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Christilliselle Lukialle!
on nahtäwä ja wastan sano-NA matoin totuus/ että Sunnun-

tai-ja lula-päiwät, lijoitenginpäätetyn
julkisen Jumalan palwelluxen jälken,
paremmin ja suuremmaxi sielun lewo-
xi mahdettaisiin ja taittaisijn wiettä,
kuin nytt walitettawasti monelda ta-
pahtu. Moni kijwas Opettaja kirjoi-
tuxisansa on sen ylitze walittanut: et-
tä kestellä Khristikundaa senkaltaisia
häpiällisiä jäsenitä löytän, joidMga
tähden Jumalan nimi tulee pil-
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Mpuhe.

katuxi pakanain seasa. Rom. 2:
24. on asia, jongatähden Jumalaa
rakastawaiset sielut sydämmesänsä kal-
wawaisen murheen tundewat. Jolle
tain kaltainen pyhän Sabbathin tur-
meleminen ei sydämmellä astu, että
hän Mirkansa ja tilansa puolesta, sitä
estää kokee, hän ei ole mahdollinen
kandamaan Khnstityn nimee, wielä
wähemmin mahdollinen kutzutta Opet-
tajaxi Jumalan Seurakunnasa. Tä-
män suhten, osottaxensa wilpitöinda
haluansa, edesauttamaan, mahdolli-
suden Men, nijn muitten Kansia-
Lhristittyinsä, kuin hänellensä ustot-
tuin sanansa-kuulioitten kaswamista
meidän HERran ja Vapahta-
jan lEsuxen Christuxen armo-

fa jatundemisesa. 2. Petar. 3:18.
on KirckocherraGälstadin pitäjasatäsä
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Ssipuhe.
Hijppakunnasa Hywinkunnioitettawa
Herr Daniel 6(lm3NNi,Saxan kie-
lestä Ruotzin kielen käändänyt lyhyen
Uloswedon, MaZ. Ba>
muel Pojaan, eli nijn-
knin hän itze toisinans itzensä kutzuu,

Kircko-herran Pretz-
schendorffift Lhur-Saxisa Wuonna
1716. ulosannetun työn / joka Juma-
lalle maalla asuwaisilda pyhitetyxi
Sabbathin-Lewoxi kutzutan: ja tah-
too mainittu
tämän kansia palwella nijta, jotka
Sunnuntai-ja Juhla-päiwina, ei
oman wikansa tähden; waan eli sai-
rauden eli jonkun muun wältamättö-
män esteen kautta, ei saa aikaa ja ti-
laa tulla HERran huoneesen ja Kirc-
koon, eli myös, että he sillä halulla
ja hartaudella owat Kirkosa olleet, et-
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Ssipuhe.
ta he jälkeenpäin pyhän isomisen ja ja-
nomisen wanhurffauden perän tykö-
nänsä tundewat, mjn että he wiela
enämmin tätä hengellista ruokaa hala-
jamat/ kuin on Jumalan pyhin Sana;
sentähden he suuren huolen sijtä pitä-
wät, kuinga he Jumalisten tutkistele-
musten lukemisen kautta jälki puoli päi-
wän hetket, Jumalalle Kunniaxi ja
omain sieluins lewoxi käyttä taidaisit;
Olen sijs minä, anonmxen Wen, tä-
män työn läpi lukenut, ja Jumalan
Sanan päälle perustetun meidän Evan-
geljumillisen Seurakunnan opin muo-
don ja luonnon kansia yhteen sopi-
waifexi löytänyt; mjn että monet pe-
Mn ajateldawat selityxet usiain Raa-
matun paickain ylitze, Fhristillisen Us-
kon pääkappalten hywin perustetut
opetuxet, ja woimalliset kehoituxet,
nijn Jumalisten elämään, kuin kär-

siwäl-



Ssipuhe.
siwällisyteen / kaickinaisisa kohtawisa
kiusauxisa tasa kirjasa löytää taitaan,
jos jokainen/ lijoitenkin maalla asu-
ma Perheen-MM, kusa ei Ehto-
saarnojapidetä/ Sunnuntaisin ja Juh-
la-paiwain ehto korwina lukis per-
heensä ja huonekunnaistensa edesä /

yhden tutkistelemuxen, eli tästä kir-
jasta, eli muusta käsillä olemasta mei-
dän oppimme kansia yhteen sopiwai-
sesta kirjasta/ ei sitä kieldä taittaisi,
että se monelle merkillisexi ylösraken-
nuxexi jouduis/ moni turhuus sen
kautta pojespoistetaisin / monet julks
set synnin menot estyisit, ja koko
wijcko läpitze monet lauhistuxet jäisit
takaisin.' Me taidaisimme itzellemmesen toiwon tehdä, kosta se eläwä ja
woimallinen Jumalan Sana näin sy-
dämmeen juurtua saa, nijn monet
taiwalliset ja suuret hedelmät sijta

ylös-



Bsipuhe.
ylöskaswaisit. Jumala nijtten lukua
enändäkön! jotka sijtä huolen pitä-
mät, että puhdas oppi. Jumalinen
elämä ja Khristillinen järjestys Seu-
rakunnisa ylöspidettäisin ja edesau-
tetaisin. Hän siunatkon myös Kirc-
ko-herraa Uclm3nnia,ioka Lhris-
tillisesa aikomisesa tämän työn kään-
dänyt ja Summaan uloswetänyt on;
HCRra siunauxellanfa hänen kruunat--
kon / että hän ynnä muitten oikeitten
opettajain kanfia yhden woiton toisen
jalken sais, että oikia Jumala Sio-
nisä tuttaisin! Psalm, 84: 7/ 8.

2O. päiwanä
Syy§-Kuusa Wuonna MOL L^^^ei.l^3.

1?35.
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lEsuxen NimesH.
Cnsimmaisnä Sunnuntaina AdwentisH

4- Wcisa ensin Wirsi N:o 234.

HE" mittä lahettanvt prophetaita, kui-
-8 " tengm he juoxlt. Nam halwan kij«

toxeu wanhasa Testamentisä sait ne, jot.
ka ilman Jumalan käskyä ja kutzulnista läxitulos saarnamahan. lerem. 2;: 21. Propbe-
taat ja Papit lulnalan kansan tykönä olit
ltsiasti simresa arwosa: jonga arwion ne ilman
kuhmuista juoxewat luulit myös woittawansa.Se tapahtui usein, koffa Israelin lapset luo-
wuit Jumalasta, että wäarät Propbetat, 'sil-loin tungit heitänsa oikeitten Prophetaittm e-
teen. Silla, että he saarnaisit kansalle mle.lixi, ej nuhdellet syndcjä ja wikoja ensingan,
eli ej nijn kowin kuin Piti; waan teitpehMy-
xia kainaloin ala ja päänalaisia paan ala: nijn
plit lie juuri otolliset Papit, stntähden sanooA Mich,



2 Sunnuntaina Adwentisä.
Mich. 2:11. Jos joku llpllaarl Olls jawal-
heen saarnaja, iora sanois: mwä tahdon
saarnata, kumga teidänpitä wijnaazawa-
rewäta juomaa juoman; senkaltainen
saaruaja olis tälle kansalle sowelias; Oi«
ttat Papit wanhasa Testamentisä täydyit odot-'
taa, sijhen asti että he, eli julkisesti, eli muitten
Prophetaittenkautta, silda suureldalumalalda
kutzuttin. Kuinga Hanania rangaistin, joka
kutzumata juoxi, sijta taitan lukia Jeremian
28: Uudcsa Testamentisa pitä samalla tapaa
kuhumus odotettaman. Kmnga he saar-
narrat ellei heitä lähetetä? kysyy Pawali
Rom. io: 15.Kutzumus ilman walikappaletta
ej enaa tapahdu, mjukuin Wanhaft ja Uuden
Testamentin alusa, Chnstus ej enaa astu edes,
ja saarnamiehiri alwottelewille hnto, nijnkuin
muinaiu opetuslapsille: mengät kylään eli
sijhen Seumkundaan, sijhenkaupung,ljn; waansen on Hän Seurakunnallensa uskonut, jolle
se nyt ilmoitettaman pitä/ jotka saarna wir-
kaan tulla tahtowat.

Maalla asuwaisitte on se«lohduturexi, et»
ta lEsus kylihin myös lahettä. Apostolinsa,
waicka tama lähetys, Evangeliumin sisälle pi'
don johdatilxen jalken, ej tapahtunut saarnan
tähden; nijn näkyy kuitengin sijta, että maalla
asuwaiset, ej suingan Jumalan silmisa ole ylön»
katzotnt. Koffa lEsus wahaaennmTaiwaseen
astunustansa lähetti Opetuslapsensa ulos, nijn

ei



Ensimmäisnä Sunnuntaina Adroenrisä 3
eiHän sanonut: Mengäät ainoastanskauplmgei'
An; waancaickeen maailmaansa niinmuodoin
kylchinjäpitajäihin. Tosin se rakas Wapabtaja
vn mämmin maalla,kuin kaupunKeisa c leffellut.
HäuonitzeMaan miestenedesäsaarnanut, mjn-
<ninwertauxet pellosta,siemenestä, wijno mäestä
ja muista senkaltaisista osottawat; silla näitä
maalla asuwaiset pikemmin käsittää taisit, kuin
kaupungin asuwaiset, jotkaylön kahowat Maal-
la asuwaisia ja heidän opettaitansa; mutta kat«
zokan eteensä kuinga he sen wastata taitawat.

Mwangelmml Mattheuxen. 21: i, e.
/Kijhen aikaan, kosta he lähestyit Ie-

rusalemita ja tulitKethphagen:c.
Wärsyn ensimmäisen ja toisen johdatuxen

jalkenpitä tutkisteldaman:
Nijtä kylään lähetettyjäopetuslapsia

ottain waari:
1. Nisstä uloslähetetyistä opetuslav-

Ma-
,

2. Paikasta eli kylajtä, johonhe lähe-
tettiin.

Mnsimmämen Osa.
OaKdelle Opetuslansellensa sanoi lEsusMengaät kylään. Opetuslapset oltt
Hänen ustollisinnnat nstäwansä, kuin Hänel.A 2 lä



iLnsimmäisnä Sunnuntaina Adwentisa.'4
la oli mailmasa, he soit ja joit Hänen kans«sane; heistä Hän senkaltaisen murheen piti,
ettei heillä tainnut olla syytä watitta jongun
putoren ylitze; Hän neuwoi heitä ja Jumalan
waldakunnan salaisndet heille illuoitti, he olit
senkaltainen kansa, jotka kaikisa Häuda seurai»
sit, ja wibdonl lnyös sen ilmoitit, että he olit
walmijt menenaankuolemaan Hänenkansians.
Senkaltaista, ja ei muuta kansaa tahtoo lE-
such joka Hända seuraa, jokaitzens kieldää, yar<
joitta ltzensa rischa, ja Hänen Nimensä tähden
miciuisesti ja kärsiwallizesti kaikki karsii, tosin
ihe kijrallttnangin kllsleman. Joku taidais ky»
sya: nuxei lEsus yhtä lähettänyt; waan
Wastcms: heidän piti tuoman Hänelle kari
luondokappaletta, kunMkin yhden, ej Hän puo-
letoinda kuormaa pane tenenaän päälle. Kah-
denkertainentaacka, waati kahdenkertaisia har-
tioita. Koffa yxinäincn exyy, kuka handä
ohjaa i jos han lansiee, kuka hända ylösautta?
yxi mies on nijnkmn ei lniestä ollskan. Wan-
hasa Testamentisä olit ynnä Moses ja Aa-
ron, Elias ja Elisa, Jeremias ja Obadias,

ja Daniel: Uudesa Testaluentisä ,

Christus ja Hänen edellä moriansa Johannes
Kastaja, Penni ja Johannes. Pawali ja Var-
nabas. Moni luulee hywin yhden eli toisen
työn yrin taitawansa toilnitta nijn ettei hän
wieran apua tarwitze;lnutta senkaltainen pet°
ta itzensa. Luullan täsä yxi opetuslapsi

Pe-



Ensimmäisnä S lmmmcaina AdwentisK.
Petari ja toinen Johannes. Pctari^vanfta,
Johannes nuori. Cbristuresta todistamat kaxiTestamenitä wanha jauusi. Namatkari lähet<
ta Hän ollesansa öljymäettä. Miugä sinintähden lEsus ei ennen tälda paikalda sitä teb-
nyt, sen osottaa Lutherus waina seurawilla
sanoilla: Öljymäki merkitze Jumalan suurtaarmoo ja laupiutta, josta Apostolit lähetetyt
owat: smtähden ej Hän larosta, eikä kuirval»
Ha wuorelda lähetä; wan öljymaeldä, osotta-xens maailmalle, mistä laupiudesta Hän nijnsuureu armon lähetti, joka eisuingan ole joku
pisara eli piwon täysi; wan pikemmin sen suu-
ruden tähden wuoreen werrattava, nijnkuin
Dawid puhuu 7. Sinun wan-
hurssaudes on, mjnrum Jumalan wuo-
ret, se on: nijn suuri ja ylitzewuotawaineu.
Sanalla sanoin: armosta lähettä Jumalapal.
wcljansa, jotka meille armon Ewangeliumita
ilmoittawat. Mengäatkvlään, sanoo lE'sus Ewangeliumisa opetuslapsillensa: namat
sanat jotain merkitzewät. Ej kukan mahda
juosta ennenkuin hän lähetetän, ja wiinamam
Herra hänelle sanonut on: mene minun wij-
namnkeetti. Johan. 20:21, sanoo lEfnsopetuslapsillensa: MMmn Isä milmn la-
hettt, nijn minä myös lähetän teidän..
Nijnkuin Herra tullut on, nijn pita myös Hä-nen palweliausa tuleman. HErxa tuli Met
tettynälsalda japalweljainptta tuleman lahe-

A 3 tetty'



6. Ensilnmäifnä Sunnuntaina Adwemisa.
tettyna Herralda. Moni jokaperään ajattele,
mikä kuorma saarna-wirka on, andaa hetkenaikaa, waatia itziänsa ja estelee wiansa Jere-
mian kansia. lerem. 1:6. N)0t!
ra! kayo, en nnnä kelpaa saarnamaan.Mutta roska Herra händäwastaa: Gmnn
pita kaiGtln nuhin menemän kum minästnun lädetän. Niin täytyy palwelian men«
nä, ban menee silloin lijckelle, Jumalan armo
menee hänen kansiansa. Ab! mikä lohdutus
opettajalla silloin kiusauxisansa ja ristisans on,
koska hänen tundons wakuutta handä, että lu<
mala hänen menemään käffenyt on. Tosin
senkaltainen, joka Herransa roffyn uffollisesti
totellut on, wirkansii yriwakaisesti toimitta»
nut, ja maalla asuismsa perään ajatellut, et»
ta Talon-psikain sielut, niinhywinChristuxen
kautt< kallijsti lunastetut owat, kuin Mmmäi'
stenkin sielut maailmasa, hän taita kuolemasa
olla lohdutettu ja ilolla rauhasa täaldä lähtee.

Tomen Osa.
sMengäät kylään, jokateidän edesänne

on. Me kuulemme täsä «mikä se paic-
ka oli, jolMopetuslapset lähetettin, nimittäin
maankylä, nimeldä Bethania, ej se josaLaza»rus sisartensa Marian ja Marthan kansia asui;
sillä se oli 15 wakomlttaa; loh. ii: 18. waan
toinen, joka oli 7 wakomlttaa Jerusalemi-
sta. Joka Idäisellä maalla Meloanut on^sanoo



Ensimmaisnä Sunnuntaina Adiventisä. 7
sanoo, «ettei ole muuta kuin yxi
ja, ja että hauta josta lEsus kuolleen La-
zaruren eläwanä, kuhuiulos, wielä Turki-
laisildakunniasa pidetään. Bethaniasta lahteisä
ej kohta näy kaupungi; waan ensin pitä wahäi-settewuorelle astuttaman, niin'näkyy yxi osa
taupnngia ja Zionin wuon. Muutamaiu se-
lityxenftlken Bathauia kutzutan -dEßran huo-
nexi; kuinga taisi st toisin olla kuin että Laza«rus, Maria ja Martha oli lEsuxen rackaat y-
stawat, kosta he asuit Hänen huoncsansa ja olit
Hänen perheensä i joka wielä tänäpäiwäna sy-
dällnlicnsä lEsurelle majari anda tahtoo, l>m
on Jumalalle »toilisembi, tuin se,joka sydM»
meusä turhudella täyttänyt on, jos
julkisenKirkon, kullalla ulkoo ja sisäldä silatun,
rakeudanut olis. Gcriweri waina puhuu, että
yriwoimallineu Kuningas, oli andanut raketa
Kirkon paljasta hakatusta wuojun kiwestä: acku»
uat oli Crystallista, seinät kullasta loistawaisetjakaicki kauniimmasti ja kallijmmasti ysöspan-
du, että jokachen sitä ihmettellä täydyi. Mut-
ta kosta yxi Kerjäläinen sinne tulduansa, kuu
li kansan nijn suuresti ihmettelewän tämän ra
kennuxen ylitze, nijn ei hän ainoastans ylönkat-
zonut sitä; mutta myös sanoi rakendaneema
paljota paremman Kirkon: muutamat pilckai-

nijnkuin tyhmää ihinistä; toiset taas
sanoittämänkerjäilaisen häwaisewänKuningas-
ta. Asia Mli Kunlngan eteen, kerjäläinen tun-

M 4 nufli



iLnsimmäisilä SunnuntainaAdwmtisä.8

nusti ej ainoastans nijn sanoneensii; mutta wie-
lälisäis sijhen sen, että hänellä Jumalan ar>mon kautta, halpain waattettens alla, yxi
kallis Pyhän Hengen Templi oli, jota Juma-
lan armo warjois, lEsuxenwerikuldais, ja
Pyhä Hengi asuiusiarensa ottanut oli. Neu«
woi sitten Herraa palwelioinensa, sijtä mur»
hetta kanbamaan, kllinga myös he samankal.täisen Tsmplin rakennaisit, jota he sitä ennem.
min ej wielä ole tainneet ajatella; Nijn on siisse oikia Bethania, josaHENm Jumala asuu.
Christus sanoi muinain Mattb. 18: 20, ku-
ja kaxi tmcka kolme tulewat kokoon nn-
nnn lnlfnein, sijlm minä olen heidänkes-
kellänsä. Semahoen me yhdestä Maisesta
maan kylästä, kusa joku harwa lumalata pel-
käwainen asuu, todella sen sanoa taidamme, se
on oikia Bethania. Muutamain!ulos toimiM'
xen jälken, nijn Bethania merkitze wiheljäisy-
de-n eli lnurheen huonetta. Ustolliset opettajat,
he mahdetan lähetettä mihin hywänsa, nijn on
murhe ja wiheljäisyys heidän edejansä. Wi-
heljäisyys on heillä kaupuugisa, wiheljäisyys
maalla. Tämä maailma, e; ainoastans heille;
wan myös kaikille lumalata pelkäwäisille, on
yxi Bethania, wiheljaisyden buonet; kosta lu>
malattomat ej oleonettomudesa, nijnkuin lullut,
Vikä waiwata, nijnkuin muita ihmisiä, silloin
siwiän Jumalan lapsen walitta ja hlluta täy°
ty.: NKHeljämen ja sypkm meno on kaic-



Ansimmäinsä Sunnuntaina Adwmnss.
kein ihmisten elämällä, täällä «n aitta
murhe, pelko ja wiimein kuolema odo-
tettawana. Symch.4o: 1,2.

Lienekö lEsusmtrtakannut, lähettämästä
epetuslapsiansa maankylijni Eisuinqan,Han
lähettawielä nytt Saama miehiä ja Opettaita
maalle, osottaxeusa sen kautta,'ettei Hän wie-
lä lakannut ole, maalla asumusten edc»m mur-
hetta kandamasta, ja heidän autuuttani edes
auttamasta. Jumalan sanaa, tosin ej niin
runsaasti maalla saarnata, kuin kanpungeisa,
liwitengin suunsa,kaupungeisa, joisa joka päi-
wää Jumalan sanaa edespannan; kuitenkin
kiitos olkon Jumalan! että maallakin Ma,
sunnuntai, pyhä jarukous päiwinä, toisinans
myöswijcko saarnoisii saadanttmlla Jumalansanaa, koska Christuren piinan historia, ja
Catechismus selitetään. Kosta nytt sanan
tuuliat waarin ottamisella, kuulewat saarnat-
tua sanaa, sitä kotona lmoneisansa itzellensa
muistuttelewat ja elämanla sen jälkeen ojenda»
wat; nijn owat he Jumalalle valiota otolli-
sennnat, kuin ne jotka joka päiwä saarnoja
kuulewat; luutta ej sen jalten elä. Jacob. 1:
22, siuwo: olkaat myös sanan tenät ja ei
mnoastans kuullat; koffa opettajat tulewat
teidän tykönne, nijn katzokaat heidän puoleen-
sa ej lmnkuin ihmisten; wan niinkuin Zuma-
lalda lähetettyni. Kijttakäulme fentähden lu-
malataHänen sanansa ja palwelminsa edestä.

A 5 Mei<



Ensimmäisnä Sunnuntaina Adwentis^.
Meidän welwolllsudemmewaati M, että me
nijn mettämme täyttäisimme, ettei Jumala
lackais uskollisia opettaita meille lähettämästä.
Jumalala ja Hänen sanaansa tulee meidän sy.
dammestärakastaa, nijta jotka sitä saarnawat,
kunniasa pitää, saarnatun sanan jalken elää
ja jokapaiwähuokata: Ah IMsu p)'sy t>'Vs-nän! (Fill aika joutuehtollen, Ansanasrvalo autuas,Am palstaa sinun huouesas.
Waicka nieidän täyty olla Bethaniasa, se on:
wiheljäisyden. huonepa, niin olkamme karsi»
wälliset; silla on olla kärslwMisnäapnatoiWoaWallt.wirt. 3:
26. Kosta lEfus lähettä tykömme ja tar-
witzewaisten jascndensä kautta rukoilee meildä
tarpeisansa almua ja apua; aleamme silloin
sulkeko sydändämmeja kieldakö hänelvä jotakm.
Mitä me köybälle annamme, sen tahtoo Hän
hurskasten ylösnousemisesa edestuoda ja kijttä,
niinkuin olis se Hänelle itze annetnxt tullut.
Hän tahtoo silloin julkisesti simoo: sen kum
te oletta tehneet yhdelle näistä wähun-
mistä minun sen te teitte wl-
nulle. Matt). 25:40, Jos köyhä owes eteen
tulee, muista kohta, etttt se onnen huomasta
tapahtunut ole, Jumala on hänen lähettänyt,
anomaan smulda jotakin sijta takaisin, tuin
Hän edellä päin sinulle andanut on. Mutta
koffal senkaltaiset kerjäläiset meidän tykömme
tulemat, jotka laistudensa tähden «ja irstaisenela«
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elälnansa kautta joutuneet owat köyhnteen;
nijn plta heillekin jotain annettaman, sentäh.,
den että me olemlne Christityt, joiden tulee
ella laupiaat, niinkuin taiwallinen Isakin lme>
pias on. Lobduttakam mettämme sillä, ettei
meillä wahingota sijta ole, waicka me maan
knläsa awmm? ja ej kaupungija; siwiät maan
.asnwmset, jotka lEsuxesa uffollisina pysyneet
owat, ja oikiasa uffosa erinneet maailmasta,
pita tulewaisesa elamajl joutuman nijn lu-
malanSlgelein kaltaiseri, kuin lie uskosa edes-
menneet kaupungin asuwaisetkin. Ei maalla
asuwaisia halwembana pidetä sen puolesta ,

että he maalla asuneet owat. Meidän opet-
tajamme kansia, jotka meille Jumala lähettä-
nyt on, pitä meidän sen puolesta, että me
heille kuuliaiset olleet olemma ja heitä seuran,
neet, siinä taiwaallisesa lerusalemtsa, ihana-sa wapaa kaupungisa/ josa rauha ja ilo on il-
man määrää, saaman nautita sanomatoinda
iloo ja kunniata. Johon meitä meidän tai-
waallinen IsunmeChristuxeu tähden jakautta
auttakoon. Amen.

tnman saarnan lukenut olet,
ttljn langee polrvilles ja tee rutouxes.

Weisa sitte Wirsi kirjasta Wirsi N:o io6.

TM-
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Weisa Wirsikirjasta N:o 37-8. '

HN>ra Jumalakaswattt maastakalckittalser puut ihanat nähdä.Naisä sanoisn Jumalan Hengi tiet-
täwäri tekee, kuinga ne yrtitarhasa Jumalat,
da istutetut puut ihmisille olit suuren silmäin
himoxi, joita he ei ilman erinomaista iloa kat.
Ma ja tutkistella tainneet. Luomis. Kir. 2: 9.zos puilla ennen langemista, se muotooli, kuinnijllä nytt out jos sttte kuin Jumala kirois
maan/ puitten kauneus surkastuit sitä en me
kieldäa eikä wahwistaa taida; silla ej Raama.
tuft sijtä lllitaän mainita; sen me taidannnssanoa, ellei Ihminen Jumalasta luopunut olis,
eikä saldinut perkeleen wietellä ihiäns syömään
kieltystä puusta, nijn olis Ihmisellä ollut iha-na silmäin halu ja ilo, ihanastaparadisinpuit.
ten katzelemisesta. Jos Ihmisiloa, puutarhoin
bywaän jarjestyreen istutetut puut, waicka ue
halpaa lajakjn olisit, meitä ilahuttawat, kuin.
ga paljota suuremntan ilon, ne lumalalda itzejarjestyreen pannut, ja paradisin hedelmillä
kaunistetut, puut lumalau yrtitarhaia, mei-
dän tykönämme herättää tainnut olisit: sillä
wälillä nijn meillä wielä nytt on meidän sil>mäiutlue halu ja ilo puisa, lijoitengiu koska
lEsus Ewangeliulnisii Mffee katzomaan siku-na puita ja muita puita.

.

Owalt-
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Mwangelmmi Lucan 21: 25.

/stijhen aikaan sanoi lEsus opetuslapil
ftllens: ja merkit plta oleman )c.

Sanat nleidanEwangeliumisamme, katzo-
kaat sikuna pnita ja muita puita, cmdawat ti°
lan tutkistella:

Maalla puitten seasa ja puitten alla
asuwaizten stwiain Lhristittyin aumalla
sig silmäin himoa.

1. Sen laitaa ja menoa.
2. Sen hyödytystä.

Snsimmäinett Osa.
A« braham hän kaiketickin rakasti puita; sil-

lä hau asui Mamreen kedolla, joka
muu ollut, kuin ihana meAstö, iloisesa bedel.
inällisesa laaxosa, puoli wirstaa Hebronista
Itaan pain, josa han iizellensä bauta sian osti.
Se on Cbristitylle luwällinen itziän»sa puitten katzomisella; silla nljsa be nakewat
Luojan kaicki waldiaisuden. Kaicki lehdet pui-
sa owat kielet, jotta meille sanowat: yri on
Jumala, joka meidän on luonut. Tulkon
kaicti ihzinset maillnasa koko-on, taitaneko he
yhtä amoatakan kuckaista cli lelitee puuhun
matkaan saatta i eiMingan. Meidän täytyysen tunnustaa, että puut owat maan kauneus.

Maa
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Maa ilman puita, ou ntjnkuin nijttu ilman
kuckaisita; Taiwas ilman tahtia: ja nijnkuin
puut kaunistmvat maan; nijn lehdet kaunista»
wat puun. Pml ilman lehtiä ou nijnkuin
luun solmut ilman libaa, eli pää ilman Hiuxia.
Koffa Christityt puita tatzelewat, nijn ei sesu ingan tapahdu järtettömilläsilmillä/ nijnkmn
järjettömät luontokappaleet; waan he tutkistes
lewat nijtä ymmärryren silmillä. Christus
kastee meitä kcchomaan sikuna puita. Har<
woilla maan asuwaisilla on senkaltaisia puita
heidän puutarhoisansa, moni tytyy sijhen, jos
hän edes halwembia puita saada woisi. Waicka
ei lucilla ole sikuna puita, nijn me kuitengin tai»
damme mielittää meidän silmämme halwclw
bain puitteu katzomisesta. Se mahdoi olla iha°
napuu, jonga yri Margreiwi andoi ylösnostaa,
joka oli hopiasta, lehdet yxi osa kullatut, toinenosa hopiaiset. Ihana puu oli se jonga Pythias
Byrinus lahjoittt Kuningas Dariuxclle, se oli
puhtaasta kullasta. Mutta tainkaltaism ja
mliita heidän tapaisiansa'puita ej Christus käs°
ke meitä kahomaan, waan nijtä jotkakaswa-
wat ,meidan seasamme, joitten keskellä me
asulnme. Christus ej kaste meitä Libanonin
Cedri puitten tnkö; ei ludicmPalmu ja
ti puiteu tykö, waan nytten puitteu tykö, kuin
meidän puutarhoisamme, eli kedolla kaswa-
wat, ue meille autuaan silmäin himon, koska
me nijtä oikein katzelcmme, andaa taitawat.

Tois-



Toisna Sunnuntaina Adwenrisä. 15
Toinen Osa.

mikä hnödytns meillä tästä katzomi-
sesta oni mieli se tule tytywaisexi, sil-

mät wirwoteturi; Semmeuktn että luonnon
tutkiam luulon jälkeen, se wihcrjäinen muoto
erinomattain wahwistaa silmät. Kewäillä
koffa puutpuhkewan nähdään, on ihlnisillä se
toiwo ja tieto, että kylmyys on mennyt ohitze
ja talwi on tiesäns. Lijoitenqin koffa sikuna
pnu Juvaan maasapuhkeis, nijn tiettin että
suwi oli läsnä; sillä kaickein puitten seasil, stpuhkee, kosta ei enää wilulda pelkoo ole, josta
sitte se päättä taittijn, että talwi w peräti oli
ohitze ja lumi pois sulanut. Auckaiset kedol-
la owat puhjenneet, kewät on lähesty-
nyt, ja Touko-Mettisen ääni kulu mei-
dän maafam, sikunapuut puhkewnt, wij-
ua puut rukoijtarvat. Kortian Weisun 2:
12, i). Muutamat lnulewat, koffa Christus
täsä kcwaän ja wijmeisen tuomion merkit yh-
distää, että Hän sen kansia tarkoittaa sitä wuo.
deu aikaa, jona Hän tahtoo tulla mailmaa
tuonuhemaan. Kewäillä on meidän Vapah-
tajamme sijnnyt ; Kewäillä on Hän myöskuol-
lut. Kewäinen aika on selkiä kuwaus kuolluit-
teil ylös nousemiseen; sillä kaicri niitä Talwen
alla kuollunna ollut on, rupee jällens wiher-
jöitzemään. Nijn buokia kuin se Jumalalleon, saatta lehtiä puihin jällensnijn huoria on

st
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e myös Hänelle haudoisa makawitten kuol»
uitten kmwuneet luut, lihalla ja nahaal-

la jällens puetta, nijnkuin
9. näösä sen näki. Ah! josta Sadmäuxet, jois-
ta monda Christittyin seasa löntäan, kosta he
näkewät suwella puut puhkewan, tahdoisit e«
pä-uskonsa ja sydämmenja kowuden hyljätä.
Koska me järjen silmillä tutkistelemme puita s
nijn ei se ilinau hyödytystä olla taida. Nijn
pian kuin Christitty näkee jongun puun, nijn
hän kohta Adamin ja Evan lanqemisen mie-
leensä johdatta, jotka omenata joit. Tämä
omena oli kaswanut hywän ja pahan tiedon
puusa, joka nijn kutzuttin, sen puolesta, että
Ihminen sitä katzellesa olis itzellensä muistutta-
nut mikä hnwä oli, nimittäin kllulla ja totella
Jumalan käffpä, ja mikä paha oli, nimittäin
rickoa Jumalan kästyn. Kosta Syrach 14:
18. tahtoo muistuttaa meille kuolewaisuut»
tamme, nijn hän sanoo: se on wanha lijtto:
SlllUlt pltän kuoleman. Nhnkum se ta-
pahtn wiherjaisen lehden kansia kaumsa
pnnsi;; muutamat Mtorrat yots, muu-
tamat kaftvawat jällens, tt'ijn se myös
tapahtu ihmisen kansia, muutamat Luo-
len?at ja muutamat syndywnt zallens,
hän tahtoo nijn pation sanoa: Mailma, joka
on Ihmisiä täynansä, on minun mielestäni nijn»
knin puut lehtiä tannnans, joista moni sateen,
myrskyn ja pahan ilman kautta tulee maahan

lyö.
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lyodyxi. Kosta puu syxyllä raju ilmalda wai.
wataan, eli jos saitalla M lyödän, elikadi.
koitta ylös puuhun heitetään, nijn lehdet joukot»
taisin alas putowat nijn, että he maan peitta»
wät. Uiwan nijn sekin paicka näkyy, josasota
pidetty on, siellä kuolleet rnumijt yhdesa ma»
kawat, nijnkuin lehdet puun alla. Giwiät
maan- asuwaiset aina eteens asetta taitawat,
tämän mailman turhuden ja katowaisuden,
kosta he nakewäc, kuinga puut koreudensa ja
kauneudensa kadottawat. Terweelliset kuole,
man ajawxet, taita Christitty saada, koMhän näkee lehden putowan ja puun poicti ya.
kattawan. Lehdet owat nijnkuin kielet, jotka
Ihmiselle sanowat: ajattele M, että sinun pita
kuoleman; nijnwin me nytt olemme pudonuet
ja aikanans mätänemme ja tyhjään raukeem»
me; nijn pitää myös sinun putoman ja tyhjaxi
tuleman. Se poicki hakattu puu, muiftuttaihmiselle ne sanat, kuin luetan Saarnaja Kir.
ii:3- I<ss puukaatu etelään eli pohjamh
knhuuga puu kaatu, sljnästn dH
leman pita. Kuolemalla on lltonenlaiset
rilweet, joilla han ihmisen puun maahan kaa«
ta. Toistmms on tämä kirwes tylsä ja hi.taasti työn tefee, toisinans taas on st juuri
teräwä, jaejkauwcm kakeile; yxihrwno pään
packo, eli muu pieni sairaus lopetta ibmisen;
hau sptytta tulen luonen puun ymbäri, se on:
lahettapoldet taudin, ruton cli muun stnkal«

B tm-
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täisen, jaäkitzeldä lopetta Ihmisen. Muuta,
mia taas hän kauwan aikaa waiwaa, nijnkuin
zvesitaudilla, eli muckla pitkällisellä sairau-
della, niinkuin hiwuttaen otta ihmisen pois.
Smun tykönäs mahta olla mikä waiwa hy<
wsnsä, ajattele aina M, että se on kuolemaa
kirwes, jolla Hän sinun poicki hackaa, nijip
tum puitten hackaja puita. Jos näet yhdm
<li toisen kaatnwan, ajattele kohta, ettäsiuun.
tiu wwros kerran tulee. Tämän siwuun tah-
Kon minä lyhykaisydesä panna muutamat wa-
roituxet: Eusimmäinen on: lapset katzokaaw
mna sitä puuta, josaAbsalon läpi pisteitin ja
tlamcklsä wiheljäisydesa lopetti. 2. Sam. 18:
ja oppickaan Wanliemmillensakuuliaiset olla,

rangaistusta, jolla
tomo Sanainlaffn
Nwtta uhkaa: Silmä jow häwäisee >

DmLä jaylonkanoo totella Aitmnsa, sen
Eaavueet ojan tMnähackawak ulos, ja?
kotkan pojaat syörvat. Toinen on: te ul»
kookullatut Christityt! jotka kyttä paljo.pu-
hutte; mutta itze työsa ette mitään yywää tee:
joilla on Jumalinen meno oleilvanansa;
mutta senwoinmn poieskiellätte.
kaat sikuna,puuta, jonaa lEstls kirois Matth.
21:19. kostajan eiloymn't siftm mitaalt
muuta kuin leydet ainoastaiw. Kolmas
on: Te suruttomat synoiset! Katzokaat fi.
wna puuta, jouga tähden wijnamäen haldia

sanoi
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sanoi wijnamäen rakendajallei?Luc. 13:7. hac<
raa händä pois, mifi hän maata turmes
leei Muifmkaat myös lohanuesKastajansano.
ja: Match. 3: 10. Airrreson pandnpuun
juurelle; Muismkaat sitä Laurbarin puuta,
zoka lewittt itzensä ja Unhoitti, se taita
»Mä pois mennä. Psalm. 37: 35, 36.
Neljäs on: Te murhesa olewaiset Christityt!
kahokaat M puuta, jolla Moses karwaan
weden makiari teki. 2. Moseren Kirj> 15: 25.
Teidau wiheljaisydennepita makeuderi muuttu-
man, jos te tartutte elämän puuhun, ston:
Jumalan sanaan, jostaDawid todistaa: ellei
sinun Lakis olisollnt mmnn
nijn nuna Hltsln raadollisndesani hucku-
nut. Psalm. 119: 92,jav. 103. Sinunsanas owat minun suulleni
ruinhnnaia> Wijdes on: Te sondinne tähden
ahdistetut sielut! katzokaat ristin puuta, joja
Christus kuoli, ja olkat wM, että M: oli
Myös kirous teidau edestänne: että Hän myös
teidän syndeintte tähden on nlös annet-
tu, ja teidän Uianhnrstaudenlte tähden
Msherättetty. RolN. 4: 25. Etzikam sitä,
ettei meit.ä kossun kntzutais, patjaixi hedckmättsmixi puixii kahdesti kuollexi. lud.Epist. v. 12. Waau wanhurskauden pnify
chMvran istuttamiftn flistyxep.Efal.6l:
3. Nijn en me tarwitze etkawa-
pista, koffa wijmeiscu paiwan tnerkit tapah-

V 2 tmvat/
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tuwat; waan pakennnin nostaa'paanime
ja<ilolla rukoilla ja weisata.

