sano nyt
päälle, että kaikki annaisit kukista turhan luulon la berättä elämän
lEsus
uston, että paitzi sitä waikuttawaista ustoa on mahdoroin kelrpaca Junmlalle,
Ebr. 11: 6-

sen

Ne hengellisildä liikuturilda, ja monessa wetäwällä armon työllä lumalaletzityt,
da
mahtawat olla wakutetut siitä, että Herran liikutusten tuntzemiset,
pyytämät ustoa herätellä ilnnisen sielusa. nimittäin sitä ustoa, kuin itze Herran
käsittä ja tundea Mytä ylitzenmoittamifella Jumalan osallisudesta, ja sano: M
minä päästä sinua, ennen kuius siunar mjnua, 1 Mos 32: Z6.
Niiden tykönä, jotka ei enä ikäwöitze muiden liikutusten hedelmitä, kuin
niitä uston myötä seuramaisia, uston olennosa asumaisia, ja rakkauden kautta
kunittämäisiH itze Jumalahan; andakon armias Jumala sen maikuttawaisen u«
pysyä, lisändyä ja kaikista hämärässisydeistä peraturi tulla, että he
sscn tallellalopun
ijankaikkistn elämän, 1 Pet. 1: 9. Tee se! Sinä suuri ja aisaisir uston
noa uffon alkaja ja päättäjä, Amen.

2.
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fiirä wedestä
ivaan

hänelle annan, ei hän jano ijankaikkisesti;
annan, tule hänesä sen weden lähreri,
elämään Se armeliaisudesta ja laupiudesta muuttu,

juo,

kuin minä

west, jonga nunä hänelle
seijankaikkiseen

kuohu
matoin kallis Taiwallinen Wälimies, MctziaS ja koko mailman Wapahtaja
hänen lohdullisen armonsa jakamisesta, niitä
Herra lEfus Christus, makuutta
armon perään janomiseen ylöshcräneitä syndisiä, piinans ja kuolemans osalli»
kosta se armo
sudesta. Kosta he totisesti siitä osan saada tabtowat; ja että,
myös
on Jumalan
elämästä,
nautitaan,
ijankaikkliesta
ja
tuotta
osan
hänesä
joka

puolelda woimallinen kätkemään nautitzioita ijankaikkiseen elämään. Joka siis
anda itzens ylösherättä wilpittömästi armoa ja sondein andez-i saamista etzimihän löytä hengellisen janonsa sammuttamisen ja siesellä janomaan
lua wahwistawan kuolemattoman rawinnon, joka ulottu ijankaikkiseen elämään.
Siitä autuallisesta armon saamisesta makuutta lEsus Samarian waimoa, ja
pnnä hänen kansians kaikkia hengellisiä ustosa janowaisia: Joka siicä wedestä
M, kuin minä hänelle aunan, ei hän jano ijankaikkisesti; waan se wesi, ionga
minä hänelle annan, culs hänesä sen weden lähceri, joka kuohu ijankaikkiseen
elämään, loh. 4: 14.

Losta Jumala mailman luomisen alusa oli edestuonut sen maan kappalen,
joka ei wielä ollut hedelmällinen, eikä sitä maata wilieljöitä luotu ollut; ei
myös auringota wielä ollut sitä maata walaisemaan; niin Raamattu
Jumalan Hengi lilkui wcrren päällä, 1 Mos. 1:3. ' Jolla merkitän Pyhän Hengen taiwallinen woima, selittämään maata ja wettä toinen toisestansa, ja mpös
niille hedelmälliset'omaisudct, josta.Dawiv, kosta hän erinomaisesa tundcmisesa hawaitzi Pyhän Hengen wmkuttawat hedelmät sielusans, niin hänen

sano:

harttalidens ulidistui puhumaan Pyhän Hengen woimasta ensimäisesa luomiseSinä ulo«lähet'>t unun He,:gcs, niin ne luoduxi mlewac; ja sinä uudistat
maan muodon, Ps 104: zo.

si»:

Jumalan wiisaus hhwäp löysi Kaikkiwaldiaisudesans luoda maan siiheen

se tainut olla hedelmällinen ilman wettä, ilma ja auringota;
josta hengellä lahjoitetut että hengettömät kaswawat ja ylöspidetään. Mutta
ibmifen sielu kaikkein kallein, jongatäbden kaikki muut kappalet luodut owat
ihmisen hallita ja nautita, Apostolin sanan jälken: Raikki owar ceidän' 1 Cor.
Z: 22. Se sama kallis sielu, joka synnin langemisesa kadotti sen myötä luodun
Jumalan pyhyden ja elämän Hengen, tarwitze nyt hengellisesti eläwäxi saatetta
sen kuolleesta tilastans sainan Pybän Hengen
kautta, niinkuin wälttämätöin sekä uston herättämiseen että ijankaittisen elämän saamiseen. Ia
eläwäri
luondoon, ettei

se

se

saat-
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wastanudesti syndymistsä, jota paitzi ei yMän taws au»
2.

88

saattaminen

tapahtu

ruan' tulla, loh. Z: 3.

Nilnmuodon tarwitan sama Hcngi, kuin liikumisellans weltein päällä saat-»
ti maan hcdelmöitzemaän, wielä plönluonnollisella ja Taiwallisella waikuttami.
Hengen harttaudesta, joka muutoin luosella saattaman ihmisen sielun
non turmeluresta on halutoill), että hän taidais nautita lEsuren armoa uffon
esipuhesa: Joka juo
wahwistuxcxi ja tjankaikkiseri elämän, josta lEsus
siira weyestä, kuin niinä häileUe annan, ei hän )ano ijaukajkkisesli.

sano

lEsuren kallin ansion kautta lahjoitetut Pyhän Hengen hedelmät ja'waisiis se wesi, joka sielun puhdista ja rawitze oengesä. O!'jos kallisti ostetut taidaisit tulla oikiasa parannuteja elämän lähten lEsuxen tygö,
ammundaman armon werrä auruuden lähteistä ilolla. Es. 12: z. Toiwotettawa
on, että monet hengellistä nälkä ja janoa kärsiwäiset sielut tulisit heikkoudens
näändymisesä, niinkuin he taitawat ja woiwat vMkertaisölla rukourellans, ja
wuodataisit kaikki sydämens pyynnöt, lEsuren armo lupausten ja rakkaan sydämen tygö; lEsuren rakkaan kuhmuisen jälken: Tule mimm ystäwälu, Kork.

kuturet, owat

joilla ei ole raha,
w. 7: 11. la, kaikki jauorvaiset tulkat werren tygö,
syökät;
ja
ja
ilman hmnata wii,
tulkat, ostakac
rulkac, ostakat ilniau rahara,
ja
näändpmiscns
rieska, Es. 53: 1. että he
na
ohesa laffisit itzensä uston halusa,
lEsuzen eteen Sanlarian waimon kantza, sanoden: Herrg anna minulle iM
zvettä, erren nnnä janoisi, loh. 4: 53.

EvlMgelium, loh.

2: 1-12,

Tutkistelemus.

armo ihmettä murhm lohdutuxexi muuttamisesi
I. Sitä uiurhetta, joka talttaan muutta lohduturen.
!l. liLsuxsn armo ihmettä murhen lohdutUMi muuttamisesi^.

Edellinen Osa.
mm-hetta, joka taittaan muutta lohdutureri. Sille suurelle ia kaikki
waldialle ihmetten tekiälle lEsurelle kelpais, että läsnä olla Canaan häisä, että ihme työllänsä weden wiinari muuttamisesa,osotta hänensä ollen totisen Jumalan, joka
taita muutta sen luonnon järjestynen, kuin hän itze asettanut oli; hän wielä
"

woi, taitaja tahto, stnnmcheyjoks on lulttalsuyMm jällen,jkum saatrq karumi,

stß
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autuuderi, jota ei kengän kadu, 2 Cor. 7: 10. muutta
niinkuin ei kaikki murhet ole Jumalalle mielulliset, ja niinmuodon ei
wmkutetut, eikä taitta sen wapaan armon jälken muutta lohd»tuneni,
sppstä asetamme meidän tutkindomme katzomaan sitä murhetta, joka
muutta lohdutuxefi, joka on:

Mutta

häneM

niin me

taittaa»

murhe Mannurcsa, joka tule ihmisen omaantundoon lu-pyhästä
laista, silloin kuin Pyhä Hengi saa seisatta syndisen synnin juo»
malan
pistä kadotuin lawialla tiellä, ja ylöshevärcä hänen sunnin unesa makamisii
sta, ja nouseman kuolleista., niin Christus händä walaise, Eph. s'. 14 näkemän
ja tundeman päällensä rippuwan Jumalan wihan, lain kirouren, helwetin ja
kuoleman pelwon woimat; joista tundemisista hänen sielunsa täytetään tuffallisella murhella synnin tähden, joka hänen näky upottaman suurimbaan miheljäispteen, ja maati händä surullisella sielulla huutamaan apua, sanoden: Iu«
niala aura minua; silla wedec käywär haman minun sieluni asti Minä wajon
fywään wuraan, josa ei pohjaa ole: minä olen tullut sywiin wesiin, ja wirta
1) Kalumuren

«potta

minun, Pf. 69:
Tule

se

2,

3.

murhe, joka taittan muutta lohdutuneni,

sisällisestä ahdistuen
tustasta sielusa. Hengen ahdistus sieluja tapahtu käändpneille ja armoitetuille
sieluille. Ahdistus ihmisen sielusa, on se kaikkein kowin ja katkerin Pyhän
Hengen ihmisen hengellistä hpwää tarkoittawainen ja edesauttama nuhde, Joy.
16: s. waan ennen kuin ihminen sen saa ymmärtä, että abdistuMa niin suurta hyödytystä tarkoitetan, niin hän ahdistunen parhallans päälle seisomisesa saa
tuta monoa murhetta siclusans, niin että hänen täyty tunnusta: Minun sydämeni murhet owat moninaiftr; wie siis minua ulos minun tussistani, Ps 25: 17.
Ahdistunen päälle seisomisesi ei ole Jumala kuulemanansa syndistH, waan näku Jumala mastawam, niinkuin lEsus Evangeliumisa wastais ruumillista Äitiänsä: L>! waimo, mitä on ininun sinun kantzas. Ahdistuxesa Jumala lisä
murhetta itzensä komani näyttämisellä, kahden syyn tähden, ensisti: Uffon uu,
disiamisen tähden, koffa sen armosta ylössytytetyn uffon palawus, wastauutiselda uneliaisudelda saamutetaan ja rupea himenemään, niin Herran Hengen
nuhde tuffalla anda sille wielä sielusa olemalle uffon kipinälle tilan, rumeta
mastauudesti ulosharjoittamaan woimiansa, eroittamisexi luuloja ja kiinittämiseri onustamista, Toisexi: Saatta ahdistunen murhe ne uudet synnin wiettelpzet kauhistawaiseri spndiselle, ja niinmuodon ahdistunen helle Christityille perr<
rai?.istni, niinkuin Propheta sano: Silloin Herra pese Zionin tytärten saastaisil»
den, ja wirutta Jerusalemin weren rviar hänestä pois, puomitzewall
pVlrfa,
wan Hengen ksutta, Es. 4: 4.
-2)

><,

Z) Tu-

M

2.
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Jumalan

lapsille murhetta, pilkan ja wainon kantta wailmalda
ja muuttumattonnlda ihmisildä epäustosMs. Mailma lisä In malan lasten mur,
mmillH, pahoilta päätHZillä, walhella ja nauhetta: nyt pilkan'ja
Ryt
rulla
huuta mailmN heidän paramnrxensa ulkokullaisudelix heidän ustonfa itze oteturi luulon; heidän työnsä kelpamattomiri; heidän Jumalansa palweluren teko pyhydexi; heidän rakkaudenfa fyndisezi; heidän poiskieldämisens
joista Hengi sano: -Hewän kurkkunsa on awojoin hauta; hei.
pettäwär:,
kyytäl.'men myrkky on h«d«n kielOWs alta, Rom.
be
dän kielillmna
tapsilla
on machetta itzestäns ja tilansa oikiasta laatui3: IZ. Jos Jumalan
ja
mielen
kaldaisndcsta;
Jumalan
niin lisä mailma heille tuffa ja susudesta
rua pilkkansa, kautta, joka aina on todistus sielun wihollisen lnondoisudesta, heittämisellä kiwe kuorman päälle, ja että kerran armotsin duomio pirä hänm
päällensä tuleman, jvka ei lanpiurca, tehnyt, lak. 2: 13, Jos Jumalan lapset
Mark. 16:
kä?siwät pilkan murhen, niin e» si heitä
lEsus
ilort,
myös
12.
sen
muutta
Natth» 5:
3) Tule

kiufauren murhe, joka talttaan muutta
Jumalan lapwanhmffap
synnin
ei
tekemisesH
ainoastans
wiafta ja we.
set omat
myös
pyhityxesä
wapahdetui
synnin
niinmuodon
wa.
mallasta,
ja
lasta; waan
paat lEstlrefa,, loh. 3:36. orjudesta; nmtta uudet plosnoAsewaiset synnin hauheille kiusamexi, joka fM plöspitä
ensimmäikutuxet lAlewat »nouda kerta
myös uudella kiwnlla enändä murbetta, että niin
että
katumuren
murhen;
sen
paljon turmellusta pitä mastoin heidän tahtoansa heisä plöskäymän, ja sen sppn
tähden kiusausten kirwoittamisen halufa sanomat: Minä wihchäinen ihminen,.
Ma päästä, minun rästä kuoleman ruumista,, Rom. 7' 24 Niitä kwsanren murheita on atatt tarjona, erinoWattain, jos uffon elämä ja rauha on wielä htik.
3b ja ilman riemullista woittoa kaikisa, niin kiusauret owat kylläkin alinomai-

lohdutUMt.

4) On

sen

stt ja murhetta lisäwäiset, stihenasti,, että ustowa sielu/lEsmen kärsimän mie«
anda hänens mieluisesti kandamaan ristiä, ja nlosseisomaan kaikHn tutkinnosa,
waiwoja,
niin hän woittn paljon kinsauxia, ja ne nnluttuwat moimatkinaisia
joka
kmtomiri ha«kutuxixi°, josta Apostoli. Jakob todista: Anruas on st mies,
pitä
koeteldu
niin
elämän
kärsi;
hän
kruunun fas»
on,
Mä kosta
hänen
fanz:en
»mn, lak. 1: 12.

Tltotta hengellmen hitaus fa penseys wa)wa fa Mnrhetka uffon tiellä
WaeWMe. Hitaus saa alkunsa hengellisistä synneistä, ja tuotta nnn paljo eNämmin murhetta, kuin että ne tzengellisel spnnit owat sekä salaiset että alinoKa tarina; esimerkixi: Se walaifiu tieto, jonga fpndinen kääuvpmiscn alusa
ilolla ja hartaudella hawaita oleman waikuttawaisen/ taita muuttua paljapääft, ja
puhittäwä waikntus ftiftlta sydämen tahdosa,
zi. Mzen
5)

saa

sen

'

-
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essei syndmen aina nnlltitze Jumalan sana sillä kunmmtlamMa, noyrndellä ja
sn!,
hartaudella kmn ensinqin. koffa lana waikutti käändpmisen; niin hltaud,-,!
p!d.i
tali käsittä hänen. Wiclä-/los ei se armoitettu sielu min tarktaasti
silä
wauba ihmistä ja symn,, tawoia faugittuna. Nom. 8: 12, 13. Christien ristin
tykönä, woin«tsa ja kirwoittamisesa ja puhdistuxesa; niin woimattomus ja bikästttäwät; jotka ei muuta kuin lisäwät murhetta; ellei niin suuri synnin
wimmaus ole händä käsittänyt, että häu jo tyty hitauteensa; siinä tarkoitmesa
joka
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A.

aina mei»
waroitta Apostoli: Vciin poispangamme kaikki kuorma la
hin tcu-Nl!, ja hiraxi teke, ja luostanmue kärsnvällisvden kautta siinä ki!woit«xe<
meidän eteemme pandu on, Ebr. 12: 1 Wielä yfi hengellinen syy hisa,
tauden murbcften on: Hengen tawarain ja lahjain perän pyrkimisen laiminlyö,
minen. Joka ei kätke wisusti saaduja armon edustuxia, ja etzi niiden lahjain
kaswandoa, joisa uffo ja hengellinen elämä owat pysywäiset, se mene takaisin,
ja kadotta saadut tawarat, ja sen kautta tuotta itzellens uutta murhen lisiystä,
joille Apostolin Mhtus tule aina olla muistoja: Noudattakat te parahira lahjo»
za, 1 Cor. 12: Zi^.
6) Syp murhen lisämiseen, joka kuitenkin lohdutuxexi muutta talttaan,
pelko
pyspwäisydestä uffosa Ne moninaiset ja monenkertaiset kombastelemi.
on
set, kuin Taiwan tiellä tapahtumat ajan pituudesa, itzekuldakin autuuden pe«
rään kilwoiteltoilda, tuottamat murbetta, jos ikänä pysywäisys uffosa on mahdollinen. Erinomattain, koffa ei sielu parka witzin tiedä, että jos ja kosta heidän wirbens ja liwistclemisens owat ehdolliset eli heikkoudet; sillä ehdolliset langettamat pois'armon osallisudesta; waan heikkoudet seurawat armon tilasa. Eli, koffa ei he wisiin tiedä, jos heidän kombastelemiftns wähenewät eli enänewät; siinä edellisesa he kaswawat; waan jälkimäiset owat merkit hengellisen elämän kokonansa kadottamiseen. Eli, koffa.ei he tiedä, jos Herra tulo lange,
nustn aikana ja tilasa, taikka siinä ylösrakMsa, niin nämät kysymMt tuottawat paljon murhetta. Tule siis autuutta etziäin alati sydämellens laffeman,
että Herran päiwä on tulewa, niilikliin roaras yöllä, 2 Pet. 3: 10. että he silloin löyttäisin pyhisä menoisa ja jnwalisudesa, niin että fe «doratte ja ikäwöiyerce Jumalan päiwän tulemista, W.ll, 12. 1 Thesi. 5: 2. Mutta lEsus
muutta niiden wilpittömäin murhen lohdutuxexi samalla kaikkiwaldiaisudens ihmettä tekewällä woimalla, jolla hän weden muutti wiinari Galilean Canaan
häisä, josta lEsus rohwaisemisella lupa: Te tuletta murhellisexi, murra teidä/«
mm-henue käättän iloxi, loh. 16: 20.

Jälkimäinen Osa.

lEsuten armo ihmettä murhen lohduturexi mullttamisesa. Ihme lpst
non waldakunnasa saattamat hämmästynen ihmisten tykönä; waan
armon ihmet
M»

herät.

2.
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herättämät ilon, riemun ja lohduturen. Autuas se kuin niin kaikesta sielun
woimasta taita murhesans odotta-lohdutusta, että hän
i) Sielusans saa hawaita uffon herättämisen Evangeliumin lohduttawaisewaan silloinen ja niin
sia kutzumisesta. Armo ei ole murhellisexi saattawainen,
mpös
kengän
Ei
muu pane arwiow
muodon saatta sen nautitziat lohdutetuiri.
jälken
oikein
mielen
murhelliset;
sillä niinkuin nw,
ne
Jumalan
armoon, kuin
hengelliselle
on
nälkäiselle,
niin
anno
murhelliselle
suloinen ja rawisille
ka on
Evangeliumillansa
jota
herättä
lohdullinen,
uffosa nautitzslEsus
tzewaiststi
maan,

fanoden: Syökär minun annani,

ja juokat minun ystawam, ja juopu-

kat, Kork. w. s'. l.

Lohdutta lEsus ahdistettuja, ja muutta heidän murhensa lohdtttuxeri,
ahdistettuin tuffassinen tila muuttu rakkauden Jumalala ja
ja ilman ahdistusta hipu se sywästi turmcldu ihminen
Ennen
lEsusta wastan.
eli uneliaisuteen, taikka mailmallifuteen; ehkä
johongin
wiallisutecn
wähittäin
löptämisen
muuloin
armon
alusa on walpas ja tarkka; sentähden on
moni sielu
hpödplliseri
spndisen kombastelemisten ilmei tuottaminähty
lumalalda
Hhdisius
Eph, 5: 13. Paljo tapahiu ihilmei
on
tule,
kaikki
kuin
walkeus,
se
seri; sillä
ajaturisans, hnomaitzemala;
ja
tpkonä,
hänen
erinomattain
luulofans
misen
tilan
kautta
saa
ihmisen likembä koettelemaan
Jumala
saatta
mutta ahdistunen
3tzenfä, ja niin muodon jättämän sen pahan, ja toisialda fytpttä hänefä rakitze kanstas, ja niin woitta Jumala häkauden kiindiämbään uston
nen antuän päämaalinsa alidisturella, että hän saatta wiat wihattamaz'i, ja
taas kallemmari, fonga tähden todefi tule Jumalan aikomus ahdistu,
«rmonsaRayo,
nnna cahdon koetella sinua, mutta ei niinkuin hopiata; rvaan
«linä teen sinun «»alitun »uurhcn pänisä, Es 48: 10. Niin muodon ehkä ahdistus itzesäns sen witzan kowudesia tuo murhen/ niin sen hpödptps kuitengin
s)

niin muodon, että

tuotta lohtmtMm
3) Muulta lEsus pilWa ja mainosta plostnlewan murhen, lohdutuxeK
Ilman sitä, kuin laki ja spndi ppptäwät hämmendä ja suretta uffon turwalli'
Aitta, RoM 7: 3. Niin wihollinen herättä pilkkajat siinä tarkoituresa, että
ja herättämän peljästyen sille aralle ja tarkkalle uffolle, että
kukistaman turwa ja
wäsyis mielesiäns ja lakkais, Ebr. 12: 3. Mutta se uskolWpödenannais,
linen Vlimpaimen otta osan lastensa waiwoista ja anda käydä sydämellenfä heitän waaransa, ja muutta heidän murhensa mainosta, uston eläwäispden edesauttamiseni, niin että niille sotka Jumalala rakastamat, ynnä kaikki kappalec
parhaxi kaändpwät, niille jotka aiwoitmen jälken kunurut owat, Rom. 8: 38,
lEsus laitta pilkan poiseroittajaxi uneliaisudesta, mailman mielispvestä ja lan-

MMfcffa Milman

rakkauteen;

sentähdm he

Apostolin neuwon jälken pitäwär

sula.
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tietcN/ enä heidän
sulana riemuna, kosta he nzoninaisiiii ktusaurii,: langewat,
i:
listonsa koettelemus roaikurta kärsiwälliftden, lak. 2, 3.
4) Muutta lEsus kiusausten nuolet sekä sen hengellisen sodan ja kilwoituteroittamiseri,
että näyttämisen' sitä waara, josa uffo ja hywä oma tundo
zen
pmn laittaan kadotta heidän autualliscsta kiiniltämisestäns, ellei wisusti walwota saaduin armo tamaram plitzen. Usein anda Jumala niiden tuta teräwiä
kiusauna, jotka owat pcnsiät ujkosa, että be kiusausten ohesa saisit tilan harjoitta ensmmin heidän ustollisuttans, ja likemmin tundisit heidän raadollisu-,
deus; ja myös oppisit tarkammin koetteleman itzens, ja sen kiusatun lEsuren
tykönä etzimän seka puhdistusta alinomaisesta turmeluxen ilkeydestä, että katzo»

man eteens, että armalttajan avu, ylöspidändö ja wärjellus owat aina heidän
päämaalinsa, kosta heille se määrätoin armo on tapahtunut, enei meillä ole se
ylimmäinen flappi, joka ei taida meidän heikkouttamme armahca, waan se kuill
kaikisa kiusatm on/ niinkuin mekin, kuitengin ilman synnicä, Ebr. 4'. IF.
5)

Muutta

lEsus hitauden murhen lohdnttawari

Niin kau«

wan kuin paljas lailisesti waiwawa orjuus on kehoituxen syy hywytteen, niin
wallitze soimawainen hitaus ustoa, ja pitä oman, tunnoll duomion alla, josa
sielun tilasa ci kostan ole- rauha Jumalan kansia, eikä Jumalan rakkauden tundoa. Mutta kosta sondiselle se autuas hetki tapahtu, että hän saa
pua lEsuren sowindoa julistama äändä lilpaunsa kuuleman, loh. 5: 2g. nun
hänen waiwuttawa hitaudensa lEsuxelda muutetaan palawaxi harttauden omisiamisexi lEsuren wanhurstauttawa armoa, ja hänesä syndy yri kuolematoin
rakkaus kiimttämisesä Taiwallifeen hywytteen, niin ettei kengän taida eroica
heitä Jumalan rakkaudesta, joka on lEsuresa Cyristuresa meidän Herralamme,
Rom. 8: 35- Silloin on

lEsus

muuttanut

soimawan

ja

rasittuman hitauden,

rakkauden suloisesti wallitzewaxi lohdutryeri.
6)-Muulta lEsus pysymättompven pelwosta tuleman murhen, pysywäisyperään
pyrkimisen, kosta lEsuren lupaus tule syndiselle oikein woimaA
den
tutuzi, ja saa hawmta täyttämisen lEsuren lupauxesta, joka makuutta heikkojc/
lapsiansa, sanoden: 3ayo, nnnä olen teidän kausianne mailman loppuun asti,

Matth.

Niin he turwaten lEsuxen armolliseen apuun ja ylöspitäwääi»
uston
harrastamisesa juoxewar kärsiwälliftdcn kalltca siinä kilwoiturefa, kuin heidän eteensä pandu on, Ebr. 12: 1. tieten, että Christillisyden
lnondo ja autuuden käsittäminen, maali kaikkein sielun woimain übramisen,
lohon myös Hengi »varoitta: Rllwoicrele hywä uston kilwoitus ja käsitä ijanraikkinen elämä, johonga sinä kllyutNl olet, 1 Tim 6: 12. Niin lEsus kerran
lahjoitta ijäiftn lobduturen taiwasa, Ps. 126: 5. Amcn.
28:

20.

wahwistureen,

M
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3. Cmnnundama Loppiaisesta.
minä olen runxnnur puhuman »ninun -Herrani ka,cha, ehkä minä tomu
ja ruhka o<c'.i -Se bengeNinen ustcn Isä, kaikkein ulkomaisten esikuwa ja
Jumalallisesta laupiuden luonnosta
Patriarcha Abrabam, 01l saanut luinalan
laupiuden
osallisuden woimasta kehkan.
nun suuren tundemisen, elta hän
nui kansiakärsiwällistiteen ja inhimilliseen armcliaisuteen Sodoman ja Gomorr.,n kaupungein ylitze, niiden hirmuisten rangaistusten tähden, kmn Herra Jumala Engelein kautta Abrahamille oli lmvannut etziä näitä kaupungein astuta ja
kansaa heidän jumalattomudcusa tähden. Abrahamin sydän li kui niin monen
ihmisen stnkiasta ajallisesta ja iankaikkisesta perikadosta, ja rohkeni, lumalalda
kpspä: Jos Jumala hukutais Sc-doman ja G.morran kaupungit ja niiden paikkakunnat, ehkä niisä löpdpis wiifikymmendä hurffasta, kuin sydämessänsä pel,
käwöt, rakastamat ja palwelcwat Jumalala, Hurskasten lukua Abraham kuudenkertaisesa kysympresansä wähenst hamaan kymmcndeen asti. Mutta ennen
kuin Abraham niinkuin beifko luondokappale rohkeni näitä kyspmyM Jumalan eteen asetta, nopeutti hän itzcns, tuteen oma janomatoinda heikkouttansa
Majestetillisen Luojansa edelä, ja sanoi: Naja wahdottomuttansa
puhuman
olen
minun Herrani kansia, ehkä minä comn ja
nnxä
ruwennut
i
olen,
tuhka
Mos. 18: 27.
Kari täydellisesti tuttua ja sMM syytä on yhden ihmisen joko ijankaikkisehen kadotuxehcn, eli ijäiseen autuuteen, Kadotuxehen syyt owat, ihmisen oman initättompdensä, mahdottomudens ja tomun kaldaisudens tundemattomus;
niin myös Jumalan määrättömän ja sanomattoman korkeuden, kunnian, puhu.
den ja Majesteteyden arwamatoin kunnioittamattomus. Näistä tundemattomudeista on meidän nimi Christikundamme täytetty, niinkuin syngiästä pimeydestä täytetty Pakanain maa; ettei spndiset ensingän tunne oma pohjatoinda
heikkouttans, eikä Jumalan määrättömiä armon töitä-saattamisesa heitä niiden korkiain vmaisutten waikuttamifm tundoon. Järjettömät luondokappalet
lundewat likemmin heidän Isändäns maallisen asunnon, kuin järjelliset nimi
Chrisiitpt heidän Jumalansa, Luojansa, plöspitäjänsä, lunastajansa ja pyhittäjänsä; sen Jumala itze todista: Härkä tunde omistajanft, js aasi Iländansä seimen; nmtca Isiael ci nmue, ja minun kansani ei ymmärrä, Es. 1: Z. Linnut
Taiwan alla tlmasa häwäisewät Christikunnan tundemattomuden: Haikara Taiwan alla tiera aikansa; .metrinen, knrki ja päästyiuen huomaiyewat aikansa, ko«
ei riedä Herran oikeurta,
sta heidän pirä rulenmn jällcns; waan minun kansani
joukon
hengetöin ja hengellä
Kaiken
?.
8'
ihmis
suruttoman
ler
palwelus,
ja
kelpamatolN/
kuollut
on
«M
kauhistus
Jumalan
Herralle
sesti
ta HM autuazi T<liwasa; josta lumZla puhu Es. «g: 13, 14.

saman

sen suuren

.

se

sen suuren

saa-

HUi

95

3. Sunnundaim Loppiaisesta.
syptä ja tundomerkkiä on myös niiden autuaxl tulewaisten alinomai.
tuttawat
totuudet, nimittäin: Sydämellinen hengellinen waiwaisus, Matth.
ftt
ja
lumalgn korkeuden lundeminen, Es. 11:1). Ne tundemiset
toisialda
.Z: 3.
waikutta Pyhä Hengi herätyxesä, sekä eläwäsä synnin tunnosa, että uffon pa.
lawasa haluja korottamisella Jumalan määrätöindä kunmata, joka spdämesä ja
on suuri kunnioittamisen ja plifiyren tunnustus Täällä Jumalan lapset,
ehkä sanomattomasa hsikkoudesa ja lukemattomilda esieildä wiiwptetyt, kmtengin lEsuxen sowinds kuoleman omistamisella pelastetut synnin melasta, duomio,
sta ja herraudesta, saamat suurella kärsimisellä tykönänsä hawaita mafioin tab«
toansa, yhtä pohjatoinda turmellusta, ja syystä, täydellä todella ikäwoitzewät
pelasturm perään, sanoden: Minä wiheljämen ihminen, kuka päästä minun
tästä kuoleman ruumista, Rom. ?: 24. Määrätöin ja loppumatoin turmelus a«
lenda heitä nöyryden tomuun ja tuhkaan, faadan kylläisefil, jokaaikmsisa rukourisans, Jumalan mahdottomuden korkeuden edesä heidän milättömydens Abraha»
minä olen ruwmnut puhuman minun herrani
min kun§a tunnusta:
kansia, ehkä minä tomu ja tuhka olen.

suusa

Hengellinen nsyrä käytös, sildä raadolliselda syndiseltzä, sitä PyhZ lunmlata wastan, on alku walittuin tuleip.nsesia autuasta työstä, riemun ja kunnian
seurakunuasa; joka, niinkuin muutkin kaikki hengen työt ja omaisudet, alkawat täällä niiden fielusa, kuin autuuden perimät Taiwafa.

Evangelmm,

Matth.

8: l-14.

Tutkistelemus.
Smma armoa jywäW noyrMe.
3. Al?ua sywäan noyryreen.
il, lTlsyryden luondoa ja käytöstä.
III» Summ armoa knin nöyrär faau?Kt,

Ensimmäinen Osa.
Alkua ftwäan nöyryteen.
Se ChrifiiMnen Hengen hedelmä nZyrys, aljetan PtMlbH HengeldH Lam
musertamisella; waan sen oikia luondo maikutetan sywälda sydämehen Evange«

Kumin

wowalla. Ilman tätä nöVryttä ei pLikän taida eikä tahdo
oikein
'
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eikä harjoitta ja
rakasta Jumalala; ci olla armon alainen, perustus
Siis
pyhä
sitä
kallista
lastemukatzelkamme
seurata Jumalan
tahtoa.
fia, nöprpden alkua, jsnga päälle koko Christillisyden salaisus noja, ja josa
iZ, 14. Se luotta ijäiftn autuuden arlu-nala asundons walilze, Ps.
lopulla.
mon tien
oikein lähestyä ja

hädän tunnosta. Hädän tähden spitalinen Mies nöyrydesä kumarsi lEsuren edesä ja sanoi: Herun! jos sinä tahdot, niin sinä woir minun puhdista. Ei, mailmallinen sota, nälkä, wahingo, Vastoinkäyminen, köyhps ja sairaus itzesäns matkansaatta nöyryttä, ivaan laki saa niiden kautta tilan, sielun hädän tunnon ylösherattä. Ne ulkonaiset kurituxet owat Jumalan
lain apulaiset, ja lain nuhde kätke itzens ristin ja waiwain sisälle, ja tuotta
1) Alka nöprps

synnin tunnon, Nom. 3: 20. kurittain ja nuhdellein omatundoa, siihenasti, että
hän saa rikki synnin paatumuxen esinahan, ja häwittä synnin rakkauden sydämen pohjasa. Waiwan ja murhen saa syndinen näistä waikuturista, ja jos
hän itzens oikein käyttä<niin hän oppi nöyryttelemän itziäns Jumalan edesä,
niinkum vhdesä alku walmistuxesa yhteen pysymään nöyrytteen. Ulkonaisten
waiwain kautta, cdesautta Jumala nöyryttämisen työtä. Ulkonaisilla waiwoilla sai lEsus lihans päiwinä lakins hengellisen woiman teroitta Pakanalla
T.'yrosa ja Sidonisa wälimeren tykönä, Mark 3: 8- He
sisä sydämisä ludeasa,opin
hengellisyttä, joka heisä awoi synnin pahuden tunkuulla
lEsuxen
sait
non. Oppinsa wahwisti lEsus ja lukitzi ihmetsillä sairaisa ja riiwatuisa. Kaikkinaiset sairat kiiruhtit itzens lEsurelda parattaa ruumeisansa, niinkuin spita,
linen Mies ja Päämies Evangeliumisa. Näin alwoi yxi kaukainen
hei-

sä,

ensimmäisen hädän tundemisen kautta.
Se laillinen noyrys katumuresa tapahtu sydämen kiwisyden

mustrcamisesa,

ja on enämmin orjallinen, pelkollinen ja waadittu; niin muodon
pian lopvu, ettei syndisellä ole täydellistä tahtoa ja taipumusta nöyryteen, jota
ei laki anda taida. VNutta jos syndinen siinä kaukaisesa nöyrydesä, ei rnrwa
Mosexehen, joka päällekandaja on, loh. 5: 43. Waan asetta koko halunsa tar,
koiluren yhteistä Jumalan laupiutta päin, ja lEsuren erinomaista rakkautta
jano,'
niiden waikutusten luondoa, ja anda lEsuren opin kirkastua

ler. 23: 29.

selitettää sielusans, niin
2) Alka nöyryys Jumalan korkiain omaisutten tutkimisen muistosa; jotka silloin tulemat syndisen mielesä täytetyri oikeudella ja hywillä töiää, ja nä«
ke, että ihmisen elämä, hengi ja waellus on rvarjcldu, ja Jumala»» katzominen
hänen hengensä kätke, Job-10: 12. Tundo suurista Jumalan töistä, alka käändyynsen. muutoin alla, kumioMmistsq Hg perään itäwöitzemiM Jumalan
ja

am«

w
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srmo töiden ilmandumisia, se
nöyrpden
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3.

ja pmmärtäwäisin käytZs,

pysy.

wäisen
käsittämiseen: Huka on caitarva, joka näitä kätke, st vmmär«
tä moninaisen Herran laupiuden, Ps. 107: 43. Päämies Evangeliumisa sukun-

ja oppinsa puolesta pakana, tuli ulitzemvoiletuxi lEsuren Jumalallisista s«
satnaisutten
woimista ja töistä, waikuttaman hänesä kunnioittaman Jumala»

pelwon; ja se opetti händä nöyrpdesä Jumalan tykönä apua etzimään; siitä sa<
no Johannes: Ruka. ei pelkä sinua Herra, ja sinun nimeäs ylistä? sillä sinä yri,
näns Pyhä olec; sillä kaikki pakanat culcwac, ja sinun kaswois edejä kmnartKwat ja rukoilemat, että sinun duomios julistetut owat, Ilm. k. ig: 4.
.

Alka

se

oikia pysywäinen nöyrus ainoastans ja UinänS siitä Evange<
julistawaissn äänen sulattamisesta sydanMllissn liikuturen waikuttamisesta,,
bä, osittain tundeman lEsuxen rakkautta syndistä kohtaan, osittain oma mah.
hottomuttas, joka juuri
plönpaldisen hpwyden ja palawan rakkauden
sangen
alka,
yhteen
tunnosta
mieluisen iloisuden alhaiseen nöprpteen. Silloin
täyty kopian Phariseuren pasta- hänen kohistunein räpäldes kansia, ja nöyrä
Publikanin alhainen mieli, sydän ja lusndo tule sian. Npt armon lohdutuxet
tulemat; sillä nöyrille anda hän armonss, lak. 4: 6.
3)

sen

Toinen Osa.
NZyryden luondoa ja käytöstä. Pyhä Raamattu on tspnäns todisiuMH
nöyräin saamisesta ja löytämisestä armoa .Jumalan edesä, tykönä -ja kansia.
Mutta ei ss oikia nsprys seiso kaikkinaisisa ulkonaisisa nöpryden muodoisa Ei
myös itze ihmisten walmistetusa makiasa
ja puheisa,
l 26: 23.
sen ohesa on wainon ja wihan miekka mailman lasten sydämenä:San.
Heidän suuns
on liukkambi kuin woi, ja sota on heidän sydnmesäns: heidän ftnans owat st,
lemnlät kuin öljy, ja ne owat paljat miekat, P s 55: 22. Ei ole nöyrys joku
ihe otettu waadittu pelwon tapa, ulkonaisella tawalls waiwaloinen muoto, Val<
listalnisella päänja niinkuin kaisila, Es. 58: 8. hallitzewaisella pelwon perusturel.
la, harjoituren peitten pyhyden warjon alla; se on yri nöyryS, josa ei löpdi)
armon hywyden täydellisiä taiwuttamista kaikkiin Christillisyden harjoituM,
jolsta lEsus
Te oletta tosin ulko näbdä ihmisten edesä hurstat/ mutta
Md« olecra te täynäns ulkokullai sutta, Matth. 23: 28.

sano:

Se taita tapahtua, että moni herätyresä on totuttanut itzens enämmin ulnöyrydestä harjoittaman, Col. 2: 13. ja joutuwat
kautta kokonans hengelliseen ulkokullaisuden tilaan, tottumat mpös hengellisiin
puhem tawallisuteen, pitäin tiedosia painawita sanoja suusmsa, on kuiceimin
walwa sydä;nen
Es 33: 14. Se ja ne ei taida saada täydellistä rau.
N
halli-

«nalsesta kuin sisällisestä

sen

3' Sunnundaina Loppiaisesta.
ballisutta, eikä olla oikiat nöyrät, joidenga päälle Jumala kayow
Luk. i:43.
Siis oikiasta luonnosta olewa nöyrys on fisällisesä luonnosans Jumalan
Kwaran laupiuden ja Wapahtajan lEsuzen lupauxen kautta wuodatettu rakjoka rakkas mieles hilkauden muutos, alhaiset mUättömpdensä
jaisella odottawtfella kaikki sulasta armosta toiws> ja itzens korkcimalle Jumalalle ja lEsuxette uhrip ja saalixi anda ja uhra.
Nöprpden käytös ja harjoitus Jumalala mafian, osotta itzens hindenusen
tähden kiwistclewällä, ja Jumalan, laupiuden subten rakkaalla halullisndella ja
sydämen liikutuxella; kandain waiwaisudens, nutäitönnDens, köyhydens, puuttens
ja suuren raadollisudens Herran Jumalan ja lEsmen eteen, ja luo sitä Adami,
sta perittyä rippuwaista spnmn spitalinttas lEsuren weren wirrasa alati pestätyän, fanoden: ptlhdista mil-ua «sopilla, enä minä pundislnisin: pesi niiima,
että minä lumi roalkicxi ru'isin, Ps.gl' 9- Ia että turmelus on alinomainen,
mtn on myös nöprpden käytös alatl wälttämätöin, odottaman Herraa yhdestä
huomen warriasw niin toiseen hizomen warciaan asti,' Ps. IM: 5. Jumalan
pybän rakkauden enändymisesä nöyryys sitä enämmin itzens alenda hengesä spitalisen miehen kansia lEsuxen edesä. Tästä sano Sprach: Jotka Herraa pelkäwät. ne ojendawat sydämensä, ja noyrycräwär itzens hänen eteensä, Syr. 2: 2«,
Nöyryys Jumalala wastan alka epäilprellä sekoitetulla rukouxella, spitalisen
98

se

Miehen'kansia: Herra/ jos sinä tahdor, niin sinä woir minun, puhdista. Mutta nöyrps wahwisiu sen harjoituxesa turwallisez'i Päämiehen kansia: Sano ai-

nsastans fana, niin miimn palweljani parane.
Lähimmai-stä wastan käyttä oMa nöyrys ltzsusä halwembana pitämisessä, ja
noyrydela toinen toisensa parembana tuin itMs, Phil 2: 3. Päättäin itzens
sillä itzens hän enämmin ja likemmin aina lunbeikomaxi kansiakilwoitelioitans,päällms
kuin toisten. Koettele ja duomitze itzes,
de, katzoen niin enämmin itze
nälräin aiatoinda duomioca, 1 Cor. 4: 5- Mieluiststi lEsuxen esikuwan ja 0pin neuwon jälken, wastan ottmn ylönkatzen, pilkan ja wainon; lukein kunnmri Mestarws lEsuxen tm tza kärsiä, ecrä hän myös ynnä kunnian t lisi, Rom.
8:2?. Pikemmin pelkä kuin ilottze ja rakasta kunnian tarjomisia. Pitä kanssakäymistä alhaisien kansia, ja itzens nöyräin katdaisna, Rom. 12: ib. Armain
itzens simrimma i syndiWä 1 Tim. ig. Niin oma korotettu pyhä phanseus
silloin häwi ja kuole, ja uude» ihmisen muoto enäne.

Kolmas Osa.
Suurta armoa kuin nöyrär saaroar. Millä lamalla, kuinga paljon, ja
kuinaa kaikisa tiloisa woimansa osvttawamen ja plönpaldiftn armon m henZe-

9

3. Sunnunbaina Loppiaisesta.
G nöyrät ja köyhät nautitzewat, ei ole yhtenä wähänä hetkenä täydelltfesti selitetty. Koettemus osotta stn armoä ja laupiuden heille tapabtuwan, ku'.n lu,
lumalalda armosta luw/ztan, että Pyhä Kolminaisus otta asundons
nöprtsti, Jumala sano: Minä asun kovkc-udesa ja pyhvdesä, ia niiden, tykönä,
hengen, ja
joilla on särjetty ja nöyrä hengi, errä nunä wirwoicaisin,
tapahtu
Niille
armoa
g?:
särjoryn
sydämell
se.
suuri
cläroäxi. Es.
15.
saataissn
nauttta:
Pyhän
että
taitamat
läsnäolosta,
he
saada
nm'M
Jumalan

sen

D Jumalan sanan woiman ja rawinnon. Päämies oli ja tuli wakutetuK
siitä, että sanan bengellinen Jumalallinen woima lEsuren suusta, M taita,
man tehdä kaiken parandamisen: Sano ainoastans sana, ntin minun palweljani
para,'.e, rukoili hän. Se suloinen lEsuren Eva<igeliumin sana tuotta pufywsn,
walaisewan ja rawindo andawan elannon, sen.hengesä nöyrptetyn nalkäiste»
ustohon, kosta sielu lEsuz'en ansion janosa ja turwasa sanan woimahan itzens
liittä, hawaitzelEsuren tygösanomisen sanat oleman henyen )a elä,.,än, loh.
6: bz. lEfuren asumisesa sydämesä, rawitze sielun oman suuns sanalla hen«

pyhitMen ja puhtauteen mielesä, ajaturisa ja töisä: Mi>,ä tahdon,
ole puhdas, sanoi-lEsus, ja sai spitalinen puhdistunen. Kosta siis fyndinen
tunde ja tunnusta mahdottomudes Päämiehen kmiffa: Gn ole minä mahdollinen, errä sinä tulet karroni alla, ja ei röykeydcsä ainoastans luule armosta osallisutta, maan pyytä wahwistusta sanasta, niin Herran sana, joka on sielu»
ruoka, on rawitzewa nälkäisen sielun kuolemattomalla Jumalan hyvällä sanalla, ia tulewaistn mailman woimatla, Ebr 6:3, O! jos ihmiset tiedäisit, kuin»
ga suurta taiwallista hymyttä ja mannalista rawindota on sanasa, niin he lak»
omattomalla halulla janoisit sanan ydindä, parandamisexi sielun wam-noja ja

Zelliseew

sana
hunajata:

tulis
kuin koko mailman kuldaa ja f«V7e owar kallinimac kuldaa ja kaikkein parasta kuldaa, ja
loisemmaxi
makemmär hunajata ja mesileipä, Ps. 19' 11. Mutta sielun tykönä tarwttze olla Eoangeliumillisesti herätetty suloinen nälkä j<jano sanan perään, joka aika:
Herran sana on sielun ruoka, josta hän raroindons saapi, joka sen jälken ei huoka, ei hän Taiwast mitan kaapi, Mrs. 227: 2.

walbimuria; niin

2) Suuri armo kuin nöyrät saamat, vn uston tukeminen, lisäminen ja
wahwistus. Jota enämnun Hna halulla nautitan. sitä runsammin turman omi.
staminen armolda kiinitetän, liittämään iAns alati lEsuren apuun, hellitti
1 Mos.
mättömäsä uffons tunnuxesa: Hn nunä päästä sinua, ellets siuna
32! 26. Sen omistaman" uskon soweljaisus Ma wastanotetusta armon sanan
waikuturesta, ja nautitze Ma mmoa lEsuxesa Chrisiuresa,, josta uskosta ZEsus
sano: Hn ole minä löPlmyc sentaldaista ,ustoa Israelisa, Jota suurembl nöp«
tKs mmon mielesä/ sitä suurenchi armon psaltisus. Nöyrän Marian tpkonH
N 2
IG-

4. SunmmbMH LspPiaiststa.
lEsus siM, longatHhden Hengi andvi hänm mmMa itzestäns tAMUfia l Hän
Luk. i: 4Z.
kahoi piitans
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On suuri arms nsyrisse, täyvellmen pakandaminen kaikista Innm haa,
S3
ivoista, niiden andexi saamlstsa, ja jokaPäiwäisefK pUhdistuxen
resr
swar
se,
päällä:
pahaß
tila
maan
Amuns
sn
annetun
jsnFa
on autuas
Am«s s>W se
fsLen Herr.: ei
«ndlxi, ja jsnZa synmr peitetyt
synnin
kansta,
3,
2.
Sen
armon
kaikki
onnettomudet
Ps. 32:
soima
kmn on: Jumalan wiha, lam duomio, paha omawndo,. sielun
nöyrMtyn sielu
Vottomus ja hatutwmM. Sinä hetkenä t«le
yäiseM
terweyteen,
Tmenppspwään
palwsljK)
tniinkum PäämKhsn
F)

sm.