Wirsi N:o 424.
NArven jälkeen lange polwilles ja tee

smkouxes.
Kolmantena Sunnuntaina Adwentisa.

Weisa ensin Wirsi N:o 247.
se lumalata pelkäwä Job oli

lnaalla asuwamen, joka usiastinäkt
huitendelewaisuden menot ja ku-

wanxer, ruowonjoka tuulelda sinne ja tänne
haalytetän; en, me kuitengan misään sitä lue,
<tta hänellä oliruowonluondoja tapa; waan
paremmin, että hän oli Jumalansa pelwosa
luja ja lijcwmatoin, nijn peräti, ettäitze Sa»
tanastin sitä pahaxui, joka hänen waimonsa
tantta soimais hänelle tätä hänen lijckumatto.
unittansa, nijukuin yhtä hulluutta ja tyh»
myyttä, ja kysyi häneldä, ellei hän tahtonut
pian jo muuttua ruowori, joka tuulelda häly.
tetäani näin kysyy hän: nnelMs pyftt
wakundeesas. Job. 2:9. Edellä käynxn-
sifta asian waroism näkyy selkiästi, että Sata»
nan käsi oli täsä; sillä Satan oli saanut luwan
lumalalda teddäxensä Jobin kansia mitä hän
tahdoi, aiuoastans hän säästi Jobin hengen,
tämän jalken luesiais Job lapsensa, kaiken kar«
M<a jawihdoin itze terlmydensä, täydyi myös

walit'
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.walitta suuren kiwun mumin särkemiseir
ylttze; -puolcttomain ylitze, joitahänen
yötä ja päiwaa kärsiä täydni; kuitenkin es. hän
hinkenellut, eikä luopunut wakundestansa; waait
seisoi lujana nijnkuin muuri. Satau tosin ki-
nsttli hambaitansa, jaWmmon kautta kysyt
hänelda: ivieläksspysyt wakuudesas? nijn»
kuin taPwis ban sanoa: kuinga kauwan ssnck
nijn yxikertainen oleti etkös jo tabdo wijsaaxt
tulla? mutta nijn luja kuin hansansa oli, ntjn on myös JohannesKastaja ollut.
Siwiät ja Jumaliset maalla asuwaiset eimah.
da olla huikendelewaiset Christityt, eiruomott
tapaiset, joka tuulelda haalytetaan; waicka he
joka aika senkaltaisia ruokoja näkewat, klttten»
gin senkaltaisten luonnosta heitansä eroittawat,
mna nsudattain lohannexen affeleita, jostcr
meille Ewangeliumista annetaan
paan tutkistelemuxeen.

Bnmgeltumi Mattheuxen 11:2.
ZVtijhen aikaan kosta Johannes fan-
>>> geudesa kuuli Khristunen työt:c.

Se seltzemas wärsy tulee tasä selitttttäwäxi;
longa lohdatuxen jälken nyt tutkistelda»

manpita:
Sitä maalla Christlttyltt sllmam eve<-sa olewa hnlkendelewalsudw knwaa.

B 3 i. I9<
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i. Iye hmkendelervaisudett turvaa,
2. sitä smrattamatt pidä.

Mttsimmamm Vsa.
tekayomaatt ruokoo? sanotan

Evairgelinlnisa. Christus ei täsä puhu
särjetystä ruowosta, jolla ne hengelliset wai-
waiset, heicko uffoiset, katuwaiset, svdä?n»nes-tänsa murheelliset ja arlnoo isowaiset syndt-
set kuwataan, joita ei Jumala särkee tahdo;
waan Pyhän Hengen lohduturella sitoa ja pa-
randaa; Esai. 42: waan Hän ymmärtä il'
man epäilemätä, senkaltaista ruokoa, joka
kasivoi lordamisa, joka oli ohut, ja tuutelda
kewiästi häälytettä taittin. Ulkonlailla löyrään
monenlaiset ruowot, joista Turkilaiset, Per-sialaiset, Arabialaiset ja muut itzellensä kir-
joitus kyniä tekewat, ettei he hanhen kynää
sijhen tarpeeseen käyttää tiedä. Meidän sea-
salttiue meren rannoilla jawetelisä maisa myös
ruokoja KOvaa, niju että lnaalla afuwaistll.a
nisstä runsas tieto on,, Nämär ruowot owat
knwaus ttlkoow?!attnihln, joista sanotan: Mä
he owat ulkoopäin kannijt; mutta silsäldä pam
tnhjät M lmvilliset. Näitten kansia knwstan
wyös kuuliaistlus ja kärsiwältifyns, etten n«
wstan kautta saili meitä linnalasta luowu.
tetra; mutta Evanaelimifa nmmävretän hui-
kcndelewaistius, koska lihMsesti mieldmyt ih-
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luinen, joka ystäwydeneli wihan kautta andacr
itzens sinne ja tänne wieteldä; tätä ej taita Jo.
hannexesta janoa, että hän joku tuulelda hää-
Mettawä ruoko oli, sillä ei mikään kowuuss,
ehkä winga suuri se oli; tainuut saarta hända
sijben, että hän jotain wirasans olis lailuijrr
lyönyt eli takaperin jättänyt. Pispalla Am-
brosiurella oli se Kjtos, että hän nijn pysywäi'
nen oli, ettei mikään maallinen walda eliMa-
ftsteti, bändä Jumalan kastyiä rickomaan
jätta tainnut. Senkaltaisen kijtoxm sai myös
Chrysostomus, ettei hän mitään, muutat pel-
Zäunyt; wan ainoastans syndiä.

Teitten Oja<,
Axjuowon luondoo ja omaisutta'ej löytty

uijn kuin kallio, nijn kuin -luja muuri ei hätl
Etelä tuulelda, ston: maalliselda onnelda

nlös korkeuteen nostetta, eikä wainon
ja wastoinkäymisen Pohja tuulelda Mahantyötä andanut, kaiktja tiloisa oli han yhtä
rohkia', ja kaikisa asioisa osotti han itzensa,
»njnlmn Jumalanpalwetia, simresa kar-
ftwallisydesä, wmwasa, hadäsa, surusshaawtzisa, fattgiuxesi;,kaplttolsa/ luina-latt waesä, wanhurftandett sota-asettmkautta, olkialla za vasemmalla puolella.
2.Cor. 6: 4, Z,.7,8. Kunnian kautta ja pil-

B 4 kan
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kan,panetuxenkja kijtoxen kautta.sitä ei mahdtr
kukan epäillä, ettei Johannesta hywilla sanoilla
koettu ylipuhua, siweemminiaarnaman, eikä
saarnallansa Kuningasta wwoittaman; sillä
Kuningas kuuldeli hända mielellänsä nijn kuin
Raamattu todistaa; mutta se oli turhan, Jo-
hannes ei ollut jokHruoko, jasentähden ei taittu
taiwutettahändä; nmtta koffatämäeiauttaut,
nijn nahatnurin käättin, Johannes heitettin
fanqilitecn: se oli myös turhan; sil läej hän ollut
tnulelda häälytettäwä ruoko. Uffottapa on se,
ettei moni händä pysywäisydensä tähden kyttä-
nyt; watt häwäifi. Muttakuka tottele maailman
lasten häwäistyxiäZ kosta me lumalaldakijtetän,
nijnkuin Johannes täsä, maailma saa kyllä ha-
wäistä meitä, ej se ensingan meitä wahmgoihe.
Maailmanliitosta ja!kunniaa Jumalanlapsi et
ensingan kaipaa; tosin ej suurembata hawäisty»
siä olla taida, kuinseon, kosta wäärä Christi-
tyhändäkijttä. Jokainen oikiaChnstitty, joka
lEsureldakijtosm toiwoo,noudattakon lohanne-
xen asteleita he owatlohnnitit ja ei ruoko Chri-
stityt. Ehristitty hänen opisans ej ole jokuruoko;se on, ei hän tanäpänä suostu Lutheruren oppijn
ja waan hän pysyy sij-
na kerta tutusa totudesa loppuun asti. Jos
wielä Paawi kaupais hänelle kunniaa, korkeut-
ta, rickauttajatawaroita, eihän kuitengansen
kautta anna itziansäwieteldää; wan hän on nijn
mieldynyt wiu Ruhtinas Henric, joka sai sen

wa»
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wakuuden, että hänen piti jällens pääsemän
maakuundaansa, jos hän tahdoi lllopua Lutheru.
xen opista; mutta tämä tarittu hywyys oli hä-
nen mielestänsä, nijn kuin sekin, koffa Satan o-
sottiChristuxelle kaiken maailmanrvalda-
kunnat, ia niidenkunmata, jasanoi
le: näinät kaicki minä annan sinulle, jos
siltä laifgeet maahan ja rukoilet minua.
Matth. 4: Z. jota ej hän eläisansä tehnyt olis,
eikä tämän maailman bywyden tähden, luo-
punutHEßrastanja lEsuxesta, waickahänE-

kansia, maastansa kerjämään lah«
te taydyi. Christitty ej ole Ruowon ta,
vainen Jumalan pelwosa ja slweydesä ,

hän ei ole ainoastans lumalata pelkäwäinen
Kirkosa; mutta myös kotona omasa huonesan»sa, ej hän ole ainoastans jiwiä, muitten ihmis'
ten seurasta; mutta myös yxinäisydesä., hän
pelkä lumalata ei ainoastans sinä päiwänä,
koskahan meneeHEßran Ehtolliselle,ljona eri-
nomattain ihmistldä jumalisuus ofttetan; mut-
ta myös muinakin päinnnä; sillä hän tietäsen, että hän on welkapää palwelemaan Iu»
malata pyhydesaja wanhurssaudeja, kautena
elinaikanansa, ja sentähden tahto ennen kuolla/kuin luopua Jumalansa pelwosta. Rackaude*sans Jumalan tykö, nijn Christitty ej ole joku
ruoko, hän rakastaa lumalata n ainoastans
silloin, koffa lMhywiä hänelle tekee;

B 5 mut»
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mutta' myös silloinkin, kosta Jumala haM
kuritta, ja ristillä jatuffalla handa etzi; hän an»

Jumalan käden suuta, jos Jumala hauelle
makiata eli karwasm andaa.Han weisaa aina ty«
tywäiftllä nmlslla:tNltäs Jumaltahdot ta»
padw tott, Gimmtahtos hywäon ijan:c.
Mjnrakasti Job Jumalala, ettahän snurimasa
wmVttomudesausa näihin sanohin ulos puh»
leis: HMRra andoi,HMRra otti, HMA-nimi olconkhtetty. Job. i: 21. Chris-
titty on nijn juurtunut Jumalan rackaudesa
cuin Bawali, ja hauen kansians sanoa taita:
Niina olenwahwasijtä, etteikuolema,
M elämä taida minua Jumalanrackau-
desta eroitta. Nom. 8:38, 39. Christity ei
vle niowon tapainen rackaudesa lähimmäistä
kohtan; waan aina yhtäläinen, ei mikään wi-
hoittaminen taida saatta handa sijhen,että hän
lackais ustollisesti käyttämästä itziänsä lähim.
mäistänsä kohtan, rukoilemasta hänen edestäns,
toiwottamasm hänelle hywää, ja auttamasta
händä neuwolla ja työllä. Christitty rakastaa
pysyiwäisesti lähimmästäusä, ehkä kuinga hän
Zilhoitettaisijn. Christitty ei ole ruoko toiwo-sansa jakarstmällisydestmsä, jotka asian haarat,
aikaa woittain meidän nytt jättä täytyy.
Mutta kusa nytt owat yhdexän? kysyi munain
lEsus: woi! enimmältä osalla Christityistä, on
se buikendekwainen ruowon luondo jatapa;
U owat sijna luuloja, että sitä siM kyllä on,

kosta
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kosta he yhden hetken owat siwiätja Jumaliset;
mutta toisna, maat!,nan kansia iloiset; yhtenä
paiwanä hiljaiset kuin lampaat, toisna taas
raatelevaiset kuin sudet; että he sen paiwän jo-
na KekaywatHEßranEhtollisslle, eroittawat
heitansä syndisesta menosta; muttafitteelckvät
entisen tapansa jälkeen. Mitä oppijn tulee, mju
monikin andaa iyensa ope-
tnxentuuliidalVieMdaa.Eph.4:l4- Mut'
ta oikeitten Cbrisnttmn tulee wisnfti perään
katzoa, winga he IHsnfesA Chrifinpesa
,Lvaellaisic jnnritetttma ja rakettnna la
ustosa wahn?lstetwtta. Coloss.2: 7. Ei se
sowiUfton asioija ollahuikeudelewainen; waaw
lujan putztasa opisa, aina ajatellen, ettäpysy-
wmsyys kaicki krunaa; mutta huikendelewai'suus estää sen palkan, jota me toiwomme.
Jos jokukilwottelee, mjneihandakrun-
nata ellei hän toimellistjit kllwottele. 2.
Tim. 2:5. Ia joka loppuun asti n?ahwanapysyy, st mtee autuaxi. Match. io: 22.Ol-
kame stjs pysywaiset hywäsiU olkame ufiolli-set loppuun asti,' nijn «ne elättiänkruunu»saamme. 2: lo.Rukoilkamme
Jumalalta armoa ollaxemme pysywmsinä ,

. sekä hadasa, että itze kuolemaMn.
Sittt kuin sinä weistlnnut olet N:o 285 ja 252.'
Nljtt älä tmhohta tthdä perhtzes kans-sa sinun rMnxe.9.

Web
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Weisa ensin Wirsi N:o 54.
dlen minä HMRra: faDW mikä on minunhounem, ettäs nn-
tädänasti saattanut oleti Nai-

sä sanorsa Dawid osottaa sen, että hän bywin
chens harjoittanut oli omasatundemisesansa,ja
tämän kysymyxen: kukas «let? hywin tMki»
nut. 2. Sam. 7:18. Kosta Dawid nämat
saimt puhui, "oli hän hywäsä tilasa; silla alll"sa tätä lukua seisoo: että HERra oli bänelle
andanut lewon kaikilda hänen wihollisildansa
ymbäristöldä ja hän asui Cedripuisesa huonesa.
Jos Dawid, kosta hän oli maan rulkmdes; koffa
Sanlhändäwamois, koffa ei hänellä enä ollut
rawindota, jaNabal sen häneldäkielsi hänen ano»
misensa jälken;'koffa yxi huone-risti toisen jäl«
keenkohtais handä, silloin olis ilmoittamaan tul»
lut, kuinga hän saatettijn tundemaan itzensä, nijn
ei se olis nijn suuresti ihmeteldäwä, kuin nytt; sil»
lä tuta itzensä hywinä ei ylpeillä on
jotain erinomaista. Koffa Nebukadnetzar eli
arwiosa ja kunniasa, ei hän itziäns wndenut;
waan oli Ylvia jaisoi, ja näihin sanoin ulos-
puhkeis: eikö tämä ole se suuri Babel,
jonga minä rakendanut olen
sexi duonext, numm kunulam ylistyxexi.
Dan. 4: 27. Mutta koffa hänen tilansa
muuttui, ja

täy'
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täydyt olla petoin kaltainen, sijben asti knin

. hän jällens tuli taidollens, nijn hän alköin m«
peis oikein ltzens mudemaan. Dawid yän tult-
nustaa itze, että hän hywinä päiwinäoli ka»
yottanut oman tundemisensa, hckt jäl»
leus-.rWn alla sai: Minä sanoln m>tHtä-
käMlftsäm: enmmälkänäug kuAfieta;
mutta rostas kaswos peitit, mjn minHhämmäHltt. Plalm. zo: 7/ 8. Dawid täfa
malta Mlelensä ja tunde itzensa, kosta hänenonnensa se paraika wiherjöitzi; ja ei mistään
murheesta ja hädästä mitään tiennyt. An-ka
milm sanoo hän, nijn paljo tohtoo hänsanoa: nunn «lm turha ja paman wä-
heinmän kmn ei mitään Osalm. 62; io.

olen tomuja tuhka. Luomis. Kir. 18:
27. Mmä olen mahdotomkalckeen sinun
MMHOS. Lu olllisKir: ) 2:10. Mlta nunullg
wiheljaisellä ihmiseltä on, jolle fina enäm»
lnän, kuin muille andanut olet, ettäs minun
puoleeui sen kaltaisella armotta katzonut olet?

, nutuat owat ne Christityt, jotka itzens tuudewat;
flllä kosta he oman surteudensa ja heickoudensa
tietawät, nijn kokewat he myös tuta handujoca se suurin hywyys on, ja Hänen lausians
yhdistetyxi wlla. loyannexen eteen
asetetusa kukasoleti nijn meillä tila on tästä tutkistella.

Mwatt-
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Mwattgelmlttl lohanneren. i: v. 19.
tämä on lohannexen todistus /

kosta Juvalaiset lähetit :c.
Sijtä 19 wersystä saamme tilan tutkistella:

iyensä tundervaa Lhrlsttttya.
'. Amttga hän on wllut lyensa tuu--

demaav.
2. Mingätähden hän kokee tntaipzensa.

9« uaustiuurcsta luetaan, että hän jokaM
wa huokais Jumalan tykö ja sanoi: O

HENra! anna minulle armoo, että minataidai-sm isieni ja sinun tuta: jokainen oikia Chnstit-
ty tekee sitä samaa; silla hän tietä hywin, että
kaickinainen hnwa ando tulee ylhälda ja se ru-
kourellalumaialdasaatamanpitä. Tämä
luyskukas olcti pitä usein meildäkerroittaman,
turba on se kysyä, kuka se eli se on i mitä hän tekeei
kniuga seeläai ro ctelkaau wkm oniantekonsa
jasitte häntaita amoajtalw iyesiänsakers-
kata ja ej vhdesakan muusa. Gal. 6: 4.
Jos Cbristittn itzestänsäkysi)y: rukas olet luon-
nostasi nun wasta banda Kyba Raamattu:
sinä olet N'nmstt nmdfnyt.PWm,

7. kaudm za Mm/IMn. 15: 16:
romu ja tuhka. LuomisK. 18:2?/oletruoy^

Ml-
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eläisas. Psalm. 103:
stuxesa uuden syndymisen jalkcn? Pybä Raa-
mattu wastaa: yxi Jumalan lapsi. Te olet-
te kaikcki humalan lapset f Ustonkantta
IMsnxen Cdnstnxen päälle. Gal 3: 26.
Kuka siua olet hywäsa woimasas? Jos sinä 0.
ietrikas/ nijn muista se,ettasköyhäxi tulla taidat.
Seomdl huokm, Mtt'
sowustksshän korgOtta,Nijn rickaan rvoi
myös kätens oikta, MieleMns ynsiäjt
Hajotta. Jos siua olet raitis jaterwe, nnatai.
dat terweuoespian teloitta eli kokoncms kuolla:
jos sinä olet kuuniasa ja arwosa; siua taidat
pian häpiaan joutua; silla ihmetten tekm Itftmala rvoi ylendn ja almdaa. Ilunala on
ennenkin kukistanut woimalliset istumetda ja
korgottanut halwat, Hau sen wielä tebda
taita: nijn kuin Hauen kateus ei wiela ole lyhet.
tym, ettei Hän autta taida, mm ei se myös
«le lyhetty, ettei se kukistaa taida. Hän on osott'HNltwolmankäslrvarrellansa,jal)a)oittlmt
toriat t?eldan sydämmensä mielejtä. Luc.
1:57. Kukas olet wirkaspuolesta? kukaties hen-

getoin hengellinen, joka ybdella kädellä ylösra.
ttllnat; mutta toisetta maahanrewit. Kuka tiesiiwäara hallitzia ja alammaisimpalll kiduttaja,

halutoin Isa ja sokia Eli? eli tottclematoin
ja pahantapainen lapsi? cli uffotoiu palkolli-
nen;rijtaiuen jauffotoin awiopuoliftiKukas olet
Oppis ja Christillisydes puolesta? Kuka tiesi?lul
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s joka ett uffo, että Jumala ongan?

Christitty paljaan nimen puolesta? sanan kuulia,
ei ensinkän rekiä? ulkookullattu, jokasuullashuu.
datHERra: HERra! mutta ettteelsänluma»
lantahtoo, joraon Taiwais. Taita mjn olla, et»
ta sma olet sijwotoin ihminen, wamas, huorin»
tekiä,juontari,ahnet.Kukas oletkoronas?Kirosa?
katuilla jateillä? Kukas olet kaikesa menosas ? ku-
kas olet muitten seurusa ja wihamieftestin tykö°
nä?Erinomattain ota waarl,koffa oma tundo soi»
maa sinua, ettäs jynoiatehnyt olet, nijnkyn.:
tuta sinä olet? jska synneilläs Jumalan M-
hoitta rohjennut olet? woi sinuas! sinä ylöspai-
sunut, jota nijn puolettomasti. louckaat Iu»
malan, sinun suurimman hywin tekiäs? woi
sinuas kijttämätöin! joka turhan hekuman
tähden tahdot bnkata Taiwaan? woi sinuas
tyhmä! kukas olit ennen kuin syndi täytetyxi
tuli? taiwallisen Isän lapsi, lEsuxcn Morsian,
Pyhän Hengen Templi. Muttakuras nytt c«
let, sittekuin syndi täytettm? perkeleen orja, sata-
nan portto, lielwetin hengein sondatungio. Se
on myös sällittäpä, tosin usein tarpeellinen, että
tämä kysymys: kukas olet? myös muitengin
eteenl asetetaan, ei kuitenkan hcmbeydestä; wan
Christillisellä taidolla, ettem me muilda wäärän
opin japahan seuran cautta, elimuullcltawalla
wietellaisi. Se joka paljaaldans tunde
mutta eimaailmaa, hän on wiheljäinen mies.

Tou
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Tomen Oft.

sAain tuta itzensä, on tosin rastas asia; mutta
myötänsä hpwän hyödytyren. Sillajosme memine duomiyemme, mmei meitHensmgan duomtta. i Cor. ii: zi. Seon täysi tosi, ettei kukan taida Christuxeu tygs

paeta, ellei hän tunne iheensä, hawaitze omaawchchaisyyttänsa ja turmelluxensa sywyyttä,omaa waiwalsuttansa ja että kaictt yänen
työnsä owat turbat. Mingätähden Paawi.kunnasa nijn waha Christusta totellaan i juuri
sentahden,etteihettmneitziänsä,jasepyhänapide.
tan,loka on saastaisus Jumalan edesä. Noidat ja
perkelenportotowatwertanneheldänsäSatanal.
da pimitetyt, kosta he kannoit olki seppeleitä pää.sänsä, m luulit silloin kulda kruunua kandanen.sa,eika siitä luulosta heitäns keneldäkän luowuttaandaneet. Aiwan nijn sowaistut owat ne, jotka
mkaldawat omaan siwey.ttensä, etkä syndeinsowlttajall lEsusta el)iä tahdo, paitzijota ei ybtä.kan autuutta löyta. Kosta Christittt)hawaitze it.zens olewan armon tilasa, nimittäin, että MKasteen kautta on tullut Jumalan lapsexi, nijnpvm, hau sen perään, että hän taidais pitää,mra hänellä on, ettei kengän hänenkruunuansa ottmsi.llmest.kir.3: n.Hänhä-pee ftllotn astua perkeleen ja maailman yhten.tem,eira tnitäan enäminpelkä, Ktin syndiä, jongahän Kajcesa pois kjeldänyt on. Me olemme

G Ehrts.
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Christityt, sentahden ei mitään pahaa hanckiosta
msildä tehtämän pidä. Aiwan nijn pitä se ole°
man senChristitynkanssa,joka wiriästi kysyyihel-
dans:kukas oletKastees puolesta? siltäkutzuttaa
Jumalan lapsexiia olla ehdollinen syndmen,
ei enfingan sowt yhteen. Jos rikas tuten tietä
sen, että Jumala pian häneldä taitaa pois
ottaa hänen maallisen tawarans, nijn ei
ban ripusta sydändänsä sijhen, ei katzo köy.
hää ylön; waan pikemmin tekee itzellensä ysta-
wiä wäärästä mammonasta. Raitis jaterweloi'
nen,joka usein itzeldänskysyy: tukasolec, ei suiwaan kerffaa itziäns wäkewydestänsa; hänen miele-
sansä pysyy, mitä Pyhä Henai kirjoitta Esai.
4°: 6. Kaicki liha on ruohoja kaicki hä-nen nijnkmn kedon kuckainen.
Se joka kuniasa istu ahkeroitze itzeusä nöyrydesta,
koffa hän itzeldäns kysyy: kukas olet? ja katzoojälken päin, kuinga Jumala ne korkiat alendaa,
nijn mahta jataita jokainen, olkon jaeläkön misä
städysähywänsä, pyytä waeldaa nijnkuin sopii
sijnäkutzumisesa ja tilasa, johonhän tutzuttu on.

Että se nytt nijn ihmeteldawästi ja kama»
lasti tapaytu, hywät awut owat harwat; mut-
ta wiat ja pahuus ballitzee, sentahden uffalam.me täydellä todella sen sanoa, että se tulee sii-
tä, että nijn aiwan harwat itzeldänsä kysywat:
kukas olet? harwat pyytäwät tuta itzens;se joka ei tiedä, eikä tunne kuka hän on, ei hän
myös koe tulla paremmari, kuin hän ennen ol-

lut
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lut on. - Moni kandaa musta murhetta; mut.
ta ej ensingan itzestansä. Me näemme kyllä
raiffan weljemma silmäsä; mutta malkaa o<masa silmäsä en me huomaitze. Moni kyllä
pyytä tietä kaickia kuin taiwaisa jamaan pääl»
lä on; mutta ej koe oppia tuta itziänsä. Mo-
ni ssotona on sokia, tahtoo kuitengin kaicki tie-
ta mitä ulkona tapahtuu. MW se tulee että
pahuus nijn korkialle nousee? se tulee sijtä et-
tei yxikan tahdo tuta itziansä pahaxi; tästä tu°
lee sitten se, koska Pappi sarnoisansa nuhteleerikoxia ja syndija, nijn moni ei kärsi M; waansanoo: ej se minuhun satu; jos me senkaltai»nen kansa olisimme, nijn emme olisi mahdolli-
set, että maa kandais meitä, joka nijn oliffin;
waan sen pitä meidän Jumalan pitkamielisy-
delle lukeman, joka meitä kärsinyt on, eikä
mettä ansiomme jälken surettanut. Että oma
tundeminenpuuttu, sentähden moni
seusten kaltainen, luule itzens olewan puhtaan
synneistä, lioitenkin jos hän karttaa nijtä syn<
dejä, joita Esiwaldakin rangaisee; waicka hä.nesä monda muuta syndiä asuis ja hallitzis.Esimerkixi: moni luule wisuun pitäneensä seit-zemanmn käffyn, ettei hän lähimmäiseldän-sä julkisesti warastanut ole hänen rahaansa, eli
muuta kaluansa, totwoo jaluule sentahden tai«
tawansa myös muut käffyt nijn pitää; mut«
ta, että hän lahimmäisens omaisuden suckelan
petoxen kautta, kaupasa eli muulla tawatta

C 2 tykön<
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tykönsä wetänyt on, lähimmätseldänsä hänen
kunnia nimensä myös pojes warastanut, joka
kallijmbi on, kuin suuri n'ckaus,nijn onhänty-
iymbiwaras, kuin se joka hengensä hirresä lo-
petta täytyn, senkaltainen ihminen ei hän lu«
kua pidä sijta; waicka liön In-ualalda Hänen

kunniansa, lepopälwänsä,esikoiset
tymmenexista warastua, ia pidättää sen kuin
Hänen palweljansa ja muut Häucn lapsens
«wluxerenssaamanpidäis; jakaicki tämä tulee
sijta, ettei he tunne itziäns. Moni on nöyrä
waatteisa ja sauoisa; mutta juuriylpiä sydäm»
Mesä,kuitengin tahtoo hän, että ulkonaisen
menon jälken händä duomitaistn. Ettei Chris-
tityt tunne itziäns, sijtä tulee myös se, että
he synnillens toiset, eli kunnialliset nimet an.
dawat, saldiwat saatanalle ja maailmalle sen
mieli noutexi, että he heidän myrckynsa peit»
telewät ja hywäin awuin nimen warjon alla
täyttäwät Mämmät konnan juonet. Nlpevs
ja prameus kutzutaan uliaisudexi; tietämaitö'
mns yxikertaisudexi, irstmnen elämä
sudexi; wiha jakoston pyyndö yxiwakaisudexi;
ahneus, säästäwäisydexi; yxi tawatotn ihmi«
nen, joka suutans ej rajalle nxitotisexi ja wil°
pittömäxi, joka puhuu mitä hän ajattelee; huo.
ruden jariettauden kutzui po«ts, Sanainlastu.
Kirj. 7: 18. HMman harjoittamlsexl;
nijn kutzuu laista hitaudcnsa ja haluttomudensa
työhön, lewoxi; Juomarista sanotan: hän o«

wask
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wäsynyt; joka pahendawaisia puheita edes<
tuo, sanotan: hän on leikittin<m. Nain Sa»
tan etzij estää ihmisiä sijta, ettei he tmwis it.
ziänja. Mutta rakas Christttty '. jos toiwot
autuari tulewas, älä anna satanan vettä it-
ziäs; älä wilpistele kansias, toskas kysyt itzel.
das: kukas olet i waan sano totuus, mitä
st hyödyttä sinua, ettäs ihmisten silmät peität,
että ne sinun wikas hywinä awuina pitawät,
kosta sinä kummingin Jumalan tykönä pahaan ,
kirjaan kirjoitettu olet, Mät exM ej Ju-mala anna iymnft pilkata. Gal. 6:8. Ala
wilpistele itze kanMs, ettäs pidäistt itzes ole»
wan wähaisen syndisen: waicka omatundossanoo sinnn wapaaxi julkisista töistä; tiedä',se
aina, että ne pienimätkin synnit knolettawat
jakadottnwat ihnNsen, ellei parannus walille
tule. Jumalan edesa ei mikään syndi, pickai-
nm ole. En me saa yhtään syndiä pitä wä«
haisenä eli halpana; waan wisummin ottaa
waarinwähäisistä synneistä, Kun suurista; sil-lä suuret synnit me ennemmin hawaitzemme,ja pikennnin käändymisten saatetta taidamme,
wähäisiä m me ensingän tottele; me luulem.me että median ne katua taidamme ja sijtä
tulee se, että me wiemme ne kansiamme Kan-
taan ja kuolemme katumattomudesa.

Ksstas tämän lukenutolet, äläunhohta w-
koilla, wkoile lumalalda armoo taitares tuta
Jumalaa la.itzeesoikein. Weisasitte Wn-Mo. ,>,

C 3 IOU-
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Joulu Päiwäna.
Weisa ensm Mrsi N:o 119

muinan luuli itzens olewan sen en-
simmäisen Uuden Testamentin loulu-saarnajan ja hänen poikansia Noachin

ftn luwattmmailman Wapahtajan, ja sentäh-
t>en kohta ktlilt hänen poikansa stmnyi mail>
maan, tahdot hän chmisitte ilmoittaa sitä iloa,sanoo sijs: tämä <>n lohduttawa meitä,
mndän rvaiwasamme ja tsisämme maan
paaiw, jonga HSR.ra ktronnut on.