4.- SunmOMa LoppiMstE.
peM, jos VlMä matlmA hukkMs, jH WNSret Astelle Mt3til wßj'sUe«.
mm että siieä pauhinasta mäer
tVmkka-Mielä meri pauhata M
kukistuisit, Gela! RuieenZin on Jumalan kaupungi ihana rvirwinens; joss ksr-Veimman pyhät asumiset owat. KuninMs Bawid
hänsns ja muiden u»
mahmisietun MffspVen mhollistfa ustalluxefO
ffowaisten ustosa käsittänen
Outoudesta, joka uffallus on niin
etß ft pysp, ehkä kuinga sumeb
woiman ivaAakunnafa tapahVuifit, joko mailman hukkumiM kamalat
wuorten wajomisesa mereen, eli jos msren pauhinasta mäet kukistuisit; niin
sesa>
kuitsngin Jumalan pyhällä annon tyoN rakettu ja walmiftsttu sturaVuuda>
on hevelmisäns ppsywäinen, jE
jonga Dswid näisä sanvisa kutzu
hengellisesä liikutusten wirrasa ihana, j-osa Jumala parannuxen, ustön ja pyHittämistn kantta, on asumisens ja- lHposians walinut. Mi kaikisa suurimmafakin Jumalan wanhurstastsn tzuomwin ulospuhkemisesa ppsywä turwa, on ts>
M M suuri Jumalan armo lahja, joka
«ston myötä, ja riemulla tietK
hpwin
kaikisg,
jaja si toisin win hänen
Jumalan lekewän oiksiN
wtuudensa, wiifnudenfa jK kunniansa waati: Nw me pelM, jos rvielä-mailm«Z
hukkuis.. ja wusrer keDeLs merta wajGifie. NlaikVa wielä meri pauhois M'kai?
«ehdis; niin että siitä Mlchinasta maer MistmK, Ssla! RNirengm sn ImnaK;w
Vaupungi ch<ma
jVsg WrbeiMWKN pyhnr afumtses swas, Ps., H6:
Z.,
MV

sano

seura

wWVata»
Jumalan MM seurakßnVa, nnVen
ustowaistsn
Niinkuin: RnnmFan Lyrränen, joka sn
Naamatusa msnella ihanMa
tsnmw wnniaUinen Mldä, Ps. V;
KorZ.
LhrisiMN MHHgmGi, ja
w. 4:

Suntmndainlt Loppiaisesta.
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Armaxi, kyhtyläisixi ja ihanaiset, Kork. w. Z: 2. Jumalaa waldatunnaxi, jora ei silmillä nähdä, Luk. 1?: 20. pyhän templiri Herralle, Eph,
L: 21. Juinalail huonexi, joka on eläwä Imnalan seurakunda, 1 Tim. Z: iF,
scurakunnaxi, jotka raiwafa kirjoitetut owar, Ebr. 12: HZ.
Sen seurakunnan tule tosin olla ussosa Herralla pyhitetyn, josa Jumalan
templi ja asundo laittaan sanoa oleman. Se seurakunda kutzutan meidän esipuhesamme Jumalan kaupungiri, joka lEsuren wiattoman wanhurffauden puettamiftsta kaunistetaan ihanaxi. On myös moninaisten armon liikutusten wirroista walittu korkeimman pyhyden asundo: Ruitengin sn Jumalan kaupungi
ihana wirtoinens, josa korkeimman
asumiset owat.
Täms Jumalan seurakunda eli kaupungis, onj hänen sisällisten woimains

.lv. 4'. io.

suhteen yiitzenwoittamatoin, sen ijankaikkisen Jumalan woimasta, jolla hän sen
zvahwista iankaikkisesti, Ps- 48: 9. Sen kaupungin rakennus kiwet owat ne
uskolliset maan päällä, että he asuwat luinalan tykönä, jotka waeldawar oiki-

Jumalan palweljac, Ps. 101: 6. Kalkki ja side kuin
Jumalan lasten kästinäinen yfimieJumalan lasten yximielisyden ja rakkauden asetta meidän kallis Wapahtajamme yhdexi
josta mailman lasten ja ulkokullattuin tule
iundea Jumalan lapset lEsuxen waldakunnan alammaisixi, ja että he owat
opetuslapset hätM koulusans: Uuden käskyn minä teille annan, errä te rakastatte tenänne keskenänne, niinkuin minä reirä rakastin, että te myös toinen toistanne rakastaisitte, loh. 13: 34., Ei ole wiholliselle niinkauwan tila paljon
waiwata INmalan seurakunda kylmäkistoisudella ja wihalla, kuin kessinäinen
Uimislisps hallitze sturakunnasa: Siitä picä kaikkein tundeman teidän minun
opetuswpsixeni, jos te keskenänne rakkauden pidätte, loh. 13: 3g. Jos primieIsys ustosa puuttu, niin ei ole hengellinen rakennus ppsywäinen; waan wiyöllinen saa tilan häwittä ja sekvitta kielet, niinkuin Babelin tornin rakendamisesä capchdui, 1 Möf. ii: 9 Sen kaupungin Kuningas on lEsus Christus, täyttäin asundsnsa hywillä toillänsH, ettei yrikän wihollinen mahdu sinne
asuman; jonga asundonsa Kuningas warjele niinkauwan, kuin hänen uffollistens uffon pyyndö rippu Kuningan armoja, siitä wahwista heitä itzs Kuningas lEsus: ?Li yhdenZän pidä rewäisemän teitä minun kädestäni, loh. 10:23.
Laki ja ojennus täsä kaupungisa on Jumalansana, jota asujat aina turtirvat,
rawstaWac jn siurawat, Ps. ir2. Kaupungin edustuxet, wapaudet ja oikeudet owat: Alinomainen sondein andezi saaminen, lohdutus, wanyurstaus, ilo
)a rauha Pphäsä
Henczesa. Rom. H4: !7- Sota aftt kaupungin
«wat: Usso, toiwo, rukkaus, kärsiwällisys, rukous, walwowmsus, jotka Jumala ltzs walmsta, ylöspitä ja turoilta, ja soti taupAngin edestä, Es. 52: 12.
Tätä
NI
alla tiellä, ne pitä oleman

kaupungin rakennuxen
sen
sys ja rakkaus.

yhteen liittä, on

Sunnunwina Loppiaisesta.
eli seurakunda ei hslwerin portit
4.
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Tätä kaupungita

Matth.

16: 18. niinkauwan kuin ustowaiset owat lEsuren mieliset, kuuliaiset, rakasta
waiset, sydämens lE/ureben kiinittäwäiset, ja pitäwät Känen, werensä ansion
linnanansa, niin ehkä wihollinen, mailma ja turmellus kumga ambuis nuolillansa, niin en me pelkä, jos röiclä mailuia hukkuis, ja wuoret kcstelle merm
roajoisic. waikra roislä meri pauhais ja laimhdis/ niin että siitä pauhinasta
»näec kukistuisit :c.
.

EvangelmM/

Matth. 8: 22-28.

Tutkistelemus.

Uskowaistett waellusia tästä mailmasta

ymsien autm-

teen Taiwaja.

Ustowaisten lähtemistä mailinasta,
Heidän waellustans ijäisten autuuteen Taiwass.
Edelllmn Osa.
Ustowaisten lahremistä mailmasta.
N Tarkkasit nlinoma
lasteman tämän elämän pysumättömpden
ja luonnon woimattonnlden lohduttaman omatundoa, ja rawitzcman kuolema»
toinda sielua. Koettelemus osotta, ettei paraskan onni, rikkaus ja ajalliset hywät päiwät, ole tainet tuotta ihmiselle phtä lepoa ilman waiwa, eikä huwitusia ilman ahdistawata murhetta; sillä täällä on aina waiwa, pelko ja uiiimein
fuolema odorerrawana, Spr. 40: 2, Ei mahdcr siis prikän, jolla on kuolematoin sielu, olla niin armotoin itziänsä wastan, että hän istlttais itzensä näihin,
kuin täällä owat, kosta ne kummingin tulemat tussari ja murheri sielulle; waan
pphitetpflä spdämens Vieroittamisella, halwari arwaman ja plönkatzoman nurpisten kappalden rakkauden, jota Johannes neuwo: Mät ratastako mailmaa,
eli micäi: kuin mailmasa on. Jos joku mailmaa rakasta, ei häncsä ole Ijau
I.

rakkaus,

1

loh.

2: 13.

Lählewät ustowaiset mailmasta, Pvhäldä Hengeldä heräteiMä wakatsella karttamisella suruttomutta ja mailman kaldaisutta ajaturisa, puheisa, tawoisa ja toisä; jota Jumalan pyhpden kunnioittaminen,' Christillispden woiman
kätkeminen ja seisowaisus uffosa waatiwat; jonga Apostoli näin tietä
kalkille kuin tahtowat lopulla ollg puspwäiset Jumalan kaswom edesä: slltär
sowie2)

SuMlmdalnK Loppiaisesta.
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eeicänne tämän mailman muodon Mken; waan m««ttakat teitänne
mielenne
teidän
uudistuxen kaurca, crß ce koerrelisirra, mikä Jumalan hywä,
täydellinen
orollinen fa
tahro olis, Rom. 12: 2. Sillä
on rumennut walosa näkemän mailman suruttomuden rohkeita ja röykiöitä tapain
wahingoittawat
se totisella rukouMa halaja mielen, sydämen, kieja
pyhittämistä,
töiden
len
totisesa ja alinomaisesa parannuxen
päälle, että hänen waelluxens muuttuis phdexi aina uloskäymisexi ja kuolemiseni pcis mailman surnttomuden pettämisiä ja sielua unittawista tawoista ja
hillimättömydestä, ja sitä wastan puhdistaman
kaikesta lihan ja hengen
saastaisildesta, cäyttäin pyhyrcä Iwnalan pelwosa, 2 Cor. 7: l. Tieten, senraldaisen Herran pelwon olewan rviisauden alun, Ps. 111: 10. tgidoxi. lähtemään

somittako

sen

mailmasta.

,

3) LäKtewät ttssowaiset mailmafla, .totisella käändymisellä pbdistyfehen Jumalan kansia. Moni aiwo käändyä pois mailmasta Jumalan tygö; tunde myös
monet orjalliset pyynnöt woiman perään kaikesta sydämestäns jättämään mailman, hänen pahudens ja juondens kansia, ja toiwo kimittämistä Jumalahan;
heillä taita myös olla herätys ja walistus omasa tunnosa, näkemän piineyden
ja walkcudcn waibella eroituxen monesa asiasa; Mutta ei anna armon työn kokonans eroitta
mailman murhesta ja huwituMa; waan tahto jaetulla sydämellä käsittä Jumalan armon ja ystäwydZn, ja sydämen pohjasa kuitengin rippua ja wiipyä mailman pyynnötsä. Ne ihmiset omat tundematiomudesa

Ehrisiillisyden ja autuuden järjestyxen pyhästä luonnosta. He owat Israelite-

rein kaldaiset, jotka ikäwöihic Ugyprin liha patoja, 2 Mos. 16: 3. että koffa
heidän pidäis pviskieldämisesä erkaneman kaikista, tahdoisit pitä ia seurata jotakuta helma syndiä. Ei he tckhdois mitään wuowata ja kärsiä Cbristuren nimen tähden; sitä wähemmin jotakin kadotta kunniastans,
Huwituz-istans, niinkuin se rikas nuorukainen myydä kaiM ja seurata ISsi,sta>
Luk. 18: 22. He ottaisit armon ja taiwan omalla ehdolla ja ihmillisten tarkoi.
tussen jakamisena sydändäs mailmalle, ollen niiden kaldaiset, jotka pidäis kulhywä asundota käsittämään; waan feisahtawÄt tiellä huokeman meren
noin paikkoin, eli kokonans jäämät mailman smuttomuden rannalle, ainoasians kankkaa katzomaan Chrisiillisytta, eikä tule Chnstillisyden harjoituxeen ja

wihdoin taiwaseen.

Mutta ne kuin

kohta heidän

herätyresäns

maileroituun
itzensä
leuraan, ja ylöuandawat sydämens rakkaudesta kaikki kuin owat hengen mieldä mastoin, pyytä in totisesti hengesH ja armosa
Jumalan ja lEmren
tundemiften tulla, ne saamat woiion kaikista esteistä, ja wahwistuwat pianuffosa.

man bulluden ja Jumalan pyhän mielen ja tahdon wälillä, andawat

Sutmundaiua Loppiaisesta.
koettelemisesa. Ne ei anna yhdengän ehdon M
ffosa ja Chnstillisyden fisällisesä
sydämellisestä
uffon yhdistämisestä Jumalan kansa, eikH
esteen seisahta itziänsä
mailman
niinkuin Lochin ewändä, i Mos. 19: »6.
haukutuin,
kntzele ihamta spndiset
taiwasta,
jongatähden me tutkimme
woiman
etziä
Silloin saamat
104
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Toistsa Osftfa
lhminen, jongH
Jumalan lasten waellusta ijäiseen autuuteen
waa,
laupiudesia
synnistä,
heräjämään
saa
autuudestans
määrättömästä
Jumala
rinottaman, tarwitzs
1) Tarkkaasti tutkia ja rakasta walaisewata autuuden oppia, niinkuin Im
malan neuwoa ihmisten autuudesta, Teko 20: 27. Taiwan oppi on kyllä sen julistamisen alusta asti, ollut eläwä ja woimallinm, ja teräwämbi tuin kaMerät,
nen miekka, ja tunge läpltze,-siihenasti tuin se sielun ja hengen eroitta, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aiwoirusten duomari, Ebr. 4: 12.
Mutta on niille matamille mailman suruttomudesa, waikuturensa ja muuttami»
sensa
suhteen tundematoin, ja surman haju kuolemaxi, 2 Cor. 2: 16. Waan
mailman suruttomudesta ulostähteneille, on autuuden oppi henyi za elämä, loh.
e: 63. ja jokapäiwäinen sielun rawindo, se ihanaisin ja selkiäm uston woiman
perustus, jouga päälle taiwan tiellä waeldajat taitamat koko Christillisydensä
raketa. Ei ne ery kostan, jotka uffowat, rakastamat ja seurawat tämän opin
sanoja, sillä lEsus löyttään opin sanoisa, niinkuin hän oli hahdesa Opetusla<
taiwasa: Tai,
siensa kansia; joka wie ja johdotta lapsians ijäiseen autuutteen
pidä
ei
pirä
ja
maa
hukkuman, mutta nunun sanani
was
smnZan hukkandw
man, Matth. 24: 352) On ijäiseen autuuteen waeldawaisten ojennus, Jumalan pelko ja rakkaus, joidenga kautta Jumala Chnstillisyden awut oienda, kobenda, tasoitta ja
seliltä. Jumalan pelko ja rakkaus on Jumalan lapsille, niinkuin tppri hahde«
sa merellä waeldawaisillö. Kaikki eteen ottamiset, kuin ei Herran pclwolda ojeta, on yri waiwawa tietämät! ömps; Sentähden Lucherus kaikki käffpt Junia,
lan pelwon ja rakkauden waatimisella alka meidän Catechismuremme ensimmäi»
sesä Pääkappalcsa, sanoden: Meidän picä pelkämän ja rakastaman lumalata.
Jumalan oikia pelko saa alkunsa Jumalan laista, ja opetta kunnioittaman lu,
malan pphyttä ja wanhurffautta, ojendaman puhet, kävtöret ja työt Jumalan
jälken, silloin koffa Evangeliumi saa tilan plössptyttä uffon sydämesä,
tahdon
nim usto ryötä tete rakkauden talitta, Gal. 5: 6. Se pelko ja rakkaus »vasta
taita opin hengen woimalla, waelda opin »valkeuden jälken, tämän mailman
koetusten, kiusausten ja paukutusten aalloin läpitzen, ijäiseen autuuteen, rukot«

le»
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GlwttUMstta WppiaiseM

alla: Zlnua miIMN käydä sintm kästps tietä, sill3 nnhllt
Ps, 119: FI. Tauvasen waeldajmn ojennus on hetkilMst, st
millä
Mlwollisus: pelta Itlmalaca ja pidä hänm käH>nsi;, sillä sitä tule taMm ihe
misten tehdä, Sagrn. k. 12: IZ.

len

beidäu wa3lluz'ens

On ijäifeen autuuteen wasldajam -opin harjoitmen woimas Totuuden
tläwä tundo, joka on Evangcliumm kautta istutettu sielun woimiin, niinkuin
nmsto hahdesa tulkiam aluzesa on kiinitetty fen pohjaan. Taiwan totuuden tuu<
ho opetta ottaman waarin' sanan hengellisestä pnunärryxestä ja »voimasta, kuinga
sielun hengellinen nälkä siitä eawitaan, ja sen elämä ylöspidetään. Totuuden
tunnon woima sielusa estä harhailemasta ja takaisin langemisestg, opettain welMllisudesta pitämän waari, nston loppuun, joka su yankaMinen aumus.
3)

Warusia hahden Herra lEfus ne ijäiseen aututeen waeldajat, siM ihpuolelda
suurimmalla omaifudella, kuin on uffo, waikutettu Pyhäldä
misen
Hengellä. Uffolla he ulosajawat epäuffon, spnmn ia mailwan oudolta rakkau,
heitä spdämeftäus, nimfuin merellä waeldawaiset punchulla ja auffarilla ulos»
ajamat lainetten sisälle sngäwätä -wettä hahdesia. Että uffolla endisins mkoi-5a m ollut woimg wommllisia töitä tehdä, talttaan nähdä Ebr. 11.

walaM näts, katzoa armon lupausten kautta Jumalan rassaa
fen
ehkä ei sitä ilmeisesti näy,; niinkuin hatzdeja kohden pyrityn päämaalin ja
sa kulkiat kumpa-siista arwawat sen Eäwöityn
paikan.
ja
näke
seisaus
tunde taiwan tiellä kohtawaiset wästH ja fiwu
Uffo
tuulet. Wasta tuulet tultaan maihnan wainolla olemasta wihaisesta luonnosians, ja epäuffon puhglluret takaisin pois Jumalasta
2 Tim.
Rom. 3: 3. Uffo tunde poikki tuulet niiden Pharissalatsesta pyytämisen
Uffolla

M

sydämeen ja taiwan satamahan,

stäns, töitä ja omaisuria tehdä, ja yletä suuremman ja tallewmari, kuin ihe
usto, Eph. ,41 14. niin että .työt pidäis sisällekäymään wanhurffaxi tekemiseen

za edesauttaman autuuteen. .Että lailifet herätyren liikuturet sanotcM ustoriz
eli EHangeliumillinen tila on suurin e),'ytys; ne usiko näke, eroitta ja tunde, e6
tel ne nji» ole, Mä silpulle Mtäwäjset luulot pyytäwät eMtä°
.?;) Saamat ijsifeen autuuteen taiwasa waeldawaiset, heidän sielunsa anklurtzi sen elswän tolwon, Mastoinkäpmifesä warustureri, että aina ja erin omat"

tain nautittaa silloin, Loffa Mffat sisälliset siewn nhdisturet pyytämät kukista ja
tphjäri tehdä koko sielun Mmoittmnisen epäilpMllä. Toiwo plösheräjä ihmiscn
sielusa ynnä uffon kaHa GvangeMmista, jonga omaisudet osottawat itzens ikä-

wöltzemisellä

ja odottamisella
M, kuolemgsa ja

Herran armollista

wiimeiM Hexran

apua, erinomattain hädän
tulemisesa, jostg Apostoli Petari
uffo,

H

sano

wai.

SutMMbaina Loppimftsta.
te odotatte ja Mwöihette lu,nalan päiwän tulemisia, 2 Pef.
näyttäisit, niin ei anna
eläwK
kuinga
4.
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waisills: Niin että
3: ii. Ehkä uffon koeturet

kowari

se

toiwo kuirepZan häpiään rulla, 3wm. g: 3- amoastans että Uäwöitzemys ja odottanumn wilpittömästi Herrasa rippmvat Dawidin kansia, sanoden: Minä odotan
minun siellinr cdomi,. ja minä. ropvon hänen saliansa päälle. Pf.
Opetuslasten
kansia:. Herra! ama meicä,, me, hukumme:,
Ia

6) Kaunista lEsus ne ijäiseen antuteen waeldajat, uffon ja rakkauden
Pyhitetyillä, hartailla haluilla ja pyynnöillä, joita Hyhä Hengi, lakkamata helättele Ustowaisien sietmsa, että Vilpittömällä taldvlla Herran tahdon seuramisitä autuasta päämaa»
sesa, kiiruhtamaan ijäistn, autuuden perään,.
ja
omat.
Erangeliumilda
jota
martcn.
luodut
he
Uffon halut ja
kutzutut
M>
Pyynnöt rukouresa,, vwat niinkuin purje hahdesa,, jotka tahdon harjoilurefa kul>
jettawat sielua tanvan Haminaan ijäiseen lepoon,, joidenga baluin ja pypndsin
on kaikki minun halwu,, ja nnnun huo,
öhesa heei)sanomat r -H«rra sinun
ole
1Q
salatut,,
tnuxeni
stnulda.
Ps. 53:
kgikilda tarjondelewildH
Warjele lEsus ijäiseen
ettei, sielun hengellinen elämä P. rauha wahingoitetULi ja kadotetuanda
saa sen, taidon, että han uffon turman heMiäNisesav
zi tulisi., Se tuin
ja
ja
rakeunuren
armo
alla,
lEsuren
anda
sielunsa
tahdon
tilansa
myös johdatta itzensä totuuden tunnoltza, uhraten, tahtonsa Herralle kuuliaisu>
leen>. sen hahden Herra lEsus pahana päiwän» erinomaisesti waVlele Psal.,
27: 3. ja lnljetta Taiwan haminata päin, ehkä, kuinga pilkain, epäluuloin ja
eriseuralu myrskyt pauhawat; sen lEsus teke samalla uffollisudella ja woimalla,, tuin Iftaelin lapset Lanaan maahan Egyptistä, Jos. 24: 17. lEsus war«
niir.kuin silmä rrrän, 5 Mof. 32: 10. jo»
zele u.e iHeensä, hänehon likistäwäiset,
hon lEsuren armolliseen warjelemiseen Jumalan lapset pahana päiwänä turwawat,, niinkuin merellä, waeldajat myrffyldä, warjcllaan kajutalda..
7)

8) Labjoiletan ijäi-seen autuuteen waeldawaisille wiisaus,, taitarensa »vältti
mailman lasten wiettelewäitzä haukuturia, ja heidän wäkiwaldaisia uhkaurians.
Naaman lapsetowat niinkuin onttoin siwulle vlewain luotoin asujat,jotkäpyytämät
niitä, oikialla meren laidalla kulkioita häiritä ja haukutella, seisahtaman heidän
tulltMststans waaria ottaman Mutta Jumala on «mannut niiden autuutta
ehiwätstcn silmät, ymmärtämään mailman kuollen uffon wictcllyftä, suurimman
sti eMtäwäisexi, wälttäin sitä Apostolin waroituzen jälken: NiM andato keVenFaN NZiercUä teitänne turhilla puheilla, joidenga rähden Jumalan wiha epa<
UUoiften lasten päälle rule, Eph hr. 6. Taiwasten maeldajat saawc-i kyllä" kuulko määlä» wanhurffaudm huudoja, jotka pyytämät epärtzstem kyHmyMä estä

menz-
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5. SUlmutchaMa Loppiaiftsta.
nunk»m lEsus sano PhariseuMä: Ei he Tne tahdV si,
wenemsstä Tmwaseen,
nnmm, ja eftäwär lnenewäiM, Makth. 23: HZ Taiwan etzist saawat mMs
kuulla määrän wapauden ääniä, jotka sekvitetulla järjen taidolla owac paljon
puhuwaistt, Matth 6: 7. ja löysättä puhella sekoittamat maalliset tapauM uasiat maallisiin. Näillä on paljon uffoa suusa, waa«
ston asioihin, ja uffon
sydämesä
uffosta.
zvähin waikutusia
Taiwan näiseen lepoon wacldajat, tarwitzewat suurimmasa nöyrydesäM«
lella Mkeä uffonsa walon näkemisen, ja pitä armon pyhänä ja rallina, ettei
he loukkais isiänsä pimiZihin wuornn, ler. 13: 16. lEsus hahden Hena
Zohdattakon rehelisiä sieluja ijaiseen lepoon Taiwasa! Tmen-

5. SunnundAna Lopplmsesta.
l.:upiuden i«ze kohtansa. O»
päälle
järkähtämätöiu ijankaikki,
e>) se ylitzewoittawa ja selkiän toettelemuren
sesti pysywä totuus; sekä se« näkywäifen seurakunnan pimWH, hengettömästä
ja luonnollisilla »voimilla itze tehHysiä hämhätin merkon taldmsesta turmasta; että mpös sen näkymättömän elämän seurakunnan tundcmisesta sitä armon ja laupiuden Taiwallista hymyttä, kuin sen elämät jäsenet nautitzewat. Tämän walaistun eroituren, ne itze lumalalda hengelliseen murhescen saatetut, ja MenK
Jumalallisella lohduturella.wirwoiletut ja uffolle wahwistuxen awun saanneet,
pnnä Patriarchain, Prophetain ja Martyrein kanSa taikina -aitoina tundewat,
ja myös wielä maisman loppuun a-sti wahwana pysy, että m, jorVa >luorcawar
turhaan zvalheseen, ne hyljäWäc iaupiuden iye kohtansa, lon. 2: I.
Jumalan korkia ja Mnpalbinen wiisaus ja hywys, on hywäxi löytänyt,
sitä määrättömäldä paz-ulda pimepdeldä ja demantia kowemmalda päatumurelda
waiwattua ja upotettua kansa,, kaukaisella kuritus ja ahdisturen witzalla wetää
tygös; että hän saattais sitä kauscm pois turkasta, mitättömästä, hengettömHfiä ja luulollisesta itze tehdystä.turmasta ja omista lobdutufistans, niinkuin niistä, jotka ei mitääu auta, zvaan kadottamat ijankaikkifesti. Ne pyhä Raamattu niiden kelpamattomud.e.n tähden, klitzu walheeri, että ne omat turhain luuloin luonnollisilla woimilla KeiFot töwen päälle raketut verusturet, kuin ei loh«
duta sielua, eikä pysy kuolemasa, ler. 7:4, 8. Matth. 7: 26, 27 Että turda hengetöin itze tehty turman luottamus, jonga päälle enin osa ihmisistä noja,
tuotta.ihmiselle sen tietämättömien, ettei He Mmärrä koko Jumalan neuwoa
O2
autuu5 Fotka ruottawat

turhaan walheseen, ne hyljärvät

se

5. Sutmundaina Loppiaisesta.
heidän sydämensä tilaan soweis, muutais ja
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«utlwdesia, kmnga se
Härkä tunde omista.
sen
Herra Jumala näyttä lnondokappaleita huonommat:
ei tunne, ja minun kansani ei ynfseimen; murra
jansa, ja

Israel

aasi Ifändäns

Sen hengellisen walhen turha luulo, kadotta ihmisen ijan,
totuuden Herra lEsus: Ulkona owur koirat ja welhor, ja
kaikkiststi; siitä
kaikki ns, jotka roalhetz»
huorintekiät, ja murhajar. ja epäjumalan palweljat,
ta rakastawat ja teknvär, Ilm. k- 32: IF,

niärrä, Es.

l:

Z.

sano

Ei auta siis olla siitä maasta koisisin, josa ChrMlisen sOn selkeys paW
Ulkonaisesti, ja että olla sen näkpwäisen seurakunnan ulkonainen runmillinen
jäsen, ja siinä, ilman Jumalan laupiuden tundoa sydämesi!, pitää wrha llwn«
non woimalla kokoonpandua walhen turma, joka nyt uffori yhteisesti luullaan,
waan sen obesa, alla ja kansia olla spdämesänsä taipmnatoin, tottelematoin ja

ja Wastahakoifus
halutoin Herran hywälle oikeudelle, joka on noiwden syndi,
päällensä
wctä hsm>
GN raikkaus ja epäjumalan palwelus, 1 San». 15:. 23, «Se
gcllisen ja ijäisen ahdisturen, niinkuin ProphZla Jona- ruuwillisefti tottelematto.
mudensa täbden, ettei hän tahtonut rangaistuz-en uhkauxella saarnata parannusta Niniwen kaupungille; Jona meloin walaskalalda, ja sen watzasa tuffasa
Hllesansa, huusi Herran tpgö, laupwdesa händänsä auttamaan, Silloin wasta
tnndeman opeis, Jumalan laupiuden osallisuden oleman sen oikian JumaHän
lan tunnon alun ja sm elämän toiwon perusturen ja uffon sytyttämisen ja herättämisen spp, ja sen hengellisen elämän aine ja ydin sieluja; josta Propbeta
Jonas, sitbe kuin Jumala oli hänen pelastanut walaskalan watzasta, olendamifella maNlls, kokoonpam hänen Valaskalan watzasa spdämefänsä wuodatetun rukourensa huudvn, ja kaikkein muiden sanain seafa todisti: lorka luonawar tm»,
haan walhefeen> ne tzyl)äwät laupiuden ihe kohransa.
Siis kaikki ne surkuteltzawat ihmisten lapsista, kuin el armon saamisen ja
tarjona olemisen aikana ja autuuden päirväna, 2 Cor. 6: 2. tarkkasit katzo eteensä, ja sen suuren Jumalan määrättömästi hpwäsä meidän etemme asetetusa au-

osa

ja nautindo oikeutta Jumalan laupiudesa lEsuxen
tuuden
etzi
päällensä
kautta, he itze
luottamisen ja oman järkensä marjon kumausten kokopitämät,
joutumat hengelliseen walhen turman luottamiscsa, jonga he uffona
nnseeN/ joka kmfaurisa, murheisa ja kuolemasa poiskato, niinkuin sawu tuulesa
M warjs auringon tastelmsen jslken, sillä «lkokuUattuin toiwo kato, Job. 8:13.

se osa

ihMM, joka, joko yhteisien maan waiwain, jotka owat
Multa
parannuxen kellot, eli Jumalan sanan nuhteen, eli oman tunnon soimausten
kautta, cmtza itzensä herättä etzimään täydellisesti plitzenwoittawaista Jumalan
laupiuden vsMsniw/ ft wngaistWistakin oppi ottaman sanoista waarin, Es.
38: 13.
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5. Sumwndaina Loppiaisesta-.
ZF: l9> ja sen kautta löytä aina-laupiuden ja hywpden ofallisuden, ja senwoimasia oppi takaisin rakastaman Jumalala, ja nöyrydesä mieluisesti kuuliaisutta
ysottamaan Herralle Taiwan ja maan tekiälle.

Evangelium,

Match.

13: 24-3»

Tutkistelemus.

Jumalattomain tncha

Jumalan lasten Jumalan law
ohdakkeita ja nisuja Juma»

toiwoa, ja

piudstt tuudoa, niinkuin
lan sturakunnaja.
i. Jumalattomain turha eoiwsa, niinkuin shdakkeita sturakunnasa<
!I> Jumalan lasten Jumalan laupmdm tundsa, niinkuin nisuja seurakuttNKsa,'

Edellinen Osa.

Jumalattomain turha toiwöa, Nunkuln ohdakkeita fturäkuNNasa. Ms olsmChristikunnan helmasa ylöskastvanneet, ja siinä oppineet tiedon bokstafwista moninaisia Chrisiillisen opin perustus ja elämän ojennus totuudetta Niistä
iottmdeista on ei wähin Christillisyden toiwo. Toiwosta me myösitze kuulemme ja luemme Pyhäfä Raamatusa: Se on minun iloni, että minä iyeni lu,
malani tFZö pidän, ja panen minun toiwoni Herran, -Herran päälle, Ps.
28. Hitjaifudesa ja toiwosa te wäkewän tuletta, Es. M:
Toiwo ei antta
häpiään mUa, Rom. Z: g. Kuinga eikö se kuulu kaikkein suun tUnnusiUMsta,
kosta heildä kysytän heidän autuudsstans, niin hs.wastawat: Minä toiwon tu-ja
lemani autuas, ehkä ei heisä löydy yhtäkan perustusta heidän toiwohonsa,
ettei se ole eläwä ja waikuttawainen Pyhän Hengen hedelmä heisä, josta Job
todista: Hlmalaccomain sillnär pitä uäändyman, sillä heidän toiwonsa pitä puur<
tuman, Job. 11: Lv. Ei ole mitään niin liki olewaista, omaista ja tawallista
ihmisen Jumalasta poisluopuneesa tilasa, kuin se, että luonnollisen aiatuM
woimalla koota itzellensä jongun kaldaisen, käsityön uffosta ja autuudesta. Se
toiwo, kuin itze tehdyn luulo uffon kan§a on yhdistetty, ei ole muu kuin M
lendäwä pysymätyin mielen kumaus ja watjo, joka yhdellä hetkellä on ja näky pitämän itzensä Jumalan puoleen, ja toisella pitkällä ajalla poiskato niinkuin sawu tuulesa; ja pesiän saipuan wahto, ja niinkuin wesikello weden pääldä kato, niin ettei M pyhyben warjo ja kokoonpandua rakennusta, enä kuulu; ja todezi tule Salomonin sana heistä: Jumalattomain roiwo kato, San. l.
10: LL. Turha toiwo rakmdawat
M

ÖZ

o Ne
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1) Ne, jumalattomat suruttomat. Ihminen suruttomuben Masa, piM yhtit
mieldä Mun pääwihollisen perkelen kanga, ja anda sen pahan wihollisen sptpt.
kuin wiheltä hanensä ajatteleman hpwin itze kansians oleman, niin
jäinen syndinen ppsp hänen pauloisans, opettain händä ylitzen puhuman itziäns
sydämesäns, ja sanoman: Rauha, rauha: ja ei rauha olekkan, Ipr. 8: 11. luottain lihalliststi iSensä lEsuxen fowinnon ja kvolmmn päälle. Sen turhan toi.
wihollinen niin pah ota enämmin menestymään, kuin että jumalattowon
malle taita olla historiallinen tieto: Jumalasta, tuimasta, autuudesta, sielusta,
Jumalan sanasia ja armon lupauMa; joita lupauria he sowittawat itze päällensä, ehkä ei he tunne sitä Jumalallista maituttamisen muutosta sydämisäns,
kuin aina niiden mpötä seura. He luulemat sangen köykäisellä askelella hpp»
päwänsä Taiwafeen, mastoin Pphän Raamatun todistusta, joka sano: Liha ja
rveri ei taida Jumalan rvaldakundaa periä, H Tor. 13: go. Ei ymbärisleikkaus, eikä esinahka Chrisnnejä
mitan kelpa, rvaan uufi luondokappale, Gal. 6: 13. Turha toiwo luulotta jumalatwmat hpwäsä lihallisesa lewosa
oleman, josta se kauhia suruttomuden uni saa alkunsa, eikä riennä katumaan,
maikka he eläisit misä spnnisä hpwäns: ajaturilla, puheilla ja töillä, pitäin ne
ihmillisenä heikkoudena, ja sm alla enänunin paatuwat suruttomudesa, ei tie.
ten, että helwetti ammöille kitaansa joka hetki, heitä nielemään; ja jota enämheille ilmoitetan, sitä uhkiammin paaduttawat sydämimin ja uffollisemmin
täns, niinkuin iLgyptiläiser ja pharad paadutit heidän s^dänutänsä, 1 Sam.
s: 6. luukin kuolemasa nukkumansa Jumalan helmaan, ja silloin siotttan
on rauha, ja ei micän h«»
helwetin wuotelle; sillä kosta jumalacoin sano:
tää, silloin kadotus lanZe äkisti hcidäu pääAms, niinkuin rastan Vaimo» kipu,

se

saa

se

ja ei he

suinZan

saa paeta,

TI)A 5:3.
lewäjät suruttomudensa

1

unesa, owat kaikkein tyhNämät turhasa toiwosa
mimmät ja rohkiammat ohdakkellisuttans osottamaan, pilkalla ja wainolla taik»

kia niitä wastan, kuin autuuden järjestyresä Pphälda Hengeldä maikutetaan.
Jumalattomat osottawat lihallisen kiiwauden totuutta wastan, pyytäin elämän
uffon palawutta sammutta; he oroar ihmiset taidosta turmellut, ja kelworcomac
ustoon, 2 Tim. 31 8. Jumalattomat wanhemmat pistäwät waino ohdakkellans
lapsians; isännät palkollisiansa; sukulaiset omaisians; mi puoiisö toista. Sen
tekemät he tunoonsa rauhattomudesta, ettei heillä ole sielun lepoa, ei he myös
suo sitä muille: Jumalateomalla ei ole rauha, joka
sano minun Jumalani. Muna
ei woi tMendyä; waan hä»
jumalareomar owat niinkuin leimahriwa ,neri,
nen aldons heittäwär loal, ja mudan. Es. 57: 21, 20, Se on merkittä: Jota
enänunin juurtunut surutöin, sitä suurembi pilkaja ja wainon piiki; niinmyös
pta palawambi uffon nisu barttaudesa, sitä julmenibi häwäistys ohdatkeilda,
Wiis. 2: 12,19' jonga kautta monda alku ChristilliMessns peleFtetään.

chRA

LoMalststO.

1

5< Sumnmdmm

Uyulkokullättuin jmnnlattomam turha toiwv näytetän
autuuden opista ja totuuden wnmrstuMa fuuhuns kiekenfa,
usein ne kaikkein ihanaisimWt,, nunkmn Propheta sano: Gmä
ttiular heidän paljon puhna snmftas, ja ec uangaist heicH, ler. IL". T Omasta?
koettelenusesta ei he nutän tiedä-, Armon muutosta ja lEsuMn lulmdolstttta
miclesä ja hengesä, ei he tunne; waan prophsterawat omasta henaeftäs, oppi2) Niiden

osan ottamisena
päälle, ja

neet hymistä kirjoisin, saarnoista ja muiden Chrisiittyin puheista. Käymät kaumlla laina kaapulla iso matkan lammasten' waatteilla, siihenastr että suden- matelewaiset hambaat waatiwat heitä näyttämän, mitä heisä sisällisesti, hallitze; pitäin niinkamvan turha toiwoa, kuin he woimat seurata Christuxen
ja jollain tMValla puhua sitä Taiwallista Jumalan neumoa,' joka ei heitä pyhitä: joista maHdetan lEsuren kysymyxellä. sanoa: Tairako fokin sokmra ralima?
iLiko he molemmat' hauraan lange? Luk. 6: W Joilla on julimlmen meno olee
manansa, mmca sin woiman he poiskieldnrväc, 2 Tinr. 3: 5. He näMtäwält
mna toisen muodon toisten: silnusä, kuin he owat. Ei mikän keholta heitä mitA
paljon kiukkuun,, kuin silloin, kosta heidän ulkokullmsutzen rääpäleAs rikkenewät nähdä, muilda heidän aluswaateitansa, josta tule

Oihdakkellisits Jumalan lapsia waMn, kiusawilla ja sstomiseen eteenasetetut
kyjymyret,, folmiwaisilla kirjasanoilla, kehoittain enännuin riim kuin.
H Tim O: F. ja pyytämät enämnun sekoitta kuin selittä; enämmin tanFetta kuin
ylösautta uffomaiffen tzpwän onmn tunnon, turman ja rauhan lumalasä,, niinkuin ulkokullatut muinen Wapahtaian kansia teit, Matthv 22: iZ. He pyytämät famnmtta
lambun palawutta> ta erinomattain risffa uston harttautta.

usson

3) On> pharisealaistelt turha toimo,. kyssä edslnällä usottmVainen kuln ulkokullattmn; mutta eroitta itzensä siinä, että ulkokullatut pyytämät parata kuorta ja hahmoa, waan pharisealaiset itze pohja ja perustusta Christillisydesä.. Tähän, pharisealaisutteen

ihmiset joutumat enämmällä wilpittömydellä kuin ulkokullatut,, sillä pharisealaisudefK on jotakin ettämbi kuin sitttu ja sisällekäp autuuden järsessyxehen, kuin ulkokullättuin tykönä; sillä pharisealaisudesa tutan

se

wälttämHtöin
synnin mndv laista, Rom.
Joka on yfr
suuri ja ensimmäinen Jumalan hywä työ alkamisesa syntzisen autuari saattamista; sills ihminen ilman heräjämlstä synnin, tundoon ja katumuxen murhesecnv
ei, tiedä siitä wälttämättömäsiä hänen tilaansa Kattamisesta wihan tilassa armon osallisuteen,' eikä Jumalan kuman jällenfä
Mutta er
ole siinä kyllä,, eikä ole sillä autuus käsitetty, ehkä sen malmistus on aljettu.
Siis tarlvitan osallisus Evankeliumisia, joka prin waikutta HenOen
P niiden seasa elämän toiwon, autuudesta. Mutta joka ei, tule autualliften t)i>
Möon, Evangeliunun perään; waan etzi ja odotta
umstrwmisen,, sm «M-

5. Sllnmmdaina Loppiaifests.
Mnättömän sydämen muutoxen waikuttawan; hänestä kaswa se ilkein phariftlls,
teko pyhä ja muutamain luonnon moimissa uikonaisten töiden päälle rakettu
ma-Chrissillisys, jg ei ulotu edemällä, kuin kiusauriin asti, jona hänen myötäkäymisesä menestynet ulkonaiset työnsä, muotonsa ja alMudensa rikki repewät
M hajowat tuhwaxi; ja ei jää sieluhun muu kuin epäilys, ja Saulin kanssa
sois iyens.surmaruxi; ja leiköa öaulans ja kielens, i Sam. 31: 4. Achitophelin
kansia hirccä itzens, 2» Sam. 1?: 23. Antiochuren kansia epäilyjen tustasta kuo112

ludaren kansia hirttä' iyens, Matth. 27: 4, 5.
Nämät osottawat aina heidän ohdakkelisutzensa rangaisiuxen waatimisellO
muita hywyteen, jota ei kengän muu taida armon hengen jälken tehdä kuin
Christuren wapaudcn Hengeldä hallitut ja rauhoitetut, heidän kiindiäsä rakka»desans; liatengin jos Evangeliumin walon saanut kadotta sen ensimmäisen la,sien Hengen, ylpeyden ja ltzcllensä kelpämisen kautta, niin työläisesii hänen
uutta ohdakkellisuttans taittaan hawaita; mutta tutan kuitengin siitä, että Moja lEsuren hywys, mieli, ystäwys
seren waatimus puheisa, onjälispäähallitziana,
ja wähembi. Nämät owat ne kaikkein warallija yrmäinen pelastus on
simmat itze pphyden ohdakkein uloskylwäjät, sillä ei he osa oikia Christuren mielen hallitusta, ja se kuin ei Christuxen Hengeldä hallita, ei se ole hänen oman.
sa, Rom. 8: 9- Pyhäsä Raamatusa kutzutan koko Chrissillinen oppi, niinmyös
sydämen tundeminen lEsusta hänen ansiosans ja hywisä töisäns,
josta
hengellinen elämä, woitto ja woima tule, Gal. 3: 26. Gal. 5: 5. Eph, 2: 8>
Ebr. 12: 2. Mutta kosta ei ole taitoa: Kenelle? kosta? kuinga? ja misä muo.
dosa, joko uston oppi, eli uffominen lEsuren päälle julistettaman pitä? Elt
kosta ne molemmat yhtä haawa sopimat julista? Eli joka waati töitä sildä, joka ei wielä ole ustonut? Eli sano sillä oleman uston, joka mämmin töiden kuin
lEsuxen päälle noja? Eli myös sieluin tilan tundemattomudesta wapahca sidotun ja siroZ pelastetun, ne molemmat on»at -Herralle kauhistus, San. 17: IZ,
Se on pharisealaistsa lurhasa toiwosa wahingollinen ohdakke Christikunnasa,
palwcluxeu/
ja waiwa ustowaisia lnonella taivalla, luulein tehncus
juuri
16:
2.
Siinä
Optttajat
ne
määrin
loh.
foettelemattomat
neuwowÄ
le,

2

Macc. 9: 13, 23.

hätändyneitä.

Jälkimäinen Osa.
Jumalan lasten Jumalan laupiudm tundoa, niinkuut nisuja seuvakunnafa.
Ne kilin ei paljasa luonnon tilasa tiedä eroitusta tehdä, tiedon ja tundemisen
wälillä, ne luulewat tiedon
mutta tieto ja tundeminen owat enämin erottelut toinen toisestans, kuin historian lukia phdestä kaupungista ajattele, kaupungin oleman peM toisen muotoisen, kuin
itzeMs W, sitte kuw
hän hn näke

koettele

se
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Siis Jumalan tundeminen, on itze tpösH IlMalan omaisurisi-a waikutcttu,
bengesä luttu hedelmä ja woima maikuttawa ylitzenwoittamus spdamesa, josta
Raamattu sano Jumalan puolesta: Joka cahro kcrffata min kerstarkon siitä,
crcä hän ciccä ja nmde ummn, cccä mi»ä olen -Herra, joka reen laupinden. oi«
kcudcn ja wanhurstaudcn niaan päällä, ler. 9: 24. Tuca sinua, on täydellinen
ivanhmskaus, ja cictä sinun woimas, on ijankaikktstn elämän jumi, Wits. 1Z: 3.
spdämcn ylitzenwoiUamasta tundemiftstn
lEsus sanoijankairkinen
lsälles näin:
elämä, että he sinun ainoa», tundisit, m jongas lähetit
Tämä on
lEsurcn Christuxen, loh. 17: 3, Sen elämän ttindemisen merkki todistus,
on palama rakkaus: Joka ei rakasta, ci hän mnne lumaläta, sillä Jumala
on rakkaus, 1 loh. 4: Z>

sa

D On lulnalan lasten Jumalan laupiuden tundo,
suloinen liikutus
ihmisen sielun woimisa, sen ylitzen, että Jumala määrättömästä kansiakärsimisen
rakkaudesta, on M suurimmasti onnettomalle ihmiselle andanut autuamman
neuwon hänen pelastamisestans siinä, ettei hän ainoastans ole awainnut lau<
piudensa rikkautta kaikille autuuden tunnori, hänen pyhän sanans todisturella:

Minä olcn laupiao, sano Herra, ja en wihastn ijankaikttscsti, ler. 3: 12. Waan
myös jaka laupiallisudens liikuturet sielulle, andaman mapaan tilaan Evange»
limuille wastauudesti synnyttä uffon elämätä paneman täydellisen rurwan siihen
armohon, 1 Pet. 1: 13. kuin meille lEsuxefa Chrisiuz'esa annettu on.
Waikutta Jumalan laupiuden tundo, palaman rakkauden. Min pian
knin Jumala» on saanut tilan awata syndisen herätpresä hänen sydämens tundeman

Jumalan

laupiuden hymyttä, niin

sama

laupiuden tundo ama sydämen

halun Erangeliumille, joka silloin uston synnyttä, jonga jälken st elämä uffo
myötänsä tuo rakkauden; silloin alkamat kaikki hengen hedelmät kafwamaan rakkauden palawudesa, niinkuin nisut suwen lämbympdess tewällä kaswaman al"
kamat. Silloin koko Pyhä Kolmeybteisen Jumalan suuret hywät työt hengel.
lisefli syndisesä täytetään, josta Apostoli sano: Hänen laupiudens kautta hän
meitä aumari teki, vuden syndymisin peson, ja pyhän Hengen nudtstuxen kantta, jonga hän meidän päällemme meidän lunastajamme lEsuxen Christuxen
kautta, rnnsasti wuodattanut on, Tit. 3:5, 6. Ia koffa usto rakkauden kautta saa alati hallita sielun woimisa, niin talttaan todista: Teidän uskonne kas«
wa jalosti,

2

Thesi.

1: 3.