Kirj. 5: 29. Mi Rabbien sijnä luu<
losa, että Lamech nämat sanat wertaisillensa,
jotka peldoa wilielit ja leipänsä otzans hiellä
jöit, puhunut on, ja lohdutuxen puolen katzoi:
Pyhät Mt, sanoo hän, täydyit omin kasin
ohdackeet ja orjantappurat pelloista ylösrepiä,
jotka Jumalan kirouxen woilnasta kaswoit
maan päällä; käsittänsä täydyt heidän kaiwaa
maata.. tchdä wakoja, ja koska he Siemmenm
sijhen priffottaneet olit, käsin sen Mens sekoit-
ta ja nijn valjain kääsin ilman jotakuta asetta
tehdä kaicki mitä pellon wiljelemiseen tarwit.
tin. Mutta nyt Lamech hengesä nari, että
hänen lapsensa Noach, piti pellon kalltt ylös-
ajatteleman, jolla Mdolla tawalla maa wil°
ftldä taittijn. Mutta jos Lamech hengesä olts
Mlläpäin nähnyt nämat kalut ja aseet, mikä
Mi hända ntjtä toimittamasta, nijn ettei hän
olis tarwmnut odottasitä, että hänen poikan-sa
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fa kaswannt olisi on sijsnäitten Main paras
ymmärrys se: hän tahdoi olla se ensimmäinen
Zoulu saarnaja ja kansia Welijllensä ilmoitta
ja nijnkuin sanoa: minä ilmoitan teille suu»ren ilon, joka kaikelle maailmalle tapahtu-
man pita; kärmeen pään polkia on syndynyt,
joka meitä lohduttawa on, jonga tykönä tur-
wa Jumalan wihaa wastan löytäan. Mitä
Lamech aikanans ej ilmoitta tainnut ole, senme Ewangeliumisa köyhille maan asuwaisille
paimenille kedolla ilmoitettawan kuulemme,
jostameille tila on peränajatella, kuinaa korkia-
xilumalinenkansa, joka maalla asuu/ Iu»
malan silmisä arwattu on.

Swattgelmmi Lucan 2: w. i.

paiwinä tapahtui, että kästy
ulos läwi Keisarilda Augustuxel-

da/ että 2c.
TM pita nytt se 10, ja 11, wersyljeli'

tettaman, jotka andawat tilan tutkistella:
Dlitä köyhille maalla asttwaisille en-

sin ilmoitettua louln-iloa.
,

Jonga siwusa meilda waariotetan.
1. Rntka ne orvat, joille/ kämn ilo il-

moitettu on.
2. Ilon mesänsa.

Sn-
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Ensimmäinen Osa.
§AXeioänHEßramme lEsus Christuson

tänäpänäsyndynytßethlehemisä, tai-
waalliset sanan saattajat pyhät Engleitowatu-
loslähteneet; mutta eismngan NominKeisarin
Augustuxen tygö; waan köyhäin maallaasmvai-
stentygö, paimenden jotkawarttoihit laumaan»sa. Me jätämme sen Mensa, josnämätpai.
menet olit palkollisia eli senkaltaiset, joidenga
lambaat omat olit, sitä on kyllä, että he
vlit halpa kansa ja ei misaän arwiosa. Tostsekyllä on, että Raamatusa Kmnngaat japää-
miehet kutzutan Pailueniri, nijnkuin luma.
la itze Zachar. io: 3. sanoi: minun nu-
hani on julmistunut paimenden päälle.
Seon: nijtten wakiwallaiftenKuningain, jotka
minun kansaani Israelia wmwawat, nijn
werratan myösSaarnamiehetpaimenihin.ler
3' 15. Minä annan teille paimenet mi-
«un sydämmem jalken, jotkateitä pim ra-
wiyeman opilla ja Viisaudella: Mutta
tasa ymmärretän erinomattain senkaltaiset
paimenet, jotka walwoit lauinaansa kedolla.
Ewangelistasanoo.ettähewartioiylt heidätt
laumaansa. Nämatpaimenet llinan epäilystä
owavollet Jumaliset, jotkarakastit lumalata
ja Mmmöistänsa, wäldit syndiZ, et olleet
njtaiset, nijn kuin Lothin ja Abrahamin pai.
menet, ei mttajanomaistt/MMnn loswhin

web
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weljet; siflä muutoin HERran EngM',ej
olls tullut heidän tygöns.Koffa meRaamatusil
luemme, että pyhät Engelit ihmisten tygb tul»
leetowat, uin on se tapahtunut enimmit-
täin Jumalisten ihmisten tykö. Abraham, Loth,
Jacob, Elias, Elisa, Daniel ja muut, isille
Engelit heitans ilmoittanet owat, olithurs.
kat miehet, puhuit heidän kanssians, niin-
kuin tasa paimendcn, suojelit heitä wiholli-
silda ja muuta palwelusta teit. Merkittäpä
on se, että jokapaikasa, kusa pyhäin Engelein
suojelmesta puhutaan, nijn st aina lumali'
sille jaussowaisisle yxistäin luwatan.
ran HnZelt pijrittä jotka yändä

annan sinulle
näistä nmntamita, kuin räsä owat saat-
tamaan sinua. Zach. 3: . Jos sinä waellat
minnn teillam: ja Cbr. i: 14. Mkohe
taickt ole palwelewaiset henget, palwe-
lnxeen lähetetyt nijlle, jotkaantuden peri-
män pl'm. Ilolla owat pyhät Engelit tämän
toimituxen päälleus ottanet ja mielellänsä
paimendentygö astuit; sillä nijnkuin Engelein
HERra, se suuri Jumala ihe mielellänsä o«
leffelee köyhäin ja halvain kansia; silla Hänon se, joka kyllä asun korkialla, kayoo
kultengln allmmaifia taiwaasa ja maasa.se on: Hän alenda itzens eli kumartaa kccho-maan ymbärins.Psalm. 113:5,6. nijn Hänenpalweliansa ei taida vlön katzoo köyhiäjg hal»

C 5 poja,
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vojaa, tosin mielumminbleffelewat hurffait-
ten , halpain jaköyhäin tykönä/
ja lumattomain tykönä. Hurffaalla Lmaru-
xella olit pybät Engelit, jotkahänen sielunsa
tveit Abrahamin helmaan; mutta rickaastamiehestä ei sitä sanota.

Mutta mmgatähden JumalaPoikansa syn.
dymänEngelin kautta ilmoitti yxikertaisille pai-
menille i eikö HänM olis tainnut ilmoitta le-
rusalemisa, Plimmäisille Papille, Romalai-
sten Maanherralle eli muille suurille miehille?
kosta lneHengelliset eli MaallisetAikackirjat la-
pitzen luemme,nijn löytäan,että ne woimalliset,
rickaat ja suuret Herrat enimmiten wähänja
ei enfingän ole huolineet Jumalasta, Hauen sa»
nastans ja böistänsä. Että nytt tämä kansa
peydesansajahekumsssansawähänolishuolinut
Christuxen syndymästä, eli että he olisit seisoneetsen ästen syndvneen lapsen hengenperään, nijn
tahdot Jumala paremmin ilmoitta senköyhille
paimenille; sillä Hän tiesi sen, että heidänEnge.
lin sanan ustowaistllasydämmellä wastan otta»
manpM,jalEsuxenrackaudeututentundeman.
Oli sijs köyhillä paimenilla edustus woimallis'
ten Herrain suhteen,Pawalin pubeen jalken.i.
Cor. i: 26,27.Mmondalihallista wijsasta,
ei mondarvc>imallista,ei myös monda suu'
refta sugusta; waan ne kuin maailman ede-
sä dullntorvah on Jumalawalmlwt, että

wijsaat häpläan saattais: ja kuin
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heikot owat maailman edesä, 0n Ju-
mala rvalinnut, wärewät ha-
maan saattais. ElinijnkuinChristus sanoo:
Matth. 11: 25. Minä kijtän sinua M.'
kirvaan ja maan ettäs olet
kätkenyt nämntwijsailda ja toimellisilda,
ja oletne ilmoittanutpienille. Josta se näl>
dään, että köyhät lEsuxen Osaxensa walin-
neet owat; multa ne ricLaat sanoit tzulda kap-
paleelle: sinä olet minun turwcmi. Isowat täyt-
tää Hän hywyydellä; mutta rickaat jättätyh-
jäxi.

Coinen Osa.
Heittä ilmoitan teille suuren ilon. Tasä

puhutan sulasta ilosta, sitä ennemmin
sanoi hän: älkät peljätkö: paimenet taisit
ajatella, että heidän piti kuoleman, että lu-
malankunnia heille ilmestyi; sillä eiyxitäan,
joka näkee Jumalan, taida elää. 2. Mos.
Kirj. 3 : 20. Totisesti me kuolemma, että
me nmmme Jumalan/ sanoi Manoah E»
.mannällensä.Duom. 22. Mutta En»
geli sanoi heille; älkät peiljatkö; tahtoo nijn
palton sanoa: sanoma jongamtna teille tuon,
pitä enämmin ilahuttaman,kum peljattäman
teitä, lEsus on se, joka kaiken pelwon pois
ajaa. Nytt ett tetarwitze peljätä lumalata.
Mri mjni Hänen PoMns on tullut Lapsexi:

kussa
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kukapelkä pieniä lapsia? ja juuri sentähden o»
Hän pienen lapsen tullut, ettet te orjallisella
pelwolla; waan lapsillisella pelwolla Händäpelkäifitte, ett te tarwitze peljätä
Ma se on nytt syndynyt, joka hänen pään-
sä ricDtpHlkeman pitää. Luomis. Kirj. 3:15.ej syndiä; sillä lEsuren Weri puhdista teitäkai.
ttsta teidän synneistänne; ei kuolemata; sillälE«sus on kuolemalle myrcky; ei ruumillifia wi«
hollissa; sillä lEsusnijldakin teitä suojelee.Mi-
nä ilmHitaan teille: etkö seteille ole kunniasi,
että minä, jokaEngeliolen, tulen teidän tygönne
jailmoitan teitte, että Lijton Engelt,jota tchala.
jätte, on tullut; että Jumala jsanan saattajan
kautta taiwaasta ilmoita tetlleMkahalwat pai-
menet olette, Poikansa syndyman? teille köyhille
paiulenille ilmoitan minä suloisen sanoman,
joilla ei fitä ennemmin erinomaista iloa maan
päällä ollut ole. Suuren ilonilmoitti Engeli:
Mixi nijnilumalaweon se, jongamyötätämä
ilo on, ja andaseusaman; tämäntloltsuhten
on kaicki talnän matlman ilo tnrha. Suuri
on tämä ilo; sillä st pysyv ijankatekisesti.
Suuri ilo; sillä se kartoitta kaiken surun,
ei mikään suru nijn karwas ole, jota lEfus ei
niakiari tee. Suuri ilo; sillä ei se tule ai»
noastans yhdelle; waan kaikille ihmisille, waic«
ka tamchilo ensin tapahtui ludalaisille, sijnä
että Apostolit, kossa he ulos lähetettin Ewan.
selmmica saarnamaMF sait Wyn, ettei

hei?
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heidän pitannt menemänPakanain teille, eikä
Samaritanein Kaupungeihin; waanpareMin
kadotettuin lamlnasten tygö Israelin huoneesta:nijn on kuitengin jälken pam tämä ilo myös
pakanoille tapahtunut ja nijn kaikelle kansalle,
koffa Christuxen opetus lapset jaApostolit Hä-nen Taiwaaseen astumisensa jälkeen menituloskaicreen maailmaan saaruamaanH-wangellumita kaikille luoduille. Marc.16:15.. Sentähdenkuhutaan uwösparanam tolU)oxi.vaqgain2:7. ja Sime.onilda atttudexi, ionga Jumala Malmisia-nut on kalckein ihmlsten eteen walkeudexiwalljtamaan pakanoita. Luc. 2: ;i, 32.Suuri on tama ilo: sillä se joka wndynyt
on, kuhutaan Wapahtaiaxi; sillä Hänon senParadisisa teloitetun autuden takaisin woitta.
« myös ole muuta mmee taiwaan allachmljille annettu, josameidän piM an-tuapltuleman.Teko.Kiri.4: 12. Engelitch.
too sanoa: ei se ole halpa asia, jonga lu-mala tellle lahottaa tänapänä;josHän tabdois
nndaa teille koko Maailman kunnioillensa, o-us se kuitengin turha tämän suhteen Mamlma
el wida tchdä teitä autuiri ja wapahtachsynnetstän. Match. 1: 21.Mtta auttaa se ihlmW jos, hän kaikenmaallmanwolttals jaSielullmsasais wa-hmgoni Matth. 16: 26. Mutta se jokatä.

Dän
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män Wapahtajan Uffosa wasian otta, ei se saa
wahingora. Hän on täydellinen Wapahtaja,
jokaei yhdestä ja toisesta; waankaikesta synnistä
meitä wapahtanut on; joka ei yhtä ia toista
autuutta; waan kaiken autuuden, seraajal.
lisen, että ijankaickisen; nijn ruumin kuin ste»
lun puolesta myötänsä tuo; sillä Hän on itzeautuus.-Meiöänautuudemme oli nijn kallis,
että se maroiHänen hengensä; Hänen yaawain-
sa kautta olenune paratut. Teille on Hän syn<
dynyt, teille hywäxi on Hän ihmiseri tul<
lut, Hän on syndynyt ei Isänsä tähden, Hän
oli synnyttänyt Hänen ijankaickisudesa, ei Itzetähtensä; silKUnitähywaäHänensijtä on, että
Hän Taiwaasta alas murheen laaxoon tulee i
ei Engelein tähden; sillä ei Hän Engeleitä
päällens ottanutt, ci EngelittanvinneetWa'
pahmjaa; sillä ei ne olleet syndiset. Ej per-
keleitteu tähden; sillä ei heillä ole autuuden
toiwoö; waan teidän tähtenne, te Ihmiset!
teidän autuudenne tähden. Tämä Juhla ei
mahda olla joku murheen; waan ilon päiwä;
sillä tällä päiwällä on syndynyt se joka itze E-
lämä on. Waicka tämä Christuxen syndymä
on tapahtunut monoa wuotta fitte, pitä sen
tuitengin uffowaiselle Christitytte nijn uuden
oleman, kuin olis se tänäpänä tapahtunut.
Kosta me maallisen autuden ylitze ilottzemme,
nijn ajan päälle se tapahtu, että me sen un-
hohtamme; tasa ej nijn olla saa. Vhdslla

olki-



Malla Ctzristityllä pitä se mieli oleman, kuin
fangituilla Zionin tyttärillä oli, jotka sanoit:
jos minä Mun syndymas, HERra lEsu! jasen autuuden, jonga se myötänsä tuo unhotan,
nijn olkon minun oikia käteni unhohtettu. Se
joka ej iloitze äffen syndyneu lEsuxen ylitze,
hän osotta sen, ettei hän joku Christitty ole,
eikä huoli Christuresta, ei mikään tuffa, ehkä
kuinga suuri se olis, taida Christityldä estätätä iloa; tämän ajan waiwa ei ole mahdolli-
nen, että sentähden tänäpäiwäna murhehdit«l
taisin. Mutta täsä ei ymmärretä mailinan
lasten iloa, jotka sen ilori kuhuwat, koffa he
hywin syöwät, juowat, hyppäwät ja muita
lihallisia leickefä edesänsä picawät; tästä ilostasanoo Salomo: SaarnajaKirj. 2: 2. sinä«let hullu, tämä sopi nijn wäbän Christi-
tylle, kuin se sopij yhdelle kattijlla waatteil.
la puetetulle Ihmiselle kääritettä itzensä si«kaiu kansia ropakosa; waan tämä on yxi py<
hä ilo, josta mailman lapset nijn wäban
tottelemat, kuin köyhä kerjäläinen sijtä huo<li, kuinga Kunmgain huonesa asiat owat.
Pxikertainen taidais täsä sanoa: mikä ilo
minulla olla taita, joka suuri syndinen olen?
juuri sentähden pitä sinun iloitzeman; sillä fyn>
disten tähden on Christus Ihmisexi tullut, si.na olet kyllä syndinen; mutta että sinä mur>
hehdit sinun ehdollisesti ja wasmhakoisudestatehtyin syndeis ylitze, sentähden on sinulla nytt

47Joulu päiwäuä. >



syy iloita. Vxi oikia Jumalan lapsi/ Ma
paimenden kansia aina walwoo jasynnin unes»
ta nosimt on, taita olla wisii sijtä, että ba»
nellä on osa täsa ilmoitetusa ilosa, sentahoen
taita Christitty ilolla weisata: Nytt kaickt
Cvrlsiltytzloltraat, wahwall' nMll'iamlelell' - -- S>anol jitt rackanll pojam-
lens: Joudupian heidän
?vat murhees mallmas, :c. lue eli weisa koko
Wirsi 22H:Ios Christityn pitä pysymän senltlonosiMsudesa, jongalEsuxmsyndymä myötän-
sä tuo, niin hän pitä hengelliseen elämään nu»
dtstettaman; sillä elyxlkään meistä elä iyel.
Knsä ,/itäyxitän iyeilensäkuole; sillä jos
me elämme, mjn me HiLßralle elämme
jos me kuolemme mjltme H»MR>ralle tuo»
lemme. Rom. 14:?/ 8- Mnkmn Christus
meidän tähtemme on syndynyt, nijn pitä Hänmyös meija syndymän. O! jos me Kukintana,
päna todella sanoa tmdaistmme: metsä on ta-
näpana syndynyt Wapahtaja, ja me en ole
paljaldans syndyneet itze tähtemme; Mutta
myös lähimmäisemme tähden, jos muutoin
Christus Uffonkautta meisä syndynyt on. Nä-
mät owat ne taxi kappaletta, joista me itzem>
me tuta taidamme: PxiChristustakohtan, että
me Hänen tygönsä mettämme weta annamme,
Uskon kautta Hänen ihellem omistamme ja
Hänen päällensä Mallamme: Toinen lähim.
mäistä kohtaan, että Me kaikisa, etzimme lä.

lM
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himmäisen hywää, estämme kaiken wahinqon,
edes autamme hänen menestypänsä, nijnruu»
min kuin sielunkin puolesta. Hän andaa
lneille andeeri, ja me annamme meidän la«
himmaisellemme hänen rikoxenla andeexi; sll»
la autnat owat rauhan tekiät. Mattb. 5:
9. Hän on meidän siunauxemme, meidän
pitä myös siunaman lähimmäistämme, suo»
inan, toiwottaman ja tekemän hänelle kaickea
hywaä, nijn wihamlehille, kuin ystawille.
Hän on meidän; mutta me köyhäin holhojat.
Hän on meidän HENrmnme; mutta meidän
pitä oleman haluun ja himoim her<
rat, sanalla sanoin: ios me näemme lahim»
mäisemme syndiä tekemän, erhettywän, kärsi,
wän hätää, pitä meidän jättämänkaicki muut,
ja auttaman handa kaikella sillä kuin meillä
on; ellen me muuta taida, nijn pitä meidän
lohduttaman händä, ja ehimän Jumalan ja
Ihmisten tykönä, että hän taidas autetuxi tul«
la. Tästä seuraa se, että ne owat huonot
Christityt jotka näinä luhla-päiwinä harjoit.
tawat lihallista iloa, syöwät lihawata, juo-
wat maklata ja pukewat heitänsä lkoriastt;
mutta köyhän, joka et ihellensä walmistallut
ole, andawar nälkää ja puutosta kärsiä. Nijn
ejjtee taiwaallisesti miMineet Christityt, Ju-mala andaa heille ilon, ja he takaisin elämä,
säns tekewät, että ilo on taiwaasa Nijn
iloittani sijs kaictt te, jotka suulla ja sydäm.

D mella
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lnellä sanoa taidatte: Se <dtt minun ilont,
että minä iyeni Jumalan tygs
Psalln. 7 3:28. Te jotkaChristuxen sydäm»
misanne syndya andaneet otetta; waicta te
oletta hyljätyt, nijn Christus, joka tänäpana
syndynyt on, ia kui-
tengin teitä ylosattawa on, ja teitä ihmellises»
ti auttawa jn johdattawa on,- waicka te olet»
te woimattomat, nijn lohduttakaat teitänne
Ma, että tanäpauä on syndynyt se, jokakut«
zutaau NeuwonandaMt, Hän teille hy.
Wän neuwon andaa tietä. Heittäkät tei«
dan surunne HSAran pämle, Hän teis-
sä murheen pitää f ja ei salli teitä olla
tulkigna ljamaiklsesti. Psalm. 55-' 23. Jos
te olette heikot, tänapanä on se syndynyt, jo-
ka kutzutaan wäkerväxi, Hänen woimansa
pita teisa beikoisa wäkewän oleman. 2. Cor.
12: 9. Jos teidän wanhembanne teilda owat
pois joutuneet, tänäpänä on se syndynyt, joka
kutzutaan ijankaikisexi Isäxi, on teitä hol»
howa, teitä annahtawa, nijnMn Isa ar.
mahta lapsiansa ja on nijnkuin Äiti telta hol«
howa, itze wanhudesa, ja kosta te harmaaß
tulette korjawa teitä; ellei teillä ole lepoa
mcnlmasa; waan teidän pitä aina oleman! so>
dasa, tanäpanä on syndynyt se, jokakutzutaan
Rauhan päämiehexi, Hän on ylitze woit.
tanut mailman. Jos teidän täyty olla tul»
kiana, ja jättää Isänne maan, alkätpaha.

xuko,
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Mko, tanävänä on syndnnnt se, jonga
raus on suuri; teillckpitä kuitengin pnsnwH
Kaupungi oleman Taiwasa, josa kylläi»
nm ilo ja riemullirenmeno Jumalan olkiallakädellä on ijankisesti. Johon meitä kaickiaHENm lEsus Hänen pyhän syndymisensK
ja miehuden päälle ottamisensa tähden autta»Fon! Amen.
Sitte tuin sillä rntouxet pitättpt olst^Weisa Wrsi N:o 117.

Stephanin eli Toisna Joulu Wiwanq.
Weisa ensin Wirsi N:o 252.

knwa, josa se suuriJumala omanractaudensomians koh,
taan ulosmaala, löntään Esa'an 49:5 Uttwttako waimo lapsukaisensa, mm"tn dän armahda kohtuus poikaa i mwalcha hän uuhohtais, mju m minä tud-teugan sluug «tthohda. Maunoilla tosiaon yeldan nimensä, un!?yhtamlsestg, jaklttMtaan Nachtm, unhohrammm. Mut-ta mtehM sitä wastan on nimi ajatelemises-ta ia muljtamlsesta. Mutta se aittllinenwckaus n ole mmstamatotn, st on inahdotoin,ustolllselle <ut!lle unhohta lastansa. Hitinrackaus woitta kaiken rackauden, sanoo Lu.thcrus. Nijnkuin aitit owat laupiat lapsia,koh aan, nyn Jumala lnyösijankaikisella Ar-molla tahtoo armahtaa meitä, koffa me bä-D 2 M
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däsä olemme, ei Hän meitä hyljäa; waan
ylöspitaa ja holhoa meitä; Hän rakastaa mei«
ta ei ainoastans Aitin tawalla, joka luule,
ettei hän kostan kMxi lapsiansa ihannetta
taida; mutta mnos Isan tawalla, jonga ar<
mahtaminen enämmin tarkoitta oikeutta ja
kohtnutta. Kosta nämät sanat tähän tygö
pannan: waicka unhohtais, niin se wijsas
Jumala, sen kansia tiettäwäxi tekee, kuinga
saran monda äitiä siihen saatta, että he luon»
nollisen rackaudm ja uffollisnden sydälnmes-
tänsä pois ajawat. Jerusalemin pmittämi.
sest yxi äiti tappoi lapsensa, sammnttaxensa
Mä nälkäänsä; samallaineu asia tapahtm Sa-
marian piirittämtsesä. 2.Kuninq. Kiri. 6: 28,
29. Yri waimo Böhmisä myi lapsen luda»
laiselle kolmeen kulda penningin: Kosta se
ilmei tule, nijn waimo ynnä ostajan kansia
lawalla poldettin. lokapäiwänen koettele,
minen surkiasti sen todista, kuinga portot ei
armahda kohtuus hedelmää; waan tylysti ne
teloittawat. Jumalan rackaus omiansa koh>
tan on paljota suurempi, kum äitin lavsiansa
kohtan: sillärvaicka hanwieläunhohtals,
mm en minä kuitengan sinua unhohds,
sanoo HENra. bän tahtoo nijn palion sa.
noa: waicka äiti kiukusta ja hädästä unhoh.
dais lapsensa, nijn ett sinä sitä minulda pel-
jätä tarwitze; en minä suinaan sinua vlönan»
na, engä ikänäns sinua hylM, nijuusein kuin

sins
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sinä näetjongunäitin, joka waka lapsellensa
on, holhoo ja ihandelee sitä, suojelee sitä wi.
lulda ja heldeldä, nijn muista kohta, kuinga
minä sinua kohtan mieldynyt olen, en minä
ikänäns sinua unhohta tahdo.

MwanZelmmt Matth. 23: v. 54.
/Kijhen aikaan sanoi lEsus ludalai-Me: katzo! minä lähetän teille
Prophetatjawijsaat,:c.

Wersvstä 37. saamme tilan tutkistella:
Chnstuxen ihmeteldärvää rackauden

tuwaa.
1. Iye racka4iden kuwaa.
2. RuinZa rackaus tätä kurvaansawasiaa.

Vsa.
rackain Wapabtaja HENra lEsus,

ractauttans meitä kohtan ei paremmin
kuwata tainnut olis, kuin koffa Hän Ewan.
geliumisa wertaa itzenst kanaan sillä; kaictem
linduin seasa ej löydy ketään, jolla suurembiractaus, uffollisuus ja murhe pojistansa on,
kuin kanalla. Kaicketickin lEsus täsä yln-
mätts ne yhteiset kanat, joista se tietään,

D 3 että
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että jos he wielä hautoisit su orjan munia, lane pojat luondonsa jälken, weteen uimaan it<
Ansa andawat, nijn kana parknen rannalda,
poikaen tähden ihensä weteen anda: senkaltai-nen kana peittäs poikansa, osittain, että nelämbeistt osittain että ne kZtkMsin ja waa-
wlda warjMusill. Ellei kana kohm kuort-unsen jäikm, peittäis ja lämmitäis poikiansa,
nijn ne vian huckmsit.' Muutamat luulewat
-ilman kanaa taitawansa kaswattaa kanan
Poikia; mutta jos se tapahtuman pitä, nnnHaiketickin pojat lämbnmäsä huonesa pidettä
nnm ia hvwin peitettämän pitä, enimmitsin
ne silloingin huckuwat ja myyristywät. Ka-
na kokoo poikansa sijpeins ala, ettei ne waa-
ralda nahtais. Nijn pian kuin kana äckää
ivaavan, mm hän eri äänellä sen ilmoittaa,
silloin nähdän kuiuga pojat riendäwat pakoon
ja heitäns kätkewät. Jos nijn oftnduu, ettH
waara jongun pojan pois wiedä saa, sotij
kyllä kana woimaans myöden sitä wastan,
zvaicka hän kaikin cuwoin ej sitä estaa taida.
Zuiiu ilman tullesa, peitta kana poikansa; el.
lei hänkaton alle pääse, anda hän sataa pääl.
lensa ja suojelee poikansa, että ne kuiwana
z>nsyisit; yön tullesa peittaa hän ja kokoo ne
sijpeins ala, kaiken yön anda heidän ottaja
lewätä jijpeinsa suojasa.

Toi^
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Toinen Osa.
ustollisuus meitä kohtaan on

nakymatötn, näkymätöin on Hänenapunsa waaroisa; mutta tämä kuin näkymä»
toin on, tulee pojlllisesa kanasa nähtäwäri
tehdyri. Hän jokaHerodexen wertais kettuun,
että hän wieckaalla tawalla seisoi Hänen hen<
gensä perään, wertaa nytt itzensä kanaan.
Aojillisella kanalla on monda omaisutta, jot-
taWapahtajaan lEsureeu sowitettaa raitaan.
Esimerkin: kana andaa pojillensa hengen;
Christus andaa meille luonnolisen, hengellisen
ja ijankaickisen elämän: siitä wiimeisestä mchu.
tan: Job. 3:36. Joka uskooPojaan päälle,
hänellä on ijanraickinen emma. Kana
hän muuttu poikia bautoisa; hän laihtu;
mutta pojat wahwistuwat; pudotta höyhe»
mensa, että pojat saisit! höyhemiä, onwilU'sa, että pojilla lämmin olis; tulee rumaxi,
laskee fijpensa, wäsyttää itzensä, että pojat
kaswaisit ja lihoisit. Kaiken tämän on myös
Christus tehnyt; sillä sen joka ei synnistä
mitään tiennyt, on Jumala meidän edes
tämme synmxi tehnyt, että me Hänesä
tulisimme strlwanhttrskaudexi, jotaJu-malan edesa kelpaa. 2 Cor. 5: 21. Hän
ok kirous, että me siunataisin. Hän kuoli,
että ine eläisimme. Hän astui helwettin, että
Hän meitä Helmeristä estänyt ja TaiwaastcnD 4 saat.
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saattanut olis. Hän haawoitettin meidän
pahaintekoimme tähden jabosuttin meidän syn.
deimme tähden, että meillä rauha olis. Hänoli köyhä, että me Hänen könhydensä kautta
rikastuisimme. Hän oli heicko; että me Ha.nen woimansa kautta wäkewät olisimme heic>
toudesamme. Kanalla on surkia ääni pitäisäns
poikiansa koosa, kuinga snrkiasti lEsus wa.
littaa Etvangeltumisa: että te tahtoneet,sanoo Hän. Kuinga kehoittnwaisesti kuhui
Hän. Matth. ii: 28. Tutkaat minun ty-
goni kmcki, jotka työtä teette ja aletta
raskautetut. Me jätämme kaiken tämän ja
tahdomme ainoastans tutkia poikain kokomis»
ta sijpein alle. Rana kokoo poikaasa. Eikö
perkele aseillensa kautta usein hajoita meitä 3
mutta Ehristns sitoo meitä ihehensa rauhan
siteellä, että me Hänesa kaikisa paikoisa yxi-
mieliset olemma ja yhdestä suusta Hänen tai-
Wallista Isäänsä kijtamme. Ristin päällä
hajoitti Hän molemmat kätensä nim cmn W-
weet, että Hän meitä tyaönsä wedäis, ja me
Hänen kanstans yhdistettäisin; sillä mikä taita
woimallisemmin sitoa meitä kuin, koEa me
ajattelemme, että yn lEsus meitä kaickia sy°
leilee, yxi HENra meitä kaickia lunastanut
on, ja tahtoo meitä kaickia taiwaasten kans.sansa. Kana lewittä ssjpens poikainsa ylitze,
että heillä suoja ja lämmin olis. Ebnsmxel.laon kaxisijpe,laupius yxi

lueita
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meitä suutelee, toinen kurittaa, yxi tahtoo ra.
kastettaa, toinen peljätä; se jälkimmäisembi
ahdistaa, se edellisembi wirwotta jällens. Ha»nen sijpcns owat ne kasi Testamentia, joisa me "

löydämme Pyhän Hengen, joca meitä lohdu»
tuxellansa lämmittä, tammitta meitä rackau«
desa, me löydämme sijnä sen sanan, joka wis-
seyttä meitä suojeluresta/ kaickia meidän wi>
hamiehiämme wastan. Hän suojaa myös
meitä fijwilläns Jumalan wihan raiuilinaa
wastan. Pojilliscnzkanan sijwet owat poikain
turwa; lEsuxen baawat owat meidän tur»
wamme. Auin lmdUlnen kosk pltkatnen,
Jylise ja myös pauha - - - Iyens katkepi
rauhan; Ann on minun ttlrwall sinunHMvra IHsu'. Haawas tvnsi,
l?ätä täall, lunr packoo pääll, Roht
turwan löydän nijsä. Seutabden onHER-ra lEsus awannut kylkensä ristisä. että lne
rohkiasti sinne lendää taidaisimme ja itzemmekätkee sijhen asti, että myrsky ohihe käy. Mei-
dänwannottuwihamiehemme perkele ahkeras-
ti wartoo meitä, nijn kuin haucka kanan poi»
tia, ellei lEsus meitä suojelis,nijn me ihmis
raukat äckiä huckuisimme. Kana riendä poi».
kainsa awuxi, koffa bän nekuikuttawan kuule;
meidäu huutomme ej suinaan ole turha; silläläsnä on HBRra kaickm, jotka
auxens huutawat. Raickm jotka totude-
la Handä auxwsa vumawat. Hän tekeef

D 5 mikä
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mitä lumalata pelkäwäiset halafawat
fa kuule heidän huutonsa jaauttaa heitä.
Psalm.l4s: 18, 19. tästä nijn Jumala ttze
näin puhuu: Psalm.9l: ettehänminua halais, ttijn minä hänen päästän,
hän tunde minun ttimem, sentäyden mi-
nä warjeleu händä, hän cmri dunta mi-
nua, minä kuulen händä, hä-
nen tytonäns olen minä tnstasa, siltän«»sä hänen temmaan pois ia saatan hä-
nen kunniaan Jos haucka lähesty poikia,
wot! mikä Kijrut silloin kanalle tulee!
ra on se, joka warfelee omans nifnkmnsilmäteränsä, fa sijpeinsä Marjon alls
suojelee heitä Jumalattomista, jotka
peitä härvittäwat ja wihollislstansa, jot-
ka heidän sieluansa piznttänmt. Pfalln.
17: 8/ 9- Wihoein ehton tuldua, kokoo
kana poikansa. wieheitä uöri leposialle, ja
taas peittä heitä sijwtllausä. HENra on se
joka suojele omansa, kossa he makawat ja le-
päwat, ellei se tavcchduifi, kenellä Jumalan
lapsella olis lepo satanalda i tämä lewototn
hengi ei makaa koska me maalaamme; waan-
kav vmbari nijnkuin kiljuwa Jalo.peura ja
ehij Chnstityita ylösniellä.; Waicka hän mui-
nain sanoi: minä olen käynyt ja waeldanut
Hmbäri maan; nijn täydyi hänen kuitengin
Namät sanat pan,ta sen tygö: ettäs ole py-
«Olämt hmM, häuzn huomttsosa, Mta«s
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«kmcLm tnm hänellä on ymbarms.
1:7. Sana jokaalku Raamatusa ftlsoo,?ucr.

kitze terawää orjantapvurcnsta aitaa, jecasitä
yaawoitta, kuin sen ylihen kijpe. KostaNoi»
ta muinain pyysi sitä perkelettä, joca hänenkäffyläiseus oli, että han yhden wisssn miehen
tappanut olis, joka Mies oli Mestari tautein
parandamisesa, otti perkele ilolla tämön toi-
nnturen wastan; mutta tuli toisna päiwänä
takaisin, teki esteensä ia sanoi, ettei hän tain.
nut sitä Miestä liki tulla; sillä ban oli juuri
wiria rukouxisa; sama Noita piti hänelle an-
daman toisen työn; kosta han tämän miehen
tykönä ej mitään nikoin saanut. Kirkon opet>
tajasta Ambrosiuresta sanotan, että Noita In«nocentius, pijna paikallansa muitten asiainseasa, myös sen tunnustanut oli, että hänkerran lähetti perkelen tappamaanAmbrosius-
ta ; mutta perkele palais takaisin sanomalla,
ettei hän tainnut tulla hända lähes, eikä
ustaldanut mennä hänen huoneensa owen tygö,sen syyn tähden, että erinomainen warjel-
luxen tuli seisoi ymbari koko huoneen ja jos
hän lähestyi sitä tuloa, nijn hänelle oli sijtä
pijna: täsä todexi tuleeDawitzin sanat: Psalm.
91: 4, 5,6. Hän sulillansa sinua war-
joo, ja sinun turwas on Hänen itjpemV
alla, Hänen tOtuudens «n keihäs za tiipt,
ettes pelkäis ysn kauhistusta ja nuolta,jotka pairvaHlä lmdäwät, 9tä ruttoa,

Ms
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jokavimeisälijHuu: jaPsalm.l2l: 5/ 6.
HLLRra kätkee jinua, Harson sinun
oikialla kädelläs, ettei HurmZo polda
nua pckrvällä, eikä uußvolla. Kosta tuo.
leman! yö lähestyy, nijn lEsus sanoo kaikille
lapsillensa: Esai. 26: 20. Mene minun
kansani, ja käy sisälle sinun kammioos,
ja sulie sinun orves Mkees: lymytä sinu-
as min kaurvan kuin
wiha käv ohiye. Alkämme, minun racka»
ni! aiatelko, että Christus on lakannut omi«ansa kokomasta, suojelemasta jawarjelemasta,
ei smngan; ellei Hän meistä surua kannais,
niin kuin kana pojistansa, nijn me aikaa oli-
simme huckuneet. Hän on kandanut ja wielä
nyttktn kandaa murhetta meistä/ että meillä
on rawindo ja werho. Jos me erymme ja
joudumme synnin polgulle, Han wetää ja kut-
zuu meitä tygdnsä: R.aändäkat teitänne
te lapset! lerem. 3:14. Ma
rukoilemma (hristuxen puolesta, että te
Jumalan kansia sorvitta. 2 Cor. 5: 20.