3) Jumalan laupiuden tnndo, puhke hengellisiin laupiuden hedelmiin lähimmäistä kohtaan; silloin sturawat ja harjoittamat Christitpt lEsuxen Evangeliulnillista käffpä: Olkat laupiac, niinkuin teidän taiwallinen Ijanne laupias
»n, Luk. 6: ?6, Nisut kukoistamat tullesans täydelle oljelle ja warresle. Lau-

P

Piu-
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tunnosa kasmanneet ia wahwistunneet sielut, uffosans Jumalan poian
rundemisen yhreydes täydexi michexi, Chrisiuxen räydeUisen warren mitan jälken,
Eph. 4: 13. ja nänttä Jumalan laupiuden luondoisen hedelmän lähimmWäns
auttamisella hänen sielunsa waarasa. Tämä laupius lähimmäistä kohtaan, on
sekä tuskallinen että riemullinen.
Tuskallinen on laupiuden osotus, el lain waalimisesta ja huomiossa, waan
pakahtumasta rakkauden suomisesta, ettei bän saa, niinkuin hän sois, ohdakkein
wastahakoisuden tähden, Jumalan tundoa lewimään, ehkä hänen tykönänsä
Dawidin laupiallisus waikutta sanomaan: Minä tahdon wäär,lle ilmoitta ties,
että syndiset sinun tygös palaisit, Ps 51: 15. Se wasta on oikia luinalM pel.
lon nisu, joka rakkauden
sta, Gal. 4: 18.

särkemisen

pppnnöstä

etzi lähimmäisen sielun

pelastu-

Riemullinen on laupiuden osotus,, koffa Jumala tpwendä sen tuskallisen
kiiwauden, sanoden tunnosa: Alä ole kiiwas jumalarcomam rahdin, San. l.
24: 19, Mi hpwin aljettu rakkauden kumaus taita muuttua wihan ja koston kiiwauderi pharisealaisuteen, ellei Jumala muutais sitä rlemullisexi, sillä todisturessa, ettei ulkomainen taida ja woi plitzen mahdoAisuden;' sillä' jos
hän sitä tahdois tehdä ylitzen woimansa, niin hän joutu sundisen wihaan, kuin
usein tarjona on, sano siis Dawidin kansia: Minä olen lähes surmaxeni kck
rvannuc, Ps. 119: 139. Riemullinen rakkauden kumaus on uffon oma luondo,
tila ja mieli, josa Jumalan rauha ja pstäwvs, ja oman tunnon tywenbö ppsy,
ja talttaan toisten kuorina kanda, ja niin Christupen lakia täyttä. Gal. 6: 2.
Rakkauden kiiwaudesta sano Apostoli: Minun rakkar lapseni, jotka minun täy<
ty kiwulla roastanudesti synnittä, siihenastr. etkä Chrtstus rsisä jonkun muodon
sais, Gal. 4: 19. Se on siis Jumalan lasten ensimmäinen ja ainainen Jumalan laupiuden tunnon merkki,, että he sulasn rakkauden kandawasa kausiakärsiwällisydesH osan ottamat toisten waiwoisa, ja laupiudefa odottamat Zionin ra<
kennusta lEsuxen woittawan rakkauden ilmandumiseen, suureri rakennuren hedelmäni monen cykönä. Es 58: 8- Laupiudcsta on awarammasti selitetty
Sunnundaina Kolminaisuoesta.
4) Osotta Jumalan laupiuden tmVo ulkonaisilla hpwillä töissä. Woimattonmt, nukkuneet ja ulkokullatut rakastaisit mielellänsä suulla ,a kielellä, waan
ei työllä ja totuudella, 1 loh. 3: 18. ja ustin myös tekemät hywä toisille kanssakumpaneillensa, he>owar saanet palkkansa, Matth. 6: 2. eikä saa enä armo
palkka iankaikkisesti, ehkä he wielä jakaisit omansa köyhäin tarpcxi, 1 Cor.
13: 3. Waan elämä usko on palamasta rakkaudesta mielullinen ja welwollinen
jakaman omansa pyhäin rarpexi, Rom. 12: 13. Ei ole st mikän Christitpn merk-

ki,

ki, ettei

niii

rästä

se

tehdä chywä:,eM'HÄn'taidais, sillä

joka raita
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hMä

tehdä, ja ei tee,

luecan hänelle ftnmri, Hak.
1? Tehkär siis reillenne ystäu.'i'ä wää.
mamnwilasta, Luk.' 16: 'lB. Nmlkauwcm kuin mellle aika on tchkälnme

jokaiselle hywä,

nultca

owat, Amen.

erinomanaiu niille,

meidän kausiaweljeinme

usto-

Sunnundama Septuagesima.
<shristuxen kautta tullut. Phdcllä näin ihanalla sanomalla edestuli Johannes uuden Testammdin seurakunnan eteen,
wahwistaman wäspneitä sieluja, jotka kauwan aika olit ikäwöinnet sitä siunattua waimon sicmendä lEsusta Christusta, niiden wanhasa Testamendisä ceremonialisten asetusten orjuden ikeen alla, että yhden selkiämmän ja wapaamman
iiton kautta, yhdistämän heitä armonsa osallisuteen. Johannien saarna lEwen armon seltiästä ja kirkkaasta walkLUdesta, oli niinmuodon sille ceremonia»
seurakunnalle, M ihanasti walaifewa paiste; ja nyt wielä
iselle M
llle synbinsä turmeluxens luondoa tundewalle uuden Tsstamettdin seurakunnate, yri sielua ja hengeä ilahuttawa autuus; että he niinkuin ylitzsnkäymärit ja
kadonnet, saamat lohdutta itziänsä siitä suurimmasta -lohduttamasta totuudesta:
Arino M totuus «n IGsuxen Christuxen kautta tullut, loh. 1: 17.
3)» rnw ja 'totuus

Armo ulossulke kakken ansion ja oman mahdollisuden ihmisen tykönä.
Suuri ja werratoin armo tapahdui ihmiselle eusimmäisesä luomisesa Jumalan
kuwan ja kaldäifttden saamisesa, josa tilasa ihminen taisi täydellisesti elä Jumalan armosa,.ja ystäwydesä Wielä sunreMi armo on sille synnin langemisen kautta pois Jumalan armosta ja pstäwydestä langenelle ihmisen sukukunnatle tapahtunut, Wapahtajan lEsuxen kärsimisen ja kuoleman kautta, josa lE.
su<ren kuolemasa sse ikadonnA, ruma ja Jumalan kostaman'wanhurffauden alai,
nen syndinen taita parannuren ja uffon järjestyxesä wastauudesti ylösotetta ar«
mohon ja ystäwyteen Jumalan kansia; .niin «että nyt laittaan sanoa: Armosta
te oletta aunmxt tullet, :«Kon kautta; ja-et te iye teistänne: Jumalan lahja
vn, Eph. 2: 8.

se

Armo. lEsuresa Christuxesa on tullut Pelastureri, synnin, satanan ja lain
nrouMn hengellisestä fangiudesta, kosta ei meillä nyt enä ole tekemistä ceremoNlain, warjom ja kun?au>ren kansia, waan iye ruumin, kuin on Chnstus, Ebr.
w: 5. jonga suuren armsn kautta meillä on wapaus, autuuden järjestpresä
'

P

2

hetkel.

Slmnnndaina Septuagesima.
tulla Jumalan armosta Christuresa lEjuxesa. Suuhetkellisesti uffosa osalliseni
se,
joku
ellei
meistä tahdois käydä ulos siitä sielua fangitzeri ihme olis siis
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orjuden mallasta, ebkä lEsus woitollans on fmlginden fanglxi wienyr,
Eph. 4:8. O! parandakon Illmala, jos mahdolihmisille lahjoja audanur,pitämät
hengellisten »vihollisten orjuden parembana,
likimaill
kaikki
linen on!
täytetään: Se porrci on
armon,
josta
wapaaxi
päästämisen
kuin
lEsuxen
lawia ja tie awara, joka wie tadotuxem, ja niitä oN monda, jotka siitä sisälle
mennvät, Matth. 7: 13-

waisesta
ja

sana

Armo on lEsuM Christuxen kautta tullut, uffon hedelmita kafwattamaan, niinkuin wälttämättömät uffon myötä seurawaiset todistuxet, uston läsnäolemisesta sydämesä. Uffon hedelmät ulospuhkewat ja harjoitetan uudistunen
tiellä jokapäiwäisesä parannuxesa Ihmisen armon saaminen talttaan päättä
hänen uffonsa hedelmistä, joita hedelmitä Jakob waati, sanoden: Osora minulle sinun ustos sinun töilläs, lak. 2: 18.

Jos joku teke töitä ilman ustota lEsuren päälle, niin ei ne kelpa lumalalle. Koffa joku luonnollisesta taipumuresta teke hywä, niin ne työt owat patjat luonnolliset; eli, jos työt tehdän ylpeydestä, että ihmisildä nährä jmnalisi,
xi, Matth. 6: 5. niin on se työ lihallinen; taikka, jos työ tehdän oman hyödytyin tarkoitteesta, niin tapahtu se paljalla oman järjen walitzemisen »voimal-

la; eli, jos työ harjoitetan rangaistujen pelwosta, niin on työ orjallinen; eli,
että työn tähden käsittä armoa ja autuutta, mm se soti Evangeliumin oppia
wastan, siitä syystä, että hedelmä silloin asetetan uffon eteen, joka ei taida olla
Jumalalle otollinen; sillä autuus on sm ihmisin, jolle luinala rvanhmstauden
luke ilman töitä, Rom. 4: 6. Sillä jos wanhmstaus tule laista, niin on Chri,
sms hukkaan kuollut, Gal. 2: 21.

Evangelittm, Matth.

20: l-16,

Tutkistelemus.

ISsufen Christuxen kautta tulleeta armoa
I. Armoa.

ja totuutta.

11. Tomutta.

Edellinen Osa.

lEsurm Christuxen kautta tulleetta armoa. Alman niitä monenkaldaisia ja
tutkinnosa lukemattomia armon edustuM, kuin lEstlxen Christuren

lphpssä

kaut-
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kautta owat meille wiheljäisille ihmisille lahjoitetut, on vlipään Vapahtajan
ruuminsa hikoili werta hänen
sanomatoin sielun abdistus, josta hänen pyhä
ja ei yriTaiwallisen Isäns kostawasa wanhurffauden wiina kuurnasa
kans>anja,
meille
kadoneille
autuuphdep
ihmisille
kän kansasta hänen
Es. 63: 3
jakamisen
ja
woimain
ansaitzemiseri,
työtä
neuwori,
ustosa
tehdä auden
armon
phderi
ja
»ne
walitut
eläwäri
niin olemma
seurakunnatliudcstamme,
lEsuz-esa
at, joka päiwäisesä Evangeliumisa kutzutan taiwan waldakunnarl ja wiinamäefi, josa wiinamäesä jokainen, joka tahto hywän perimisen ijankaikkisesti, saa

hawaita

1) Suuren armon

lEsuren Christien kautta

tulleen,

walitzemisesa työnte-

kiäxi Herran wiinamäesä. Perkele poisryöwäis ja itzellensä rewäis koko ihmisen sukukunnan syndiin langettamisella, ja niinmuodon sai raketuzi suuren pi<
mepden waldakunnan maan päällä Mutta lEsus on omasta sulasta armostan»
piinans ja kuolemans kautta, Mens takaisin ottanut sen kadonneen ihmisen
sajoukkokunnan,
nyt seurakunnari kutzutaan, josa lEsus, niinkuin M armollinen Kuningas, hallitze
armosa ja lembeesä; jongatäbden se mpös
on pz-i armon waldakunda, ettei se enä perusta itziänsä lain töiden ja liiton
päälle, joka rikottin, waan ainoastans Jumalan armon päälle Christuresa lEsuresa; sillä Jumala, joka rikas on laupindesta, hänen suuren rakkaudensa täh»
den, jolla hän on meirä rakastanut. Ia kosta me wielä synnisä kuollet olimma,
on hän meitä Christuxen kansta eläwäxi tehnyt; sillä armosta oletta te autuaxi
tullet, Eph. 2:4» 5.

suuresa

takaisin ostettu armon waldakunda, näky meiwiinamäeri, että se on osittain maranut
kutzuttawan
EvanZeliumisamme
lEsuxelle suurimman työn, tuskan ja ahdisturen, ennen kuin jotain hpwä Jumalalle taittin edestuotta ihmisesä sisällisesti, siinä hengellisesä waldakunnasa;
josta pcrusturesta lEsus on alku kaikkeen, hengelliseen ja taiwalliften hpwpteen,
niinkuin ijankaikkinen sowittawa ylimäinen pappi, Ebr. 9: 11. joka itzesäns on
walmistanut wiinamäen työntekiöille ytimen ja woiman uffon työtä tehdä, josta
lEsus itze sano: Minä olet: se totinen rviinapuu, loh. 15: 1. Seurakunda on
mpös M rminamäki sen syyn tähden, eltei yrikän nyt enä langemisen tilasa
dän

Seurakunda, eli lEsurelda

ta da tulla auttmri, ilman Pyhän Hengen kautta harjoitettawata hengellistä
iyon tekoa uffosa ja armosa; kuitengin ei täsä ymmärretä jotain luonnollisten
woimain harjoitettua työtä, sillä ne tygö omistetaan ihmisen omiri töiri, ia
ne ei kelpa Jumalalle, eikä taida mitään ppsywäistä ja tulewaisen elämän
luondoista työtä matkaansaatta; joista ihmisen luonnon woiman töistä ja har«
loituzista taittan sanoa: Niin ei se nyr ole sen joka tahto, eikä sen joka juoxe,
waan
joka armahta, nimittäin Jumalan, Rom. 9: 16. Omain luonnollisten
töiden
P3

sen

Sunnundaina Sesttuagesimn.
töiden lttyotä on se ylpeys, kuin Msimmäisen ihmisen saatti tekemän Jumalan
kieldoa wastan, syömisellä ksldyn puun hedelmästä, i Mos. z! 6. Ne owat
syndisillä ja oman kunnian tarkoituMa saastutetut,, -ja tchdän Jumalan pyyttä wastan sotiwaifella oman hurffauden korottamisella, itze anfaitzeman Jumalan pstäwyttä ja autuutta; jota woimatoinda ja siinä siwusa onnetoinda oman
ansion työtä, enin osa ihmisistä Christckunnasa harjoitta, ehkä!wielä jumalisuden kiimauden marjon alla; joista lEsus sano: Te olctta ne, jotka iyenne hurstan ceetce ihmisten edesä; mutta lumala-tunde teidän sydämenne: sillä st kuin
ihmisten edesä on korkia, se on Jumalan edesä kauhistus, Luk- 16'. 15.
Walitzeminen armo wiinamäen työbön sielun autuuden etztmisesä, tapahtu
ositwin Jumalan sulasta laupiudcsta, ja osittain paitzi ihmisen luonnollista woima ja työtä, sen Apostoli selkiästi näyttä, että Jumala sulasta armosta on tahtonut walitzemisesa anDa langenelle syndiselle aukian tilan ja wapauden autuu.
teen, uston työn kautta, sanoden: Armosta te olecca aucuaxi tullet, ufton kaucta; ja ec te iye reistänne: Jumalan lahja O on: Ei töistä, ettei yxikän reistä
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kerstaisi, Eph. 2:8,

9.

Mutta

walitzemisen.armon

jakaminen ja lahjoittami-

wiinamaesä uffon työtä harjoittaman pitä, lahjoitetan ja
anneian waikuttawaisesti Pyhäldä HenZeldä, fyndisen kokonans hänen sisällisen
tilansa möyryttämifellä, ja-kaikista omista woimista ulostyhjändämisellä; ja sitä
kunnioittawastan siirtämisellä synnin orjudesta ja rakkaudesta, armon
man ja etzimän,armon chywyttä, kaikisa autuuteen, tulewaisisa muutossa, omaiftlfisa ja walmistamisisa Tästä syndisen siirtämisestä pois synnin tilan ka«
nen syndiselle, joka

dottawaisudesta, armon autualliseen tilaan, sano Apostoli: Nöyryttäkäc teitänJumalan wäkewän käden ala, errä hän teitä ajallans.korstais, ,1 Det. 5: 6.
Ia kosta syndinen Evangeliumilda ennättäwäisesti-nöyrytetän armon alla, niin hän
2) Saa kuulla ja tuta armon kutzuniisen äänen, joka woimallisesti Mwutta spndistä chengellise.cn hartlauteen, etzimän parandannsta hänen turmelulle sieluns tilalla, Jumala ei ole ainoastans Poikansa armon kautta yhtä »viinamäkeä istuttanut, ja jättänyt jokaitzelle wäpautta parannuren kautta mennä »viinamäkeen,, uston työtä harjoittaman; waan myö.s ostttanut suuren murhen pitonsa isiinä,, että hän-ustollisten .opettajain .tpöllä sanan'kautta, kutzu, ylöskene

hoitta ja haukuttele jokaista harjoittaman tottsta.Christillisptta. Jumalan kutzu«
mus, että hän ymbäripilrittäwällä >kutzumisens wolmalla, näyttä, että hän cay<

to kaikkia autuaxi, ja että he totuuden tundoo,: tulisit, 1 Tim. 2- 4 Ei taida
prikan terwellistä perän ajatusta nautitzia'kie!dZ, etteikö Jumalan Taiwallinen
sänen kutzumus ole aiwan likisesti mönda kerta asettanut ihmifei! sielua parembiin ajaturiin sielusta ja autuudesta, josta todistetaan kutzumi!'en wakaisus ja
.pyhys; sillä Jumala on kutzumlt! meitä pyhällä kulumisella, 2 Tim. 1:9,

M-
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Mlimäisesä Osasa
lEsuxen Christuxen' kautta

tulleetta tomutta. Ms latelemme sitä totuutta
Jumalan tahdosta kmkkein ihmisten autuutta:

svangcliumin jälken, joka todista

yhden kerran
Kutzunusen usein kertoimisella. Jos Jumala ainoastanS'
jo'
ilman estetä,
niin
jokaitzelle
silloin
ihmiselle,
olisi Jumala
taritzis armonsa
ja ei taidais ihminen millän challa sanoa niiden muutamain kansia: Silla ei 0.
le meirä kengän palkannut. Mutta Herran Jumpan loppumattoman rakkau.
ben todistus on osotettu kutzumistn monenkMaisudella. Totuus lEsuxen kutzumisesta, nähdän 1) kutzumistn tapahtumisesta warhain aamulla, se on: ensim,
hetkellä tapahdut ku<
mäisenä Wapabtajan opetus-wiran wnotena. Kolmanella
kariloistakpmmendä
Ap»°
wuotena,
opetus-wiran
kosta
tzwms, lEsuxen toisna
ne
oppiin.
Wapabtajan
hetkenä
kutzuttin
stitzeKuudendena
stolia kutzuttm
mänkymmendä Opetuslasta, ja uloslähetettin saarnaman; ja niin edespäin.
i)

Muutoin taittaan nämät

hetket somitta ihmisen elämän

aikaan. Warhain

ihmisen syndymän jälken, kutzu lEsus kastesten, ja stn kautta aikaisesti
tulla minun cygöni, sillä senkaldai.
armonsa osallisuteen, sanoden: Sallikac lastenKolmanella
on
waldakunda
Mark.
in:
hetkellä kutzu lEsus lap«
14.
sten Jumalan
sutzesa, Christillisyden opin tiedon neuwomistn kautta, jona lEsuxen armoja to<
taus alka työtä tekemän lasten tunnosa, sanan kautta. Kuudennella hetkellä
het,
Ps. 25: 7. Vhderännellä
kutzu lEsus poiserkaneman nuoruden himoista,soweljain
woima hywä ja paha
kellä kutzu lEsus miehutta, kosta ihmisellä on
ttoittaman; jolla ijällä Syrachin neuwo sopi: Alä wiiwyrä kacumustas, siihen,
asti kuins sairvxi rulet mutta paranna sinus kostas wielä syndiä tel?dä taidat,
Syr. IF: 22. Mitoistakymmenellä hetkellä kutzu lEsus ijällisiä, kosta ei heillä
enä ole woima syndiä tehdä; ellei he wielä silloingan wastanota kutzumistn
woima parannuxeen, niin laittaan heistä janotta: Sadan wuorisir lapset pica
kuoleman, ja sadan ajastaikaisec syndistt pitä kirotut oleinan, Es. 65: 20.
aamulla,

s) Ön totuus IMirett ChrisiuM kautta tullut siinä, että, sitte kuin
syndinen on Jumalan Hengen andanut itzensa plösherättä synnin unesta, kutzumisen kautta, niin hän saa tundea totuuden Jumalan Laista ja Evangeliumista waikattawalsesti spdämesäs ja omasa tunnosans, jotka tutut waikutuxet totuuden sanassa, wastauudcsti synnyrräwät syndistn uucistxi, lak. i: 13. ymmär,
oikia hen»
rpzesH ja tabdofa. Nuven spndpmisen woimasa ja hengesä, alka
Kellinen wiinamäen työ ikmisen sieluja, parannuxesa ja uffosa. Se on siis
suuri armo tundea totuuden sanan woiman parannuxen tpösä sielusans,
eläwä spnnin tundo ilmandu spndisesä wäkewäsä kauhistuxesa, ja haawoitta o'

se

man°
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mantunnon lain petjättämisestä ja uhkatyesta. Spndis alka syndinen silloin
wistelemisellä wihaman, ja hengen työsä ahkerasti ctzi armoa päästä synnin me.
lasta ja hassituresta, sanoden: pese minua hywin iväärvdcsiäui, >a puhdista mi,
nua syl'.neistäni', Ps. 51: 4. sunnin welan ande.ri saamisesta ja synnin 'vallan
pääsemisestä, on nyt hänen suurin ahkera työnsä hengesä. Mu,tta ettei hän
parannuxen murhella ole täydellisesti autettu, ja ei niinmuodon wiinamäen työ
oie täydellinen; Mä ch! ei itkun synnistän, eir' weren woi minua pestä, sun
u?eres /Il3su! edestän, kuin wuost, taiu rvoi tehdä, Wirs. kirj. 264: 7. niin
tarwitze hän ja saa hän tuta uffon K)ön sislusans, kossa hän wilpittömästi a.

setta waarinottamisens Evangeliumin puoleen, joka silloin, koffa syndinen ylendä kaikki pyyndönsä bänen sielun bätäns ohesa lEsuz-en tygö, käsittä sen erin»
vmaisimman uffon likisen tundemisen lEsuren personasta, Miroista ja tiloista:
multa ylitzen kaikkia tulc uffon työtä edesauttaman, tundo lEsuren loppumat,
tomasta armosta, hänen rMaudestans ja armahtawaisesta sydäniestänsä köyhiä
syndisiä wastan, bänen sowindons tarkoitteesta, luonnosta ja woimasta, josa
hän ctzi ja löytä koko sielunsa tilan rakennuzen ja toimon autuudesta; sillä ei
yhdcsäkän toisesi: ole alltllutta: sillä ei myös ole nnmta niine Taiwan alla ihmisille annettu., josa meidän pirä aucuqxi tuleman, Teko 4: 12.
Nffosa woiman saaminen lEsuz'esta, wasta anda syndiselle woiman ja täp.
bellisen tahdon synnin plönandamiseen ja woittoon. Uffo lEsuren päälle
ta oikicm halun tahdosa armon hywydesä kiinirippuman ja siinä kaswaman.
Tästä opin pää totuudesta Harmat plösheränet andawat itzens totuudesa opetella, waan horjumat kabdenpuolin sitä, jonga syyn tähden he wäsywät käffen
wiinamäen työstä. Mi osa teke työtä wasemalla puolella, jo ennell kuin lEsu.
Heidän työnsä ahkerus ja kil<
xen tundemmen on ilmandunntkan, niinmuodon:
on asetettu enämmin synnin tunnon, kuolettamisen ja
woitus
perään, jongatähden hei.
woiton perään, kuin lEfuxen käsittämän
dän hywä harjoituFensa Christillisydesä tule heille sangen orjalliseni; za sadoin
lukuisia fpndisiiä senkautta ajan pituudefa wäsMät ja takaisin langewat, sillä
ei heillä ole uffon yhdistyren nestettä ja juurta lEsuMa; hetkeri suostumuxen
uffon halulla ustowac, mutta kiusauxen ajalla poielangewat, Luk. 8: 13. Toi»
set jättämät parannuM ovin totuuden itzensä tundemisesta, kokonansa liehaan
ja unhotu.reen, ja pyytämät ainoastans uffon wanhurstauttamifesa koko elinaikans ltzensä buwitta, eikä laffe sydämillensä, että he, juuri heisä wielH asuman
Hurmeluxen tähden, tarwitzewat jokapäiwä wanhurffauttamisen uudistusta,, jos
.muutoin sen kiinirippuwan synnin pitä pyspmän naulittuna ja woimattomana
ZEsuxen ristin woimalla; mutta että he unhottawat, niinkuin waiwaiset sym
Hiset, lähestyä armon istuinda lEsusta, niln hinunendy armon kalleus, ja he
Duttuwat wähittäin armon hvwptteen, niinkuin Israelin lapset mannaan, 4 Mo(
11:

6.
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sitte kuin he jongun ajan olit sitä naulinneet. Armohon suuttumisesa
wastanottawat synnin rakkauden uuden kaunin nimen ja
heränet wasiudesti
muodon alla, ja ufemmasti omat Christilltspden totisen harjoituz?en hengesä al.
kaner, waan uudella suruttomudella lihasa päättänet, Gal. 3: 3. Monella on
sitte wiellä kauwan aikka tiedon kaunis marjo ja nimi, ehkä hengellinen uston
eläinä on jo heisä kuollut, Ilm. 3: 1. Ne edelliset ei tule usto työhän, ja ne
jälkunäiset uston tpöstä wmmmäesä lakkawat.
Ne oMein lEsuxen ustosa löytänet ja uston harjoituz'esa lEsuxesa niin,
kuin elämän munapuusa pysywäiset, taitamat ja wolwar kaikki hänen kauttansa, joka heidän wäkewäri reke, Christnxen, Phil, 4: 13. Mitä ikänänsä he etteensä ottamat Christillisydesä, sen uffowaiset alkamat eläwäsä lEsu.ren muistamisesa, ja päättämät hänen nimensä kunnioittamisella? Apostolin neuwon jälken: Rniktu mnä re teette puhella «li rvöllä, niin tehkät kaikki -Herran IKsuxcn nimeen, ja kiiräkät lumalara ja Isä hänen kauttansa, Col. 3:1?. Kaiken siunauxen kilwoituxesa,, ja moiton sodasa he toiwowat, ja odottamat lEsuzen klwleman woimasa. jonga kautta he myös omat pysywäiset armosa ja totuudeja; min että heistä wiilnein kuulu: -He owar hänen woictaner karitzan we«
rm kautta, ja hänen rodisturens sanan kautta, ja ej he heidän hengeensä kuoleman asti rakastanet, Ilm. 12: 14.
3) On totuus lEsuren Christuxen kautta tullut, kaikkein lupausten täyttämisesä hänen piinansa ja kärsimisensä kautta, kaikelle mailmalle lunastu/exi
yhteisesti, ja erinomattain niille etzmuseen heräneille armoa ja autuutta, yhdexi
woima andawaistn lähteeni sekä sisällekäpdä wiinamäkeen eläwäzi
hengen uffosa; että lohdutuMi zväsymisesä ja Christillisyden harjoitusten lustisa
ja uston koetuxisa. Se ensium:äinen Evangeliumin lupaus; waimon fiemenestä,
joka piti rikki särkemän tärmen pään, 1 Mos. 3: iZ. wirwoitti suuresti wanhan
Tcsmmendin uffon kilwoiteljoita, ja on nyt lEslyen kuoleman kautta täytetyzi
hengellisesti työtä tekemille; niin että
tullut runsiyi ja täydelliseni
kaikki sitä ijankaikkista totuutta lEsusta rakastajat saamat tuta woiman, awun
ja
lEsuren sowinnosta, hymistä töistä ja sanan totuudesta, joka
on M witzi armo palka hengellisestä työstä wiinamässä. Autuat ne sielut kuin
osalNsexi tulemat armo lupausten suloisesta wmvoiiuMa, ja siitä taitamat ra11: 6.

wita kuolemattoman sielunsa, niiden päälle on täytetty se.-kuin Propheta on enrvuorclla lihawan pidon, pidon stlkiästä wilnasta, xriimstä ja puhtasia wiinasta, Esa. 2g: 6.

nustanut: Herra Zebaoth teke kaikelle tansallen tällä

O! kuinga wähän ihmisten lapsista, andawat Herran Zebaothin
ylitz puhutella tuleman parannuin työhön wiinamäesä,

hunnsella

Q

itzensä ku-
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windota kuolemattomalle sielulles lEsuren lupaurista, etziern rawindota paljafa
bokstafwin tiedosa, ja huwitta itziäns ulkonaisesa tiedon tawarasa, ilman hen.
gesä köphydens tundoa, ja jäämät ilman armon rawindota ryhjäxi, Luc. i: 93.
Herra heitä waiwaisudens tundoon saattakonl
Monk tnnde fpllä sisällisesti hädän sielun rawinnon perään, mutta ei etzi
sitä itze wiinapuun lEsuxen osallisudesa, waan omisa toisä ja lailisesa pyrkimi.
sesä. Heille tutkon lEsus tutuxi, että he saisit woiman oikioin uston töihin.
Laupias lEsu kutzu itze niitä työtätekewäisiä tpgos, xa wirwoita heiiä, et,
tä he woisit olla armon alaiset loppuun asti Amen.
122
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owat ne, jotka kuulewat Jumalan sanan, ja kätkewäc sin. Epälm
mailman edustupia on taiwan alla, joihin
mieldpnet

kuisia
ihmi»
maalisesti
set asettamat suurimman kalleuden; heidän sydämens laadun tähden asettamat
he ne katowaiset edullisimmaxi, suurimman ja ainoani, päämaalirensa; ja ne ihmiset kuin näistä owat enämän osan saanet, pidetän onnelistmbma ja autuina.