Jos murheen eli tuffan myrsty ylösnousee,
Han peittä meitä, etten me näänny, Hänpanee kuorman meidänFäällew; mutta
Hän auttaa myös meitä, meillä on
mala, Joka auttaa. Psalm 68:21. Jos
helwetin haukat meitä ahdista kokeneet owat,
Hän on heidän estänyt, Hänen totudens on
»llut keihäs ja kilpi. Mutta etkö. lEsurella

ole



ole syytä waltttaa monen Seurakunnan ylihei
<tt t< tahtoneet. Totisesti: kaikista nijttä,
Ma ejpidä Jumalaa silmäinsedesä, ej rakas'
ta Hänen sanaansa/ ylön andawat Seurakun-
nan , owat kärsimättömät tuffasa, eläwät
salaistsa ja julkifisa synneisa, taitaan sanoa:
Mtt te tahtoneet, jasenkaltaista kansaa löyty
wielä kaikisa paikoisa. Jos he huckuwat, owat
he ihe syy siihen. Jumala tosin on tabtonut ot-
taa armoihinsa, andaa heidän armosans elää»
ja kuolla; waan ei he tahtoneet. Tämän
heidän oman ajattelemattomudens ylitze pi«
tää heidän ijankaickisestiwalittaman, parku-
man ja riekuman ja helwetisä alati pysymän.
Me jotka aiwomme HENran tykönä alati
olla, alkamme Hänen wetamistänsa ja kutzu»
mistansa km:rotlla korwilla kuulko; waan an«
dakam armosa mettämme koota Hänen tygön.
sä, että me myös ijankaickisesti Hänen tykö.
nänsa asua saisimme. Pojat ama tulewat
Emäänsä: Christityllä pita sama mieli ole»
man kuin lEsurella Christmella oli. Nijn
kuin Christns mieldynyt oli Nistiu päällä wi-
hollistansa kohtaan; nijn oli myös StephK.
nus, kosta hän kiwitettijn. Christns ylönan-
doi hengensä taiwallisen Isänsä käsijn: Ste«
phanus samalla tapaa; sillä namär olit hä'
nenwijmeiset sanansa nas-
tan ota minun dennem, Hisßra! äIZ
We täts ssttdlä. Teko Mj.?: 59/6».

Ka-
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Kanan pojat ei luota juoruunsa; waan
emänsä sijpijn; en me saa uffaldaa meidän
woimaamme; waan pita Christuxeenman ja Hänen wanhurffaudensa ihellemme
kilwexi walitzeman. Jos joku hätä eli waara
meitä lähestvy, älkamme hammäswkö; waan
lohduttakalnme meitä sillä: että jos kana suo»
jelee poikansa sijpeins alla; nijn paljota enäm.
min on Jumala armo sijpeins alla meitä nijn
warzrlewa, että me aina wisstt olemmaa, et»
tei Perkele, eikä hänen Engelinsa meitä wahin°
goittaa saa; waan me taidamme aina pää-
törexi:

Ilolla weisata Wirta N:o 72.,

Ndssgs tämän lnkennut /a LvelsannutHlet, mjn pidä harms rukous Jumalan
tygo.

Johannes Ewangelistan eli Kolmaw
- Paiwänä.

Weisa ensin, Wirsi N:o m.
HERra Jumala kansalle.3 Mo-MM sexen Kirj. 19: 3. sanoo: pitäkäät

mmnnSabbathim. Nijneisum-
gml Hänen mielensä se ole, että me siiloin
joutilasna kaivelisimme, hvwijn waatteisijn
meitä pukistmme, herckuja söisimme ja mateb
ta joisimme, kaittia sitä etzisilnme kuin lihalle

humi-
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huwiwxeri, leworija suosiori jouduis; waan
.että me pyhä päiwinä, kaiken arklopäiwinä
ftawallisentyönpoispanistmme, M warten,
että mesoweliammat olisimme Jumalalle pal»
welusta tekemään, neuwon Jumalasta jaHa.
tlen hywistä töistänsä paremmin wastaan ot<
taa, ja Händä iloisella suutta ja sydammel.
lä, kijttä ja ylistä taidaissmme. Nijnkuin
sijtä myös lukia taitan. 2 Mos.Kir. 12: Kuin.
ga heidän Pääsiäis-Juhlaa ja 3 Mos. Kir.
23: Heluntai.luhlaawiettämänpiti. Kos-
taHän nytt sanoo: pitäkät minun Snbba-
thim, nijn tahtoo Jumala, että he näistä
wisun waarin ottaisit. Meillä jotka Christi-
tyt olemwa, on my2s uudesa Testamentit
meidän Juhla «paiwämme wietettäwinä; sil.
lä koffaPawali sanoo: C0105.2: 2Mn ken-
gän teitä duomitko määrätpiitä pfhä-
pälwistä, nijn ei hän suingan hyljää kaickia
Juhla-ja Pyhä-päiwiä; waan hänen tarkoi-
tmensa on ainoattans ludalaistsn Pyhäpäi'
wäin päälle. Muitten luhlaln seasa nijn me
Christityt myös wietämme Joulun-Juhlaa,
M warten,että me opetettaisin ja neuwottat-
sljn Uffon paakappalesa Christuresta, Hänen
miehudens päälle ottamisesta jasyndymästan»
sä jakaiken jmnalattoman menon ia saastai.
suden wältäisimme, että Christus, joka Ihmi-
seni tullut on/ meijä asuis.

SwgNi-
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Bwangellumi, joka zneidän Wirsi Kirjoisalw

me on määrätty Aanul saarnaxi ensim»lnäisnä loulupäiwana, loh. i: i,

Alusa oli sana ja se sana oli :c.
Wcrsnn 14/ iohdatuxen jalken: Sana

tuli lihaxi ja asui meidän seasamme, pitä
nytt tutklsteldaman:

oikeinloulun-luhlaa rpiettäwää
Taloin Händää. Kmnga hän:

1. Neuwoo perhettänsä Christuxenmiehudell päälle ottamisesta.
2. IMsä la perheensä pyhittää/ että

Ehristus heisä asuis.
Bnsimmamen Osa.

TH hrifturen miehuden päälle ottaminen onse työ ja salaisuus, jonga päälle koko
Usso ja autuus nojaa, sentahden ahkeroihe yxi
Taloin Isända, kuinga hau tämän asian per»
heellensa opetais, Tosin hän on wissisijta,
ettei hän tätä pyhää aikaa paremmin käyttää
taida; sillä se hetki on autuas/ koffa me ajatte-
lemme lumalata ja puhumme Hänestä;
Ewangeliumin tilan andamisen jälken/ nijn
me nytt ojenamme meidän hartaudemine erin-
emattain kolmee asiaa kohden. i:olheper-sona»
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sonata, joka lihaxi tullut on. 2: Lihaa jon»

Hän päällensä puki. Ia 3: Itze muotoa
tuinqa se tapahtunut on. Sana tuli lihaxi
seiso Ewangeliumisa: Sanan kansa ylNtnar-

st toinen Persona lumaludesa, Iu«
Millan Polka, se itzestäns seisowa Sana: Han
kuyutan Sanaxt ihmisen järjellä käsittämät-
tömällä tawalla, jota sanoilla ei ulossanoltaa
taita. Persona joka tuli lihan, on luma»
lan Poika: Hän joka on ijankmckinen, ennenl
kaickia aikoia, tuli lihaxi, ston: ihmistxi ajan
tavdellisodesä. Ewant)elista olis kyllä tain»
nm sanoa: Sana tul! Ihmistxi: mutta se
kewais Pyhälle Hengelle sanoa: tuli

lllhaxi, ja nizn tahdoi nimittää stn halwem-
Man osan, josta ihminen seisoo: osottarensa stn
lautta Jumalan pojan sywaä alendamista.
Usiar kysylnyxec kohrawar täsä, jorka näk^wär

rarwitzewau wastausta.
t. On st: eikö se ole tumallinen sanoa? stKol»

me yhteinen Jumala on tullut ihmisen. El;
silla se toinen Persona lumalndesa Jumalan
Poika ainoastans on tullut Ihmisen.

2. Eckö Isä ja Vyha Hengi täsä miehu»
den päälleettamisesa waikuttanut ole i was-
taus: kaicki kolme Personata owat luoneet
ihmisen luonnon'; mutta yri Persona stn
päällensä puki. Sana ainoastans tuli ibmi»sen; mutta kaicki kolme sitä edes autit. Tä.
mä tulee wettaurenkautta stlkiammäxi: kolme

E neitzyt»



Johannes Ewangelistan eli Rolmanren»66
neitzyttä neuloo yhtä pukua; mutta yxi kan.
daa sen ruulyinsa päällä. Waimoa walite-sa, on Isä, Äiti ja Poika; mutta poika yxin
hnwoo waimon kanya tulla wihitrxi; Isä ja
Äiti suoswwat sijhen, kaicki owat he walin«
neet l)änen; mutta Poika yxin waimon saapi.

3. Mixei se ensimmäinen eli kolmas Per-sona tullut lihaxi; waan ainoastans se toinen i
Wastaus: sijnä on syytä kyllä, että se pyhä
Colminaisuus on nijn tahtonut. Mutta sijnä
siwusa tulee meidän tietä, että los ensimmäi»
nen eli kolmas Persona, olis miehuden paal-
lensä pukenut, nijn olis silloin tullut usimnbi
poika pyhäänKolme-yhteyten, kuinnytt. Päal»
lisexi, kosta Jumalan kuwa oli meisä teloi,
tettu, nijn tahdot Hän, Joka Isan olemisen
juuri kuwa on, sen jällens takaisin toimittaa.
Sanan kansia loi Jumala mailumn; Sa
nan kautta, jokatuli lihaxi, lunasti Hän mail-
man. Ihnnnen pyysi tyhmästi olla Jumalan
wertainen; kosta Jumala. Luomis.Kir. 3:22.
sanoi: Rayo! Adam on tullut niinkuin
xxi meistä. Nytt sitte kuin Jumalan Poika
kaicki ojendanut on, nijn me ilolla sanoa tai-
dcumne: katzo: Jumala on tullut nijn kuin
yxi meistä»

4.0ng0 Christus myös ihmisenkeickoudet
wastan ottanut? wastaus: heickoudet owat
eli luonolliset eli personalliset. Luonnolllset
nijn kuin syndpä heickona, isota ja janota ja

mie«
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mielenmuutoxiakärsiä:c. personalllset: niin-
kuin olla rambana, kipiänä n. näitä jälkim»
mäisiä ei Hän päällens ottanut; waau senkal-
taiset, jotka owat täydet todisturet Hänen mie-
huteensa, ja ei Handä wirasansa en sen toimi»
turisa sopimattomaxi tehneet ja estäneet. Hä-nen ruuminsa oli synnitöin, terwe ja raitis.
Kosta Esai. SZ: 4. sanotan: kannoimeidän sairaudemme, nijn ei sitä uijn suu»
resti ruumin; waan paremmin sielun sairaudet
ta ymmärrettämän pidä.

5. 9ngo sijs lumalus muutettu Miehu-dexii Ei suingan; waan lumalus on wgön-
st ottanut miehuden. Christnxesa asui koko
lumaluden täydellisyys ruumllllsestiColos. 2: 9. ja 1. Tim. 3:16. Jumala on
ilmoitettu lihasa. ' Eri on Issndä ja eri on
huonet; huonet ei sitten muutu isaunäxi eli asuja-
mexi, eikä isäntä muutu huoneexi. Tästä nijn
Humus lyhykäiset Christin opin summasa näin
puhuu:§. uämät molemmat luonnot, lu-maluden ja Ihmisyden, owat toinen toisensakansia yhdistetyt, ei sillatawatta kuin Jumalaasuu pyhisausa, eikä myös nijnkuin waattet
ruumin kansia, ei nijnkuin lauta, joka toiseenltjtetan, eli nijnkuin Auringo taiwaan pijrin
kansia, josa se kulkee, eli nijnkuin sormus kal»lijn kiwen kansia, johon se istutetan, yhdistetty,
na ole, eikä myös nijn, ettayxi luondo sekan.du eli muuttu toisexi; waan nijnkuin sieluE 2 ja
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jaruumis ihmisesä yhteen Mewat, ja ihmisen
kokonaisexi tekewät, nijn owat myös molent-
mat luonnot Christuresa, yhdexi personaxi yh«
distetyt.

TlHmen Osa.
astti meidän seasamme. Christus ei

«O enää asu meidän seasanune, nijnkmn sij.
hen aikaan näkywäisella tawalla. Nazare»thija tuli Hän ytös kaswateturi, siellä Hän
asui sijhen asti, että Hän 30 wuotisexi tuli,
silloin astui Hän saarna-wirraansa, ja porwa-
ri oikeuden otti Kapernaumisa, zoka sentähden
kutzutan Hänen kaupnngixensa. Hän waelsi
myös ymbärins näkywäisesä muodosti, teki hy-
wää, paransi sairaita ja ulosajot perkeleitä.
Ne jotka silloin toiwoit,' että Hän kauwan
heidän seasans elänyt olis, elit jumalisesti, wi-
haisit syndiä ja rikoxia; sillä kuja nijtä harjoi.
tettin, siellä ei Hau wijpynyt. Tyrin ja Si-
donin maan äärisä ei Hän kamvan wijpynyt;
Ma he elit nijnkuin riettaat Pakanat. Laza.
ruxen tygöBethaniaan meniHän usein. Min-
gätähdennijn? sentähden.. että Hän sisartensa
kansia rakastit lEjnren sanoja, ja koit elää py.
hää elämää. Pabllus eroitta lEsuren jaIh-
misin toinen toiststanja. Esai. 59: 2. jota was>
taan rackaus Häncn tngönft, waati Handä
pysymään ihmtuen tykönä. Tämä ei mahda
olla Christillilliseile Taloin-Istmnällc tietämä-

töin
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töin asia; sentähden pyhittää hän myös itzens
ja perheensä, että se äsken syndynyt lEsus,
edeffinpäin tulis hänen tygönjN ja asuis ha»
mn sydämlnesänsa ja huonesansa. Sitä nä«
kywmstä läsnä olemista ei kukan enää mahda
toiwoa; silla wijmeisnä päiwänä, Hän affen
nakywäisesä muodosa meille itzens ilmoittaa;
kuttengin yxi jumalinen Taloin-Isändä on wa»
kutettu, että koffa hän perheensä kansia rakas-
taa pyhää lEjnren elälnää, nijn lEsus ei
kaulana heistä ole, sen on Hän luwannut:
Match. 28: 20. Kayo! minä olen teidän
kansianne jokapäirvä mailman loppuun
asti. Tosin sittekuin Hän ismi Jumalan oi-
kialle kädelle, on Hän miehudenffin puolesta
joka paikasa, ja itze jumalattomainain tykönä.
LaodiceanPispan, joka ei ollut kylmä, eikä läm.
min, työt oli Hänelle nijn tutut, kuin
delphiankin Pispan työt. Hän kcchol nijn hy-
win sen siwian, kuin sen pensiänkin puolen, ja
molempain töistä ja toimiturista wisuu waa-
rin otti. Ilmest. kirjan 3: waicka Hän hurs'
kaita likempänä on, nijn kuin ar«
monftkin puolesta, on Hän kuitengin jumalat,
tomiakin juuri läsnä. Nijn että hnorintekiä
ei taida sanoa: ei minua yxikän sil-männe. Jobin. 24: 15. Mutta että yri
hurffas Christitty luahdais tykönänsä pitää
lEsuxen armollisen sisällä asumisen, nijn hän
sydammestäns ja huonestansa luowuttaa kai.

E 3 'ken
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km sen kuin Hänelle kelpamatoin ja sopima»
toin olla taidais. Näinä Pyhäisinä aikoina
et hän, perbeensa seasa jotakuta taikauxenmenoa kärsi. Se on kyllä tosi, että
perkelettä näinä Pyhäisinä aikoina epäuffon
lapsisa, on hänen työnsä; mutta yxi luma»
latapelkäwä Taloin-Isändä lastensja perheen»
O tykönä ennätta kaiken jumalattoman me.
non, muistuttain heille heidän Kasteensa lijt>
toa, jota heidän uudistaman pitä. Ei näinäPy»
häisinö aikoina eikä muina, kärsi hän sitä, että
hänen perhensä eläis koreudesa, ylpeydesä, ylön»
syömisesä ja juomisesa eli muusa syndisesä ajan
wtctteesH. Hänosottaasen, ettei Inhla-päiwät
ole sitä warten säätyt; waan että Jumalan
hywättyöt siloin meillemuistutettaisin, jaftkaic«
teinKorkein nijtten edestä kijtetäisijn jaylistettäi-
sljn. Hän jutteleeheille, kuinqa JumalasuutM
stjtä, kostaluhlajaPyhä-päiwätirstaisestija
zumalattomasa menosa kulutetan; sillä ne jot»
ta sen tekewät,
gaistaan, niinkuin Alka-kirjat sen kyllä osotta-
wat. Mutta ettei sijnäkän wielä kyllä ole,
lakata pahasta; waan me olemme myös wel-
tapaat tekemän hmrää; sentähden nijn pitä
lumalata pelkäwän Taloin.Istnnän waati-
man lapsiansa ja perhettänsä, näinä Juhlinawiriästi käymään Kirkosa, Jumalan sanaa
tuulemasa; hän kysyy heildä Kirkosta tuldua,
mitä he saarnasta kätkeneet owat; jos he opin

Chris»



louln, päiwänä.
Cbristuxen Miehuden päälle-ottamisesta oikein
käsittäneet owat; hän lukee tätä eli muuta ju.
matista kirjaa, weisa perheensä kantza muuta-
mia Jouluvirsiä ja nijn edespäin.

Mutta ltenekö Christityllä joku hyödytys
sijtä, että Christus asuu hänen tykönäM Was.
taus: on sama kuin Assaphilla oli:sano hän: kuin sinä ainoastans minulla oli-
sit, nijn en minä ensingän sitte tanvaastt»
eli maasta tottelis, waickarviela minun
ruumini jasieluni walpms/Nijtt sinaluma-
la! kmtengiuolet aina minun sydämmeni
ustallus ja minun osani. Psalm. 73: 25,
26. Jos Kuningas tulis köyhän alammaisenasumaan, jakacki myötänsä tois, mi-
tä ne, jotka huoneesa asuwat, rawinnoxensa
tarwitzewat, engö me silloin senkaltaisesta on-
nesta itziämme kerffaisis kaiketickin. Täsä tule
Kuningas yli Kaickcin Kuningasten ja asuumeidän seasmnme, ellei Hän juuri myötänjH
tuo ajallisia tawaroita, nijn Hän kummingin,
tuo tullejansa hengellisia ja taiwaallisia tawa.
roita: tosin se, jonga buonesa ja sydmnmefil
lEsus asuu, hän on rikas köyhydesansä, mi-
tis sairaudesansa ja lewollinen rauyattomude-sansa, ellei hänellä ole maallisia tawaroita,
niin hän Mä hywin ilotta weisata taitaa:
Auitt onllLsus sydämmesän Nijn on mi-
nulla ilo simr, Joka sieluni täyttää juur,
lohdutusta minull Usää,Surns mnrhees

E 4 aint-
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amljan, lOsus minun tawaram Joshän makaa kuolema wuotella ja lnonda mur-
heellista yötä kuluttaa. Job. 7: 3- nijn hän
Mieleensä johdattaa, ja kohta muistaa,
että se on Puen tykönänsä, jokanminainsa.
noi: tNinä sinun paranda-
ias. 2 Mos. K. 15-: 26. Jos hän -sil»
Dans ahdistetan ja wamotan, hän onrobria

bä nmästnmätöm ja- luottam lEiurwsi;
suoj lureen sanoo: en minä peitä kymmen-
dä mhatta kansoista, jocra «ninua piM--

Psalm. ;: 7. Olen siwcis tur-
Tvas, MapaakairestjnrmaA 3Vmckaa!>
distaa Wihollisen häjy, sierkel Liukns
lväjy, IMwpelastaa, )Omdä tääilsijs
pelkää wiel, lVaick syndi ja hewoetti
pauha, IlLsns lisää rauhaa. Jolla sil-
mät owat näkemään, hän awatkoon ne,
että hän nähdä mahdais; ja jolla korwat owät
kuuleman, hän kuultaan: kuinqalEsus tällä
hetkellä tahto tulla meidän tygömme ja asua
meidän tykönämme. Ah l rakas Christitty!
ölä sulje syndändäs; waan ota Hän ilolla was-
tan, että kostas kerran tulet ja janot: HMR-
ra awa minulle, Hän sillom ei wasmisi si°
nua ja sanoisi: en tunne mitta sinua. Mattb.
25: 11, 12. Kosta Pctari fanguidesia pää»
tettin, ja tuli Marian owen eteen ja porttia
kolkutti, nijn pijkalle, joka porttia awaman
piti, tuli nijn suuri ilo, ettei hän porttia awa.

ta
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ta tainnut; waan annoi Petärin seisoa portin
takana, juoxi ensin ilmoittamaan ja sitte wasta
tnllt he porttia awamaan, TeLo-Kir. 12:
Meidän sydämlnemme owen edesä seisoo ej Pe«
tari; waan se äffen syndynyt lapsi lEsus,
Jumalan jaMarian Poika, Hän pyytä tulla
sisälle, ja asua tykönämme, kuka olis nijn
tyhmä, ioka annais Hänen huckaankolkuttaa i
jloka wijsas on, yan tekee owen korkiaxi,
Kunnian Aumngaan mennä sisälle. Ps
24: 9- ja sanoo sanelle: tule sisälle sinäsiunattu, mitäs seisot ulkona.
Luomis. K. 24: 31, Hän sanoo sen hengelli-sen Zionin kansia: Terwe HHRraMsu!tnlemast tattn tygön, Ruin synneisl ettLayo ylon, Tänn' tulit koyhydes kvllen,

kljttanu' sinua tain edest ollen: ja
AVlMunen! minun tule
minun sydammem :c.

Weisa sitte Wirsi N:o 121.
Tee sitte rukouxes perhees kansia, nijn kon mercki, ettäs pidät HERran päiwcin.

Wiattomain lasten eli Neljäntenä
Joulu-Paiwäna.

Weisa ensin Wirsi N:o 117.
meillä täsä ole pysywmstä Rau-2ZK pungita: tästä totudesta et nmbda

kukan epäillä, lijoitengin koffa itze
E 5 koct'^
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koetteleminen sen opettaa, etten me muut ole
kuin kulkewaiset, jotka yhdestä haudasta toiseen
tvaeldawctt; äitimme kohdun haudasta, maan
poween, joka kaickem meidän äitimme on, kul-
jemme. Tästä sanoo Pawali: Ebr. 13:14.ei meillä täsä ole pysywäisiä kaupungl-
ta. Jos me Patnarchaa lacobita kysym»
me, lienekö asia nijn? nijn wastaa hän meitä
jasanoo: Wähä japaha on minun elämä-
ni aika. Luomis, k. 47:9- Dawidin sanat sopi-
wattasa yhteen. Psalm. 119:isminälolen
tvierasmaan päallä,Dawid ei ollut mukalai-
nenlsraelisa; waan syndynytlsraelita,paälli-
sexi Kuningas maasa, kuitengin kuhu itzens
wieraaxi omasa Waldakunnasansa. Psalm
13 -kutzu itzens muukalaisexl jawieraaxinijnkuin
kaicki hänen Isänsä: Apostoli Petän ta-
ta myös mieleensä johdattaa, kosta hän
Petr. 2: 11. sanoo: minä neurvon teit«
nljnkuin outoja ja muukalaisia. Alku
tulesä seiso sana, joka merkiye asumaista, ei
ien kaltaista, jollaon pysywä paleta yhdeja pai.
kasa, K':olemans asti; waan jokaainoastani
wypy lyyyen ajan paikasansa, josa ei hänen
Isänsä maa ole. Joilla ei wahwaa Kaupmv
gia ole, owat ylipään kaicki Ihmiset, sen ric»
Man täyty huouestansa, nijn pian lähtee, kuin

huonosta majastansa. Jos HHn
eläts kaxi tuhatta ajaftaika nijn ei ha»
sittekän siihen tpdyis, eiköstä kaicki w-
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leyhtenpaiHaan? sanoo SaarnajaKir: 6:6.se on: eikö hän wihdoin lantti hautaan, nijn
hywin, kuin sekin, joka ei wielä nijn ijällinen
ole? jos wielä joku yhdesä paikasa, josta ei hän
mielellänsä luopua tahdois, kninga kokiswar-
jella itzensä, nijn ei se kuitengan auta. Ku-
ningas Ludwig se Xl. Franckrikift andoi kyllä
hywin owet sulkia, ackunat rauta häkillä edes-
katzoa, asettaa ne mtehuifimmat ja urholli-
siulmat sotamiehet wartioixi; mutta kaicki tur-
yaan, hänen täydyi kuitengiu täälda lähtee.
Jos wielä jokn edesänsä pidais soweliaan jär-
jestyren ruasa ja juomasa ja Läkärin neuwoa
wisusti seurais, ei hau kuitengan senkan kautta
Mnkaickista asundo maan päällä itzellens toi»
mitta taida. Mailma on se paicka josa lneil-
la ei pysywäa Kaupungin olla taida. Muuta,
mat owat senkaltaisesta Luodosta kirjoittaneet >

josa ihmisiä löytäan, jotka ei kuole; mutta seon turha ja walhe; sillä kaikesä neljasa maanosasa: Europasa, Asiasa, Afrikasa ja Ameri-
kasa, täyty kaickein ihmisten tunnusta ja sa>noa: ei meillä ole pysywä kaupungita. Aut
Jumalan! ajattelemaan, )Otr kuolema
kalHl kalwa, Ia täyty pois, tVaick ei jo-
ku sois, Iapallon wois, TasankaicZ kuo-
lema arwaa. Ei sijs yhdelläkän ihmisellä
täällä ole pysywäa; waan senkaltainen kau-
pungit josa jokar>äiwä tämä Ääni kuulu: nos-taat jamengäät pois; sillä ett te saa ta-sa
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sä «lla. Micb. 2: ic>. Jos me kysymme mei>
dan Wapahtajaldamme kuinga Hänelle E»
gyptisä tapahtui i nijn wastaaHän: et mi-
nulla siellä ollut pysywäa kmchuilgia; waan
aikaisin sietoa kutzuttiu, mjnkuin Ewange»
liumi sen osotta.

Bwangelwmi Match. .2:13,
/Vijhen aitaan ilmestyi HERran En-

geli Josephille unesa sanoden: :c.
Ikgyptistä kuynm minä poikam.

Nämät janat andawat tilan tutkistella:
Jumalan sioikaa, joka Mgyptisä

ei waywaa kanpnnZia löynnyr.
1. Paickaa, josa Hänellä ei olint P-sywä kanpungia.
2 Spftä, mmgätähdett HänM ei

wahwaa kaupungia olia tainnut.

Oayo! HILRm on waeldapa nopmsa
pilweiä ja tuleivaMZypktjn. Tä,a

uhka Jumala puhuaxensa Egyptiläisten kans-
ia, mjnkuin wihamies, ja sen juuri pian, en°
nen kuiu he toiwoit. Esai: 19: 1. mjnkuin
edellä känwäiset sanat sen osottawat, näin
kuuluwaiset: Tämä «n ILgyptin maan
knorma, ja myös ne semmvaistt: silloin pt-

ta
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tä lpäjnmalden Mgyptisä waplseman
edesäns fa MZyptllaisten sydäm-

men vitä wawahtaman. lEsus melli E'
gyptiläista oppimaan, ei kadowxcxi. Jos wie-
lamjn oli, että kaicki Egyptiläisten Epä-Ju-
malat lEsuxen sinne tulona, hettausa lylnytit,
nijn ei se heille kuormaxi ollnt, enälnmin oli
heillä sijtä hyödytys, kuin wahingo: senkautta
olis heidän pitänyt tuleman sitä heille wiela
tundematoinda Jumalaa etzimäan kehoitetu.
xi ja Handa palwelemaan. Olkon kuin-
aa hywansa taman asian kansia, sima on kyl-
la, että itze maa nimitetän nimeldänsä, josa
.Jumalan Pojalla ei pysywaa kaupunqia ol-
jlut, ja kutzutan Egypti. Ebreaxi kuntanse Mitzraim, joka merkithe tussaa, sydammensurua ja murhetta, jota Israelin lapset koet-
tella sait. Tämä oli hywin raketin, hedelmäl-
linen, rikas ja ihana maa. Kaickia luondokap.
paleita, tosin karlneitäkin palwelit be nijn»
kuin Epa°lummita; joka rohkeni wahingoit-
ta jongun luondokavpalen, hänen tandmhen-gensa pelastuxexi, kohta iheusa karkuun auda.
man. H>.lsß.ralsraelinJulnala oii deil-
la kauhistuxena. 2. Mo,. k. 8:26. lömet
oli sijs se suuri, että se kaickein Pylnn senkal-taisen saastaisen kansan wgö uienna tahdot;
sillä mitä osallisuutta on Valkeudella pi-
meyden,kansia i cli mM sowmdo ott
Lhristurejla BUIMI kansitta 2. Cor. 6:

14,
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14, 15. Rusit muutoin pahuus eroitta
Jumalan za Ihmisen toisen toisestansa.
Jumalan Poika paremmen tahtonut lähestyä
tätä syndistä kansaa, kansaa suurestapahudcsta,
kuin olla kaukana heistä. lEsus on ttnnän
kanssa tahtonut andaa ymmärtä, että Hän
walmis on ja lnielmnen suurimbiakin syndifiä
wastanottamawl. Joseph kosta hän sai tas.
kyn paeta tähän maahan, olis kyllä tainnut
ajatella: ongo tämä se Kuningas, jonga Isra»
eliawapahtaman pitä, ja minun kanttani nytt
turwaan pitäi ongo tämä Imua»
lan Poika, kuinga Hän nytt ihmisten halduun
annc. ;n? kuinga se on kaickiwaldias, joka pa«
olla itzensäpelastaman pitää? mutta kosta se
uffolliuen Joseph kerran oli saanut wakuuden
Engelilda ja Idaisenmaan wijsailda kuullut,
mitä he tähdestä puhuit, jamitä Simeon jaHan«
na Hänestä Templisä sanonet olit: nijn hyl'
M hän kaicki senkaltaiset ajatuxet ja otta jär<
kensä uston kuuliaisuden ala fangixi. Mutta
meillä on syy tästä kamalasta lEsuren paosta
ulospuhjeta näihin sanoihin: O! surkiaa kaic'
kein Kuningasten Kuningan tilaa! sinä käytät
itzes, nijmkuin se köyhin kerjäläisen lapsi, ja
halwasa ttlasas turwaa kaiwata täydyt. Kos
kas mailmaan tulit, nijn ei ollut siaa majasa:
nytt ei olekoko ludan maasa sinulle siaa. Nijn
pian tuin sinä omilles tulit, täydyt sinun hei»

dän
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dän tyköänsä paeta; Sinä tahdoit heitä Au-
Mixi MM, ja täyty nytt heidän tyköänsä pae-
ta. Etkös' mnulla tawalla wihollistas wält<
tää tainnut i kewiästi olisit sinä Heroderenkuolettaa tainnut, ja neliä wuotta ennen lähet.tä händä päickaansa. Sinä olet se HiLR>-ra, joka annat ihmisten kuolla. Psalm. 90:3. Sinä olisit tainnut langetta tulen taiwaas.ta, kuluttaman nijtä, jotka sinua wainoisit;maa olis eläwinä heidän niellä tainnut; mut.
ta sinä tahdoit olla wibeljäisydesä, kärsin niinmonoa ihmisten waiwaa, ettäs meidän tus-kamme , ja niin kuin meidänXllnnmunen pappimme kaikisa kiusatäi-tmnmekin, kuitengin ilman syn-
ntta. Ebr: 4:15. Raekain Vapahtaja.' ettsinä taida wihasma, jos me wielä puhuisim-me: Me kärsimme wiheljaisyttä, ja kaicki-naista sillä meidän tulee se tehdä; mut-ta sinä tahdoit sen tehdä. Sama tahto, joka
sinun taiwaasta maan päälle saatti, hän saat-ta sinua ludaan maasta Egyptijn. Sinätahdoit saman korwen läpitze nytt waelda,
Mga lapitze Israelin lapset, kosta he Egyp-
tM pelajtettin, waelsit luwattuun maahan,smä tahdoit meidän siasamme täyttää Laln,sentalHen tahdoit sinä katzella sitä wuorta,lolla Moses käin saanut oli. Waffi kärtne olismun esikuwas, sinä tabdot myös nijn ylötyxitulla. loh. 3:14. nytt sinä sitä paickaa näbda

tah-
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tahdoit, josa se seisoi, ja wihdoin tahdoit sinämyös stjnä paikasa ilmestyä, kusa ensimlnäi-uen Pääsiäis Lammas teurastettu!, ja stu we-
rettä pihtipielet siwuttin. 2. Mos k. 12:7.
Ah! mikä muutos täsä tapahtuu? Israel Iu«malan esikoinen, pakenee Egyptistä luwattuun
Canaan Maahan;, mutta Chrisms esikoinenkaikista luoduista kappaleista, pakenee Egyptiin.
Egypti on joutunut Pyhyden majan; mutta
ludea sitä wastan Jumalan Pojan rangais-
tus siaxi. Hän joka se on, kuin kaicki pai.
kat yhtäläisexi tekee, tekee tulisen pätzin huwi-
tushuoneri, Jalopeurain luolan, suojan pai-
kari, Valaskalan watzan kammioxi, ja Egyp»
tin asundo paikaxi.