Niinkuin: pmmärryren lahiat; hpwän'tahtoisuden omaisuus; rikkauden tawasuuren sukulaisuden kunnia; ja pareman nimen korotus. Nämät ja uZiammat owat itzesäns hvwät ja tumalliset silloin koffw Jumalan pelko ja eläwä u«
sto owat perustukena ja woimallisemmat ihmisen sieluja; mutta jos ei Jumalan
waldakunnan hengelliset hywvdet; Jumalan ja lEsuz'en rakkaus ole suuremmasa erwiosa sydämesä ja sieluja; Jos ei Jumalan sanan woima, walo ja wai°
kutus ole ihmisen suurin tawara, josta hän kuolemattoman sielunsa jakapäiwä
rawitze, niin owat kaikki ne muut ja toiset wahingolliset, turmelewaiset ja kc>«
dottawaiset; jonga tähden, koffa pri waimo kansan seasa tahdoi laffia korkeiman arwioon
ihmisen, joka kohdusans oli kandanut ja kaswattanut Wapahtajan lEsuren, wastais lEsus hänen puhensa päälle: Autuar owat ne, jalka
kuulewac Julnalan sanan, ja kärtewär sen. Luk. 11: 28>

ra;

sen

sanan

Jumalan
harras kuuleminen on se jolla Chrifiitpr kiitollisesti osotta«
wat Christillisydensä ja kunnioittamisensa, ylitze pakanalisten kansain; jotka pakanat owat käändänet itzens tarpettomiin, woimattonuin ja rauhattomiin juttuikuuleminen meildä
hin Meidän tule siis tarkasti otta waarin, kuinga
tapahtu, että. me wiisammairi rulistmlm, ja wimellisiwwaM ottaman muwon,
San.

sanan

-
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nimitäin, jos me kuulemme niin, että meidän ymmärryremme silmät
ja Christuren Hengen kirkkaus ewangeliumista awata saa
ja
perän
ajaturen;
niin että Pyhä Hengi Herran sanan ilmoittamisesa
mielen
tnita istutta halun ja ajaturet, puspwäiseen waarinottamiseen, kunnioitamiseen,
ja pyhitettyyn taipumiseen siihen terwesliseen, henge andawaiseen, udistawaisecn ja
Esa. 1.: 2.
wahwistawaiseen Jumalan sanaan, tuin Hcrra

San.

1: 5.

hengellisesti walaistan,

Niin tule kuulla sielun, rawindota andawa sana, että sydän sen tundemisen korwain kuulemiftn kautta tulemasta hedelmästä, joko. toisten lukemisesta eli
omasta tutkimisesta; niin että sielun woimat Hengen ivoimalla sanasa kiinitetän
Jumalahan. Jota kiindiämmästi sielun woimat lumalasa rippuwat, ja lEsuodottamat armon tawaroita, mastoin kaikkea spdämen kangeutta ja epäilyxesa
jen soimmma; sitä pikcmin se eläwä uffon walo, woima ja elämä sielusa ilmandu, jona Apostolin sana toden tule: uffo tule tuulosta, murra kuulo Iu»
malan sanasta, Rem, 10: 17. kaikki kuulo ilman sydämen nöyrä jano ja isowaisutta woiman ja hedelmän perään, on täynäns sisällistä waiwa sanan alla; tä<
siä tulemat wastan sanomiset lain sana wastan suruttomilda, ja laillisilda teko
pyhildä ewangeliumita mastan. Autuas ja oikkein hengesä onnelinen on se sielu, kuin niin on muutoxen armosa saanut taidon kuulla sitä hengeä ja elämätä
andawaista Jumalan sana, että sydän walaistulla mielen tiedolla todistawaisesti
tietä, ja tahto pyhittäwäiscsti ja kunnioittamisen liikutuista on tundewainen
armon woiman siitä sanasta kuin on hengi ja elaniä, loh. 6: 6Z.

lEsus sanani kuulemisen ylitzen julistain tar.
oikiata kätkemistä pysywäisexi hyödytpz'ep, niinkuin yfi eroittamattomasti kafwawainen hedelmä harrasta sanan kuulosta,
ti nautitze sielu sanan ustosa woima loppun asti, eikä taida Jumalan puolelda
ylöspitämisen armo olla pyspwäinen, ellei se aina wirwottawainen sana ole sielun 'mielestä kallembi tuldM, ja kaikkein parasta kuldaa, ja mckemmat hunajaca
ja mesileipä, Psal. 19: 11 niinkuin aina waikutlawainen elämän ruoka. Kätkemisellä ei muuta ymmärretä, kuin taitawata walwowaisuden warjelemista sanan waikutUM, kuin erinomatain ewangeliumjn sanan armon, wätewä ckanfawaikutus matkaansaatta sielusa Sen ohesa on yhdistetty täydellinen Pyyndö
rukouresa ja aurhuudosa Jumalan tygö, eltä hän tahdois lahjoitta joka hetki
wahwistawaisen ylöspitäwän arnM ja hengen sanasta odespyrkiwäifeen harjoitureen sanan etteen kirjoitetusa walosa; hywin tieten, kusa ei sanan wackutus
hallitze sielun woimisa, ymmärrpreU ja tahdosa, siinä ei ole sanan oikia hedelmä miellä paljon juurtumtt; silloin en me tiedä paljo rauhan sanasta, wacm 0.
lemme walinneet jongun witzin osan siitä Siitä -totisesta sanan kätkiästä Mariasta todistetan, että hän kärki kaikki IGsuxen sanat tutkistellen sydämesäs,
Lue, 2: 19.
Q
2
EMn-

Autudella, jota Wapahtaja
koitta ja ymmärtä, on ja

seura sanan
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Evangelium, Luk. 8- 4-16.
Tulkin do^

lumalatt siman ermkaldaiftsia
!.

Jumalan siman u?«hen»ba
tuuliain tykönä.

ermkaldaistew
wähemin waarilt

ottajam

11. Jumalan sanan autuaNsta ja pxsxrräistä h^odyr^sta, totisten lvs.
liain rxkönä.

Edellinen Osa.
Se
Jumalan sinan wähenibä hyödytystä, wähennn rvaarinonaMtt tykönä.
jotakin
ja
jokaitzelle
oppia
jos
on selkiä tieto
meistä, että
me tahdomme
saada
jota me ikäwöitzemme, niin on wältämstöin, että siihen wuowatan kaikki luo»
nolle lahjoitettu veränajatus, ynnä kaikki järjestys kuin jokainen asia waatis
muutoin en me kostan käsitä tarkoitettua päämaalia. Niin on myös sanan kuulon ja tutkinen kansa Sanan kuulemisesa tarwitan kaikki halu, mieli, ajatus,
sydämellensä lastcminen ja kaikki, sydämen peränpyrkiminen, sen sanan tygö<>.
jota me joko tutkimme, kuulemme, ett luemme, jos muutoin sanan pitä meisT
jonqun hedelmän waikuttaman Dawid sano sitte kuin hän näki wältsmättö?
myden sanan totisesta pitänuscstä. Minä pidän sydämesäni siimn sanas, enen
mi ä riktoil, finua wastan, Psal. iig: il. Mutta misä wihsljäifcsä muodosa
on sanan kuullo, wastanotto ja hedelmä meidän scasamme? mahta kaikki liha
wäristä ja sydän mapista, koffa me kuulemme lEsurelda ennustetun ja koetteletodistetun enimän osan huolimattoman käytoxen sanasta, ja miellä usto<
mattrmutta 'satanan poisottamisesta) sanan hedelmä ja hyödytystä. Jumalan
sanan wähembi. eli ei ensingän hyödytystä tuominen, nähdän niinmuodon.
paatuneitten rykonä. Ne owat senkaldaiset si)nnin orjat, joita Jumalan sanan wolma ei taida tulla liki heidän sydämensä pohja, waikuttaman muutosta heidän «ykönänsä. Ei ole uffottawa, että epäussoiset ja synnin alla paatunet, wliwat eli taitamat, synnin wahwain sitteitten tähden, kuin sielun miholliset owat sitonet heidän sydämehensä, synnin ja mailwan rakkauden komilla
hengellistä waikutusta wastanotta; josta Propheta.
kiindiöillä silteillä,
sano: Judan sy di onsanan
raudalla ja korvalla demandilla kirioicerru, ia heidän
dämenla tauluihin kaiwmu, lex. i?: H. WilMmcn asun.nosans sydämesä, pa«
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ja ajatusten liikuturisa, niinkuin hänen alinomaisesi» werkkstafwi,
hain himoin
työ
ei anna nimpaljon rauha sydämesä; ei aika ajaturisa;
huonesansa,
eli
sans lepoa
kerkls sydämehen. Jos me tutkimme mitä satan
että
himoisa
sana
eikä
niiden wairoasten paatunein kansa teke, ja kuinga hän orjojansa sanan alla
waiwa: niin se on juuri kauhistawamen. Paatuneitten sydämen hän täyttä
loppumattomilla himoilla. Mielen hän rietastaa sisälle ja uloskäywäisillä synnillisillä ajatuMa, joita hän alati siitä turmelusta sydämen lähtestä kuohutta, et«
tä mieli kuin on sydämen akkuna, on täyn synnin haisewaisia ilkeyttä, jotka
sitten sydämen owen suun kautta ulospuhkewat niinkuin kauhiat kadotuin raaleijat, joista lEsus sano: Svdämeztä
pahat ajacucet, murhat, sa<
lawuoteuder, huorudcr,
rväärär todistuxet, pilkat!, Matth. 13: 14pahasta tarvarastansa tuotta edes pahaa. Sillä syja pccha ihminen
dämen kyllydestä hänen

suunsa

puhu, Luc. 6: 4g.

Siinä synnin himoista täptctysä sydämesä paadutta satan niin hirmuisen ko,
wuben Jumalala wastan. että se tule yhden tien kaldalseri, jofal matkustetaan
edes ja takaisin, eikä taida yhtään hedelmatä siinä kaswata. lEsus sano Evanja ku n hän tylwi, langei<
aeliuwisa: Rpl ajä meni ulos fiemenens
si muurama tien oveen. Tämän wertauren lEsus selittä jälken seurawaisesa
li ja 12 versyisä näin: Siemen on Jumalan sana. Mutta »otka tien oheen o,
war ne, jotka kuulewat: firre tule perkele ja orra sanan heidän sydänustänsa, ettei he ustois ja wapaxi w' s. Paatuneitten sydämet owat kowari tallatun tien
kaldaiset, jolta ja johon arnrahtakon Jumala! wihollisen monenkaldaiset himot
käymät, mielen, kielen ja suun läpikäytawän läpitzcn. Nämät sanan kuulemialla waarinottamattomat, huikendelewaiset, uneljat, epäilewäifet, uskottomat, maalisesti ymbärlllens katzelewaiset, ylonkatzowaiset
terwellistä neuwo, kuulemat niin että kaikki mene, taiwan linnun perkelen kansa ja myötä tuuevangeliumisa todezn tule. Ia taiwan linnut söit sen.
len; että lEsuren
Ohhob! wahinAota ja surkeutta, jota ei taita täydet walitta. Tien laatuinen
kowuus on paatunsisa pri heidän tykönänsä päätetty wastakyndisyys, käffenäns
Herran
tuuleman mitä Herra sano: Ia be ru,
neuwoa wastan:
lewar si un cygös seuralundaan, ;a istuwar fi-mn edesäs niinkuin minun tan a»
Nt ja kuulewat siiun sanas, nmtta ei re msingän sen jälken, Hes. 33: M, 3l>
t)'. kuinga monda tuhatta armon sana
luma cm suusta, Mal. 4: mene hukfan, ja ei ensingän bedelmätä kandanut ole, waan lerusalemiterein tawalla,
loisa sanan hedelnMä tulis, owat tchner sydämens rxöwärltten luolaxi,
Lue. 19: 4K.

sen

sanan

sana

sanan

Kosta ei

se ruma

Man woiman edestä,

hengi woi aina paatunein sydändä ja omatundo warjella
waan paatumista esinahka rupe jostus sanan woimalli-

Q3

sen
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seU julistamisen alla halkeman, silloin satan harsotta heitä kukkuun sana jäsen
palweljoita wastan ja sanomat: Scn salian jä>ken, jongas meille -Herran nimeen sanot, en n« tahdo sinua juingan kuulla, Icr. 44: 16. Erinomatain heittämät wainon opettaitten päälle, niinkuin se olis opetajain, ja ei Jumalan ja
sanan kuuljain oma asia. Senjälken satan opetta paatunein itzians kaunisteleman sillä kuka senkaldainen on kuin papit sanomat? Eli pilkawat ja walhen
126

Hengen jälken ottamat liemitpstä opetajain pahudesta, jota perkelen pääapulai.

nen rohkene walhen hengesä
senpäälle, että Jumalan sana kadotais
woimans heidän tyköänsä; mutta kiwerkin seinasä pira huura,nan, ja malac harjalda pitä wastaman, Hab. 2:11. ja huutaman heitä wastan duomivpäiwänä,
jotkg armon ajasa omat kajanet
ändä wastan, jota xi paatunein sydämet
tehnet ole.
2) Wähembi hyödptps sanasta, on hetken uffoisille. Owat ne likemmin sanan woimalle sia andawaiset, jatulewat joffus sanasta liikutetun yhteiseen ikäwöitzemiseen armon ja autuuden perään. Alkamat wastanottaman Evangeliu»
min kutzuwaista äändä, ja taiwallisella lMttauden tuorudella sulatta andawat
kiwi kowa sydämitänsä utziambiin katumuren ja uffon halun kyyneliin. Koet»
tawat tarttua lupausten rauhan sanoin; waan sillä ehdolla: että wiellä pitä
muutamat synnit, eli käytösten/ puheitten ja ajatusten wanhat tawat, lu.
malasta, itzestäns ja lähimmäisestä. Ei ole niinmuodon aldisna ylönandaman
kaikkia ilman omain tarkoitusten ehdota, Matth. 19: 27. Eli epäluulosta, ei
käsitä täydellistä rakasta turwa ansaitzemattornaan ja sulaan armon woimaan ja
tahtowaisutteen, Eph. 3: 20, waanj seisatta lain .nuhten alla,
kätke epäustoisuden kiwi murenat sydämen pohjasa, ettet Pyhän Hengen ilo öljy saada
wuodatetta sydämen pohjaan, waan owat kaiken aykeroitzemisens ja tahtowaisudensa ohesa
niinkuin fangeuMn sitteesä. Aina enenun :pelwon kylmpdellä estetyt, kuin jurwan ratkaudella woitetut. Täsä alla pohjasa on oman
woiman ja tahdon oma wanhurffaus, tahtoen itze itzensä kirwoiita, siitä kuin
on pMäns armon työ, koffa armo täydelliststi wastanotetan, waatimattomaan
hallitureen ihmisen kansa: Jumalan armo kaikille ihmisille rerwellinen on ilmestynyt, joka .meidän opetta kaiken jumalattoman menon yyljamään ja maaliset
himot ja täsä mailmasa fiw.iästi ja hurstasti ja jumalisen elämään, Til. 2: 11.
Nämät sielut ei Affo silloin ja niin awarasti kuin.tulis, josta kiwistöllispys sydämen pohjasa jää sulamata. Se kiwistöllisyys kaata sen heikon kukoistus uston
wainon, pilkan, koetusten ja kiusausten ajalla; silli he orrarvat sanan ilolla
wastan; hetkexi ustowac, waa»l kiusauxen ajalla poie langewat,
ole märkxc-

sanan

kä, Eoangeliumista.
3) Wähembi hpödytps Jumalan sanasta, on ftlitz uffoisilla. Ne owat aiwan
monenkaldaiset. Naiden kaitinaisuden alkua, siwulla poltemisia ja hedelmäin

inoneu-
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monenkaldaisutta ei taitta wähänä hetkenä welwollisen selkeyden! jälken selittää;
kuitengin tahdomma me wähän puhua heistä. Ia muutama langeilj orjantappuroihin, ja orjantappurat ynnä plöekänm, ja rukaurir sen. Selitys tästä kuulu näin: Mutta se kuin orjantappuroihin langeis, orvar ne, jotta kuulervat, ja
poismenewäc, ja tukautctan surusta, rikkaudesta ,a elä,nän hekumasta. Ne owat
M krouwemmat että salaisemmat. Krouwemmat, kuin ynnä suostumuren kan.
sa kcnkeen Jumalan sanan totuuteen, sekoittamat synnin surun mailman surun
kansa, ja suomat ne oleman yhtä woimalliset sydämesäns, kosta heildä sitt pi.
'

däis poisotettaman murhe mailmalisisia, niin he tulewac sen rikkan nuorukaisen
kansa surulistxi, Matth. 19: 22. Krouwimmät owat myös ne, kuin ei täydellihywytehen; maan maan tasesti tahdo tytpä armon ja taiwan
waran, kunnian, ja korkkeuden linna yhtä suurella halulla käsittä pyytämät, kuin
Herran ystäwyttäkin. Ne jolta rikastua tahtowar, langewat tiusauxeen ja pau.
laan ia moninaistin tyhmiin,a wahuigollisi.n himoihin, jotka ihmisen rnahingon
ja kadoiuxeen upotcawat, t Tim. 6:9. Krouwimmät, kuin ruumilliset hywät
päiwät hekumalisudesa, armon hywyden etteen tarkoituxesans asettamat, ja niin
jumalisuden woitoxi lukewac, 1 Tim. 6: 5. Salaisemmat plitz eli paljon ustojat, omat ne: kuin ei hengellisestä surusta kostan se täydettä, kuin Jumala
heille näke wiisaudesans terwelliseri, maan tahtomat enämän itzens ja muiten
tpkönä; ja niin hakemat apua ja perustusta itze tykönäs, eikä ota osa ulkona
heistsns nimitäin lEsuren meren ansiosta. Pytäwät surulla uloskulntta ja tuo.
lelta syndiä, ja ei lEsufen merellä uffosa. Pyytäin
waatimisella ahkewita pyhydestä ja hymistä töistä, ja ne sitä wähemin tapahtumat. Wiellä salaistmbi paljon uffoisuus on rikkauden pyynösä; enemin wiisauden, omaisuden ja
hedelmäin perän, kuin itze uston ja sen suurimman tawaran perän, kuin on
lEsus ja hänen rauhallinen tundons. Näillä ei ole yhtäkän eroitusta lahjain
ja andajan wälillä, maan luulemat ja sanomat lahjat ja hedelmät oleman uston ja uston lEsuren päälle yhteyä järjen arwoitlyena, kokkoonpanduna omasa pääsä, niinkuin he itze sen tekemät aiwan vrjantappuraisella teräwydellä,
nosa ja kampausten rudosa, 2 Tim. 2: 23 joisa he luulewac cekewänsa Jumalalle palweluxen, loh. 16: 2. siinä seiso heidän enin toinen toisensa neuwomisenfa, uston welwollisuden kästyn jälkken, 1 The§. 5: n. ja ei kansakärsiwäi,

surun

fesä rakkaudesa.

Wiellä on falaisembi plitz eli paljo ustoisuus, hekumalisesti enämän ajatelemlses, puhumises ja etteensä ottamisesa, kuin ustou pyhä luondo, walo, ja
lvaikutus kestä ja kanda taita; hän on ajatelemattoman huonen eli tornin rakendajan wertainen, Luc. 14: 2s. Toifialda anda armon tawarain woiman ja
maun, ulospuhieta enämbään iloon ja riemullisutteen, kuin rauhallisuus ustosa
lulsi, joka siinä tapauresa muuttu wastudesti luonoliseri. Ia olis heille parembi
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bi
ja poikeisir pois, 2 Pet. 2: 20.,

Jälkimäinen Osa.

hyödytystä, tetisten kuuliain tytZ<
sanan aumalista ja pysywäistä
ja
joka
nä Se
tahto sielua lohduttaman sisällisen ti!ansa rakendamistn luma»
lan lundoon loppuun asti, hän tmwitze kuulella Jumalan sana:

Jumalan

olemisen kautta sanan edesä. Tämä alallansa oleminen ei ole
Jumalan sanan kuulemisesa, jos se waikuttajo.
laista surutöin huolimattomus
joka
eli
on juuri kuollen uffon liikumatoin tila Herran
ei.;
takin ihmisen sielusa
Hengen
niinkuin
edesä,
armon
Pawalin haari tulkeisa Romin, Teko. 27.41.
nie
Waan alallansa olemisella
täsä pminärämme, epäilemisen ja kauhistumista
kaikia omia .mailmasa iendäwäisiä ajatu.ria. Sisällinen toiwon odotus ja suomi,
nen: armon saamista; Jumalan kuwan jällens rakendamista; ja Herran plitze,
woita-waisen Hengens waikutusta omasta tilastansj, mitä.häneldä puuttu, ja sitä
kuin Jumalan sanasta koko hänen sielunsa tilan udistamiseri tarwitan. Senkal.
daiseen alallans olewaisutteen Herran edesä Jumala waroita sanoden: N?aiket<
ton kaikki liha Herran edesä, Zach. 2: 13. koffa se suuri muUtos tapahtu ihnck
että hän Jumalan Hengeldä saadan seisattamM hänen omain pyyn<
sen kansa,
döins, ajatusiens ja tahtonsa haluista, ensisti lain n)äkiwaldaisuden kautta; ja
sitten armon sanan mielullisudesta, niin tapahtu hengesä se, kuin Maria ruu«
millisesti teki lEsuzen kansa: Hän wei hänen Jerusalemin seisattaxens händä
Hcrran etreeu, Luc. 2: 22. Silloin tapahtu se autuas hyödptps, että luma«
lan Hengen ääni, walo, woima ja waikutus, alka ihmisen wrönä hänen tai»
walista pul>ensa ylitzenwoittmnusta osoKaman, jona toderi tule: tämä on jlu<
malan sormi, 2 Mos. 8: 19.
2) Saadan hpödptps totisesta Jumalan sanan kuulemisesta, koska sama sana kuulellan mielullisesti. Kosta Jumala on Hengensä kautta epäustsn ja yiönkatzen niinmvös
lahko rakendajain soimut pohjasta asti kaatanut wallitzemasta
oma tundoa ja mieldä, niin hän mielullisesti kuule ja seura sitä wahwistawaii
M elämän sana. Silloin armon käsi saatta sanan kuuljain sydämen wastanottaman sitä-uutta hengeä kuin sanan kautta lumalalda laritan wilpittömäri
niinkmn Thetzalonikay
waarinottamisen Heratpseri sielusa, mielesä ja
1) Alallans

-

seurakunda: lTle jotka Thestalonikasa olit, otit juuri mielelläns
tutkeir jokapäiwä rainatuira, Teko. 1?:
sielunsa
bella

Z- Se joka

seura sana.

wastan,
sanan
ja

ja

rauhari.

autuallisella huödytpMä nautitzs sana, se nöyrällä kuuliaisuJumalan Hengi saatta sanan wirwoUtawaisexi ja makiam<
maP
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niille halullisesi! kuuliaisille tundeman kuin hunaja ja mesileipä, Psal. 19:11.kuin
lEsuxen optn sanat. Sielu,
misesa; ei ole mpös sielulle ihanaisembata
mieli, taito ja pyrkiminen tule sanan kautta Jumalan taiwallista äändä kuuliaihiliaiftlla simeydellä, josta Apostoli sano: Ottakac sasuudella seuraman sydämen
na siweydellä wastan, joka ceisä istutettu on, lak. 1121. se, sanasta saa wirwottawan
'4> Saa autualisesti sana hyödytyillä nautitzia, wnlaistunymmärpxen sanasta, joka aika, joka paikas, joka asias, joka päiwä ja hetki, selittämään ja
woittamacm yhdeldä puolelda vikiata itzensä tundemista, ja toisialda alati rakendamista, suurta ja kallista siirtämistä armon osallisutteen,. kaikisa Jumalan hy«
wä, otolista ja rakkauden suloista tahtoa seuraman; ja siinä sen hengelisen päiwän, synnin pöstä eroittaman, ja niin sanan kätkiät tulemat päiwän lapsixi
ja walkfuden lapsixi, 1 Thetz. 5: 5. Se suuri armon walo, kuin sanan uffon
hengen waikuturen myötäseura, anda ynnä sen harjoittaen kansa lEsuz-esa
joista ramattu sano: He owat saanec cocruwalon ja
mielen
hywä
harjoitetun
ja paha eroittamau, Ebr. g: 14. David
misen kautta
jaltaini
t)'Ntilä, ja walkeus nnnun teiläm,
sano: Sinun fanas on mimm
Psal. 119: 103.