Toinett Osa.
onnellinen tämä maa olkrt olis, jos

se lEsuxen tykönäns pitänyt olis; mut-
ta ei Hän siellä kauwan wijpynyt, Innlalan
kansan taydyi siellä ajastaika wijpyä;
luutta Jumalan Poika anoastaus lähes neljä
ajastaikaa; sillä koffa Herodes (joka taisimuil-
da hengen poisottaa, ei päiwakän omaa henacns pldendä tainnut) oli kuollut, sai Joseph
raskyn unesa palata kotiansa; mutta mingä-
tähden unesa i eikö Engeli olis tainnut ilmes>
rya Josephille walpasna ollesa ja ilmoitta hä-
nelle Jumalan Myn? siihen wastatan: koffa

Enge-
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Engelit heitälls ilmoitaneet owat, niin ei sekossan ilman ihmisten hämmästymistä tapah-
tunut ole, Daniel hämmästyi ja lemgeis
kainoillensa/ kosta ILugeliGabriel ilwes-
tyi hänelle. Dan. 8:17. Maria hämmästyi
myös, koffa sama Engeli ilmoitti hänelle Mes-
siaren sikiämisen. Luc. 1.29. Josephin hyödy-
tyxen tähden Illmala sen teki, että Engeli il-
mestyi hänelle unesa; silla st tapahtui ilman
pelkoo ja hämmästystä. Kuinga tämän Enge-
lin ilmestymisen kanssa tapahtunut on; se on
työläs sanoa. Ilman eväilemätä on lohph.unesa nähnyt päälle otetun Engelin muodon,
kuullut hänen sanansa sillä wisseydellä, ettetse ollut joku luulo; waan Engelin näkn; he«rättyänsä oli hän wissi, että se oli JumalanMy, jonga Engeli hänelle ilmoitti, tätä nä-
kyä ei hän unhohta tainnut, st oli hänen!.'ie-
lestäns niinkuin hän alati kuullut olis Engelin
hänellensä sanowan: nouse, ei sinulla Cgyp.
tift enää ole pysywää kaupungia. Nnnkuinse hywa Jumala tykönä on ar-
mollans, heidän walwoisansa; nijn on
myös beidän tykönäns heidän maatesansa.longatähden Jumalan lapset wuoteelle men,
nesänsä andawatitzensä sielun ja ruumin
lesta Jumalansa halduuu, jarukoilemat Hän»da, ettei perkele sais heidän ylitzensä yhtäkän
waldaa; waan ettäHän lnMvdesä heitä ylös»
pidä;s ja maatesa annais heidän nautita

3 nen
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nm armonsa. Täsätaidais joku kysyä jasonoa:
jos jokukerffais it)iänsä sijtä, että hänellä une.sa Jumalalliset ilmoituret olleet owat, mitä
sijlä ajateldamanpitää? wastaus: jos joku tä>
hän aikaan tahdois sanoa, että Jumala Enge.
linsä lähettänyt on hänen tygönsä, eli että hän
on nähnyt unda, joja Jumala sitä ja tätä, jo-
ka uffon asioihin ja autuuteen sopi, hänelle il-
moittanut on, ja sen kautta kokis cdeswasta-
ta niitä asioita kuin Jumala sanasansa ilmoit-
tanut on, ja waadeis meitä hänen sanojansa
uskomaan: nijn meillä on Pawalin sanat Teko-
kir: 20: 27. en minä ole esianyt iyiam,
ilmoittamasta teille kaickea Jumalan neu
svoo. Tähän pitää meidän tytymän, ei en-
singan epäilelnän, etten me Pawalin jamuit-
ten Apostoleitten kirjoituxista kaickea Juma-
lan neuwoo meidän autudestam löydä; janijn
me kaickia nijtä Pawalin kansia. Gal. 1: 8-
ehkä me, taicka iokuMngeli tairvaasta,
saarnais teille tClstn Ikwangeliumia kum
me olemma teille saarnanneet, se ol-
kon kirottu! taidamme wastan sanoa, jotka
edestuoduista ilmoituxista, näyistä ja unista,
toisia ustonkappaleita päällemnle tungea tah-
doisit: erinomattain toista muotoa autuaxi tul-
la, kuin jo ilmoitettu on. Meillä on syy kijl-
tä Jumalan hywyttä, että Hän oman ja
meidän autudemme tundemisexi, ei mitään
meidän kanssamme enää toimita, näkyen ja il-

moin



moitusttlt kautta; waan kirjotetun sanansa
ltta, ja että me Jumalan sanasa en jota»

kuta petosta löydä; waan wahwat wakuudet;
nijn me sen päälle paremmin uffomme perus'
taa taidamme, kuin näkyen ja ilmoitusten.
Pyhä Raamattu on meillä silmänne edesä, sen
woiman tunnema me svdämmisämme; bamas»
ta Seurakunnan alusta niju tähän aikaan asti,
on meillä Raamatun armosta ja woimasta
monet todistuxet. Mitä näkyin ja ilmoiturijn
tulee nijn se kewiästi tapahtu, että perkele,
joka muutta igensä walkenden H°ngellxi
2. Cor. ii: 14. taita Jumalan saldimisenkautta saatta ihlnisen luuleman, että se Juma-lallinen näky ja ilmoitus on, ja ajattelemaansen ollen hywän Engelin; en minä mahda pal.
jo mainita, mitä luulo waikutta ihmisesa, kos«

ka hän luule jotain näkewänsä ja kuulewansa,
joka tuiteugin turha on. Meillä on wabwa
ProphetaUinen sana, siihen pitää meidän tur-waman, se on turwallisin tie, jolla me en er<
yä taida. Mutta jos joku näky meitä kohtais,
joka ei uffon asioihin eli autuden tiehen sowi;
waan, muihin asioihin tulewaisista menoista,
nijta ei aina perän hyljätä saa.Täsäkysytän: Ongo se oikein, ettäChristitmtta

. on Wastaus: se on wäanin; silla aikaparembaankin kulutettaa tailaan. Cbristityteisaa ollaryhmät,zotka luottarvatthenshou°
rauxijn, joka mua tottelee, se rnpee u?ar-
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joott, se tuulda taka ajaa. Mi unet ole
muuta kuin kuwat ilman olendota, unet
ei ole mitan ia ne saattawat knitengin
raskaat ajatuxet, unet orvat monda pet-
täneet ja hapiaän tulleet, jotka nijhin
owat luottaneet. Syr. 34: 1,2, 3,5,7.
kusa patio unia on sijna on myös turhameno )a paljo puhetta; mutta peM fina
Inmalata. Saarnaja kir. 5: 6. Joka lukee
peraänajcttuxella Jumalan uhkauxia ja otta
nijstä waartn, hän tosin hämmastyxisä heittää
Uni kirjan kasistansa pois. Nain kuulu uh'
kaus: 3. MoserK. 20:6. jos jokukäandä it-
Zcnsa tietäitten tygo -- - nijn minä senharmtän kansastansa.

lEsurella Egyptisä ei ollnt pysywää kau-
pmigia: heidän hirmuiset syndinja kartoitit
Hänen pois; silla ei Han ole ss Jumala,
jolle Jumalatoin meno kelpaa. Psam. 5:
5. Hän tahdoi vlöskaswatetun tulla, ej Pa.
kanain; waan ludalaisten seasa; silla
oli lahetettp kadotettuin lammasten ty-
go Israelin huoneesta. Match. 15:24. Ju-
valaisilla piti kunnia ja edustus pakanain suh-
ten oleman; ludan sugusta tahdoi Christus
syndyä, heille piti ensin Jumalan sana
puhuttaman. Teko-Kir. 13: 4. Wihdoin
läxi lEsus Egyptistä, ettäProphetan ennustus
tantettäisijn, jokasanoo. Hosean 12:2.
nä kunnin Ogypttstä minun poikani.

Tämä
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Tämä ennustus täytettin, nijn Israelin lap«
sisä, koska he Mosexen kautta Egyptistä ulos-
sohdatettin, kuin myös Christuxesa, koffa Hän
Heroderen kuoleman jälkeen palais ludanmaalle. Josta me sen opimme että Jumala,
waicka Hän usein wljpy, aina kuitengiu sa-nansa pitä: sillä HliAran sana
nen° ja mim Hän lupaa, sen Hän wah-wana pitää. Psam. 33: 4. s)le opimme
tästä myös sen, kuinga Jumala wielä tänä
päiwänä kutzuu omiansa Egyptistä; sano mi-
nulle Rakas Christitty.' eikö Jumala sinua
usein Egypistä kutzunut ole? sinä taidat wasta-
ta: en minä kostan Egyptisä ollut ole; minä
uffon myös sen, <ttet sinä sillen sitä maata
nähnyt ole, jvstaJumala Poikansa kutzui; mut-
ta sijnä syndisesä Egyptisä olet sinä usein ollut:
Nijn usein kuin sinä olet tehnytparannuxen ja.
käändänyt itzes Jumalan tygö, nijn usem o-
-s:t sinä myös Egyptistä kutzutuxi tullut. Sil-
la nijn usein kuin smä Kastees lijton rikot, ja
wastoin parembaa tietoa ja omatundoa siindia
teet; niju usein kuins rakastat mailma ja
nijtä kuin mailmas on, lihan himoo, sil-mäin elämän koreutta. I.IOH.
2: 15, 16. nijn usein knins teet itzelles Epa-
lumalita: wahas, rickausjawoimallisetmail-masa owat sinun lumalas, sinä pelkäät mäm-
min ihmisiä, kuin sitä kaickein Korkeinta; ih-
misten läsnä ollesa pelkäät sinä tehdä pahaa;
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mutta ett ensingään scn kaicki näkewän Inma.
lan silmiä häwäbdä: mm että sinä täydellisesti
olet yxt Egypti.'N!"', ia nrtten varwesa, jot-
ta ez ole minun kansani, sanoo HERra:
Hos. i: 9. Kosta nytt sinun Taiwallinen
Isäs w?taa ' nua .. .nnuxeen, eli sanansa
kautta, eli ristin ja nastan kautta, nijn on Hän
sinun EgnptMa kutzunut. Nijn usein kuins
tämän äänen kuulet: palaja, palaja, Kor-
kian Wemm6: 13. amttele silloin: Jumala
kuhuu nytt minua Egyptistä; Hän tahtoo mi-
nua luopumaan entisistä synneistä: Autuas
joka Bawalin kansia wastaa sitä kutzuwaalEsufta, kosta hän wiela kutzuttin Saulus.
Teko -Kir. 9: 6. mitäs tahdot
minua tekemään, nijn hän edespäin neuwo-
taan, kuinga han synnin Egyptistä ulos tulla
taita. Suoton Jumala! ettei yxikan nijsta
jotka kutzutan, tukitzisi korwansa. Seriweri
wainaa puhuu nain yhdestä Jumalattomasta
miehestä, joka wihdoin totteli taulan kutzumt-sen: yxi nuori mies, sanoo hän, joka kokonamsa oli taipunut tawattomaan elämään, luo-
pumiseen irstaisten seurasa. Tllli kerran Sie-
lunsa paimenelda yxiwakaisesti siweydella muis-
tutetuxi sijta Jumalattomasta elämästä, kuin
hänellä oli, hän asetti hänen eteensä, kmnga
pian ja ennenkuin hän ajatella taisi, hänen
«lamansa lopun saaman piti, kuinga
linen se oli, tehdä syndiä Jumalan Armon

pM
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Päälle, säästä käändymistänsä yhdestä paiwas.
ta toisten; että Armon aika pian pojes kul-
kee; että ajallista iloa, seuraa ijankaickinen
suru, että kaikille juoppo koirille, sisälle lyö-
vän täysi mitta ijankaickista tustaa, ja nijn
edespäin; Nuorukainen wihastui kowin sen
ylitze, jawaicka tämä nuorukainen parhaalla
tawalla puolestansa wastata koki, erkani han
wihan kiwaudesa uffollisesta Sielunsa paime.
msta, ja meni ensimmäiseen kapackaan, oluel-
lapa wijnalla iloisten seurasa tyköäns pois kar-
kottamaan nämät murheelliset ajatuxensa:
koskahan kapackaan tuli, löysi hän siellä seu-
ran toiwonsa jälken, rupeis juomaan; waM
ej löynnyt hllwitusta, koska kello huoneesa loi,
muisti hän mitä Pappi muun neuwon seasa,
sanonut oli: kello lyö, aika kuluu, kuolema ja
ijankaickisims edesä stisoo, sentabden koskameillä Ma on, nijn tehrämme jokaigelte
hywäa Gal. 6: io. Koffa hän muitten
kansia tupackia poltaman rupeis, jouduikohta
hänen mieleensä, kadotetuista, joista Ilmeft.
Kir. 14: 11. sanotaan: beidän waiwansasawu ylös astu ijankaiHisesta ijankaicki-
sehen. Koska hän näki Aasin, klasin perästä
sisälle lyötäwän, nijn hänen korwisanft soitnämät Kir. 18: 7. mjnpaliokmtthätttyiattsäkumuolttijss koreili, njn
andakaat l?anelle nijn pall 5 vaiwaa zaitkua. Kosta hän ei tasakän löynnyt
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mitaäli,. kuin olis tainnut huojendaa hänen
tuffaansa; riensi hän ulos Kaupungista, toi»
wooen kedolla löytawänsä paremman öuwi-
tuxen furuli isille ftdammcllensa; mutta tur-
haan; sillä kosta hän siellä äcrais lniehen ow
Hiwan kaloja, tuli hänen mieleensä Salomon
sanat: as.,a Kir. 9: 12. ei ihminentiedä akansa; rvaan nijntuin kalat saa-
dalt dittgollisellft rverkolla ja linnut
käsitetään paulalla, nijnmyss ihmistenlapset temmatan pois, pahalla Maila >

tozka se äkisiä tulee heidän päällensä.
Zos hän näki puun, kohta hän luuli sima kir-
joitettuna olewan: jokainen puu, ruin ei
Tantta hedelmätä, hakatan pols
fK tuleen hietetään. Match. 7: 19. han
näki kaarneen lendawan, joka huusi: Cras,
Cms, se on:huomena, muisti hän kohta kuin-
Za waarallinen se oli saasta käändymistänsä
yuomiftm päiwäan; silloin ej hän enää kyy-
neleitänsä pidätta tainnut, päätti kohta tykö-
nänsä seurata SieKmsa paimenen neuwoa ja
hyljätä synnin Egyptin ja Papillens iloxi il«
moitti sen hänelle.

Wihdoin, nijn meidän welwollisudemme,
jotkaEgyptistä kutzutut olemma, joille luma-
<a ajan parannureen suonut on, eikä äckiä
synneisäpoistemmannut,jokakewiästi olis tain-
nut tapahtua, on edestuoda Jumalalle sowe-
liankirin: ylistäkäät mi-

nun



mmkattfam ja korottakamme ynlm Kä-
tten nimeensä. Psalm. 34:4. Yxi Inmallnen
mies sanoo: en minä sulje itziäni tästä lugusta
ulos; sillä minä olen myös yxi Jumalan ih.
met työ, seka ruumillisisä, että hengellisa asioi,sa. O sinä pitkämielinen, laupias ja armol-
linen Jumala! sinä olet minulle sinun hywy-
des, kärsnvallisydes ja pitkämielisydes rickau'
deu osottanut, ah!kuinga usein olen minä exynyt
nijnknin exywä lammas. Kuinga usein olen
minä, O uffollmen Paimeneni! selkäni sinuun
päin kaandanyt ja sinua paennut; mutta sinä
olet armotta ja hywydellä minua noudattanut.
Nuoruden ymiuärtämättömydestä ja pahan
mailman haukutuxesta, olen minä wahingolli-
sia teitä itzelleni walinnut; mutta sinä ennätit
minun jahuusit minulle: Kustas tulet ja ku«
hunga sinä menet i sinä tartuit minun käteeni
ja neuwoit minua, etten minä syndisten ihmis-ten teitä waeldanut olisi; sinä sen teit, että
autuallinen murhe täytti minun sydämmeni.
Nytt minun Jumalani! nijn kanwain kuin hen-
gi minusa on, en tahdo minä unhohra sitä hy-
wää kuins minulle tehnyt olet, koko minun
elinkautenani tahdon minä ylistää sinun pitkä,
mielisyttäs, hywyyttäs ja laupiuttas, mi-
nä tahdon ijankaickisesti maata kastvoillanisinun jalkais astin-laudan edeja ja sinun ar-
moas kijttä. Minä kunnioitan sinua, sinälaupiuden Isä! ettäs minua köyhää, wietel-
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dyä syndistä rakastanut, kärsinyt, kaandMyr
ja armoihis ottanut olet; mma kijtan sinua
HERra lEsu! minun paimeneni! ettäs olet
noudattanut minua, etzinyt, löynnyt ja we-
relläs puhdistanut. Minä kitän sinua Pyhä
-hengi! ettäs nijn usiasti sanan kautta olet mi-
nua neuwonut, opettanut, manannut, ja
uston kipinän minun chdammeeni sytyttänyt.

minä olen sinun palwelias ja py.
syir palwelianas ijaukaickisesti. Ia wihdoin
koska Jumala meitä tämän mailmanEgyptis-
tä autuallisrn kuoleman kautta kutzuwa on,
nijn lahtekamlne täälda ilolla rohkiafti, sijnä
lujasa wakundesa, että me silloin taiwalliseen
Canacm maahan sisälle käydä saamme, josa
meidän parembi ollaxemme on, tuin täällä.

Tee päätöxexi rukoures ja Weisa.
Wirsi N:o 7?.

Lahimmmsnä Sunnuntaina Joulusta.
Welsa ensin Wirsi N:on?.

Wfttä meidän pojat täsmäisit nuoru-
<NB desansa mjnkmttwesat: tämä oli Da»
>(3«>D widin sydämmellinen toiwotus. Pfalm.
144: 12. muutamat luulewat hänen kohta
halliturens alusa näin sanoneen. Wiela
nyttttn kaicki oikiat wanhtmmat tätä toivo-
ivat ja pyytawat ahkerasti, että Jumala Hä-
nen armollisen Ahtonsa ja hywäxi löytämisen-

sä
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säjälken heidän toiwotuxens täyttää tahdois.
Enin osa opettaista sijna yhteen tulewat, että
cdestuodut Dawidin sanat, sydämmellisen toi»
woturen Inmalan Seurakunnan lisäändymi-
sestä sijallansa pitäwät, että hänen poikansa,
se on: ästen tulleet jäsenetja Seurakunnasa ylös-
kaswatctut lapset, nuorudesansa kaswaisit niin«
kuin Wesat. Ei se ole sitä suurta Jumala
wastoin, kosta Jumaliset wanbnnmat, näh«
dcsänsa beidän hedelmänsä, nijnkllin wesat
puu-tarhoisa kaswawan, silloin huokawat: Ah!
anna hywa Jumala! ne meille lahjoitetut, ja
sinun kätes kautta Awiowuotesa meille annetut
wesat, nijn edcstulla, että he lisanm)tstt,wij-
saudesa, ijäsa ja Armosa sinun ja ihmisten ede«
sä. Kosta Dawid toisesa paickaa Jumalat-
da siunattua miestä ulosmalata tahtoo, nijn
hän perään ajateldawasti panee tähän tygö:
Psalm. 128: Sinun lapses nijnkuin
öljypuun rpesat, sinun poytasvmbnrillä.
Se on tuttu nuorista öljy puista, että ue ackia
kaswawat, wiherjöitzewät, owat otolliset, not°
kiat ja hedelmatä kandawaiset. Kuka mah-dais paharua Christillisia wanhembia, jos hee
senkaltaista onnee rukoilewat ja itzellensa toi-
wottawat: Ab! HERra! anna poi.
kamme nuorudesansa nijnkuin wesat ylös kas»waa. Jeremias kyllä. lerem. 12:2. sanoo, lu°malaltznsa jumalattomista: sinä istutat heitäjuurtumaan, kasrvamaan jg kandamaan

hedel-
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hedelmää. Tämäruumillinen kaswaudo, josta
Jeremias tasä puhuu, ei ainöastas ynn tule
Jumalattomille; mutta myös Jumalisille;
sillä näin sanoo Dawid: Psalm. i: 23. joka
«i waella neuLvosa, «n

mjnkmtt lsiutettu puu, wesi oiain
tykönä, foVa hedelmäns andaa ajnallan-sa. Slwiä Joseph kaswoi uijukuin wesa Isal-
leusii mtelisuosioxi, sen me myös löydämme
Christuresta, josta Ewangelimnisa sanotau:
ja lapsi kafwoi fa wahrvistui hengesä ja
täytettm niisandella:c.

Mvattgelmmi Mcan 2: v. 33, e.
Joseph ja Hänen Äitins ihmettelit
nijta kuin hänestä sanottilnc.

Tasta tule nyttselitettäwäri st 40 v. Mut-
ta lapsi kaftvoi ja warvistui

Josta tila saadan tutkistella:
Sitä mjnkuin ihanaa wesaa? käsiva-

raa lasta I^suiia.
1. Iye kajwarvaa lasia^
2. menoo ja nwowa.

Mttsllntnämett Osa.
Ooska me Ewangeliumin alusa luemme, että

Joseph jaMaria ihmettelit nijtä, kuin sa-
nottin
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nottm lEsuresta, nijn soweljasti mieleen johtu
ProphetanEsajan sanat, EsaiZ: s.lähes 750.ajastaikaa edelläpäin Hänestä puhutut: Hänkutzumn ihmellinen. Marian poika on se
josta Ewangeliumi sanoo: Lapsi kasrvoi,
ihmellinen oli tämä lapsi; silla ej
ollut Isiä maan päällä; waan ainoastans Ai-
ti. Joseph eiollut Hänen luonnollinen; waan
Elams-isänsä: Tämä on se lapsi, jostaEsai.9:
5. sanotan: tapsi on meille svndynytja poi-
ka on meille annettu. Se laps!, josmTai.
wan sotajoucko jo syndymiseja weisais kun-
niaa Imnalan korkeudesa, maasarauhaa
ihmisillehywaa tahtoo. Sama lapsi, jota
Idatjen maan Wijsat etzeit näillä sanoilla :

kuja on sesyndynytludalaisten Kunin-
gas ? Matth. 2: 2. Sama lapsi, josta Si-
meon ja Hanna monda ihmellistä asiaa jutte.
lit nijn, että Marian ja Josephin ihmetellä
taydyi; ihmiset ihmettelewat koska jotain outoo
eli kamalaa kuulu eli tapahtuu, nijnkuin kausa
ihmetteli fita, että Petän ja Johannes paran,
sit raajarikon, jonga tähden myös Petari sa-noi: Kir. 3: 12. Israelin Miehetmitä te tata ihmettelette. Me ihmettelem-me, jos jotain wastoin toiwoo tapahduis ja
raicki jotka sen kuulit, ihmettelit m',ta,
kuin heille paimenilda sanottu oli. Bu-can. 2:18. Betlehemin asuwaiset ei suingan
sitä toiwoneet, että Messias sijhen aikaan hei-

dän
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dan kaupunaisansa syndymml piti: tammltai'
nen ihmetteleminen löyttijn lEsuren wanhem»
bain tykönä. lEsuxesa ei he enämbata näh-
neet, kuin muisa lapsisa; waan mitä he Hänes-
ta kuulit, se saatti heitä ihmettelemään. Ih-
meteliä sitä, mitä Jumala tekee ja sanoo, on
oikein ja Christitylle hywin sopij; sentähden ej
Elisabethiä laittaa taita, joka ihmetteli Ma-
nan tulemista hänen tygönsä, Lucan. i: 43.kusta ft minulle tulee, että minun HlOR°rani Äiti tulee minun tygsm i aiwan
nijn: toffa me ihmettelelnme Christuxen syn°
dymää.*sanoden: mistä se meille tuleei että
Jumalan Poika tulee meidän tygömme, otta
meidän lihamme ja weremme päällensä, an-
daaitzensäkainaloilla kannettaa nijnkuin heicko
lapsi; ei silloin kukan meitä paharua saa.
Eikö Pawali muinain Pyhän Hengen waati-
misesta suurella ihmettelemisellä sanonut i i.
Tim. 3: 16. se on juttisesti suuri lumali-
suden salaisuus, ettalumala onilmoitet-
tu lihasa. Eikö kaick! Elisabethin kylälliset
ja ystawät, koffa he kuulit mitä tapahtunut
oli, ihmetellen sanoneet: mingäs luulet täs-
tä lapsesta tulewan? Lucan. 1: 66. KuM
meitä nuhdella mahdais, jos me kaiken sen
mitä Prophetat ja nyt Simeon ja Hanna
lEsuxesta sanoneet owat, oikein perään aja-
tellcsamme näihin sanoin ulospudkeisimme:
mitä luulette chmiset! Ma lapsesta tulewan i

Toi-
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Loinen Osa.
(tapsi kastvoi ja wahwisiui lc. Chris-

tus tulduansa mailmaan, olis kyllä täy°
deja miehen warresa ilmestyä tainnut; Mutta
Han tahdot täsäkin asiasa olla meidän kaltai»semme, että Han nijnkuin muutkin ihmiset
kaswaman ja päiwä päiwäldä wahwistuman
piti. Syy mirei Christus täytenä miehenä;
waan piskuisena lapsena syndyä tahooi, ja nijn»
kuin muut ihmiset kastoa; näky se olewaich
Hän tahdoi jättäälneitte esikuwan, että nijnkuin
Hän ruumin puolesta kaswoi jawahwistui wi«
saudeja; nijn pitää myös meidän hengellisellä
tawalla mielen ja taidon puolesta lisäändy.
män. lVahwistui hengesä, se on: mielen
lahjat, wijsaus ja ymmärrys rupeisit enänv
min ja enammin heitänsä osottamaan,
tä tiesi hyljätä pahaa ja walita hy-
wäa. Esai.7:ls. Täsä kysytän: lienekö Chris»
tuxella lapsudesansa ollut lapsilliset puheet ja
ajatuxet? nijnkuinPawaliitzestänsä tunnustaa,
i .Cor. 13:11Hostaminä «lmlavsi/ttijn mi»
ttäpuhuin kuin lapsl,minulla «li lapsenmie»
li jaajattelin tuin lapsi. Wastaus: kaiketittin,
kuitengin on Hänen puheensa aina ollutpyhä, ja
ajatuxensa nuhteettomat. Hän puhui tosin lap«
sudesansa lapsillisia; mutta ei syndisiä: lapsillista
pahuutta ej Hänesä ollut, nijnkuin meidän
lapsisamme. Hän oli tosin kaikisa meidän kal«

taisem»
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taistlnme, pmtzi syndiä. Tämä lEsuren kas-
waminen tuli ylhälUdä erinomaisen Jumalan
waikutuxen kautta, senpersonallisenyhdistyxen
woimasta, jonga kautta ihmisyden luondo',
ijankaickifeen Jumalan Pojan personaseen tuli
aseteturi/jalumalallinenMajesteti,kunnia,kaic'
ki tietäwäisyys, joka paikasa läsnä oleminen,
ensimmäisesä sikiämisen hetkesa jo sille lahjoi-
tetnxi; waicka Hän alendamisens tilasa ei sitä
täydelisesti harjoittanut, paitzi toisinansa, koffa,kusa ja kuinga se Hänelle kelpais. Dlytet-
tm wijsaudella: Jumalan wijsauden tawa.
rat, jotka Hänen ihmisydens luonnos ruumil'
lisesti asuit ja salaisna olit. Col. 2: 9. rupeisit
ikää myöden enämmin ja enämmin ulkonai-
sesti heitänja osottainan. Nijnwin Aurinqo
kirckaan paisteensa ja säteitteusä kansia wähtt-
täifin edestulee; nijn se loppulnatoin Imua»
lallinen wijsaus, wuosta myöden, enämmin
jaenämmin rupeis loistaman. Jumalan2lr
mo oli Hänen kansiansa, Hänen päällän-
sä letväis HSAran Hengi 5 wijsauden
ja ymmärryxenHenlt. Esai. 11: 2. Että
nytt tätuä lapsi kaswoi, wahwistui Hengesä,
ja täytettin wijsaudella; stjtä jokainen päättä
taisi, että tälnä lapsi Jumalalle otollisembi
muita lapsia oli, ja erinomaistsa armoft Ju-
malan tykönä seisoi; nijnkuin myös lohanne-
xesta janotaan. Lucan 1: 66. että HBRrattkäsi oli Hänenkansiansa. Te
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Christitytwanhimmat! jos teidän lap-

senne teille ilon ja lohdutureri kaswaman ja
Jumalan Armo heidän kansians oleman pitä,
nijn tehtaat, kuin lEsuxen wanhemmat,
kandakaat lapsenne HERran eteen; tuokaat
ne edes joka päiwa rukollxisanne, rukoilkaat'
lumalata, että he Hänelle kunniaxi kaswaisit.
Jos jokukysyä tahdois, mitä ensin ja parbai-
tin onnelliseen lasten ylöskaswattamiseen tar»
witaani snhen wastatan: harras rukous.
Jos taas kysytäisin, mitä sitte edespäin tehtä-
män pitää? Inijn sijhen aina wastata sopij:
wanhimbain tulee usein ja joka aika teroittaa
lapsillensa st Jumalan kansia Kasteesa tehty
lijtto; usiasti rukoilla Sielunpaimenda HER»raa lEsusta, että Hän wisusti kaitzis lambai»
tansa jaheistä waarin ottais; heidän pitä usigs'
ti huokaman ja sanoman: Sinä HERmIE»su l olet andanut lninulle lapsia jauffonut mi-
nulle kallijn lahjan, sinun, omat tambaas,
jotkas werelläs merkinnyt olet ja lunasta-
nuti, sen niinä kiitollisella sydämmellä tu«
ten tunnustan; mutta että minä hywin tie-
dän oman heickoudeni, nijn ylönannan minä
uytt sekä itzeni, että lapset sinulle, mms
annan ne sinulle kokonans: luonnon puolesta
ne tosin minun owat: waan armon, uuden
syndymisen ja lunastuxen puolesta ne owat
sinun; sekuinnylt paremmin on sinun, kuin
minun, sijtä sinä myös parembata murhetta
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kannat, kuin minä taidan. M lulnalinenlesti, jolla monoa Isatöinda lasta oli, ajat.
teli yhtenä yönä, kuinga hänen lapsensa mml»masa olis tainneet edestulla, jongatähden hänmonoa kertaa huokais Taiwaaseen jakatkerasti
M, nuckui wihdoin ja näki unda, että hän oli
olewansa puutarhasa,josa hänellä monda puunwesaa ymbärillänsä oli; joitten juurella hau
makais polwillansa, jaohdackeita ymbäristöldä
poisperckais, ja sen ftwusa itki, nijn että maa
kyyneleistä kastettiin hanheräis kerran; mut-
ta nuckui taas, ja tuli samaan puutarhan, ja
ihmeen kansia näki, wesat suurexi kaswaneen,
joidenga oxat olitlehtijä jahedelmiä täysinäiset.
Kosta hän nijtten ala warjoon istui, puhalsi
tuuli, ja lijkutti puita, uiju että joukottaisiu
hedelmät hänen helmaansa putoisit, joista hän
myös muutamat soi, ja hänelle hywin mais-
tuit; silloin sanoi hän: en minä sitä kadu, että
miuä näistä puista «waiwaa nähnyt olen ja
kyyneleilläni ne kastanut, MM minä istun hei-
dän warjosansa ja heidän hedelmitänsä nautit-
zen. Kosta hän wihdoul herms, eikä ymmär-
tänyt selitystä, nijn yxi Pappi tällä tawalla
unen hänelle selitti: hänen lapsensa olit ne
nuoret wesat, jotka hän jumalisen plöskaswat.
tamisen ja hywan netlwon kautta esti paluiden
siemenestä, ja kyynelitä wuotawilta nckouxilli
joka päiwä kasti, sentähden piti ne onnellisesti
kaswaman ja siunatuxi hedelmää kandawari



Tähimmälsnä Sunnuntaina 99
HERran puutarhasa wleman, ja hän wan-
hudensa ilon heisä näkemän, niinkuin se myös
tapahdu:.

Asettakaat teidän lapsenne HERran eteen
Koulusa: lapsilla on tihajawert, he owatnijn-
kuin istutetut metzä puut, joisa juuren puolelda
putkahtele pieniä wesoja, jotka wisuun pois»
leikattaman pitä, tttei ne itze emäpuusta jäsen
oikeista oxista nestettä imee saisi, ettei puu tui»
wetmsi: minä sanon: se on tarpeellinen, ettch
lapsilla wisu peräänkatzando on.
joiden halduun lapset uskotut owat, tulee heis-tä tarcka waari ottaa. Wanhinbain tulee
myös itze heitä neuwsa, knikestl rackaudesa, ja
uijn usein kuin! he lapsillensa jongun lahjan
andawat, kohta sijnä samasa, terveellisen,
mmstutuxen kautta pitn heitä opettaman. Esi»
mcrkiri: koffa Isä näkee lapsensa
juorewan ymbärins jailoitzewan, pitä hänen
kysymän: mistä sinulla tämä ilo ja terweyk
oni se on lunTllalda, sinun Luojawas ja edes
katzojaldas, jonga bMydestä sinä elät, lijkut
ja kaswat. K«<ka Aitt anda lapselle omenan
eli muun hedelmän, janäkee, että lapsi ahnees-
ti sijhen tarttuu, pitä. hänen kysymän: kuka
senkaltaiset hedelmät kastoattactt ei?ukan mumwaan Jumala, kaickein kappalten Luoja; sen-tähden minun lapseni! koe: sitä, ettäs Hänentunoisit, Händä pettäisit, rakastaisit ja kuw
nioittaisit, etkä mitään tee, jonga kautta I«iG Z mala
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mala suututetan tainkaltaisia hedelmiä anda«
masta. Nn Jumalinen Isä otti muinain kol-
mewuotistn tyttärensä usein polwillensa istu-
maan, neuwoi händä Luomisen menosta, ja
kyseli bandä: kuka hänelle silmät, korwat ja
suun andanut oli? jaopetti hänen wastamaan:
se hywä Jumala. Hän neuwoi hända Kasteen
lijwsta, Lunasturen työstä, Pyhittämisestä ja
ijankaickisesta elämästä, päätti sitte kysyiny-
xensä: rakastakos Jumalaa ja HENraaIE»
susta? tahdotkos tehdä Händä wastoini tah°
dotkos uuhohta Hänen i lapsi taitan myös
neuwotta uskon ja sen hedelmäin asioisa, seu»
rawaisella tawalla: Lapsi! wka sinä olet luon-
nollisen syndymän puolesta? wastaus: Minä
olen syndinen mato, Jumalan wihan lapsi,
synnisä siinnyt ja syndynyt. Mutta kukas
olet Kasteen, uuden Syndymisen ja Jumalan
Armon kautta 5 wastaus: Imnalan lapsi,
lEsuxen Weli, Pyhän Hengen Templi
ja ijankaickisen elämän perillinen. Kuka se
paras wijsaus on? wastaus: oikein tuta
lumalata. Mika paras rickaus on i luma.
lan Armo ja siunaus. Mika suurin kunnia
on? olla Jumalan lapsena ja Taiwan peritti,
sena. Mika on kallijn tieto ? lumalata ja
lEsusta rakastaa. Mikä paras kaunistuson!
lEsuxen wauhurffaus ja pyhä elama. Mika
suurinbäpiäoni olla perkelen lapsi, rickoaKas.
teen lijton ja elää kaikisa synmisä. Wanhem.

mat
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mat ei taida toisella tawalla waiwaansa pa-
remmin käyttää, josta heillä aikanans siM.mm ilo on: Jokainen anda ulos rahoja, jos
hän on wisii, että hän sen kautta jotainwoitta;
tosin ei mikään kulutus paremmin kuluteta,
kuin silloin, kosta lasten hywän ylöskaswatta»
misen päälle kulutetan. Asettacat teidän lap.senne HERran eteen, Hänen huonesansa; ot»
takat heitä, kosta he jo sille ijälle tulleet owat,
että he hiljaxin olla taitawat, kansianne Kirc»
koon ja totuttakat heitä saarnasta waaria otta-
waan. Christuxen wanhelnmilla Nazarethis-tä lErusalemijn oli pitkä matka, kuitengin heaikaisin otit piltisen lEsuxen myötänsä; nijn
pitä myös meidän tekemän, ottaa lapstet myö.
tämme h)sta he wähäkin ymmärtämään tule»-
wat. Alkäät lapsillenne pahaa toiwottako,
jos he teille iloxi kaswaman pijtä. lEsuxen
kirous wahingoitzifiwnapuun,että st kuiwet-
tui. Marc. 21: 14. Woi! kuinga monda wi-
heljäisyyttä, pahat toiwomret myötänsä tuo<
wat. Kosta yxi rijwattu pika wietin Luthe-
ruren tygö, kysyi hän äitiä, kuinga hän sijhctt
joutunut oli i wastaisäiti, että hän oli tottu-
nut toiwottamaankaictia ihmisiä perkeleen huo-
litaan, joka nytt hänen omaan tyttäreensä siil'
woi; sentähdm tee wanhimmat! siunatkat lap-
sianne ja Mat sadatelko. Rom. 12:14.

Jos Jumala lapsillenne hywät lahjat an.
dmmton, että he owat hywln luodut, heillä

G on
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dn yywä ymmärrys ja muisto; alrvt senpuo.
lesta ylpeilkö, yrt ainoa tauti sm heildä pois
vttaa taita; waan kijttäkät lulnalata nöy>
rästä sydämmestä sen edestä: se on usein ta»
pahtunut, että äiti, joka ylpeillyt sn tnttä»
tensä kauneuden ylihe, on saanut hänestä sy-
dämen murheen; tytär on joutunut hanreelli-
sexi, synnyttänyt äpärän, sen teloittanut ja
joutunut kirween alaisexi, Wihdotn jos tei-
dän hywät lapsenne aikaisin kuolisit, nijn ettäse silmän ilo teildä puuttu, älkät puolettomas.
ti rasittako itziänne, ne owat taiwaan ilosa
paremmin kätkettynä, knin täällä
lö. Kuka tiesi mitkä onyettomudet heitä olis,
kohdanneet, jos he enämmän aikaa elänet oli'
sit, joista he nytt pääsnet owat. Talwentullesa, nijn ne iftuckeet, jotka ej wilua kärsi,
ylös otetan ja huoneisin KAketän, joisa he pa»
remmin ehjänä pysywät, kuin paljaan tai-
waan alla: se joka yrtitarhc.au jää, se mä»
täne; mutta jotka huonesa owat, pysywät hy«
wänä. Tämän tietä se kaicti ttetäwä lu,
mala; sentähden Hän aikaisen kuoleman kaut.
ta, temma pois pienet lapset, muutoin ne ste»
lun jaruumin taidaisit. Se
kuullan usiasti Mn ja Min sanowan: O jos
meidän lapsemme kehdosa kuolleet olisit: G
softa mmä «lisin kuollut finun edestäs
3 Sam. 18: 33. sanoi muinain Dawio, hä'mn tameen hirtetystä ja tapetusta/ ja ilman

epA
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er. il,mätti helwettijn alas meneefta pojastansa
Adj .a. Tälliä sydämmen murhe ej Da»
widia koodannut olisi, jos tämä hänen polkan-
sa nuorudesansii kuollut olis, nijnkuin Vath>
seban poikainen. Christus sanoi iPetarille:Job. 13: mitä minä teen, ett sinä nytt
sltä tiedä; mutta tästä edes saat »sinäsen tietä. Kosta lapset kuolewat, nijn ei
wanhemmat useinkan ymmärrä, mingä tah.
hen se hywa Jumala nijn tekee; mutta jäljestä
päin, kosta kowemmat ajat tulewat, ja muut
wanhemmat tapsistansa suuren stuun näkewät,
nijn be wasta ymmärtäwät. Nijlla wanhem..
Milla, joiden lapset aikaisin kuolewat, ej ole nijn
suurta tiliä Jumalan huomion edesä tekemiä
tä, kuin nijlla, joiden lapset wanholxi eläwät.
Vanhemmat usein erhettywät lasten ylöskas-
wattamisesa, wanhembain on usein syy, että
lapset turmella»: wanhemmat owat asetetut
haldioiri ja peräankohomus miehui HERran
puutarhaan; Mutta he andawatmondakertaa
taimet ja wefat ohdackeilda tukahutetta, jota
ej be sitten edeswastgta taida. Joka pahenda
yhden lapsen ja takaisin jätta oikian kurituxen,
yan on wikapaä fijl>en kadotettuun sieluun,
kukista Jumalan työn ja lEsuxen weren jat°
woin tallaa. Eikö pahoin kaswatetut lapset
wijlneisna päiwanä edesastuja huuda: kirottu
elkon selsa, joka minun synnyttänyt on: kirot,
tu olkon se kohtu/ joka minun kannot, ja ne ni

G 4, s>t
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sät, laitamina imin; kirotut ottoa m '.un an»
hembani, jotka kyllä cmtit minun Kastecsten;
mutta Kasteni lijttoa ejkertakan minulle muis.
tuttaneet, ej ensingän sitä minulle selittänet;
waan Jumalan aljetun armo työn minusa
kukistit, annoit Uffou minusa sammua, sal,
leit minun kaikkinaisia konnan kureja täyttä,
ja oman pahan efimerckinsä kautta wiettelit
minun suruttoniaan ja jumalattommaan
noon: tätä peljattawä solmua wälttäwätkaicki
ne wanhimmat, jotden lapset nuornakuolewat.
Ajattele tätä hywin sinä kuoleman ylit.
ze murheellinen Isä ja Aitt! ajattele myös
sitä, että sinä wijmeisnä päiwänä saat jällens
kuollees. Koffa Abraham kuoli, mjnhän
koottm kansans tygs. Luom. K. 25: 8.
Dawid lohdutti itsiansä sillä, että hänen pitj
Menemän lapsensa tygö, 2. Sam. 12: 23.
Lazarus tuli kohta Abrahamin helmaan, Ab'
distettu levusnlem, sanoi muiliain tapsistansa:
Baruch, minä olen andgnut tei-
dän mennä itkulla jg murheella; mutta
Jumala on andanut teidän minulle jäl-
lens ilolla jariemulla ijattkaicrisesti« Mi-
tä ilo oli se, koffa Jacob sen ajatunsansa ka>
donneen pojan jällens sai? Jumalan Hengi
sanoo: Luom. Kirj. 46: 29. tzosta hän sai
nähdä hänen, halais han hanoäkaulasta
iL rtki hetken aikaa hänen kantajansa.
Sentchden tydy lastes kuolemaan, ja lohduta

itM
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, ~, että wihdoin taas ybteen tulian
IGsuen istuimen ete«n ja me jaamme suu°
rella Uolla riemun ja woiton wirttä weisata.

SAe kuin sinä tälnän lukenut olet, teerukouxes lasteS ja perhees kansia.
Weisa sitte Wirsi N:o i«i.

Uuden Wuoden-Päiwanä.
Weisa ensin Wirsi N:o 129.

lapsi! ota ajasta waari. Tä<
num neuwon anda Huoneen opettaja
Snrach. 4:23. Sana, ota rvaari:

merkitze täsä nijnpaljo, kuin käytä aika oikein,
eli Pawalin neuwon Mm, hangitkaar
aikanansa, eli kosta meillä aika on, nijn teh.
kämme jokaiselle hywää Gal. 6: iQ. josta
meidän waari ottaman vita , on aika, joka
kaickia kalliita kiwiä kallijmbi on. Jos pata'
nalda Senecalda kysytän, mikä aika on swas«
taa hän: se on yxi silmän rapäns. Se on
myös silmän räpäys, tosin wähembi kuin
silmän räpäys, kuin me elämme. Tästä ly-
hyestä ajasta, kuin me elämme, pitä meidän
waari ottaman ej pahuuteen käyttain; waan
hywyteen, nijnkauwan kuin ihminen elää,
on hänellä aika paranda ihonsa; mutta kuo-
leman jälken ej aikaa enä oleckan; waan ijan-
kaickisnus. PsrMn ajateldawa on se, mlta

G 5 Wapah-
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Wapahtaja mumqiy sanoi ludalalsillc ?a
heehiko aikaansa ej tuta tahtonee., ,a uan
ajan kuhni Hän heidän ajaxenfa: jos'sinä-
kin tiedäisit, nijns. ajatlelisie tosin tällä
sinun ajallas mitä sinun ranhaas sopis.
Luc. 19: 42. Ettet he tasta ajasta waaria
ottaneet, ajasa, ej itziänsä parandaa tahton»
ncet, eikä Jumalan armoa wastan ottaa,
sentähdsn piti toinen aika kohlaman beitä,
jona wihollisten piti fkanyaman heitä j<tz
ymhärlnspljrittäman deitä, ja ahdista»«nan joka wlmalda. Nain tekee se hpwä
Jumala, ettem me Armon ajasta waaria oth
andaa Hän wihan ajan eli ijankaikkisuden

Nijnkauwan kuin wiela sanotan: ta
näpgttä, nijn kauwain Armon owi awoi sei»soo; mutta koffa tämä aika on ohitze. nijn sul»
jetan ArMon owi, silloin ne tyhmät neitzeet
knlla huutawat: H,OR.ra awaa meille; ja
Han wastaa ja sanoo heille: en mma
Mä tunne, tzusta te olette, Luc. 13: 25,
Sentähden-, rakas lapsi! ota ajasta waari,
jss elä nijn aiasa, ettet sinä katmsi ijankaicti-
sudesa, pidä Jumala filmäis edesa ja
dämmesäs, m karta, ettes mihingan
syndijn mielisty. Rukoile Geu>
rakunnan kanssa: Annlmmuttwiriästsßaick
wirkan tpöt tääll' tehdä. Suo elaa si-
piäsi Ia onm kaikw nähdä; O! HM-m lain, Ktr asian toimitan, Juur

tol-
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tom. mn, sinua tllttMHltan.
Te .um smun tulee ja sinä taidat tehdä,
jata lc tekematä tuin sinun ej tehdä tule, nijn
sinä ajan oikein käytät ja sijta waarin otat.
Se tämän paiwan päällä ymbarins leikattu
lapsi lEsus duuta talckein wqö: Rackat
lapset! ottakaat ajasta waari, älräät sim
tnrhudejn ohitze mennä andako, Niinkuin tee
kuulette, kuinga ininä en tahtonut ohitzenipäästä kahderatta pälwää/ etten! minä silloinylnsärins leikattu; nM.kuin sijtä edespäin
kuulla saadan.

Mvangelmml Luc. 2: v. 21.

/Kijhen aikaan kosta kahdemn pai-
waa kulunut oli, että lapsi piti

ymbarins leikattaman :c.
Tämä anda meille tilan tutkistella:

JymalaUekelpawagajan kHpttämlM
losa me

i« (ytamme Waarin iye afasia.
2. RmnZa st Hlkein käytetään.

Mttstmmäinen Osa.
pätwänä, ja ej seitzemände«nä,MyhdexändenäpäiwänälElus ym«

härins
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bärins lctkattijn. Mxi niini Innm! n
Pybä Isänsä oli sen nijn säätänyt, 'Hi
poika lapset kahdexandenH pmwanä li-
hansa eunahasa piti ymbarws
man. Jumala ei sitä tahtonut, että se en.
nemmin tapahtunut olis, että lapsi sen klwun
kärsiä tainnut olis, kuin ymbarlns leltauxcn
myötä oli, ettei se kuollut olisin edemmä ei
tahtonut Inmalawijwytellä, osottaxensa, että
ye ymbärins leikattin, ei niin suuresti teko svn»
deinsl tähden, joitahe olit tehneet; ivaanpa»
remmin perismmin tähden, jonga be äitinsä
kohdusta myötäns toit. Se hengellinen
bärins leickaus eli uudistus alkaa tosin täällä;
mutta ei päätetä ennenkuin ylösnousemisesa
elämään. Kuusi päiwä merkihewät tätä elä«
luätä, joka on taynäns työtä ia tuffa: josa
synnin ei pidä ballitzeman meitä, waickase
aina lijcku meisä pahain himoin sytyttämisen
kautta, se seihemäspäiwä on lepopäiwä hau-
dasa, jona syndi meisä ei enä waikuttaa taida.
Se kahdexas päiwä on ylösnousemisen päiwä,
jona me katomattomudesa puetetaan, senkat'
täiseenruumisten, josa syndi ej enää asu. Kal>
derannesta päiwästä piti wisu waari otetta,
man. nijn että Sabbathmakm ibmiset
vmbarmg leitattijn. loh. 7:22. Kuiten.
gin jos lapsi sairas oli, nijn kuoleman waa-
ran täydentämä Sacmmenti ludalaisilda toi<
ften päiwään ylöslykättin. Oikiasta, ajasta

M



jo oli kabreMs päiwä, on lEsuxen Äiti wi.
sun waattn ottanut jalapsens ymbarins leikata
anoanut.

OikiatChristityt, ei mabda yhtakan aikaa
unhodta: ei parannuren ei se ole kah.
dexas päiwa; LVaatttänapätta/jostee kuu-
lette hänen äänensä, mjnälkäät paadut-
tako sydändänne. Psal. 95:8. Tämä oika
kulutan Pawalilda ajapi unesta nosta.Rom. 13: li. nimittäin synnin unesta, tätä
parannuxen alkaa ej unhohtaneet Nimwitat;
waan otit fijtä waarin. lon. 3: tästä ajasta
sanoi vri lumalata pelkäwä mies: tänapänä
tahdon ininä paranda itzeni, huomena tehköu
Jumalakansiani/ mitä Hänelle kelpaa. Chris-
titty, ei mahda ohitzensa mennä saldia aikaa
hywaätehdä ja lähimmäisellens lanpiutta osot-
ta. Gal. 6: io. Ei hän saa sanoa:kahdexan- ,

dena päiwänä tahdon minä auttaa lähimmäis.tänt, elt sitten kuin minä ensin olen saanut
kokoon nijn ja niin paljo, kosta minun aittani
ja arckuni owat täynnänsä, sitte minä waiwai-
sille jotain andaatahdon: ei nijn; waan hänenpitä sen köyhän lesken kansia andaman taxiropoansa. Marc. 12:42. sinullapaiio
on, nijn anna runsaaM jos sumlla wä-
hä on, nijn anna sijtä wähästämielellä. Tob. 4: 9. Jos köyhä tulee juma-
lisen Christityn tygö ja auoo apua, ei hän suin.
gan sano? tule toiste, ei minulla, nytt ole alkaa;

ei
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ei hän tyköänsä hända pois nja, c r , »lH
estele ihiänsä, että hän on rualla, ei ban ole
kotona; hän taita toisna paiwänä tulla tet
nijn; wnan nijn pian kuin se köyhä ilmoitta
ihensä, ajattelee hän kohta? ei hau onnen huo»
umsta eli tapaturmasta tullut ole, Jumala on
hänen tyköni lähettänyt, koettelemaan minua/
jos minä, hywäa tehoani, tahdon aiasta ot-
taa waarim Lazarus ei onnen huomasta
maannut rickaan miehen owen edesä? waon
Jumalan afttuxen jälkeen; että rictaalla olis
tila ollut tehdä hywää. Lue Sananlaffu Kirj.
22:2. Oiklat Christityt ei mahda imhohta
aikaa rukoilla; rj sanoa: nntt ei ole aikaa ru>
koilla, minulla on jotain erinomaista tehta»
wänä; waan meidän wlec rukoilla
ta. 1. Tbcss. 5:17. Ei mahda kukan unhoh.
ta kädftmisen aikaa: lumalau lapset ei taida
siltä olla wapaat; sillä jokMclla heidänkin
paiwallänsä on watwansa josurunsa.Math.
O: Z4> Ia wihdoin en me saa unhohtn kuo»
lemau hetke, josta Dawid puhuu. Psalm. zi:
t6. MlttuNaikani on sinun SeN
muistaa 14:5. hänellä on määrätty
aika> hänenRllukautens luku on sinun ty-
könas, jinä olet määrän asettanut hänett
eteensä, jota ei hän taida käydä phye.
Luowu hänestä, että han sais lewntäi
nijn kau-wan, tuin hänen aitansa tulee,
jchta hän kootta 'minkmn palkollinen:

nijn
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nsin oattafti, kilin Inmalan lapset ikäwölhe>wät sijnä että he halulla usein
wcisawat N:o 389: v. 7. I«"r mielelläni
kuolla Ia tahdon tygos tulla :c. nijn wa-
hän mailman lapset sitä ajattelemat; silla he
luulewat, että heidän huoneensa pitä ljan«
kaikisestt pysymän. Psal m 49: 12. Ihmi»
siä onAytty, joilla ei ole ollut aikfta mennä
Knckoon/ ej aikaarukoilla, eikä mennä HER'ran Ehtoliselle; kuitengin täntynec/l otta itzel.
lens ajaan kuolla. Jos he sijs kuollet owat
autuallisesti eli ei, sijtä HERra duomitkan,
jonga halduun tämä duomio annettu on.

Toinen Osa.
päiwäna. kosta lapsi Mi

ymbärins Kikattaman, annettin sille
nimi. Kahdexas päiwä oli lEsurelle kijras
päiwä; sillä minkä kiwun ymbärins leickaus
myötänsä toi, luetaan Luomis Kir> 34. että
Jacobin po,aat Simeon ja Lewi tnpoitSiche»
min asuwaisel, kosta heillä kolmantena päiwä»
nä oli kipu ymbärins leikauresta. Jos 5 - lue>
tan, ettei zlsraelm lapset tcmMeet matkusta,
koffa he ymbärins leikatti»; waan olit alal.
lansa siihen asti kuw be paranit. Senkaltais-
ta kipua on myös lEsus karsia täytynyt: Ei
Hän suingan tarwinnut tämän Lain ala jt»
ziäns anda; sillä Hän oli synnitöin.
oli pyhä, wiatoin, saastatom, synnetsis-
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tä eroitettu. Ebr. 7: 26. Mutta h.
den Hän ymbärins leikattin, että iki»sa olnanLakinsa täyttänyt olis. Se on ylistet.
täpä, kosta Waldamtehet the sen Lain pitä<
wat, jonga he andawat, jonaakautta he La-
kins alammaisillensa kewiäxi ja otollisen teke»
wät. Maakunnan menestys seiso sijnä, että
alautmaisetkuulewat Esiwaldaansa jaEsiwal»
da seuraa Lakia. Christus andoi itzensä Lain
ala, että Hän meitä, jotkaLain alla olimme, lu.
nastais. Pmbärins lcictauxcllans alkoi Hän
meidän lunastuxemme. Jumalan wanhurs«
taus waadei werta, ettet ihmisen huckuman
pitänyt olisi. lEsus andoi nytt täsä käsira»
han, ja sido: itzensä täydelliseen maxoon, kos<
ka Hänen kärsimän piti. Pmbärins lcickau<
.x«m aika ej lEsurelda unhohtettu. Waicra
ruumillinen vmbarins leickaus ei enä lneihin
sowi; sillä jos te annatte teitänne vmva-
rins leikata, mjnej oleLhnsius teille hpo
dyllmen. Gal. 5: 2. miu en me kuitenkansaa unhohta sitä hengellisiä ymbärins leickaus.
ta. Se ruumilltuen piti ludalaisilda tapah»
tulnan, kabdemndena päiwäna; mutta sen
hcnqellisen pitä tapahtuman Me
olemma liha, ja lihasa asuu synnin ruumis.
Työlästi ruumilla nijn mondajäsendä on, kuin
syndi meisä moninaiset himot waikutta. Jos
me Jumalan waldakundaa periä tahdomme,
nijn pitä meidän ristijnnaulihelnan lihamme

haluin,
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h., r.nsa ja.Moinsakanssa. Tämän risttjN'
nau . kautta ei nahkaa ymbärins lei»
kata; waan sydän, eikä tapahdu ihmifildä;
waanlumalalda, ei ihmisten käsillä; waan
Jumalan sormella sen Pyhän Hengen. Ta«
mä hengellinen Pmbärinsleickaus seiso sijna,
että me hyljämme kaiken jumalattomuden
ja maallisen himon, ja elämme siwiästi, hurs.
kaasti ja Jumalisesti täsä maailmasa. Iu«Valaiset, jos lapsi heicko oli, sen ruumilltsenmnbärins leickauxen rohkenit edemma lykätä;
mutta Christityt , sen hengellisen ymbärins
leickauxen kansia ei sitä tehdä saa; wcmn senpitä tapahtuman, koffa wielä sanotan: ta«
napatta. Jos Juvalaisten lapset kuolit en.
nen ymbärins leickausta, ei taittu heitä duo»
mitä, sen puolesta, että ilman heidän syytän»sa tämä Sacramenti heilda estyi; mutta jos
Christityt ilman hengellistäPmbärins leickaus»
ta kuolewat, nijn heidän autudensa on hukanteillä. lEsus heikosa lapsudesansa Ymva.rms leikattin; ala sinä, rakas Chrtstitty!
hengellisen ylnbärins leickaures kansia lyctaa
wanhuuteen asti; ivaan yuorudesta kohta ru,
via ymbärins leickamaan sinun sydämmes
halu!. Sen turmelduneen luonnon
joka päiwä ulos nousemat uudet himot, sen.tähden koe jokapäiwa mjta tukahutta. Muus-
ta tätä uutta wuotta, lacta pabudesta; älä
edemnlä wusden päälle säästä käandymistäs.

H Tällä
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Tällä wuodella myös on, ellei mailma .unen
huku, 365 päiwää; mutta se on
jos sinä kahoexandeen pätwään elää taidat;
sillä ihminen ei tiedä aikaansa. Saarna
Kirj.9: 12. Ehtoolla jo toisin olla mitä, kuin
Aamulla olikan. Walitze yxi päiwä, hengellä
sexi ymbärins leicwuxexes; mutta kuka se pmwH
on i se on stpäiwä, jonasanotaan: tättäpänä.

Kahderandena päiwänZ annettin Juma-lan Pojalle se nimi lEsns, joka merkitse Wa»
pahtajaa; silla Hän oliMapadtarva katt'saans kaikista synneistänsä. Christitty otta
oikein ajasta waartn, jos hän joka päiwa it»zens Ymbärins lelctaa, ja aina tutkistelee sitä
suloista nimee lEsns. Me kuulimme edelli-
sesä osasa puhuttawan käändymisen ajas'
ta, alasta tehdä hywaä, rukouxen ajasta,
kärsimisen ja kuoleman ajasta. Christitty
ei saa tätä aika unhohta; waan Pawalin neu»
wosta waarin ottaa. Ebr. 12:15. Ottakaat
tvaari/ cttei joku Jumalan annosta pHis»
tulijt. Älä lyckää parannustas kuolema het-
keen asti; sillä hiljaineu parannus, harwoin
totinen on; muista aina, että kuolema.taw
din tullcsa, ei ole paljo aikaa ajatella wal»
misturesta autuuteen; sillä silloin on sinun
kyllä tekemistä ruumin tipuin kansia, nijn
ettet sinä kerkiä suuresti enää ajattelemaan
mitä sinun rauhaas sopi. Jos myös joku lew

däwa
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zM H autuvoen ajatus seisahdaiffin sinun mw
lecs, kumgas luulet sen kelpawan humalalle,
sen puolesta, että kuoleman pelko sen sinuloa
waatinut on. Pri opettaja muinain annot
opetuslapsillensa sen neuwon, että heidän, päi»
wää ennen sitä wijmeistä väiwää, piti tekemän
parannnxen; opetus lapset wastaisit, ettei he
tienneet, koffa se wijmemen päiwä oli: Opet.
taja sanoi heille: andakaat sijs joka paiwä olla
teidän parannus päiwänänne/ Waicka en me
sitä sanoa taida, että se mahdotoin on, tebdH
parannusta kuolema wuoteella, nijn täyty
meidän kmtengin sen tunnusta, että se ajwan
waarallinen on, lykätä parannustansa stjhen
hetkeen asti. Mikä! on se jokataita waatia
lulnalaa silloin vhtaMtiwaraa wastan otta«
maan ? Jumala on st joka waikutta paran-
nnxen; ilman Händä, tasä asiasa en me mi«
tään! wot. Joka Hänen, nijn monoa wuotta
takaperin, on ylönkatzouut, hän taita, koffa
tuska päälle tungee, jällens tulla ylön»
kaboturi. Tästä puhu Salomo, Sana«
laff. Kiri. 1: 24, 25, 26, 27, 28, 29.että miltä kuymtt teitä, ja tee estelit-te teitänne: minä kokotin ic. Niitten
esimerctia löytän monda, jotka säästäneet owatparannurensa kuolerna hetkeen; mutta ilman
parannusta kuolleet. Jos sinun kansias sil«lom nijn käy, tuin monen muun kausia, joil<
la wijmmeisina aikoina ei muuta mielesä ole,

H 2 kuin
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kuin ne asiat, joita he elaisänsa ja terwm.> ol'
lesansa rakastaneet owat, niinkuin raha, ta.
wara, hekuma, maalliset hnwirurer ja mut.
ta senkaltaisia. PhdM jumalattomasta ih.
misestä Romisa sanotan: että hän oli perkelen
kansia lijton telmrt, ja muitten seasa myös
ftn ihellens pidättänyt oli, että perkeleen pitt
kolme päiwää ennen kuolemata sen hänelle il-
moittaman: perkele piti lupcmrensa ilmoitti
hänelle myös kuolema hetken. Mies kuhni
Papit tnkönsä, ilmoitti heille sielunsa waa°
ran, rukoili neuwoo ja apua. Mitä tapah-
tui i kosta he kaikella tvireydellä koit wetää
handa perkeleen kidasta, langets hänen pääl-
lensä nijn rastas uni, josta hän ei lyctämi-
sellä, eikä millän muulla tawalla taittu herä-
tetraa; jos häpiällistä asioita ja maailman
hekumasta pubutttn, heräis hän kohta; mut-
ta jos parannuresta ja sielun tilasta puhutti»,
nuckui hän sikiästi sijhes, että hän onnettomasa
tilasa kuoli. Tälnä on tehdä syndrä Armon
päglle ja armottomudella kostetuxi tulla; tä-
mä on säästä parannusta kuolema hetkeen asti
ja silloin ilman parannusta kuolla ijankaic.
kisella kuolemalla. On sijs se juuri waaral-
linen säästä parannustakuolemaan asti; tussin
yhdelle tuhannen sesa, se menestynyt on, syn-
dinen kuolema hetkesa unhobta itzens ja rau-
hansa, kosta hän eläisans Jumalan unhonh-
tanut on. Syystä senkaldainen syndinen wer-

ratan
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ra r".° mehun vetoon, joka wiherjäisella mjtulla
i , eikä sijtä luopua tahdo, ennenkuin

lMWnnes koirainsa kanssa saarta hänen, ja
silloin on se myöhas; metzämies ambuu hä-nen hengettömän ja koirat raatelewat hänen;
nijn on asiat syndisen kanssa, joka jumalatto-
mutta ei ennen hyljätä tahdo, kuin kuolema
ja helwetin werikoirat lahestywat, silloin on
jo aika tarkimmallänsa. Ajattele tätä rakas
Christitty! älä säästä parannuftas; waanteese aikaisin, nijn sinun hywin käy.

Mitä tulee aikaan, tehdä hywää ja aut-
taa waiwaisia, nijn ei sitäkän faa anda tur.
haan ohihensa mennä. Se päiwä olkon huckapäiwä, jona en me hywää tee ja köyhälle jo.
tain anna. Meidän pitää etzimän tilaa tehdähywää tarwihewalle, ihastuman sen ylihe, et<
ta meillä tila on; nijn keki Dawid, hän kysm,
jos joku oli jäänytSalllin huoneesta, jolle hänlaupiuden tehdä tainnut olis,' nijn oliMepbi.
boseth Jonathanin poika, joka joka päiwä saihänen pöydaldänsä letpää syödä. 2.5am.k.9:
7. Mutta tätä wastan se tyly Nabali, ei tah-
tsnut ottaa ajaastawaaria,tehdäxensa hywää;
nijnkuin myös rikas mies; jaPappi ynnä Le»
witan kanssa, jotka sen weresänsä Makawan
puoli kuolleen miehen ohitze käwit. Ehristi-tyn pitä myös rukouxen ajaasta waari otta-man. Sentähden on vxi lumalata rakasta»wa sielu sanonut: ennen minä tahdon vaiwän

H 3 nal-
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nälkää kärsis, kuin unhohta rukouren,
minä tahdon ennen jättää hengen: tuin ruiou,
M; sillä hengi ilman rukousta, ei ole joku
hengi. Senkaltaisiin Imnalatapelkäwäifijn
sieluin, löytän monet esimerkit, jotka aamul-
la, yhtä hetkee ennen muuta perhettä, ylös-
nosneet owat, sen puolesta, että he estetöina
Aamu rukourensa toimittaa tainneet olisit.Aikaa kuulla Jumalan sanaa jaChristillisvde.
sä neuwoturi tulla, yxt Jumalan lapsi ei saa
anda ohitzensa mennä, hän ihastu pyhä ° päi.
tvän tullesa. kijttä sndämmestänsä Jumala-
la, joka lumalisuden harloituxijn hänelle a«
jaan suopi. Oikia Christittl) ei suingan sano:
ei minulla tanapana aikaa ole Kirckoon men»
nä, knllä minä menen tasta wijkon takaa;
»vaan hän ajattelee: nytt taita Jumala lij.
tutta minun sydammeni, tanapana taitaan
jotain minulle ylösrakennureri saarnatta, se
on tietamätöin, jos minä wijkon takaa enää
elän. Salomo tosin. Päämaja Kirj. 3:1.sanoo: kaikilla on määrätty aika; mutta
Vhtä hywin Christitty työnsä ajaasta nijn pa«
lion murta, että hän sillä wälillä rukoilee ja
HENran sanaa tutkistelee; Kirkon käymistä
<i ensingan jätä.

Christitty ottaa myös mielellänsä wastan
kärsimisen ajan; sillä han tietä sen, että mjl-
l< jotka lumalata rakastarvat, kaicki
kappaleet?nnä parhaaxt käändywät, ja

että
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tunman werta, kuin meille ilmoitetan.
Mm. 8: 28.18. la, että meidän wal-
wamme, joka ajallinen jakewiä on, saat-
ta meille yankaicVisen ja määrättömän
kunnian, me »ottaen näkywäisiä tayo;
waan näkpmattsmiä. 2 Cor. 4: 17, 18.
Jos kuoleman HM lähestyy, nijn Christitw
walmis on sanomaan: nyttsinä
lasiet palrvelias rauhaan menemään
Luc. 2: 29.

Se olistoiwottettapa, että jokainen Chris-
titty sen, mitä nytt ajacm oikiasta käyttami.
iestä ja waarin ottamisesta sanottu on, itzetyösa täyttais ja harjotais, nijn että kaickein
torwisa nämät Pawalin sanat. 2. Cor. 6: 2.
aina sois: tayo nytt on otollinen aika,
kayz nytt on autuden päiwä', achl! etm
raM wtsustt waellais, et mjnkultt tyh-
mät ; waan nijnkmn wijsat. Eph. 5:15.Ach! josta kaicki tahdoifit ajatella, kuinga
huikendelewa meidän elämämme on, kuinga
pian meidän elämämme nuora, wastoin kaic»
kea toiwoo katkaista taitaan, ja että tätä ly-
hyttä elämää/ seura loppumatoin ijankaicki<suus; waan lmrwat tätä ajattelemat. Mut»
ta perkele tietää hänellänsä wähän aikaa
«lewan. Ilmest. K. 12: 12. sentahdenhän
enimmän osan, fijhen saattanut että he
ludglaisten kansia, ei ehiko aikaans tunne.

H 4 Aika
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Aua annetaan ohitze inenna, ilman
nusta, ilman ymbärins leickausta /a lumali.snden harjoituria. Moni Christitty sanoo: kyllä
aikaa on, kusa heidän pidäis ajatteleman,
ettei silmän rapäystan heidän wallasansa sevso, ja että he sitä edesmennyttä aikaa eipä.
lautta taida. Joka sijs nytt sydammesans
on woitettu Ma, että hän aian wäarin käyt.
tänyt on, että hän pyhäpäiwän on turmel-
lut, ei sitä nijn wiettänvt knin piti, ei lu°
malatansa oikein palwellut; waan silloin
Nljnkuin muunainfiin lihaansa ja wertansamtelittänyt; aika on hänelle silloin ollut pit«
kä, ellei hän sitä irstaisten seurasa kuluttaa
saanut ole. Pyhä pätwät owat olleet häuel.
le ikäwat päiwät, ja sentähden moda kertaa
sanonut on: joEanämatpyhät pian loppuisit!
yxi senkaltainen itmiinen katukoon sydammes.
tänsa tätä, langetkon lEsnxen jalkain jo l.
reen, joka ajaasta ahkeran wnarin otti, japyy«
täkön edespäin palkita, mitä tähän asti ta>
taisin jäänyt on, sanokan Petarin kansia: i.
Petar. 4:3< sijnä on, että me edes
menneen ajan elämästä kulutimme paka»
nain mielen jalken, waeldaisamme lrsial-sudesa, himoisa, luopumisesi,, plonsvs-
Mlsesa, ylsnjuomisesa. Nijn usein kuin liet»
ti kulunut on, ja sinä kuulet kellon lyöwan,
nijn sano: HERra minun Jumalani! jo taas
hetki ohitze meni/ jonga edestä minun tili te.

keman
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Mu. Joka nain käyttää itzens, hän

tozill ajai'm autuaan ijankaickisuteen sisälle
käy. Patöxeri huokatkamme: Sun tah-
tos jälten rauhas, Ann aitam kulua,
Ia paalles usios rvahrvas f Anu'
dan seisoa, Toirvos rackaudes, V
Msu armos lamaa, palrvelem sua
aina. Täall ja sitt autudes!