On autualmen hyödytys totisille sanan kuulioile ja kätkiöile mielullinen
tähden, mitä waiwa heitä taita kohdata ja päälletulla. Se
rakasta lEfusta, niinkuin sitä kallihimbata sielun ja ustsn kruunua, tawnmta ja turwa, se rakasta ha;.en sanans, loh. 14: 23. Siitä seura waatima«
toin ja ihmisten pelwosta eroitettu sanan totuuden tunnustaminen, jota ei ar<
moitetlu sielu tahdo, taida eikä saa laiminlyödä, niiden monein wahingoin tähden kuin ihmisten pelko ja häpeminen myötäns wetä. lEsus sano: lokg
häpe minua ja minun sanojani tasa huorinretiäsä ja spndistsä sugusa, sitä pitä.,
lnpös ihmisen pojan häpemän, kosta hän tule Isäns kunniasa niiden pyhäin
myelitten kansa, Marc. s: 38. Se ruoka jonga jokainen nautitze, on hänen
päämaali jota hän etzi; hänen ensim«
wöimainsa lisämys; hänen rakkaudensa
kätke,
ja
mäinen tawaransa, jota hän
edestä wasta wahingoittaita. Sanan
sydämen,
mielen ja koko cchkeruden sanahan, et»
rawindo ja ruoka sito sielun,
perkele,
syndi
tei
taida heitä eroitta sanasta; kuitengin vn wihollimailma eikä
pois
sten tarkoitus, wetä sanan
halulisten sydämestä ja kädestä, jg saatta kplmptteen tätä ustoa ja jokapäiwästä hengelisen elämän rakendawaista ainetta wa»
stan. Se on hengellinen ja sisällinen kiusaus joka sanan kylmendymistä pyytä
matkansaatta, jota wastan harras sanan kuulia ja kätkiä kärsimisellä uffosa
ti, niinmuodon, että hän wastoin kaikea kangeutta kuin hänesä
wastan
itzens ilmoitta, kuitengin sitä sillä halulla kuin hänesä on tutki ja rakasta: AluR
kW
g)

sanan
kärsiminen
joka

sen

sana

so-
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kan lulttalan sana runsasti teisä, kaikella viisaudella; opetakar ja neuwokar nö
tänne käffenänne, Col. 3: 16.
wsiman mmmyos .mältämät,
Tästä Jumalan sanasia, ja sen rakkaudesta jasanan;
jong-a tunnusturen tähtömän hedelmän tunnosta, he alati tunnustamat
kärsimät;
waino,
pilkka
ja
siitä mainosta ei he tottele, maan
den he
ahtautta
ja
kärfimisefä,
sentähden nautitzewat lEsuzen erinoulaisen
Vandamat hedelmän
jälken:
Kttäs pidit n,i„Un kärsimiseni sanat,
warjeluren hänen wahmistamlsens
warjclla
sinun tiusauxen hetkestä, Ilm. 3: to. Jumalan hy.
min minä mhdon
maailma
kärsiä,, erinomataim koffa se elämän ojennuz-exi
paha
wä sana ei woiz
ilmoitetaan-,, ja
rakastmlda tunnustetan, maan ylösnosta wa?non, ma.
ja
stanseisömisen. sodan sitä wasiam;, sitä. sanan hedelmätä tundiat mielellänsä
kärsimät, niinkuin yhtä seurawaista tavausia, I.Eslyem ntmen tunnon ja. hänen
sanansa, tunnusturen päälle,, mpötck per.äs..

sanan

sieluisä' sydämiss, sitä u.
lEsusl Ainittäkön sanan rakkauden, kuuliaim jota
tahto, ja
sanajalahjoitta
ston hengeä löytämän ja loppuun asti. kätkemän, pysy;,
hengelisen
ja ijäikuolemasa wahwana
sitt kiusäuxesa, mainos ja itzo
hengelisesä
ja
uston. elämäsä. kilwoitteleinan
sen kuoleman wältsmän,.

käsittämän,

sielun, autuuden,, Amen..

Nlffiais Sunnundama..
on niille hulluus, jotka kadoteta»!/ mutta meille jotka am
tuaxi culemma, on se Jumalan woima. Apostoli etteen asetta sen kalliw
armon tawaran ja ainoan, autuuden, lähteeni niinkuin suuren Jumalan salaisuden, niiden maalisesti wiisasten etteen,. jotka omalla taidollas» luulemat autta«
wan itzensä armoon, ja pstäwytteen Jumalan kansa, ja seurawaisesti' luulemat
tulewans autuari taiwasa, ilman Jumalan woiman etzimistä ja tundoa. autum
den perustuxesta lEsuxesta! ja hänen rististänsä Hulluus on siis se puhe rististä,
ennen kaikkia niille suuri-w.iisaille, kuin toiwowat autuutta ilman lEsusta. Hul<
jälken omistamat' autuumyös niille kuin kyllä sen histomalisen.
den ansaitzemisen lEsurelle, ja ei kuitengam tee itziäns osälliserr lEsuren kuoleman woimasta. Hulluderi,, miellä' niille lEsusta
ristinnaulitzioille
ehdollisilla synneillä, joisa spnneisä he etziwät ja löytämät suuremman ilon ja
ristin armosa. Mutta uskon janowaisille sieluille kuin
huwituren> kuin
täydellistä puhdistusta, ja alinomaista' kirwoitusta. sunnin, melasta ja mallasta. lE<
suM
puhe rististä
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woimasa etziwät, on lEsuren kärsiminen, piina ja kuolema yxi
suz'en kuoleman
ja
pyhittäwä
kirwottawa
lulnalan woima; ja niin ottamat ihmiset kuoleman za
yhdestä
lähteestä: Se puhe, rististä on niille hulluus, jotka ka«
toiset elämän
dorcran, mutta »neiue jorka auruaxi tulemma, on se Jumalan woima,
t

Cor. 1: 13.

wuost wuodelda piinasans ja kuölemasans ilmoitettu lEsus, on sumin
ja autualisin totuus koko Christillisesä opisa, jota paitzi ne muut totuudet ei py,
sp, menesty ja kauna hedelmätä, ehkä kuinga niiden kautta ppyttäisin raketa,

mitä edcsautta, selittä, muistuita ja tutkitta; cli mibingä kunnioittamiseen ikänäns saatta pyyttä.; niin ei ne anna rawindota, lepoa, ja hedelmöitzewätä woiei ole uskon pää turwa ja rohwaistus, perustus
maa. Jos lEsus
ja alku, nim ei se saata fiinittäwään pysywäisytteen, sillä kaikki kuin ei tule u-23. Kaikki puhet, opin harjoifiosta lEsnren päälle se on syndi, Rom.
turet, ja
kchoituz'et, kuin ei saa alkuansa tästä lähteestä, ja
sen alinomaisesta nautitzemisesta, owat paljas ulkokullaisuus; omalla pyhydellä
täytetyt ja sitä ylösrakendawaiset; rauhattomat, jotka alinomaista pharisealaisudcn epätasaista elämätä ihmisten tykönä matkaansa^ttawat.
On siis, silloin puhe -rististä M alinomainen peljästoren syy ihmisen ömasa
tlinnosa, ja eppäilewäisten kysMysten -aine fydämesä, täytyen silloin alati olla
tictämättömydesä, ja hotjua sinne ja tänne, niinkuin mlmcninar opetuslapset:
horjuma tila kuin monen
Galilean mäellä, Matth. 23: 16, 17. Tästä tule
autuutta ajatteleman saatta lMndywäifeen lilaan ettei hän tawa yhdellä- kiindiällä ja wakaisella turmalla pitä itziänsä Jumalan tygö; sillä he ei ustMa sydämen luottamisella tutusti ja likisesti rakasta Herra heidän lumalatansa, ettei
Jumalan ja heidän wälillänsä ole yri rakas sowinnon todistus, ja niin ei lapsillistä edeskäymistä :mden Testamendin wälimiehen IGsuxen rygö, ja sen pri«
stotus weren cynö, jota parembica puhu kuin Abelin weri, Ebr. 12: 10. ondu«
wat moleinin puolw, edes ja takaisin; tahdoisit ja soisit totuudesa, maan epäi«

se

kaikisa ceisänsä/ lak. 1: A
Apostolit ja kaikki Christityt heidän aikanansa omat lEsuM kuoleman totuulten pää lähteestä, tullet saamaan hengesä hädelmöitzewän elämän sielusans. Sitä kaikki wanhnn Testamendin
uhrit tarkoitit. Kaikki Apostolitten opetus kirjoituret, Hengen sisälle andamffesta, tämän perustus patzan päälle lalkettin; sen Apostoli tunnusta: i3n unnä pitänyt teidän seasanne mieätän tietäwäni, rvaan ainoastans lEsuxen ja sen kristinnaulimn, 1 Cor. 2: 2.
Tästä, kuinga lEsuxen
on Jumalan woima ja lohdutus mlille
kum »autuan tukwat, saammekärsiminen
pidemäldä tutkia EvcmZeliumin tutkiWosa.
lyrestä horjuwar

R

Z

Evan-
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Evcmgelium, Luk. 18: 31 loppuun asti.

Tutkistclemus.
Meidän wapalMjamme IMsuxen kärsimistä, lohduwxcxi
ja

I.

woinmxi

auwutteen.

IKsuxen kärsimistä lshdutuxexi.

IGsuxm kärsimistä woimaxi autuuteeni.
Edellinen Osa.
Testamenli3si>xen kärsimistä lohduruxexi. Endisinä aikoina ja' wmchasa
Isille, siitä silloin odotetusta ja luwatusta maib
Kisä olit Prophetat ilmoittanne! kuinga
piina ja
U.

katkerata
karsimista hänen mmlman Mesiiasta ja Vapahtajasta
man syndein tähden ulosseisoman piti. Esaias sano: Hän oli kaikkein ylonka,
hocrapa, ja kaikkein halwin, kipua ja sairautta täynäns: Hän oli-niin ylönka«
yoccu. ettei kengän kehdannut tahoa hänen päällens, sencähden en me yändä
minäkän piränvc, Esa. 53'- 3- lEsus oli niin surMa hänen sielusansa, ihmipuo.
sten sondein tähden täytetty tuskalla ja hämmästnMä, että David hänenmatele,
wiheljäisembään
lestansa ottain itzens hänen siansa, werta itzensä siihen
maiseen matoon, sanoden: Minä olen mato ja en ihminen;! ihmisten piika ja
kansan ylönkatZe. Raitti jotka minun näkewäc, häwäistwäc minua, he wääri<
Esaias
stelewär huuliansa, ja päätänsä wäändelewär, Psal. 22: 7, 8. Propheta
kirjoitta Wapahtajan elämän käytörestä kärsimisesänsä, niinkuin yhdelle Im
on mahdollinen, että hän niinkuin wiatoin ja puh<
malaliselle personalle
das Jumalan karitza, ei nurisnut Isänsä wanhurffan wihan alla Isänsä wa<
stan; ei hän andanut lain kauhistawain peljätvsten; ei helwetin syowäisen kuumuden; ei mailman musertawaisten syndein; ei myöffän syndisten lukemattomain syptämisten, häwäistysten, waihen ja pilkan taiwutta itziänsä pienimbängän kärsimättömptteen eli kostoon; sano siis Esaias: Rosta hän rangaistin ja
wie«
waiwatcin, niin ei hän suutansa arvainur: niinkuin karitza joka
joka
a<
tvaikem;
niin ei hän
dän, ja niinkuin lammas
terihiäns edesä
wannut, Esa. 53: ?.
Paikka, josa Christuxen waiwawainen kärsiminen tapahtuman piti, anda
myös Propheta tietä: Jerusalemisi: on wapaus olewa, niinkuin Herra luwam
nm on, Joel. 2: 32. Misä siis silloin, nyt eli ijaNkaikkisesti piti autuuden ole<
man, ellei lEsuxen piinasa ja kuolemasa, joka määrättynä aikana Jerusalemia täpttttin. Tämän hänen prophetain kautta ennen ilmoitetun kärsimisens, pn<

suurans

13
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nä paikan misä se autuas työ täytettämän piti, ilmoitta lEsus tänäpätwänä
opetuslapsillensa, (että nyt oli aika kärsimisen alkuun) Evangetiumisa: Raho
me :uenemmä Jerusalemiin, ja kaikki pitä räycertämän, kuin prophetailda ihmisin pojasta kirjoitetut owar. Tätä lEsuxen katkerata kärsimistä kuwaisit kaikki
wanhan liiton uhrit, ja myös Isaakin uhraminen, 5 Wos. k. 12: 5,6, 71 Mos. k 22: 2.

Christuren kärsiminen on ilmoiteltu Wapahtajalda itze, ei ainoastans yhteiniiden monein kärsimys tapain suhteen, kuin hänen
piti, parandamiseri ja lohdutuawarasa piinasansa edeskäymän ja tapahtuman
feri, katumaisten sieluin monenkaldaisista synneistä. Nämät muodot ja tawat
plösluettele lEsus johongin määrään Evangcliumisa, niinkuin totinen ja kaikMietäwä Jumala, kumga käymän piti hänen katkeran kärsimisensä ohesa: Si!<
pakanoille, ja pilkatan, ja häwäistän, ja syljerän. Ia tuin
lä hän
he owar hänen ruostiner, tappawar he hänen, ja kolmandena päiwänä on hän
ylösnousema. Tämä lEsuren kärsimisensä ilmoitaminen niiden monenkaldaisisa
tawoisa, tule sille Jumalasta ja autuudesta poiskadonelle maailmalle, syndeija huwituxexi hengesä ja arerinomaiseni
hinsä ja ylltzkäpmisihinsä,
mosa, nimitäin niille kuin autuuden jarjestpresä saamat terwellisen hybdytpren
lEsuren kärsimisestä, niinkuin:
i) lEsuren sitteet ja fangitzeminen. Se kuin lEsus itze EvangeliumW ilmoitta, että hän piti ylöuannettaman pakanoille ja tapettaman; tule kaikille/
Pyhän Hengen walaisemisesa beidän syndeinsä kowia ja kiindiöitä sitteitä tundewaisille, ja heidän himoinsa fangitzemista kärsiwäisille sieluille, sixi lohduttawaiseri armoz-i ja heidän hpwäxensä, että lEsus nyt kirwoitta heitä kaikista
synnin salaisista sitteistä ja pauloista: -Hän tirwocra mimm jalkani werkosta,
Psal. 25: 15. Tähän tarwitan lEsuren kärsimiseen itzensä likistäwäinen usso;
muutoin ei se kirwoita; joka uffo, Evankeliumin woiman waikucuxen nmdemisista heräcerän, Eph. 1: 19 Ei elämä usto iätä sielua synnin orjani, maan se
sidottu lEsus kirwoitta sen kuin eläwästi uffo, synnin herraudesta, ja perkelen
orjudesta. Ustowaiset tulemat rvanhurstaixi ja wapaxi ilman ansiotansa, häneu
sesti,

armostansa, sen lu.mstuxcn kautta, kuin on Christuxesa lUsuxesa, Rom. 3: 24.
lEsuzen fangitzemisesa on heille lunastus hänen werejansä, Eph. t:'^-

lEsuren häwäistps, Ma ja syljeffeleminen, lohdutus kaikille totuuden tähden pilkka ja häwäistpsiä kärsiwäisille niildä suruttomilda mailman
lapstlda; jonga wainon ohesa ja alla kärsiwäisten tule iloita, että he mahdolli,
siri nähdän, kärsinen Mestarin ja Zionin Kuningan kansa kärsiä, errä hekin a2)

On

jallansa hänen, kunniansa iimestyxesä iloiyisir. Auruar olecra ce, jos teitä
.
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stuxen ilimen tähden Matan; sillä se Hengi, jota on Vunnian ja I«malan Hen.
yi, lewä,ä ceidän päällmne: heildä hän piltatan, waan teildä hän kunnioiteta»,
i Pet 4: 13, 14. Niille kuin seisattanet owat Aston ja. armon tiellä, on risti
rastas; wann pysywäiseßi waeldaille on risti rakas.; kosta ce hywin teette, ja
kuicengm waiwätan, niin se on armo Jumalan edefä, 1 Pet. 2: 211. .niinmuodon on

risti lohdullimn.

On lEsuxen ruostitzemisesia, kuoleinasis ja ylösnousemisesta'kolmandem
he lEPäuvänä, ustowaisille ja lEsuxen piinan nautitzjoille se loldutus,
fnxen löpmisten ja haawain kautta, saawat puhdistunen synneistä, rauhan ja
liewituxen omasa tunnosa, kosta he ftywin spdämeliststi tutkimat ,ja janowat a.
pua samoisa kärsimisen haawoisa: IKsuxen Christuxen Jumalan pojan wm
puhdista nieirä kaikista ineidän synneistämme, 1 loh. 1: 7. lEsuzen kuolema,
ja tuoletta ja ristinnnulita
sia ttile humalan lapsille woima kuolla synnille,
syndiss mmkauwan kuin he lEsuxen kansa pMvät, :utkinnosa ja wastanottasaactaxeiie
masa pyhäni/
sitä woima kuin lEsus hengens plöna,rdamisesa 'vn uhranut,
edeja.
ka
Col.
1: 22.
ja
taitamattomani
uuhterroman'
hänen
heitä
joka
armon
alba
elämän;
uden
autuudesta,
ylösnousemisen
sen
saawat
lEsuren
ylösnousemisen
syndymisesä,
waan
tule
lEsuren
hallitzewaisexi
uudesa uston
wiholliften pli,
rohwaisewaisisa liikutuxisa hänen riemulliftsta woitosians taikein hengelisten
woitori
wi<
lapsisa
joka
hetdän
muuttu
riemulliseni
Jumalan
tze,
joka
ylösnosnut
ylösnousemus
ja
on
lEsus,
ylitzen,
sillä
hollistensa
usto hänen pställens, hän elä, loh. 11: 2g.
3)

se

Senkaldaiset autuat lohduttyet lulewat ustowaisille lEsuren 'kärsimisen Mlisimnisesta ja ilmoittamisesta. Ia tämä on perustus ja lähde, josta kaikki tChn<
ottamat woinian niin hywin synnin pahan woittamiseen, kuin
armon hywän saamiseen ja kaswamiseen, ja ei niinkuin hengeliset pawi Chri.
stitpt pyydä ennen ja ilman Christuxen kärsimisen osa, woima ja woittoa tuolla synnille ja elä Pyhästi; sillä ilman lOsust tulen huktan,'ilman ar,no IGsuxen,, sydän saa ahdistunen; ilman händ ei aura kukkan, kaikistustis apunan,
IKjus on, ja nnwanan,Wirsi K. 134: 2. O! kuinga likisen nautinds osallisuden lEsunen kärsimisestä, waati autuas Christillisyys!

siin ustowaiset

Toinen Osa.
Christuxen kärsimisiä niinkuin woimallista autuutteen. Christuxen kärsiM»

nen, piina ja kuolema on pri ijankaikkisesti kelpawa maxo syndein edestä, jonga kautta taiwan waldakunda ja autuus kaikkein täydellisimmäsä mitasa on aw

Mttu.

Mutta

tarkoituxesa ihmiseen, ei tmtta autuutta woitta, ellei

Christursn

oppi
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siut'en kärsimisestä te syndistä soweljaxi siihen, ja woimallisesti waikuta sitä muuwältä.
tosta ihmisen tykönä, joka phtensopiwaisesti Jumalan,jawahwistettuuw jaSilloin,
järjestyneen tarwit/m autuuden saamiseen
käsittämiseen.
Mttömään
ja ei suingan ennen ell muutoin, Christuxen oppi hänen kärsimisestänsä, taitan
sanoa oleman täydellisesti woimallinen syndisen itze tykönä autuutteen.
Saarna Cbristuren kärsimiseM on silloin
woimallisin' syy, että saatta yhjärjestyresä.
siihen, tilaan, sosa< itze autuus, Christuren
den ihmisen autuuden
omistetan, ja se niin että Christuxen katkera kärsikärsimisesä ansaittu, hänelle
misen ilmvims waikutta syndisen tykönä yhden terwelliselr ja perustetun.
ly Itzensä tundemisin,. omasta- wiheljäisydesiänsä, ustottomudrstansa, woimattomudestans ja luonostanfa. liikumattomudcstansa'. Lakr on kyllä se joka opet«
ta nmd-man synnin, Rom. 3: 20. lakia wasian; mutta-koffa Christuren piinan
oppi tähän tygö tule, matkansaatta se kahdenkertaisen' kiwnn spdämesä, joka?
suuren uston
ilmoitta, kuinga paljon lEsus on kärsinyt hänen edestänO,
ja rakkauden puutteen tähden, kuin ihmises on tätä armoa- wastcm. Silloin
joulu epäusto
ahtalle sydämen pohjasa, sosa fyndinen eläwämmin
ja spwemmin oppi tundeman spndi tilatansa ja mih-eljäifyttäns, ja kokonansa
läpitze turmeldunutta tilatansa, niinkuin David tunduwcm plitzewoittamisen jälkm itzestänsä tunnusta: Aayo, minä olen synnisä syndynyr; ja minun äitini on
mmun synnisä siittänyt, Psal. 51: ?. Hän oppi Jakobin kansa tundeman omaan
mabdottomudensa ja sano: Minä olen mahdowin kaikkeen siihen armoon, jakaikkeen siihen coruureen, jonga sinä teit palweljalles, V Mos. M.:
Jobin
känsä' hengellisen mitättömpdes ja heikkoudes, joka werta itzens maroon ja
toukkaani Job. 25: 6. Se sokin mies, josta päiwäisesä Ebangeliumisa puhu,
tm, tunsi, hänen sokeudensa-.,.
N On- lEsuren kärsiminen woimnllimn autuutteen, snljettuin ja köwailr
spVänden awamisesa ja nöpt-ytteen pelunittämisesä, ottamaan maori lEsuren
waifuturesta,. jotka syndikärsimisellä ansaitusta ja lahjoitetusta Evangeliummtulla;
tykönänsä.
anVamaan
mn
kärsimisen tähden-wuowa
Ne waikuturet herättämät ppynnölliset uudet halut ja harttaudet lEsuren piinan täydellisen woiman perään, josta' hänelle wiela- on wähä- hedelmä hänen
Andemisesäns,. sanoin, pakabtuwasa halusa: Minun sieluni ikäwöihe la halaja
Herraw esikartanoihin Psal. 84: 3. Gimm tygos Herra minä ylönnän nnnuil
sieluni,, Psali 25: 1. Sinua minun sieluni jano, minun lihani'hala sinua, Ps.

se

sen

63: 2.
dämesä-, jonga sielu tunde ylönluonollisesa> woiinasa, niinkuin sokin, mies' EvanSeliumisa, sai tuulla, että lOsns- meni' hänen ohitzens: Sen tpötätekewäisen
sydän usem> kertoimaan wakaisesa rukom
armon waikutMsa awetan.

xesa^
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lEsuren meren wanhurstauden perään sanoden:
xesa
mahda nli»mu päälleni.

lEsu

Davidin poita ar.