Pidä sitte ruckouxes ja weisa Wirsi N:o iz i.

Lahimmaisna Sunnuntaina Uudesta
Wuodesta.

- Weisa ensin Wirsi Vso 15.
ja soweliat maalauxet eiolepois-

kieltyt; wanpareminhyödyttäwäisetjcl
tarpeelliset, ei taita estää

Maalaria maalamastalumalaa,nijnkuin Hänscmasans itzens ilmoittanut on, nimittäin:'l?a
Jumala wanbaikaisen muodosa, josa, Da-
niel Hänen näki. Dan. 7:9- JumalanPoika,se toinen persona, päälle-otetusa ihmisen luon-nosa; ja Pyhä Hengi kyhkyisen hahmosa; kos,
ka tämä ainoastäns ilman taikausta ja Epä-ju»
malmi palwelusta tapahtu, ettei tainkaltaista
kuwia palwella; waan ainoastäns Kir-koisa ja
koto huoneisa, mnistutuxena pidetään stjhew,
että senkaltaiset näöt ja UMoituret, pyhille
Isille, meille tiedM sijtäKolminaisudesta, jo-
ka Jumalan olemisesa on, tapahtuneet owat.
Sentähden kosta Pawali.Rom. wN'

lit>
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littaa, että heowat katomattomalt
malan kunnian mnuttaneet ka> .sm
ihmisen ja lindmn ja neljä jalkaisten ja
matelewaisten tuwan muotoisext; nijn
ei H.W suingan nuhtele heitä sen syyn tähden,
että heillä senkaltaiset kuwat olit; waan sensyyn tähden, että he näitä kuwm palwelit,
sen kunnian heille osotit, tuin yxin lumalalls
tuli, jaturwansa näitten päattezpanit, jäsen
oikian eläwän, Taiwaan ja Maan Luojan ja
Herran peräti unhohtit. Tämän ylitze-wa-
littaa iu)tt Pawali edestuoduisa sanoisa.
Sunnuntaipmwänen pyhä Ewangeliumi aset-
taa meidän eteemme selkiästi sen, kuinga sol»
me personata lumaluden olemtsesa on.

MvanZelmttu, Matth. 3; v. 13.
hilloin tuli lEsus Galileastalorda-

nijn lohannexen tygö kastettaan.
HERran mmcst,. me nytt vlösluetusta

Evangeliumista tutkistella tahdomme:
pyhänRHlmmsslsudeu kuwaa jamaae

lausta.
1. Poikaa Mjttsta lordanisa stift-

rvaa.
2.pyhää Henge, mjttkwn kphkyistä

alastulewaa
3. IKä Taiwagsta huutawaa.

En-



Mnsiwmäinen Vsa.
maalauxesa eli kuwasa saalnme ine en-

sin nähdä pojan lEsuxen Jordanisi! sei«sowan. Silloin:u!l IlLsus GalileastaJordamjn tygö, kasienaahaneldä. Että lEsus nytt zo oli 30. wuo>
tinen, tahdot Hän julkisesti opetus ja saarna
wirkansa alkaa. WanhasaTestamentisa, pi-
ti ylimmäiset Papit ennen wedellä pestälnan,
kuin he Papilliseen wirkaansa astuit: Christus
Uuden Testamentin ainoa Alimmainen Pap.
pi, tulee lohannexen tygo kastettaa, ennen
kuin Hau wirkacmsa astua tahdoi. lobannestosin alusa ei tahtonut kastaa ICsusta; sillähän luki ihens mahdottomaxi sitä tekemään:
Minä tarwiyen sinulda kastettaa ja sinHtulet minun tygsm, sanoohan : knitengin
kosta lEsus kasti ja sanoi: nytt: sal«lei Hän Hauen. Waicka lEsus oli 30. wuo-
tinen, kosta Hau kastettin, ei sijta kultengan
sitä päättä saa, että meillä wapaus on, las-
ten Kasteen kanssa saasta samaan Man asti,
kuiu Christurella oli, kosta Hän kastettiin; Ala nijnkuin st sopiluatoin on päättä, Abra-
hamista, joka ei ennen tullut ymbärins leika-
tun, kuin ikänsä 99. wuotena; että Wcm°
hasa Testamentisa kaicki poikalapset, ei olis
pitänyt ennen ymbärins Kikattaman, kuin de
jamaan ikään tulit; kusa kmtengm Jumala

kas-

123sunnuntainaUudesta vvuobesta.
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kasti, että lapset kabdexanttna piti
ymbarins leikattaman; Aiwan nijn :i ,'owi
päättä, waicka Lhristusta ei ennen kastettu,
kuin zo. wuotisena, nijn ei mnitakan lapsia
tarwita kastaa, ennenkuin he sille ijälle tul<
leet owat; waan meidän tulee totella Christu-
xen käffyä: saldikaat lasten tulla minun
tpgom, ja älkäät kieldäko heitä; silla
senkaltaisten on Jumalan rvaldawnda.
Marc. io: 14. ja semahden lasten Kasteen
kanssa pitä meidän riendäman ; ettei he tätä
autudens wälikappalettapaitzi jäisi, jokaaiwan
tarpellinen on; sillä ellei joku wasta uu-
desta synny, ei hän taida Jumalan
waldarundaa nähdä, ja ellei joku An-ny wedestä ja hengestä, eihän taida Ju-
malan waldakundaan sisälle tulla- Job.
3>: 3, 5.Hän kohta ylös wedestä; sillä ei Hän
tarwinnut opetuxia ja neuwoja, joita lohawnes muille, kuin kastettin, tottunut oli anda»
maan: ja kosta lEsus oli astunut wedestä;
kayo taiwaat aukenit Hänelle. Ei koko
taiwas; waan se osa miwaasta, jokalEsuxen
peitti; nijn ettei tämä aukeneminen tapahtu-
nut lohannexen eli kansan Me, joka suure-sa paljoudesa läsnä oli; waan ainoastans
lEsuxen ylitze, kuitengin nijn, että Johannes
ja kaicki kansa sen näit. Ia kosta taiwas
aukeni; nijn se kolmas Persona lumaludesa,

Pyhä



Pv>a liengl, kyhknisenl muodosa tuli Hänenpäällensä, josta edespäin kuullaan/ kosta me

Toisesi; Osasa.
tutkistelemme Pyhää Hengee, nijnkuin kyh<

alastulewaa. Tämä kyhkyinen,
jonga Johannes ja kansa näki alastulewan,
ei ollut joku luonnollinen kyhkyinen, ei myös
paljas ulkonaisen kyhkyisen hahmo; waan yxi
silloin walmistettu kyhkyisen ruumis ja meno,
(nijnkuin Jumalan Poika Patriarchain aika»
na, jaEngelit usiasti näkywäiset ruumit päal-
lens puit) osottaxensanyttjo läheswwän Ewan«
geliumin saarnan jaSeurakunnan lewiämisen.
Että Pyhä.hengi ei ilmestynyt jongun raate-
lewaisen linnun, kotkan eli haukan muodosa;
waan kyhknisen muodosa, sen kautta ttettawa°
xi tehdän se, että hänellä on oikia kyhkyisen
luondo. Sillä nijnkuin yxi kyhkyinen rakas-
taa toista, nijn Pyhä hengi on rackauden tuli,
jonaaHän ihmisten sydämmijn sytyttää. Ku-sa Pyhä Hengi asuu, siellä on sula rackaus.
Kyhkyinen on hiljainen; Pyhä Hengi myös.
Kyhkyinen on puhdas; Pyhä Hengi samalla
muotoo; sillä Hän puhdistaa meitä Sanan ja
Sacramentein kautta kaikista synneistä ja Hä«nen halunsa on asua yhdesä, Häneldä puhdis.
tetusa sydämmest. Kyhkyinen on hedelmäl°linen;

125M'ä st nmlmainaUudestaN)uodesta.
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linen; Pyba Hengi on se, joka meitä lw-oisatöisä hedelmällisexi tekee. Kyhkyiset e» karsipahaa hajua; Pyhä Hengi pakenee sitä sielua,
joka ehdollisisa synneifa itzeenjK kaärittele, kyl>
kyisen 'lnuodosa on Pyhä Hengi itzensa illnoit»
tanut, mmstuttaxensa mcidan welwollisuut-
tamme meille; kuinga myös meillä kyhkyisen
luondo oleman pitää, jos inuutoinPyha Hen°qi nieisa asna taita. Meidän tulee Christuxenneuwon jälkeen luopua kaikesta petoxesta, ol-
la taitarpat mjnkuin karmeet, ja wagat
mjnkmtt kyhkvistt. Mach. Iv: 16. Niin-
kuin kyhkyinen aina huokaele, ja Pyhä Hen-
gi rukoilee hywaä ineidan puolestamine, sano-mattomilla huokaurilla; nijn pitää nlyös
uuidan aina hartaasti lmokaman Jumalan,
tygö ja/ukoilemau: O Pyhä tuleenytttänn, tValisiaman meidän sydäln-
mitam, Uskoon ja taitoon, Ia ymmär-
ri?xeen myss sanan, lHahwa-na pitamyxeen.

Rolmas Oft.
nijn tntkistellan sitä taiwaasta

huutawaa Isaa. Tämä on se minun
rakas poikani, johongaminä mieliMin.Tanlä ääni, joka Christuxen Kasteesa kuului,
oli tosin Majestetilllneu, nijnkuin myös se,
jonga lEsus kuuli, kosta Han wuorella kir-
kastett'n. Tata aända ei suingan Engelit äan°

danet;
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dän.l; waan se oli Isan Jumalan oma Zäni,
jota selkeillä sanoilla tapahtui: tämä on mi-
nun rakas poikani. loisa sanoisa. ensin
edespcmnaan Lhristuxen lumalus, että Hänon totinen Jumala. Se joka on totisen ihmi'sen potka, Hän on myös totinen ihminen.Isa jakaa olendonja lapsille, nijn on myös
Isa Jumala ijankaickisudesta Pojallensa IE»suxelleChristuxelle jakanutlumaludensa olen-non; nijn että meidän tulee ustoa jatunnustase, että Hän on totinen Jumala, niinkuinIsä.km; sillä Hän on Jumalan ijankaickinen, olen»
nollineu ja ainoa Poika. Sitälikin edespan.
nan Christuxen persona, kuinqa Hän perso,
nalli/esti eroitettu on Isästä; sillä Isä, joka
täsä huuta on eri Persona; ja Poika, josta
Isa puhuu, ja julkisesti kuulioitten edesä rae.kaimmaxi Pojaxensa tunnustaa; on myös eri
Persona. Wihdoin edespannan myös Chris-turenwirka, johon Hän nytt wihittin: zo-honga mmä mlellstxin. Niinkuin tahdoislulnala sanoa: se on minulle ijankaickisudesta
kelwannut, armahtaa ihmistä ja händä jhnneis.
tänsä lunastaa. Tätä minun neuwooni, ha«
luani ja päätöstäni, on tämä minun rakasPoikani täyttäwg. Hän on se, joka langen.
neen ihmisen sukukunnan lunastaman pitä, ole.man wälimiehcn, Minun jaIbmisen wälillä;
Hänen kauttansa ihmisen sukukunda minullekelpawa.on; sillä tämä on Minun rakas

Kat-



LähimmZisnä sunnumainaUude U. uodesta.128

Katzos nain me nytt, nijnkuin kuw». uxe.sa, olemma katzellct sitä pyhää Kolme-yh.
teyttä. Me olemme kahetteet Isaa Jumalala,
joka ottaa meitä lapsixensa, ja meille Taiwaan
ijankaickisexi perinnöxijaomaisudexi lahjoittaa.
Me olemlne kuullet Jumalan Pojasta/ joka
meidän tähtemme kastettiin; että Hän meidän
Kasteemme pyhittänyt olis, meitä puhdistais
ja wanhurffandella puetais. Me olemme
myös nähneet Pyhän Hengen, joka nijnkuin
Noachin Kyhkyinen, oikian öljy puun lehden,
Jumalan rauhan meille toimittaa, nijnkuin
meillä Uudesa Tesmmentija on suurembi walo
ja ylöswalaistus uston asioisa, Kun Isillä wan-
hasaTestamentisa, nijn on mvös se kolme-yh«-
teinen lulnala meille kunniallisemmalla ta-
walla itzensä ilmoittanut, kuin heille, wanhasa
Testamentisä; silla ei he kostan kuullet luma-
lan,nijn kuinlsän taiwaastapuhuwan,eikä ynnä
nähneet lEsufta, nijukuiuPoikaa,ftisowan lor-
danisa, ei myös nähneet'Pyhää Henge kyh-
kyisen muodosa alastulewan. Mutta me sen
näemme jokapäiwä, ja nijn usein kuin me tätä
Sunnuntai päiwastä pyhää Evangeliumita lu»
emme: ja nain kaicki Kolme Personata luma-
ludesi; meidän stllnäilnme eteen maalataan;
jonga tähden se olkia Christikunda tämän ilmes-
typen erinomaisesa kllnniasa pitänyt on, nijn-
kuin wastan sanomattoman todistuxen sijtä,
että yhdesa lumaludesa jasen olemisesa, Kol-
me itzestansä stisowaaPersonata on. Kas»
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Lasseen waikutusta ja suuttajokaerinomattain kolminainen ott/

Me tästä myös tulelnme tundemaan. Ensim»mmnen on Miwaan aukeneminen: ntjnkmtt
taiwas sen kastetui; lEsuxeN ytitze aukenf, nijn
aukenee se myös kaikille ihmisille/ jotka
tan; sillä silloin he wapaan tygökäymisinlsan
tygö saawat, ja wakuutta taitawat heitansH
sijta, että he ryöwärin kansia ristin päällä tai.
waalliseen Paradisijn sisälle käydä saawat.
Toinen hyödytys on, että Jumala ottaa mei«
tä lapsixensa ja meitä ijankaickisen elämän pe«
rillisixi tekee; sillä kaiLille kmn Hänen was-
tan otit l andoi Hän w<>lMan Juma-lan .lapMi tulla, ,<3tka ustowat HänenNimensä Malle. loh.i: 12. Kolmas hyö»
dytys on se, että me saamme Pyhän Hengem
Sillä Nijukuin Pyhä Hengi tuli nnkywäisellä
muoto lEfuxen ylitze Hänen Kasteesansa;
nijn tulee Hän myös näkymättömällä Muo-
toa, kaickein nijtten ylitze kuin kastetaan.
Ach! mikä woilna, waikutus ja hyödytys Kas«
teellä on i silla Meidän syndeimme tähden ott
wiwas suljettu; Pyhä Hengt meistä luopu<
nut ja me olimme wiban lapset; mutta Kas«
teen kautta, tämä suljettu taiwas meille

Hengi meille lahjoitettiin ja
lasten oikeus annettin; nijn että me olemme
Jumalan lapset ja perilliset ja lEsuxen
ChnstuxenKanssa perilliset ijantaickiseenjelH'

I mään«
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ttlään. Mutta tvaicka tästä nffon kappa! sm:
sijtä kolme-yhteseistä Jumalasta paljo saar»
natan ja opetetan; nijn kuitengin walitetta-
wasti Chnstittyin seasa nijn yxikertaisia lör°
tän, jotka ei tiedä, koffa heildä kl)svtän, was<
tata, kuka heidän luonut, lunastanut ja py«
hittänyt on; joita nuhdeldaman pitää Pawa«
lm sanoilla. Gal. z: i. Te hullut, kuka
teidän on wimmannt totuutta ustomas-
tai joiden silmäin eteen Chrijtus IlL-sus kirjoitettu oli, teidän seasanne ristin-
naulittu. Senkaltaiset mahtaisit ajatella,
että tieto on uskon äiti. antimet taiwaaseen ia
tie aututecn. Sillä wmä on ijankalckinen
elämä, että he sinun ainoan totisen Ju-
malan tundijtt ja zongas whetit
pcn Chrilturen. loh. l?: 3- Tätä wns>
tan, Te, joilla cl ainoastans oma tieto, sijtä
kolme-vhteisestä Jumalasta ole; mutta myös
niinkuin kastettmnChristittyin sepii, Christil-
liscsti elää koette, ette mahda pabafuaz M
tuffaa, ristiä ja wainoo, kuin teitä kohtaa,
jos Chrlstusta, wainot, ja alinomaiset karsi'
mistt kohtaisit, jokakuttengin oli pyhä, waw
hurffas ia ilnum sondia; tosin nijn pian kuin

kastettiin, täydyi Hänen satanan.tiu.
sauxia korwesa ulosseisoa; ni)n en me mahda
ibmetellä sitä kowaa, kuin meitä kohtaa; su.
lä me teemme synbiä joka päiwä Händä.was'
tan, engä muuta ansaitze kuin rangaistujen;

waan



Lählmmäisnä simnunraina Uudesta Vuodesta, 131
wacn lneidän pitä oleman kärsiwällistt, pi-
täm aina ihemme Jumalan meidän
me tygö, jonga lapsin meKasteen kautta tul.
leet olemma. Ia että tämä meidän Isäm.me aiwan hywin sen näkee, että risti meille
nsiastt paremmin autuderi sopij, kuin myötä,
käyminen ja hywät päiwät; sentähdenHänmeitä nijnkuin lapsiansa alati kurin alla pj.
tää. Se on kuitengin aina meidän lohdutu.
xemme, että itze kurin alla, olemme me wis.seytetyt sijtä, että meidän hnwä Isämmekaiken kärsimisemme wihdvin muuttawa onijankaickiseen iloon ia riemuun, ja etta'Tai«was kuolema hetkelläm aukenewa on, ja py.
hät Engelit sielumme Abrahamin helmaanwiewät.
Pidä. tämän jälkeenrukouxcs ja weisa Wirsi N:e 103.

Loppiais Paiwäna.
Weisa ensin Wirsi N:o 139.

Wszttä se tmckein korkein lahjoja lapsildan.
Htz sa tahtoo, sen meDawidin suusta kuu.

joka Psalm.76: 12, sanoo:wtewat lahjota pchattawalle. Dawldet täsä puhu omasta personastansa, ei sitäano, että hänen alimmaisensa, hänelle lah.jojaz-tuoneet olisit, nijn kuinitapa Idäisellämaalla oli, ja wieläj nytt tawallinen on,
ettei kukan ilman lahjoiaKuningansa eteen

I 2 tulla
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tulla rohkene. Tätä muistutusta ei tauvit<
tu; sillä Israelitaat lnuutoingin olit hänelle
mieluiset, tosin ii;e muukalaiset ja Pakanat
kaukaa toit hänelle lahjoja. 2.Sam. 8' Ei hän
ollut senkaltainen wäärä / ahnet. joka enäm-
min lahjoja, kuin oikeutta rakasti. Mose»
xen sanat olit hänelle tutttt: kirottu olkonse jotaottaa lahjoja - - ja taicri kansa sa-
notapAmen! han rukoile itze Psal. 26: 9,
10. Hltt temma »mnun sieluam pois syn<-
neisten kanssa - - jotka nnelellans lay/0'
ja ottawat. Waan hän puhuu täsa hen-
gellisistä lahjoista, joita heidän nijnkuin mie.
luiset ja pyhät uhrit Jumalalle kandaman
piti; Hänen nimenja kunniaa ja kiitosta.
Edellä käywäisistä sanoista on se nähtäwänä,
että Dawid hengellistä uhria tarkoittanut on,
rukousta jakiitosta. Mutta ei hän knitengcm
paljaaldansa tätä tarkoittanut; sillä hän tie.
ji ylön hywin, että hänen poikansa, joka hä.
uenkuolemansa jälken,piti rakendalnan HEN>ralle Templin, tarwitzi lahjoja; silla nijn.
kuin he sitä ennemmin olit walmijt Aaronin
aikana, waäräri Jumalan palwelwexi edes
tuomaan kultaiset korwa rengaansa, joista
Wasicka walettiju. 2.Mos. K. 32: 4. ja Ta.
bernatlin rakennuxeN m tarpeexi edestoit ran»
ne rengaita, korwa rengaila, sormuria ja sol»
kia. 2. Mos. 35: 22. nijn piti heidän mnös
nytthywan suopaisudensa osottaman, ja lu-mas
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mal.lle kuin Jumalan <>wat.
Se taitan myös sanoa: että Dawid tasii
nwöck tarkoitta ustowaisia Uudesa Testamen»
tisä, ja muistutta heille, kuinga heidän Wa»
pahtajalle, kosta Hän ilmestywä oli, otolli«
sia lahjoja edestuoman piti, jostaHän pubuu
Psalm. 72:10. Rumnaaat meren tykönä
ja luodoista pitää lahjoja kandaman;
Aumngaat rickaasta Arabiasta ja See<
basta pltää annot tuoman: kaiHi Aunin-
Haat pitää kumartaman, ja kaic»
ki Pakanat pitä Händä lpaln?eleman.
Sitä ei kieldää taita, ettei tämä ennustus
joruwettu täyttämän, kosta wijsatldaiseldä
maalda Bethlehemijn lEsuxelle lahjoja kan«
noit. Waicka ei fitä sanoa taita, että he
olit Kuningat, olit he kuitengin Pakanat,
jotka kulnarsit fitä ästensyndynyttäludalais.
ten Kuningasta, toit Hänelle lahjoja ja pal>
welit Händä. Wielä tänäpätwanä oikiat
Cbristttyt, Vapahtajalle lahjoja tuowat, kos.
ka he Kijrckoin jaKouluin rakendamista edes»
auttamat, armahtamat sitä köyhää, rltocti«
wat isowaa, juottawat janowaa ja waattet»
tawat alastoinda. Esai. 58: 7- Sitä lEsus
wijmeisnä päiwanä Mtäwä on, nijnkuin
slis se Hänelle omasa Ptrsonasansa annettu.
Jos joldakulda woima vUuttuis, nijn ettei
kotona olisi leipää, eikä waatteita. Esai.
3: 7. nijn kuitengin hywän suopmsus ei puu.

I 3 tu.
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tu. Christitty ei tähängin tydv; waan joka
päiwä Jumalallensa uhra hengellisiä labwja,
uffoo, rukousta, sydHmmen katumusta teh.
tyin syndein ylitze. Se köyhä Lazarus kandaa
edes senkaltaiset lahjat kuin hän woi; silläsilmät tayowatustoa. ler. 5:
3. rukoilkaat i.Thess. 5: 17.Jumala ilmoittaa kaikille ihmisille joka
paikasi,, että he parannuxen tekisit Teko-
K. 1?: Zc>.

Mrvangellumi Matth. 2: v. 1.

Oosta D lEsus syndynyt oli Veth-lehemlsa ludan maalla 3c.
Tästä saadan tila tutkistella:

Nijtä lahjoja kum Christityt
pelle kanbawat.
i. Tuowgt he sanelleUstonkuldaa.
2.R-Ukouxen pyhää sawua.
3. Sydämmen vatumuxett tehtyin
sMdem 7lige, mjnkuintNyrramim.

ilo mahta nosta, halwoisa majoisa
asuwaisten siwiäin Christittyin tykönä,

kuulewat, kuingg lEMelle
lahjoja kannettijn, ei Jerusalemin kaupungisa,
josaKuningallinen Istuin, se julktnen^Templi,

ja
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Nalwo, korkiat Ylimmäiset Papit ja

KÄan Oppineet olit; waanBethlehemO. Jos
lEsus olis syndynyt Jerusalemisi alati pysy-
nyr kaupungisa, eikä kostan maalle kulkenut,
nijn ne köyhät maalla asuwaiset Cbristityt
olisit ajatella tainneet: lienekö meillä joku osa
lEsuresa? mutta nytt me tiedämme, ettei ai»
noastans suuret kaupungit; mutta myös hal-
ivat maan kylät, ei ainoastans julkiset huo-
nect; mutta myös köyhäin Mnkatzotut majat,
Jumalan asunsiat olla taitawat, ja lEsuxelle
rackaat; silla nam sanoo korkia ja ylis-
tetty, joka asuu ijankaickisudesa, ja jon-
ga nimi on pyhä: minä asun korkeudesaja pyhydesä, ja mjtten tykönä, joÄa
särjetty ja nöyrä hengi on: että minä
rvirrvoltalsin nöyrytetyn hengen ja saat-
taisin särjetyn sydämmm eläiwäisexi.
Esai. 57: 15. Näitten wijsasten miesten esi-merkin, me nytt eteemme asetamme, seura-
taxenune heidän andeliaisuuttanja ja hengelli-
sella tawalla sen teemme, mitä he ruumitlisel-
la tawalla tehneet owat. Meidän tulee kan-
daa Christuxelle kuldaa, Mon kuldaa. Uffo
oikein werratan kuldaan; sillä mjnkuin kuloase kallijn ja paras on, kaicrein metallein <ea-sa, nijn on usso suurin ja paras kaikista lijku
turista: uffo onj päämies, jota kaicti muut
awut palwelewat: nijnkuln kulda on lulna-lan luotu waikutettu maafa salai-

I 4 sude-
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sildesin ntjtt on uffo Jumalan työ, jongaltti
mala yxm rvaikuttaa. Colosi. 2: 12. Hänon se, joka sanan ja Pyhän Hengen kautta
uffon ihmisen sydämmesä edestuo: mutta woi«mansa ja waikutuxensa lEsuxelda saapi; ja
tämä usto tekee meitä wanhurffaxi Jumalan
edesn, ei sen puolesta, että se itzesänsä nijn hy«
wa työ on; waan sen puolesta, että se lEsu»pen jaHänen ansionsa wastanottaa. Sentäh»
den Lutherus uffon sormuuxeen werrannut
on, johonkallis kiwi oli istutettu, joka sormus
itzesänsä ei mitän maxanut; waan kiwen täh.
den, joka tzjhen istutettu oli, kallijxi arwattin.
Nijnkuin kulda maailmasa, woikaicki; sillö
ei mikän Linna nijn edeskatzottu ole, joka kul,
lalla ja rahalla ei woitettaa taita: nijn Uffo
myös kaicki woi. Kaickt owat ttssowalsel-le mahdolliset. Marc.9: 23. ja kaicki mitä
te «notte rukouxesa ustoden, sen te saar-
He. Math. 21: 22. nijnkuin kulda se puh»
distetan ja koetellan tulesa, aiwan nijn, uffo
tuffan kautta koetellan: te jotka nytt moni-
naisllla ktusaupt!la waiwatan, että tei-
dän uskonne koettelemus paljo kallljm-
maxi löyttäisitt, luin katona kulda, joka
tulesa koetellan. 1 .Petar, 1:6,7.Nijnkuin
kulda, kosta se Kulda-sepän käsistä lähtee, on
selkiä jakirkas; mutta pian tomusta eli muusta
latzomattomudesta himmistyä taitaa; nijn uffo
myös tyifinans W kirkas kuin Auringon terä,
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en woi:nalliyen lEsuxesa perkelettä, syndiä
ja wclematawaftan; toisinansa taas niinkuin
tipma luhwasta wilckuu. lofa tilasa kuiten»
mn meillä se wakuutus on: eteei Jumala
sniaervaista kyntilätt sydälldä sammuta.
Esal. 42: 3. Mutta nijnkuin el se kaicki ole
tnlda kuin knlda, nijn et myös kaicki ole usto,
kuin ustoxi kutzutan; silla kuollut usto löytän
kansia ihmisisa; senkaltainen joka ei omista
lEsusta ja on ilman töitä; nijn löytän myös
eläwä ja totinen usto. Tähän totiseen ustoon
»vaaditaan tieto, suostumus, ja luottaminen.
Tieto se taita toismans olla ilman luottamista,
waicka luottaminen et kostan ilman tietoa olla
taida; tieto on stjjoka ustolle walon anda. Mi-
nä tiedänkenen päälle minä nstc»tt. 2.Tim.
2: 12. usto ilman tietoa on wajawa. Tie.
don kautta näkee Sielu, kuinga kunninlluml
hänen Vapahtajansa on, kuinga lohdullinenja suloinen Hänen nimensä on. Hän näkee,
että hänellä lEsuxesa on kaicki, mitä hän ha.
laja. Jos hän isoo, lEsus on hänen rawin.
donsa; fillä Hän on elälnän leipä. Jos hän
on kuolemaimansa, lEsus on Balsami Gi-
leadista. Hän on nijtten puitten kaltainen,
joista Hesechiel pulmu. Hestch. 47: 12. Hei-dän hedelmänsä kelpawat rnaxi ja yei-
dan lehtensä lsäkityxexi. Mutta ennen-
kuin Christitty taitaa luottaa Christuxen pnal<
le, nijn pitää hänen kaiken oman wanhmstau-
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densa pois kieldamän.Phil. 3: ). Joka Cl
tuxeen luotta tahtoo, hänen pitä taicki muut
tuet ja mrwat hyljäman. Engelt sanoi mui-
nain, koffa Maria etzei lEsusta haudasta: ILi
Hän ole täällä; nijn mahdetan myös sanoa
nijlle, jotka olnain töittensä ja awuinsa kaut°
ta tahtowat Christityxi tlllla. Lhristus ei
«le täällä, autuus ei ole ihmisisä; waanulkoo
ihmisistä etzittamän pitä, ylhääldä Chrismrel-
da. Tämän tygö pitä tuleman suostuminen,
ettei Christitty yhdestakan pääkappalcesta, kuin
aututcen sop>, epäile; waan pitää ne totena;
jos järki mitä hywäusä sanois, on hän kuiten-
gin wccknis pyhällä kuuliaisudella lannista«
man itzensii sen wisieyden ala, kuin Pyhä Hen»
gi sanan kautta bänehen waikuttanut on. Ei
hän silloin epäile Imnalan lupauxesta
epä-ussolla; rvaanandaallumalalle kun-
nian. Rom. 4: 20. Hänellä on pyhä ikä-
woitzeminen lEsuren perään, nijnkum peu»
ra himoiHe tuoretta wettä, nijn minun
sieluni hunoiye sinua Jumala! Psalm.
42: 1. Wihdoin nijn sydämmen luottami-
nen ja uskallus tähän myös tuleman pitää.
Silloin nijn uffowa Sielu, tartun lEsure-
hcnsa, niinkuin Adonia Altarln sarwijn. 1.
Kuning. K. 1:5. Uffo heittä itzensa koko<
nansa Chrismxen halduun, nijnkum se, joka
wirtaan iöensä uimaan heittää. Nsto noiaa
Christuxen päälle, sanoo täydellä wisieydellä:

Chris-
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Chrtstus 0n minua rakastanut ja andoi
iyensä minun edestäni. Gal. 2: 20. Hänsanoo ei ainoaftans: Jumalan Poika onWa-
pahtaja, nijntaitawat mnös perkeleet sanoa;
waanbän sanoo: liLjus on minunWapah-
tasanis autuaxi tekijäni, minun H)OR.rani
jalmnalam,nijnkutn Thomas. Joy. 20: 28.
Jumala on minun Isäni, on
minunLohdnttajani japyhittäjäni. Sesana minun on uffon oma sana, jolla ihmi-
nen, sen lEsuren, jonga hän uffolla omista,
sydännneheensä sisälle sulkee. Uffolla on täysi
wakuutuskäMnsä:loh.6: 37. joka minun
rygoni tulee, sitä en minä heitä ulos. Us»
kon erinomainen wtrka, on lewätä nöyrällä
uffalluxella lEsuresa. Bernhardus, wähä en-
nen hänen kuolematansa, oli Duomiou eteen
astuwanansa, josa perkele hänen syndeinsä
täbden kannoi hänen päätteensä; hän otti sil-
loin pakonsa Christuxen tygö, simoden : Sa°
tan! minä tosin olen syndmen ja ylönkcchottu,
nijnkuins sanot; mutta waicka sinä minun sai-
rauteni sumeri teet, teen minä taas minun
Parandajani sitäkin suuremman. Minä tie-
dän, että minun lEsuxellani on kahden kertai-
nen oikeus taiwaaseen, ei ainoastans perinnön
kautta; mutta myös ansivn ja woiton kautta,
minulle hywaxi on Hän woittanut, etten mi-
nä häpiäan tulisi, sentähden minä aina katzon
minun lEsuxem päällen/ nijnkuin autuaxi te-

kiäm,
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liani, ja taiwaan nijnkuin perindö osani puo.
leen. Augustinus sanoi muinain: minä tai.
dan ilman estettä lewätä, kosta minä pääni
lEsuxen werta wuotawaan kylkeen nojaan,
Uloin taidalnme me kerffata perkelettä ja hel.
wetln jouckoo wastan jasanoa: waicka koko
maailma japirmt woima, Tuiki tuima,
Tahdois pahlmttans edes tuotta, AiMon apu tykönäs ja turwa, Sinä suurit»HSAra! Ryll kaicki woit noit-
ta lc.longaCl)ristityn tykönä tämä hengelli.
nen uston kulda löytään, hänen sydämmensa
on oikia kulda-arcku, mitä tawaroita sijna kät.
kettyna on, seChristillisestä uffon tunnustUxesta-
epitaan. Kosta me alunsa sanomme: minä
uffon Inmalan päälle; nijn minä kohta lnie.
leeni Johdatan sen, että Hän on kaicki wal.
dias Jumala. Se joka sydämmestäns uffoo
Jumalanpäälle, hän totisesti taita kerffata it>
ziänsä sijtä, että Jumala se kaicki waldias tai.
waan ja maan Luoja hänen kuloansa on, jon»
ga hän sydämmensä arkuun sulkea jakätkee tai»
taa. Maailman lapset sanowat kuloa rouctiolle:
Sinä olet minun ustalluxeni. Jobin. 31:
24. Mutta minä sanon lEsuxelleni: sinä
olet mtnnn toiwoni ja ustalluxeni. Maailma
koreile kullalla; mutta minä lEsuxellani ja
sanon Marian kansia: Minun sielutti suu-
resti ylistää HSRraa. Moni Morsian
ka;Ma yltänsä ruwaa kuldaan istutettuna rin-

noil<
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noibansa. " W uffowa sielu taita sanoa: Ml.
nä olen lEsuxelda kihlattu Morsian ja wael>
lan cämän mailman läpche, sijhees kuin minä
wiedään Hänen taiwaalltseen linnaansa; silla
wälillä mm Hänen kuwansa, rackaudensa ja
hywäin töidensä muisto et Mnans minun si)<
bammestäni ja mielestäni lähtemän pidä. Niin»
kuin Jerusalemin Templi ylipaan oli kullalla
silattu; mjn minun sydämmeni lEsuxen we»
rellä on silatwna:- ja niinkuin Häuen kallijn
la suloinen Nimeensä Ignatiuxen sydämlueeu
kullalla kirjoitettuna oli, nijn on sama Nimi
myös minun sydämmesäni klrjoitetwna.