woimallinen autuutteen spndisen johdattamifesa
lEsuren kärsiminen
pbdrstyreen lEsuren kansa, josa sielu saa woiman itzensä kokonansa anda lE,
Meidän Evangeliumisamme
surelle oniaisudexi' sielunsa ja ruuminsa woimilla.
sanotan, että IBsus seisatti, ja kasti Mara ralurra rygis. Kosta siis lEuäke spndisen sydämesiäns janowan ja kllnniotttasus kaikkitietäwaisydesänfä
wan hänen kallista kärsimisensä armoa, ja ettei syndinen enä tahdo hetkeäkän
olla ilman sen nautindoa; niin lEsus läheltä Pyhän Hengensä syndtstä johdattamaan tygönsä, sisällekäymän yhteen autualliseen pyhään yhdistpfeen itze
kansansa; lahjoittain syndiselle awetut uskon silmät näkemään sitä korkiata yhdistyen armoa ja autuutta, ja sano niinkuin sokialle miehelle: ole näkcrvä Sen.
jälkeen anda lEsus uston koettelemisesa yhden walon toisen jälken kasmata
pysy pysywäiftlEsuren phdistyz-en elämäsä. Se joka täsä armosa enändp, semc,ie
ei
autuuden ohän
tilasa, lEsu/en kärsimisen nautitzcmisesa;
Fi armon
ei
loutka
itziänsä;
waelda,
päiwällä
sillä hän näre tämän
hän
sillä joka
mailman walkeuden, loh. 11: itze lEsuren.
4) Wahwista lEsuren kärsiminen' uston. Sinun ustos autti sinua, sano
saa kyllä alkunsa ensimäisisä pyynW
lEsus sille nyt näkemälle miehelle. UstoEvangeliumista,
maan on silloin miellä
nrmon perään, kuin herätetän sielusa
särjetyn ruowon ja suiyewan kynriläu sydämen raldainen, Matth. 12: 20. Mutta kosta lEsuren piinan ja kärsimisen woima rawitze ja muutta sielun pelkoni»
suden urhollisuderi, wapisewaiseu etzimisen ustalluxen edestäymiseen, Ebr. 4: 16.
Turwattomuden nojawaiseri lEsuxen päälle, niin taitaan sanoa lEsuren wah.
wistanen ustoa. Sinun ustos aucri sinua. Ei ansaitzewalla tawalla, waan sinun
ustos hellittämättömpys taiwutti mmua kuuleman sinua, ja sinä autettin. Tä.
sä lEsuren ustoa wahwistamisesa ja awun lahjoittamisesa wielä syndiset' saawat kirwoituren endisestä syndein ilkeydestä ja kadottamisesta, ja saamat woiman hetMisesti tutkia ja nautita nesten Christien kärsimisestä, ja niin alati
waattensa karihan rveresä rvalaista, Ilm. 7: 14.
On lEsuren kärsiminen autuudet alinomaisesa nautitzemisesa tätä kallista Christmen kärsimisen armoa. Sitte kuin sielut lEsuren kuoleman osallisudesa, omat armohon ja pstäwytteben lumlan kansa saatetut, saamat he kaikista mitä itänänsä heidän päällensä taita tulla, puhdistunen!, ammundamisetla
ilolla we«a autuuden lähtesta, Esa. 12: 3. Kaikista wastudesti plöstulewisia
jurmellurista, kuin siitä wanhasta epäustosta ylöskäy, ottamat he ustolla Chtt'
heillensä alinomaisiuren piinan puhdasta, wiatoinda ja woimalista peso mettä perimiseen.
syndein
ja
elämään
autuudens
seen
HNdeLi saamiseen, sielun
z) On

,

6) O»

i.
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lEsuxen kärsiminen autuudet, woiman ja tahdon saamiseri seuraEvangeliuznan lEsusta. Siitä näkönsä saaneesta miehestä seiso jakirjoitettuna
kunnioilzi
näkönsä,
ja
seurais
händä
lumalata.
Hall
sai
kohta
misa: "sa
ystäwydestä
löylystä
on
wältämätöin
hedelmä
se
lEsuren
kärsimisen
KuilM
kautta Jumalan kansa, että M ibminen sinä silmän räpäyz-esä alka seuramaan
ja kärsimisesä, sen, näyttä eläwä koettelemus. Ei taida
lEsusta opisa, elämäsa
waikntta,
armo
eikä sielun tilan uusi luondo toisin waatia, kuin seutoisin
saatu
rata karilzata kuhunga itänänsä hän mene, Ilm. 14: 4. Sielu joka saa osan
esikuwan jälken,
lEsuren Hengen ja mielen luonosia, ojenda itzensä lEsuren
ja
tahdon uuden taipumuja koetta alati bänen kaldaiserensa tulla; sen mielen
saa,
kosta hän lEsuren pyhästä kärsimisestä tule osalliseni. Silloin
M hän
kaikki syndiset
esimerkit ja silmä määrät tulemat kauhistamat; mutta
Jumalan esimerkki ihanari seuramiseri, niinkuin lEsuren rattautteen tehoiremr lapset, Eph. 5: 1. Seuraminen lEsusta on muutamille vri alinomainen ristin ja waiwan tie, jotka ei taida nautita hywiä päiwiä, silloin owat he niintui!: ruusu orjantappuroista Korkk. W. 3: 2. Ne kuin taitamat kanda iloista
robwaistnsta, seurawat lEsusta Taborin kautta Taiwaseen. Ole siis lEsuren
kärsimistä rakastawainen sielu! tytywäinen, mitä tien muotoa sinä johdateta»
Muutteen Taiwasa; ole waan ustollinen kuoleman asti, niins elämän tummun
saac, Ilm, 21 ia. Uston alkaja ja päättäjä lEsus auttako» meitä urhollisesti
6)

On

kilwoitttleman.

Amen.

I.
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satan on teitä pyytänyt: seoloaxens niinkuin, nisuja, waan minä rukou
lin sinuu edestäs, errei sinun ustos puuttuman pidä. Jumalan suuri ja
ääretöin kaikki näkemä wiisaus, ulostutkia taita phdesä silmän räpäyresä, mitä on ja tapahtuman pitä; hän näke myös kuinga
ja alinomaisesa waarasa hänen rakaimmat luotuunsa ihmiset ja erinomattain ustowaiset
omat täsä hämäräisesä erytyz'en maasa. Sentähden lEsus sydämelisesti waroitta omiansa
tarkkaasti uston walosa waarin ottamaan ajasta ja kaikista tapaukista; erinomattain
Hengen sekoittamista ja langemureen pyytämistä sisälle
kauhian
andamisista, joilla hän lEsuren opetuslapsia ja ynnä heidän kansansa kaikkia
autuuttansa etziwäisiä kiusata ja kiedota pyytä, mailman loppuun asti. Vapahtajan laupias sydän liikui waroimaan niitä joita wastan perkele aina aiko
sota nuoljansa ambumaan, että he aikanansa katzoisit ajat, paikat ja tilaisuket,
tmnga, kosta ja mingä kautta hän paulansa sisällisesti ja ulkonaisestl teroitta,
.ja
S

suuresa

sen

surman
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ja langennmen baukutella pyytä. Ia niinkuin ulkomaiset ei millän muulla kuin
rukoiluff. 11, taida nähdä,, sotia ja woitta hänen nuoljans, niin, sano lEsus
sawn on pvyräiM
lens Pietarin, edestä,, ettei hänen ustonsa puuttuisi
iZ8

I.

tcira: stoloaxcns niinkuin niswa; mmm
nstcs-. pnurcuman pidä, Luk. 22:, 31,

rukoilin

edcstäs,

ettel

snmir

Jos mailman lasten kateuden silmille, on tpölläs nähdä ja kärsiä toisien
onnea, menestystä, lahjoja ja omaisuria, niin ettei he moi olla ilman
mistä, estämistä, halwendamista ja sorttamista, niinmpös' itziänsä rtuisimma,n y«
löskorottamista, wcian se tauti on heisä°särkewä märkä linsa, San. l. 14: M
joka alkunsa saa kateuden hengestä ja. waikutetan pahoin, suoman spdunesä, yhdellä piinawalla tuffalla, niinkuin Choraan, Plaranin ja Abnamin joukko Aaronm wastan korn?esii, Spr. 45: 22. Ia ludalaiset katendesa lEsufta hänen miisaudens, lahjains ja woimans plitzeN, ylonannoir hänen pontius pilaruxelle,
Matth 2?: 18. Niin ja samalla muotto, kateuden isä fttan, kadehti Jumalan
lahjoja ja armon tawaroita. kuin heillä on lEsuresa,
lasten armo tilaa, hengenpyytä
tukautta ja, poisrewäistä heidän sielustans, sun-,
joita bän kiusauz'illans
nin. wastuudesti

tekemisellä-

Wiattvmuden tilasa kiusais- satan esiwanhemKia Jumalan kuwarr kadottamiwapaan tahtonsa wäärinkättämisellä,, ja sai
edeskäymään,
1 Mos. 3:4/ s'- Salamonin, kadottamaan kirkkaimman wiisaudens jalka rvai»
moin: kanna, Syr. 19:
Davidin, hänen sydämellisestä uffalluxestans Jumalan päälle <1- Aika K 2L: 1. ludaxen-, Wapahtajan koulusa myymään N?e»
stärinsa,
l3: 2A Pietarin, wuvrta wahwemmasta lupauxesta, ensin horjuwaiseen ihniisten pelkoon, ja pelwosta omatundM
kleldämisien/ Matth., 26: zz<.

seen,

massan.

sano
siis täydellisestä syystä se armeljas'lEsus hänen horjumille jK'
hengellisesti
täuneljaiM opetuslapsillensa, ja
Ratzo,

saran- on

kaikille

autuudestans halullisille

Satan om
pyytänM ceirä: seoloaxens niinwill
ollut? ja miellä om M sekä. häppemätöin että wiekas Hengi. Häppemätöin> sillä
hän loppumattomasa kiukusansa ja wäjämättömäsä ylpeydesäns' koetta Keisaritten ja Kuningasten istumia saastutta. Hän on Kuningasten- Kuningaan. tykönä
asunut, ja. ylönandanuc sen kotonsa,
e. 6. Häppemätä hän kehta' pyytä
Häppemätöim
on hän: Hänelle kelpaa Keisarin
häwäistä maaliset korkkeudet:
sali ja kerjäläisen koja? eikä ole armeljaisutta köyhään- wiheljäispdestä. Häppemätöin,, hämmendelemättömydesäns yhtä täydellistä Paradisia, niinmyös lEsuxen vman Skoulun opetuslapsia jai itze Wapahtajata,. kiusata Wiekas hengi
on Wn: yyytämäs langetta ihmisiä, niin, suurten armo. lchjaim nautinnosa
'

plpeyt?'
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ulpepttoen ja plölliseen rohkeutteen, kuin heikkoudesa waiwuttaman epäilyfecn.
Näiden »välillä pyytä heitellä ja~seoloa ihmisiä niinkuin nisuja, yhdestä alhaisuden äärestä korkeutteen, ja korkeudesta eppäilyzen alhaisutteen. Kosta siis tämä wihollinen, joka yötä ja päiwä kandoi weljens päälle Jumalan edesä taiwasa, oli sieldä ulosheitettp, niin taiwan asujat siitä iloiten weisaisit riemun
wirttä; mutta siinä siwusa walitit maan asuwita, joiden tämän wihollisen kiupiti ja sanoit: N>oi maan ja meren asuwica, fillä perkele
sauria ulosseisoman
kandam simrta wiha, tieten itzellens wähä aika olecygönne,
alas
teidän
astu
wan,Hlm.
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olisimma me, ellei
esirukous Isän tykönä taiwasa,
hätäyndpnettä
tilaa,
woiman wastanstisoman persiitä
saaden
kiusattuin
autais
kelettä, min hän heistä pakene, 1 Pet. F: 9- N7inä rukoilin sinun edestäs, er«
m sinun uffos puuttuman pidä, sano lEsus esipuhesa. Ahl rippukat, surmat»
kat ja pangat tähdellinen toiwo siihen lunmlaUsesta wckmasta pmbäri taiwan
päällä ihmisten sydämisa waikuttawaiseen, Isän sykaiahtawaiseen, ja
dändä taiwuttawaiseen ja teidän heikkouttanne ylöspitäwäiseen lEsuxen esirukoufehen, ettei teidän uffonne puuttuis, sammuis ja loppuis
kosta parhain tar,
jalkain .alla.täydellisesti pannan.
witan, ja satanas
Neuwottomat

EvMgelium,

Matth.

4:

K-- 22.

Tutkittdo.
Perkelen kmsauxia, joilla ustowaiset koetellaan.

ustowaiset koetellan perkelelda.
11. Ustorvaistm käytöstä näisä kiusauxisa.
Edellinen Osa.
Riusauna, joilla nstowaiset koetellan. Ennen kuin me tutkimme :uffowäisien kiusauria ja niiden'luondoa, kuinga ustowaiset niildä saawutetaan ja koeI. Riusauxia, jsilla

,

tellan perkeleldä; niin me tahdomme ennen tietä: Ketä kiusata taittaan, ja ketä ej kiusata taitta? Niitä suruttomia, epäuskoisia ja paatuneita ei iaidn perkele kiusata, sitte kuin he suruttomudella ja spnnin rakkaudella owat liittänneet
itzens hänen ftalweluz'ehens; heitä ei tarwitze wihollinen haukutella
jolda he hänen
että he jo ennen rakastamat spndiä ilolla ja hywällä
Tim.
,pitä
tahtonsa
2: 26. Satan
hallitut owat, 2
furunomat fynnisH
cknan kiusausta hänen oma.hengi orjanans, jn kangella eli pudotta phdeM syn«
S 2

mm
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nm lcngistä
lrstaisten kansa se tapahtu suurella kiirulla ja pauhinalla,
ettei paha oma tundo kerkis heitä estämän siitä.
Surutöin on siinä tilasa linnun kaldaisesa käytössä, joka kiirutta paulaan,
ja ei liedä sicä hänen hengellensä rvaarallistxi, San. l. ?: 2Z. Niistä kuin pysywät sen rastan, waiwalloisen ja kiindiän synnin orjuden ikkeesä, ilman mastuudesti syndyimscn kirwoitusta, ne hywälläja mielellä seurawat syndiä, -ja etziwät jotain liehakoitzewata huwituxen iloa,
turhuden mielillistä ajan poisklija
jotakin
ja
ei
löydä
iloa
muuta kuin helwettilistä e.
hukkaan,
siinä;
lumista
ja
paistelemista
tustan
ihmis parkka yhdestä
päilp/en rauhatoinda
raatelewaista
spnnin syöttellä kimitetystä koukusta niin soiseen, niinkuin kaikkein surkiambata
140

sano:

se
se

joka syndiä nke, lnimitäin hywällä mielellä, joko'
orja, josta lEsus
on synnin orja, loh. 8: 34
tapabtu, ajatunlla, puheilla eli töillä,)
Ia
tiettään kyldäisesti, kuinga armottomasti, sekä pakanat Christityitä, ja jumalat,
tomat Christityt pakanoitten kansa, koffa he jommankumman örjaxens saawat,
kauhjasti itzens menettämät Paljota pahembi orjuus on hengellisesti jokaitzelle
synnin orMteen tullelle ihmiselle, ja sitä ei tarwitze satan kiusata siihen, jota
hän mielelläns seura, pitä, ja rakasta; ja niinmuodon on fangina wihollisen

se

pauloisa.

Ne uffowaiset owat siis ne joita satan kiusa. Sillä sitte kuin uffowaiset
koko käändpmisen armo työn ja walkutuM kautta owat wallallens päästetyt pirun hengellisistä sitteistä, pyytähän wastudesti kieroa heicä hänen pauloihins,
i Pet. 5: 8- Että se rietas hengi wastudesti kiusamiitä ustowaisia, ja sillä harjoitta yhtä alinomaista sota heidän kansans ja heitä wasian, sen näyttä Vapahtaja lEsus opetuslapsillens, ja ynnä kaikille ustowmsille, kosta hän meidän
esipuhesamme sano: Ratzo saranas on pypränyr seoioa teitä niinkuin nisuja. Ilman sitä että Wapahtaja lEsus itze on siinä ollut M esikuwa ja esimerki, että
hän ei ainoastans hänen opetus wirkans alkamisesa, tahdoi tämän merkillisen koeturen alla käydä, että sillä näyttä, kuinga hän, ehkä alendamisesans, piti mhollisesti sotiman satanan kansa, ja kunnialla woittaman, niinkuin! y):i siunatm
tvaimon siemen joka kaikisa piri rikki särkemän kärmen pään, i Mos. k. Z: 7»
Niin on hän senkautta toimittanut ustowaisillens lohdutuz?en kiusauresa, että
woiman kiusausta wastan hänesä sotimaan heidän wannottua wihollistans wasian, ja phden uskollisen kilwoituxen ohesa, kansa, ja jälken
woiton.
Sitä warten tuli lEsus Pyhäldä Hengeldä, joka nätywäisellä muodolla kasteja
tuli hänen ylihens. Matth. Z: 16. wiedpxi korpeen, kansan seasta Jordanin wirran tyköä, josa hän kastettin, korpeen, joka on, joko lerichon ja Jerusalemin
wälillä, eli edemällä, josa Israelin lapset, Moses ja Mas oleskelit, 5 Mos. k.
9: 9. siellä hän kiusattin perkeleldä.

saaman

,
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Ne totiset uffowaiset tulemat kaikina aikvina kiusatuxi perkeleldä. Jos hän
rohkeni kiusata ttze luoja-, ja asetta Jumalan sana ja hymyttä eväilyxen alla;
CKrisiuz'en lumalalisutta epätoiwoon, sillä hän tuli lEsmen tygo, sitte kuin
neljäkpmmendä wuorokautta, ja sano: lEsuz'elle: Jos st<
lEsus ott paastonut
nä olcc Jumalan poika, niin sano, että nämär kiwer leiwiri muuttumat Niin»
kuin wihollinen olis tahtonut sanoa: ongo se tosi, että Pyhä Hengi on kastesa
tullut sinun plitzes? koska se ääni kuului: Tämä on minun rakas poikan johon
minä mielistyin; Matth. 3: 10. taikka ongo se M luulo sinun kökönäs? Satan
tahdoi tehdä nämät sanat epäildämäzu lEsuren tykönä, ja sen siitä perustuksia, että jos lEsus olis ollut Jumalan ainoa ja rakas Poika, mixi olis Isä
andanut hänen käxsia tmnkaldaista puutetta siinä kuiwasa korwesa? Satan luuli, että hänen npt piti taitaman saatta lEsuxen epäilemään, jos hän olis totinenllnnala, sano,sano hän, ccrä nämac kiwer leiwixi muucmwat. Niin kiusa myös
satan wiellä tänäpäiwänä lEsinen huonen wäke mailman loppuun asti, häppsi<

mätä ja lakkamata wäsymättömästi.

1) Epäilemisellä lasten oikeudesta. Hänen waimawaisten ajatustens kautta
satan hänen puhaluMans, pyytä wähendä, mapista ja
saatta Jumalan lasien elämän uffon kiindiän turman kiinipitämisen, ja sisällisen turwalisuden Jumalala ja lEsusta mastan, että hän sitte kiindiän turman hajöttamisesa, langetars heidän spMhin,! juuri sydämen sisällisestä epäilyistä. Ne pahat evättyjen ajatmct, joidenga kautta satan pyytä saatta ustomaisten ustollisuden ustottomudon alla, jos lasten oikkeus lupaurisa ia
on oikkia
za päalleluotettama, omat cnimitten senkaldaiset: Jumala ontodistufisa
kyllä luwanut ar<
mchra.kaMm syndisiä, Rom 11: 32 jotka totisesa pamnnuresa ja sydämelisesii
nswottzeMsen uffosa itzens käändäwät; mutta mahtaneko se lupaus ulottu sinuhun, kuin olet miheljäisin ja heikoin? Wiellä, Jumalan sana sano: lEsuren
Christuxen Jumalan pojan weri, puhdista meirä kaikista meidän synneistäni
1 loh. 1:7. Ia niin peräten heidän rangaistuxens duomions ja waldans
ten poisotettaman, että niiden soimamiset pitä lakkaman; että ehkä neolisit suh<
wenrustiar, pitä ne tuleman lnmi.walkiaxi, ja waikka he olisit ruusun karwaiset,,
«iin pitä heidän niinkuin willa tuleman, Esa. 1: 18. losa satan sano: Mahtako Christuxen meri olla woimallisembi kuin sinun syndis pahuus, joka niin
jpwaldä on juurtunut sinun
sielus ja ruumis monnin sinun tykönäs? Ia jos
Jumalan lapset wiellä «voittamat tämän
kiusauren,niin hän Pyytä
Mä langetta muilla kiusaunlla, joidenga kautta hän pyytä heitä eMyxeen,
Ytnntäm, heidän oman heikoudens kautta, esimerkin: mahtaneko sinun käändynusts olla oikiasta laadusta? Sinun katumuxes, uffos, hengellinm elämäs,
«un rakkaudes Jumalala ja lähimmäistä mastan oikkia? Et sinä taida oikkein
wthata fyndiä, koffa sen tachumuret wielläMnpaljon sinun tykönäs tunduwat?
S3
paljon
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-paljoni hitautta estä sinua uston kilwoituxeP. Eli myös, hake satan Jumalan
lasten kärsimisien alla Alkonaisisa, senkaldäisilla ajatunlla: Sillä ja sillä on pal.
jo omaisutta ajalifesta hywydestä; Sille on niin suuri onni, Psal. 73: 12. ja si.
-nun täyty niin onneloina olemaan; sille on se ja se lahia, Syr. 20: 12. ja sinun
läpty niin halwoilln lahjoilla suurella työläisydellä itzes edesautta; eiköstä Jumala ole mahtanut sinua ylönanda, kosta sinun täyty olla ilman smkaldaisia
,edustuz'ia? Ia wiclä monella muulla tawalla pyytä se paha wihollinen luma«
lan lapsia epäilyzeen, että he jättäisit heidän ustollisudens heidän autuuden kilwettäns ja lunastajans wastan. Tätä hän erinomattain silloin toimitta, kosta
on heikon kyncilän suiyewan sydämen, Matth. 12: 20. kaldainen, eli mpös
hengellisten paasto ja koetusten aikoina; silloin, sisoin hän walwo aikans, että
syöMMs ,hekä epäilyxen sywään kuoppaan,joka kyAä spwä on; sen-ne tunde>
ivat, jotka siinä ollet owat. Ramattu sano: että se on Xuman hengen Hio, ett»
saada lehdä jotakin Ivahinlora? Job, 41: ÄZ.
2) Kiusa satanKussowaisia ylpeytteen ja röykeytteen. Ellei se menesty b«l«
nelle että heikoudella langetta heitä, niin hän pyytä kaata heitä armon woi<
-main kautta, siinä, että heidän pidäis kuivaileman heitäns suunsa omaisurisans. Niin menetti satan itzens Jumalan saldimasta meidän kalleiman Wapahtaiamme kansa: Silloin otti pertele hänen tansans pPhän kaupungin
astm
bänen remplin harjalle. Sama työtä hän edesäns pitä uffowaisien kansir; sillä
sitte kuin Jumalan lapset hengen miekalla, kwn on Jumalan sana, Eph. 6:1?.
rukoilemisella ja anomisella hänen woittawat, ja uston kilwellä, johon he owat
saanet walon kirkkauden, ja lumalalisen woiman teräwyden, händä wastan a<
settawat kaike epäilystä wastan; niin wihollinen juuri sen woiton jälken kiusa
ylpeydellä; ioka-ylpeys asetta itzens Jumalala.wastan, Jumalan sian, ja Jumalan Muotoifezi. Satan pyytä tehdä armon omaisudet, joita Jumalan lapset
monella kilwoituMa ja kynelillä saanet «ivat, -epäjumaltzi, kosta hän haukuttele heitä luottaman jo nojaman lahjoihin, eli huwittaman itziäns niisä; nnnkuin kosta he saawat armo walon hywä ja paha eroirraman harjandunesa mie,
lesä, Ebr. 5: 14 niin tahto hän ehyttä heitä luottaman oman taittons ja! olla
seisowaiset, ilman kasivamifia ja kallella pitämistä saattua armoa. Sitte kuin
Asto on saatu', pyytä Hän muutta, ustoa luonon woiman päälle luottamaan,
ilman.uston elämän ahkerutta.
Jumalan armo warusta jotain hpwä toimittaman, pyytä ja härsyttä wihollinen heitä omistaman sen hywän kokonans
eli jongun osan siitä itzellens, ja senkautta luottamaan itze päälles, unhotta
jotakin
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sen totuuden: En
xens
iye

ajatteleman, niinkuin
me ole iyestämme sorveljat
meistämme; waan jos me johongin sorveljat olemme, niin se on lumalalda,
2 Cor. 3:5, Wihollinen täyttä ramatun petollisesti, niinkuin hän teki lEsu»
Ms, esimerkiz-i: Jumalan sana näyttä ja Christillispden luondo waati, siirck

«lista