Toisexi.
Ma Chrisntty edestuo lEsuxelle ru-

kouxen pyhää fawua. Muitten seasa
kuin Jumala wanhasa Testamentisä palwe»
luxexensa säätauyt oli, oli myös se, että hei.
däu piti ottaman hywan hajullisia kaluja, jois.
ta pyhän Sawun kanssa piti yhdell werta ole-
man. 2. Mos. K. 30: 34. mitä tömä iner-
kihi, sen Dawid osottaa. Ps. 141: 2. Ael-
watrHn minnn rukouxeni sinun edesas,
nijnkmn Sawn-Uhri. Johannes Ilmest.
K- 5: 8. sanoo: Kuinga han näki 24.
wanhtnda, joilla elit kultaiset malmt
suiyutujia täsnnäns, jotka «rvatPyhäin
rufomet. Ia saman MM 8: 3. Kuwga
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Mngeli tuli ja selsoiAltantt edesä, ja hä-
nellä oli kultainen pyhän Sarvun astia,
jolle paljo smyutusha annettijn, kaicZein
pyhäilt rukouxijn, Mä kuldaisella Alta-
rilla andaxensa, joka on Istuimen ede-
sä, ja se suiyuturen sawu pphnin rukou-
xista, nousi Sngelin kedestä, Jumalan
eteen. Tämän suitzutuxen kanssa ylönsit he
ynnä sndämmenjä Jumalan tygo ja rupeisit
rukoilemaan. Kossa Zacharias suiyutta-
man piti, nijn kaicki kansan palzous ru-
koili ulkona, suiyutuxen aikana. Luc. i:
9, iO. Kaicki meidän rukouxemme saawat
woimansa Ylimmaiselda Papilda lEsuxelda
Christuxelda; seutähden me myös rukouxem»
mepäatäiume näillä sanoilla: Sinun Voi-
tas IBsuxen Chrisiuxen kautta. Jos
snitmtus hnwän hajun aydaman pitä, nijn se
tulisten hijldcn päälle pandaman pitä; jos
meidän rukouxemme Jumalalle pitä kelpa»
mau ja taiwaaseen ylös astuman; nijn sen
palawasta ja hartaasta sydämlnestä lähtemän
piw. Mias rukoili rukouxella sanoo Ia»
cob 5: 17. se on: hän rukoili hartaasti, pala-
waisella sndämmellä; rukous joka Jumalallekelpaa, sen pitä uffowaisesta sndammesta ta»
pahtuman; sillä kaicki kuin ei uskosta ole,se on ftndi. Rom. 14:23. Smtzmuxen pi-
ti plemcm puhtaan; meidän rukouxemme pita
myös Chnstuxcn werella puhdistetun oleman;

luma«
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Jumalan lasten rukouret pitä uffolliset ole-
man: Rukous on awain, uffo on M, joka
awalnda wäanda; uffo waati ja pakottaa ru>
kouxen nuolia, että hetungewat läpihe. lu>
malan Armo. Istuimen eteen. Aaicki mi-
ta te anotte rukouresa, uskoden, sen te
saatte. Matth. 21: 22. Rukoilla ja et us»
koa, on Jumalan häwäistys, st on mjnkuin
me ajattelisimme, että lUlnala ei tahdo kunl.
la, elt ei tahdo alittaa meitä. Koffa Samu-
el rukoili, otti hän imervän karjyan ji,
uhrais sen kokonans polto-
uhrir), ja huusi HMRranedestä, ja knnli Hänen rukou-xensa. 1. Sam. 7:9. Tämä karltza oli kuwaus
Christuxeen, jonqa meidän pitä sylisamme
kandaiuan, ja Hänen nimeensä Rukoileman»
Usto on rukouren sielu, jota Jumalan silmä»kahoo, paihi jota ei kukan telpa Jumalalle,se wastan otta lEsuxen Ansioiuensa ja andaa
rukouxelle woimaa. Ufton kautta uhrais
2lbel Jumalalle slnremman uhrin tuin
Cain, zonZa kautta hän sai todisturen,
että hän oli wanhnrstas, kosta lumasla hänen lahjojiansa todisti. <xbr. 1: 4.Suitzutus piti joka Aamu ja Ebro HER'ralle sytytettamän. 2.Mos.K. 30: Christityn
pita joka päiwäjja hetki rukoileman, lackanm>
ta rukoileman, sen päälle, että! sos joku waa<
ra sielun eli ruumin puolesta tarjondelis, hän

)Z
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jo edellä woittain lumalalda suojelusta nM
nut on, ia Jumala hänen kuullut ja »MM
fijtä auttanut En me rukousta wijwyttä saa
hätä hetkeen asti, wacm ennättämän hacäa m»
tourella, johonga meillä pitä wissit rukous
hetket otelnan; Rukoilla taita Cbristittn war.
hain. Psalm. 5: 4- Mhtona, Aamulla
zasiuoli Mirvana. Psalm. 55:18. PuoliPsalm. 119: 62. huomen wartiajm
toisen huomen rvartiaan asti.Psalm. 1
H.Suihutusta wanhasa Testamentisä eimualla
sytytettää saatu, kuin Templijä, eikä yhteisiä
rukouxia/MuallckvitääkUinlerusateminTemp.
lisä. l. Kumu. K. 8 : sen puolesta, että Lij.
ton ArcA ja Armon Istuin olit siellä; walcra
he myös muisa paikoisa rukourensa toimitit.
Uudesa Testamentisä m me jobon kuun wis-
sijn paickaan sidotut ole; wacm saamme ja tai-
damme, joka piikasa rukoilla la nostaaylös pyhät käder. 1. Tim. 2: 8. Kosta
mchutuua tulisten hijlten päälle heitetyt, nijn
tarkoittaa se pahan hajun. > Harras ja uskol-
linen rukous tarkoittaa perkeleen ja onnetto.
mudet estää; sillä rranhurstaanrukous rpoi
palsott/ kosta se totinen on. lac. s:ji6.

Rolmatmexi.
AAijsat Miehet Mdawat edes Mytrhilttli<
6>5? ta. WsldeUus öljyyn wanhasa Testa»

Men«
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menttsä oteitin M)rrhamita. 2.Mos. K. 30:
2;. Ähasweruren waimo-wäki piti heitänsä
walnnstaman Myrrhamilla ja katteilla woi»
teillä, Esther. 2:12. Christityillä on syy, sitä
hengellista Myrrhamita, jokapäiwa edestuo.
da; sillä he joka päiwä syndia tekewät. Ei
mahda Christitty Ehwlla, wuoteetle mennä,
ennenkuin hän Jumalallensa sydämmensä ka.
tumnxen uhraa; lukekan eli weisatkaan: An-
dexann'ratas H>MR-m! Sandin ia riko-
ren, Joita tein monin terran, Olnnltx'
Armoa rukoilen :c. Parannus ei ole muu,
kuin käändymys Jumalan tygö. Nijnkau.
wan kuin syndinen pyrkij synneisänsä, on hän
poiskäätty Jumalasta; mutta nijn pian kuin
han alkaa Pyhän Hengen waatimisen kautta
tundemaan fyndinsa ja ne joutuwat hänellekatkerasi, MjnkuinMyrrham katkera on; nijn
hän taas kändä itzensa takaisill taiwaallisenIsansa puoleen. Sitä ennemmin käänsi hänselkänsä Jumalala päin, eikä Hänen puoleens
katzoa tahtonut; mutta nytt käändä hän kas.wonsa lumalata päin, katzoo mielellänsä
Hänen puoleensa ja ojendaa itzensä Hänenkästyinsä jälken: sitä ennemmin juoxi hän pois
Jumalasta; mutta nytt, kosta Jumala liuu.
ta ia kutzuu handä, seisabta hän ia sanoo Sau«
luxen kansa: Teko-Kirj.9: 6. mi-täs minua tahdot tekemän. Mailma pi»
täa tälnan Myrrhmni-uhrin kewianä asiana,

K koska
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kosta hän muutamat rukouxet lukenut eli wlr-
ren weisannut on, nijn kaicki silloin jo hywin
toimitetut owat; jos se olis sillä tehw, eipä
sijnäsitte rastasta työtä oliskan; waan et sii-
nä kyllixi ole, Täsä pitä ihmisen tykönä muu-
tos tapahtuman: Kiwinen sydän pitä lihai-
sexi tuleman; tämä kustcmda paljon työtä.
Totiseen käändymiseen tarwitaan enämbi,
kuin lukia inuutama rukous ja weisata wirsi.
Myrrhami taitan pehmiäxi ia sulawaxt tehdä;
katuwaChristitty tuo edes Jumalallensa
waaMyrrhamita, nijn että hänen stlmansävldäkyllin wuodattmvat kvyneleittl. ler.
13: 17. Kosta hän ajattelee ruinaa hän sitä
ennemmin, ei Jumalalansa, eikä lähimmäis-
tänsä palwellut ole; waan ollut mcmtoin suo-
la. Luc. 14:34- sentähden katuu han tomu-
si, ja tichrvam. Job. 42: 6. Hän syö tuhka
nijnkuin leipää ia sekoitta juomcms itkulla.
Dsalm. 102:10. Hän toiwoo, että hänen pää-
stnja kyllä wettä olis, ja hänen silmänsä olisit
kynelden lähteet, että hän yötä ja päiwää
lvois itkee syndistä tilaansa. Icrem.9:l. Pu-
naista Myrrhamita pitäChrtstitt)n edeskanda-
mau, se on: hänen pitää se ristin päällä wuo-
datettu punamenChristuxen weri uskolla was-
tan ottaman: tämä weri puhdistaa meitn
kaikesta synnistä. I.IOH. l: 7. Myrrham
kuolettaa madot rmunisa, jos Christitty syn-
nin matoja paitzi olla tahtoo, eikä tulla sijyeen

paic°
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'vaickaan, iosa heidän matonsa ei pidä kuo-
leman, eikä heidän tulensa sammuman.
Esai. 66: 24. Nijn pitä hänen jokapaiwa
hengellisellä Myrrhamilla edeskatzotun oleman,
ristin -nauliyeman lihansa halumsa ja
hlmoinsa tanffa. Gal. 5: 24. Mutta nijn
kuin se ei ole meidän wattasamme, tätä tehdä,
nijn tulee meidän jokapäiwa rukoilla luma«
lalda apua ; silla Hän on ss joka meisa wai«
kuttaa, seka tahdon, että toimituxen Hänen
hywän suosionsa jälkeen. Philip. 2:13. huo«
tain aina Seurakunnan kansia: AnnaHßß-ra walo, Sieluun paistaa pimi-
lään, Mrta poistais kirckaus jalo, Turhu-
den pois ilkian,
rakastan sinua, Hywäll Hengelläs mi-
nua halliy, Mttei fvndi minus rvalliy.

Ongo sijs kaicki Christityt, tästä heidän
welwolllsudestansa ahkeraa waaria ottaneet 3
Ach ei! Uston,Rukouxen jaKatumuxen kans.sa, on asiat juuri huonosti monenkin tykönä.
Kosta he suullansa sanowat: minä uston, nijn
moni silloin jo itzellänsa uston olewan luule;
kosta he huulillans jongun nckouxm lukeneet
owat, luule moni silloin jo oikein rukoillensa;
kosta hän jongunKatumus wirren weisannuton ja käynyt Ripillä, nijn se jo Katumuxena
pidetan. Mutta ajatelkaan nämät, mitä
Chrisms.Matth.7: 21. sanoo: ei jokainen
kuin sanoo minulle HBRra! HILRraZK 2 pidä
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pidä tuleman taiwaan waldMundaan;
mutta loka tekee minun Isani tahdon,
kuin on tailvaisa. ja: Matth. 15:8. tämä
tanfa lävestä minua suullansa ja kunni-
oitta minua huulillansa; muna heidän
sydämmmsä on kaukana minusta. Kaitti
nämat lahjat, pita hywasta sydämmesta edes.
tuotaman, sydän pita awattaman, jos lahja
muutoin Jumalalle pita kelpaman. Se joka
Imnalata lähestyy awopiwom; mutta sydän
on suljettuna, sitä Jumala mjn puhuttelema
on, kuin Daniel mmnain Belsazaria: Dan. 5:
17. pidä iye lahjas ja anna andtmes
muille. Muutamat edestuowat paljasta Myr-
rhamita; waan ei Smtzutusta, toiset taas suit-
Musta ilman Myrrhamita, toiset taas kyttä
namät molemmat edtstuwat; waan ei ensin»
ganKuldaa. Muutamat wicttawat hiljaista
ulkokullattua elämää, wälttäwat julkisia synde»
ja, joita maallinen mngaise; mut»
ta kuitengin harwoin rukoilewat; rohkenewat
duomita muita, iotka useimlnin rukoilewat,
että h.e rastaimmin syndiä tehneet owat, kuin
muut. Muutamat tuowat edes Suiimtusta;
Mutta ei Myrrhamita, se on: he rukoilewat
kyllä usiasii; mutta ei koe kuolettaa halujansa
ja himojansa, senkaltaiset hawaisewat Juma-
lan: he rukoilewat, että Jumalan tahto nijn
maasa tapahtuis, kuin se tapahtu Taiwasa;
mutta ei tertakan pyydä lailnistaa tahtoansa

lu°
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Jumalan tahdon ala. Moni tulee kylläKirc»

rukoilemaan; mutta yhtä hywin pysy
mailman yhteisisä synneisa, he mchdaisit a-
jatellasita, ettei Jumala kuule
loh. 9:3- Mutta katumaisten rukouxista sesanoa taitaan, että ne owat sawu, joka Iu»
malan tygö nousee, seutähden Cornelmresta
Teko K. 10: 31. sanotan: sinun ruroures
on kuultu/ ja sinun Jumalanedesä muistetut. Tainkaltaisilda syndisildä
puuttu myosUston kulda, jos se heillä olis,
nijn he aina walwoisit jarukoilisit, Luc.
21:36. He waltäisit salaisia ja julkisia syn-
deja, kuoletaisit jäsenensä, jotka maan päällä
owat, jaehisit Ehristilllsydesänsa aina tandel»
semmaxi tulla. Waicka heillä maallista hy>
wyytta on, ei he siMlEsuxellens mitan anna.
Tarwitzewaiselle, joka owen edesä seisoo, nijn
he, eli aiwan wähän, eli ei ensingän anna.
Ne jotka sulkewat sydammensa köyhälda, kuul-
taan, mitä Salomo sanoo: Sananlaff.K.6:i i.
Rovhxxs äkisti tulee hänen päällensä
nijnkuin matkamies, ja waiwaisuus,
ni nluin warustcttu mies. Ach! joska fen°kaltaiset tyhmät ihmiset mieleensä johdawM
Pawaliu sanat, usein beille illnoitetul:
9:6, joka tlwijil tylwää, sen

ja se jola smnauxcsakylwäa, sen pitä myss siulmuresa nijttä-
man. Heillä kuolema hetkensä asti olis siiloinK 3 uiot
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ulottuwa wara; mutta nyttheildä jaheidän jäl-
keen tulewaisildansa se puuttu, ja ijankaicktsesti
nälkää ja hätää kärsimän pitä. Parandakatsentabden rackaat Cbrtstityt! teitänne, usto-
kaat sewissistä, että se raha kuin köyhälle an-
netaan , lastetaan Jumalan arckuun ja on sen-
kaltainen siemen, joka hywään maahan langee
ja kandaa satakertaisen hedelmän; jota wastanse raha, joka turhan päihin haastatan, on sen-
kaltainen siemen, joka wereen eli kalliolle hei'
terään eikä hedelmätä kandaa taida.
Kosias rukouxes pitänyt olet, nijn weisa Wirsi N:o 270.

Ensimmaisna Sunnuntaina
Loppiaisesta.

Weisa ensin Wirsi N:o^z6.
bän vilpittömästi rakasti HER-

ran huonetta; hänen toiwotuxesansa,
P/alm. 27: 4. hän sen julkisesti osot-

taa. Näin sanoo hän: M)tä minä HMR.-ralda anon, sitä minä pppdan: asuaxeni
HMRran huoneesa 5 kaiken elmaikani,
että minä näkisin HMRran kaumjn Ju-
malanpalweluxen, ja HänenTemplmns
eyisin. HERran huonetta ei silloin wielä ol-
lut rakettu; waan JumalanArcki asui waa-
tetten keffellä. 2 Sam. 7: 2. Tabernakli
oli wielä, jonga Moses korweft teettänyt oli.
Kosta Dawid Moi HERralle huoneen raken-

da,
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da, kielttinse häneldä, että hän oli paljo werta
wuol)attanut. i.Aika»Kir. 22:8. Kuitengin
ktchuu bän sen palkan kuja HERran kunnia
asui, HMRmn huoneexi, nijnkllin myös
muinaiu Jacob sanoi sijta paikasta, josa hän
unisansa näki tikapuun, jouaa pää taiwaaseen
ulottui/ jota myödewEngelitylös ja alas M-
wtt, iaHEßran seisowan nijtten väällä: pel°
jättapä on tämä paicka, ei täsä »mm ole,
min Jumalan huone ia tairvaan owi.
Luomis, k. 28:17. Ihmisten toiwoturet owat
monenlaiset, yxi toiwoo sitä, toinen tätä.
Augustinus toiwoi kolmee asiata: nimittäin <

nähdäxensä Christusta, päälle otetusa ihmisen
muodosa, Apostolia Pawalia saarnastuolisa,
ja Romin Kaupungia täydesä kukoistuxesa;
Mutta Dawid toiwoo ainoastcms yhtä asiaa,
yhtä minä HMRralda alton: tätä ainoaa
ta rukoili ja toiwotti itzellensä Dawid. Ne-
bucadnezar löysi suosionsa Kuningallisen Istui-mensa Babelin mkennuxesa. Dan. 4: 27.
Mutta tainkaltaista maallista suosiota ja Hu
witusta Dawid vaitzi olla tahdoi, hän pyytä
ainoastans saadaxensa huwitellaitziänsäHEß'ran Jumalan huonesa. Hän wuodatti mon-
da kyynelettä maan kulkeudesansa, koffa bän
HERmn huonem muisti: hän tahdoi mie-
lellänsä mennä joukon kanssa ja waeldaa
heidän Jumalanhuoneseen ihas-
wxeNa ja riitoxella, sen joukon seasa,

K 4 jor-
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jotka juhlaa pltäwät. Psalm. 42: 5' Kos»
ka hän sen wisseyden sai, että hänen jällens
Seumkundaan palajaman piti, nijn hansijhen
mjn ihastui, että hän. Ps. 122: 1,2. sanoo:
minä lloiyen mjstä kuin minulle sanotut
onmt; että me menemme HMR.ranhuoneesen, ja että meidän jalkammepitä
seisoman sinun porteisas Jerusalem! Chris-
tuxen tirkastamtsesa wuorella sanoi Petari:
Mattb. 17 : 4. HBR.ra meidän on tasa
dywä olla. Dawid ja muut Christityt ja-
nowat: autuas on se jongas n?aliyet ja
<tat tygos asumaan kartanoisas, hän
rarpitaan sinun huonees ia pyhän Temp-
lis hywydesiä. Psalm. 65:5. 3?xi päi-
wa sinun esitartanoisas, on parembi,
tuin tuhannen mualla, ennen minä olifm
owen wartiana minun Jumalani huo-neesa, kuin asuisin jumalattomain ma-
koisa. Pjalm. 84 : n. Waicka Christitty
maatta asuu, ja hänen Kirckonsa ei ole wer-
ratapa kaupuuginKirckoin, on se kuitengin ha.
nelle nijn rakas, kuin joku kaunistettu Kau-
pungin Kircko, kosta hän yhtä bnwin sijnä au-
tunteen neuwottaa taitaan. Mika halu lE'
suxella oli HERran huoneeseen, waicka ei se
nijn kaunistettu ollut, kuin se jonga Salomo
rakensi, se nähdään tämän paiwäscsä Evanqe-
llumisa. Että nytt Cbristityt owat welka-
paat noudattamaan lEsuxen heidän Wapahta.

jansa
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jansa askeleita, nijn pitä heidän mvös etzimän
ja löytämän suurimman halunsa ja huwitu-
xensii HENran hnoneesa.

ILwangelinmi Qlcan. 2: 42^
aikan, kuin lEsus tahden-

>»> toista kymenen ajastajan wmcha:c.
Tästä on nytt tila tutkistella:

Aumaa Jumalan lapset suurimman
ilonsa HlOßran huoneesi; lö>t^n?ät.

losa waari otettaman pitä:
i.Templistä eliHMvran dllonees-

ta.iyesänsä.,
2. Halusta tähän huoneesen.

Mnsimmmnen Dsa.
HERra 'lEsus oli

min Templija, koska Hän nämär simatsanoi: ettekö tee tienneet, cttä mitnut pi-
tää nijsä oleenan, jotkaminlttllsanj owati
Hän tahto nijn paljon sanoa: te lliulitte mi-
nun joutuneen exyxijn, että minä teista kaloi-
sin, jaette minua nijn äckiä löytäneen multa
te exyitte, iuixette minua sijna ekmeet, kusa
minä löytääni se on: Isäni huonecsa, joza te nyt-
kin minun löysitte. PiltineulEstls on MMK 5 huo-
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huoneesa; wiekam me myös lavstmme sinne,
mjn paljo pawa tekcmatä jää. Christus
ruhuu lerusalelnin Templin Isänsä huo«-
neexi/ että se Hänen käffynsä jälken rakettu
oli, siellä Hänen tahtonsia kansalle ilmoitet-
tu!, siellä oli HHRmn tuli ja tonoi.
Esai.zi: 9. josta Juvalaiset muinain sanoit:
lerem. 7: 4 täsä on Templi,
täsä on Templi. Templisa oli
käytäwät, joisa olit istuimet, istuimilla istuit
Opettajat; mutta opetus lapset istuit aleniva-
na heidän jalkainsa jumeja, niinkuin. Teko kirj.
22:3. Pawali itze sanoo: että hätt oli kas-
rvatettu Gamalielin jalkain juuresa. lu°dalaisilla oli yxi Templi, johon kaim miehen
puoli kolmelle Juhlalle, joka wuosi kokondn-
manpiti. 2.M05 K. 2): 17. Mutta heillä
oli kuitengin siellä ja täällä heidän Synago-gansa, eli Saarna°paickansa, johon he kokoon
tulit ja opetettin. IskaitzenChristityn Kirc-
ko, josa Jumalan Sanaa oikein opetetan,
taitan kutzua Templixi ja HENran vuonexi,
pai, axi, johonHän nimensä muiston säätänyt
on. 2. Mos. K. 20: 24. Siellä tulee Hän
auxihuuturi; sillä waicka CbristitHlle luwal-
linen vn, rukoilla jokapmkasa ja nostaa
ylös pyhät kädet. i.Tim. 2: 8. ei he sen
wiwxi kirkosta estyä saa, yhdistetyillä sydäm-
millä ja uffon nximielisellä woimalla rukoile-
lnasta. Me rukoilemme ja kolkutamme tai-

waan
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waan waadimme laupiutta. Jos
Jumalalle Templisä uhrit edes kmmetttn;
niin me meidänKirkossamme, samalla muotoo,
uhmamme HlLßralle meidän hnuldem-
me mullit. Hos. z. Jos siellä luma'
lan sanaa saarnatkin, niinkuin Christus joka»
päiwä opetti Templisä. Luc. 19: 47. nijn se
nwös meidän Kirkoisinnme tapahtu. Jos
joku saätän opettajaxi, nijn tapahtu se tällä
Pawalin muistutuxella: 2. Tim. 4: 2. saar-
net sanaa, pidä päälle, sekä hywälla, et-
tä sopimattomalla ajaalla, rangaise,
nuhtele, neuwo kaikella siweydetlä ja
opetuxella. Meidän opettaiainnle he saar>
nawat, katcki mitä Christus heille käskenyt
on. Matth. 28: 20. mitä he puhuwarsen he puhurvat nijnkuin Jumalan sano-
ja. i.Petar.4: 11. Siwiat sanan tuuliat,
wireydettä ja sowelialla sydämmen hartaudet»
la kuuldelewat, mitä Jumalan Hengi sanoo.
He wastanottarvat saarnatun sanan, ei
nijnkuin ihmisten sanaa; waan nijnkumse totisesti on, tuin Jumalan sanan. 1.
Thess 2: 13. He ajattelemat aina mitä
Christus sanoo: Luc. ic>: 16. Joka teitä
kuule, se minua kuule. Sillä ett te ole,
jotka puhutta; waan teidän IsänneHengi, joka teisä puhuu. Match. io:
20. Ellei Pappi oikiaa elämää edesänsä pi«
däis; waan lihalda ja werelda soitettuna,

annais
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annais itzensa wietelda Papille sopimattomiin
asioihin; nijnkuin he owat heikot ihmiset", ja
kaudcurmt namat kallijt tawarat sawisisa asti-joisa, nijnlumalifttsanankuuliat tamansyyu
tähden, ei itze wirtaa »ylönkatzo eikä Kirkosta
esty; se saarnattu sana pitaa yhtä hywiu aina
täyden woimausa. Mofexen istuimellaistuwat R.irzan oppenet ja Phariseuxet,
taicki sijs mitä he teidänkanervat pitää,se pltäkäc; mutta heidän töidensä jäl-
keen älkät te tehkö; sillä he sauowat ja
ei tee. Matth. 2z: 2. Oikiat Christityt ei mah-
da koffan estyä julkisesta Jumalan palwelu»
xesta, paitzi hätä tilaa, aina mnistain Pawa»
liu neuwoo: Ebr. iQ: 25. ei yh-
teistä Seurakunda, nijnkuin muutamain
tapa on; waan nenwokat teitänne kes-
kenänne. Dawid olis kyllä kotonansa tain»
nut harjottaa hartauttaansa; mutta ei hau
tahtonut; waan jänoo.Psalmisa.26:l2. mi-
nä kijtän feuratunnasa. Oiki'
jan opettajan elawa äani, tungee paremmin
sydammeen, kuin unelias lukeminen kotona
buoneesa. Pxi sairas hau tekee paremmin,
jos han harjotetulda Lararildä neuwoo kysy,
kuiu silloin, jos hän itze piweis lukemaan laka-
riu kirjoja: aiwan nijn se, joka hengellisesti
sairas on, teke parmimtn, joshan sitä luma-
lalda saattya Sulun pmmenda kuule, kuin sil«
loin jos hän, paitzi HM tilaa, tahtois itze aut-

taa
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taa itziänsss. Silla paikalla, josa Jumalan
kunnia asuu, on erinomainen wakutus; silla
tusa kaxi- eli kolme kokoon mi-
nun nimeeni, sijnn minä olen heidän
k estettänsä, sanoo Chrisms. Mattb.lß: 20.
kuinga paljo mämmin, jos usiambi eli sadot-
taisin kokoon tullaan. Täsä paikaja, HER-
ran buoneesa, löntaan lEsus, jonga kautta
meijankaickiseen elämään sisälle käydä tmdam<
me. Hän töyrään Jumalan sanasa. Hän
löytän Sacrammteisa, jotka Jumalan saan-
nön jalken toimitetan. Alusta Christillista
Seurakundaa, olit Kirkot juuri halwat, he
tokonnuit huoueisa, Kircko tarhoisii, wuorten
rotkoisa ja luolisa. Koffa he aikaa myöden
sait itzellensä wapauden rakendaa Kirckoja,
olit ne aiwan halwat, enimmittain pimiät<
joisa ainoastans yxi ackuna, <li juuri pienet
ackllnat olit, sitä warten, että kukin rukouren»sa suuremmalla hartaudella tehdä tainnut olis;
ettei Kirkosta lähteisä yxi toista loukannut olisi,
nijn paloi kynttilä kirkon owesaunuutoin nijn en.
simmäistmChristittyin Kirkot olit tyhjät, ilman
istuimita, ei löytty siellä kuwia, eikä Altart.
tauluja, heidän Marinsa oli puoli toista kyynä,
rää pitkä ja kynaräa lewiä, jonga päällä oli jo«
tapäiwä pienexi murrettua leipää maljasa, jasm wieresäOalcki klasista eli tinasta, josta wij.
na jaettin. Pappi hän istui huonolla istui<mella ja opetti kansaa. Kirkon rakennus sij.

hm
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hen aikaan oli huono; mutta ustowaisten
Sydän loisti sitä mämmin ustosta ja rackau-
desta. Heillä olit halwatKirkon kalut; mut-
ta Papit olit kultaiset.

Toinen Oja.
HERra lEsus tosin oli aino.

astans kahden wistakymmenen ajastai'
täinen; kuitengin löysi Hän suuremman ha>
lunsa HERran huon/esa, ei Hän siellä aikaa»
pilkärynyt, annoi Aitinst ja Elatus-Isäns
mennä tiehensä; mutta jää itze jälkijn ja sanoo
Dawidin kansia: Psalm. 84: n. pxi päi-
tvä sinun eslkartanolsas on parembl,
kuin tubannen mualla. lEsuxesta sanotan,
että Hän istut opettajain keskellä Temp-
lisa, tuuldeli yeitn ja kyyseli heilda;
ilman epäilemata pani hän heidän eteensä kysy'
myriä Pääsiäis lambaasta', Templistä ja Ju-
malan palweluxesta ja tiestä ijankaikiseen elä-
män, ei sitä waarten, että Hän heildä jotain
oppia tarwinnut olis; waan että Hän heidän
wastauxestansa tilan saanut olis, heitäneuwoa,
ja tämä oli Hänen suurin halunsa. Waicka
sanankuulia Kirkosa julkisesti ei uffatta Kysy-
myxiä edestuoda, taita hän kuitengin saarnan
aikana omaa sydändänsa kysyä ja sanoa: ym-
märrätköstätä? kuinga se sinulle kelpaa? sopikose sinuhM ougo sinulla osaa täsa lohdutuxesa?täsä
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täsa :c. päätetyn Jumalan palwe.
luxell jälkeen on sinulla sallittu mennä Sielus
painimen tygö ja sitä hänelda kysyä, jota ett
sinä ole tainnut ymmärrä. Kosta Christitty
HERmn huoneesa Jumalan sanaa, ustonsa
wahwistuxeri ja ylösrakennuxexi Christillisn-
desänsä kuulla sacmnut on, se on totisesti Hä-nelle suurin sydammm halu. Mailman lap-
set ei ymmärrä sitä, ei he ole maistaneet eikä
takoneet, kuwM suloinen HERra on; nijn
wähän tietäwat he tästä halusta ja ilosta pu-
hua, kmn yxi alhaisen miehen poika, joka ei
syndymä kylästänsä kujaan ollut ole, tietää
puhua kuinga hupa meno Kuningasten huonei»sa on: he owat sian tapaiset, joka jalo peuralda
wieraaxi kutzuttin, jolle ne edestuodut berkut
ei kelwanneet, jotka muille eläwille hywin
maistuit; waan pyysi rapaa jakaunoja; Mut.
ta oikiat Jumalan lapset, rakastawat luma-
lan Sanaa: se on heille kalli/mbi kuldaa
ja kaicken parasta knlda, ja makiambihunajata ja mesi-leipää. Ps. 19: n. Au<
tuat owat ne, jotka makeuden Jumalan Sa-nasa löytäwät. Mikä taitaa Christittyä mäm-
min tlahuttaa, kuin se, kosta hän Kirkosil saa
syndinsa päästön ja Jumalapalweliansa kaut-
ta hänelle sanoa andaa: Matth. 9: 2. poi-kani! (tyttäreni!) «Ie hywäsatnrrvaja,
sinun syndis annetaan andexi sinulle:Armo ja Rauha silloin Rippi Mldä ilmoite.

tan.
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tan. Sana Armo, se rohwaise syndistä, jo,
ka mestattaman pidäis, niju että hän, jo?a jo
kuolleen kaltainen oli, saa hengen jallens;
meille,jotkaijankaikisella kuolemalla kuolla tay.
tyneet olis, ilmottetan ja jaetan Armo HER»
mn huoneesi. Sana Rauha on juuri suloi»
nen sana. Kosta kaupungi Rensburg yxi kol-
matta kMNlendä wijckoa wihoilisildä pijritet.
tyna ollut oli, ja akitzeldasanansaattajan kaut«
ta ilmoitetun, rauhan olewan jo päätetty-
nä ja kansa nijn muodoin ahdistuxestansa pe»
lastettuna, tulit asuwaisetsenylitze ni),l iloisixi,
että ne jotka kauwan aikaa olit sairastaneet
nousit wuoteiidansa katzomaan MtaMu rau-
han ylitze aseteltua ri«mun menoa, ja tulit
sen kautta kokonanja terweexi. Kosta tämä
sanoma ensin tuli ja ilmoitti, että hän mu-
han myötänsä toi, m'm mies wallin pääldä
waimonsa ygo juoxi ja lapsi wanhembains ty-
gö, huutannvesi silmisä ilolla: nytt on
ha. Joka pnhä päiwä HENran huonesa il-
moitetan, waicka ei ruumillista, nijn kuiteu-
gin hengellistä Sielun Rauhaa: Kuka on
sijs se, joka ei suurella halulla Kirckoon hala-
jäisii Täsä buoneesa me lEsurell Ruumilla
ja Werellä rawitaau, lueidän syndeinlnle Ar-
mollisen anderi audamisen wakutuxexi. Kos-
ka Chrisiityllä wapaus ou, HERran huone-sa puhua Jumalansa kanjja, jydämmensä Ha.
nen edesänsä uloswuodattaa, puutteensa ia

ta»
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tarpeellsa Hänelle walittaa, eikostä se ilocUja
syda.mmn halua herättää mahdaisi ? Jos sy-
dän kewenee, koffa yri-ystäwa, toiselle waiwo-
jansa walittaa; eikosta paljota enämmin sil»
loin, koffa me Jumalalle waiwamme ilmoi.
tamme? Han on luwannut pelastaa meitä hä»auxes huuda minua hädäsas,
mjsz minä tahdon auttaa sinua, ja sinunpita kumnoittaman minua. Psalm. 50:
15. Se ei olisi ihmeteldäwä assa, jos yxi Chris»
titty tainkaltaisesa tilasa, Prophetisian Han-nan kansia, ei tärisi Temvtista palwelemasta
lumalata. Luc. 2:37. Koffa Keisar Theo.
dosius oli pannaan pandu, eikä Joulun pyhinä
uffaldanut tulla Kirckoon, itki hän surktasti ja
sanoi, että hänen halwin palweljansa olipa-
rembi händä: hän ymmärsi sen, ettei kusansuurembata huwitusta ja iloa löytää taita,
kuin HERran huonesa. Nijnkuin nytt tämä
täydellinen towus on; mistä tulee sjs se, että
aiwan uionda Christittyin seasa, ei pienmda-
kan halua osota, tulla HERran huoneesemMoni andaa mondaPyha paiwää mennä ohit.ze, ennen kuin han olkenee mennä Kirckoon.
Moni istuu mieluimin kapakasa jahekuma huo»neisa, kuin Kirkosa; jos heKirckoon tulisitkin,ja Jumalan palwelus pidemmälda wtjpnis/
kuin heidän mielensä on, nijn se aika on heillepitkä, he ismwatKirkosa nijnkuin tulisten hijl-
den^päallä.^NijstäjottaharwoinKirckoon tule-

L wat,
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wat, taitan se sanoa, ettei he ole oikiat Chris,
tityt. Ilman hätää ja erinomaista suurta
syytä ja estettä, ei mahda Christitty julkisesta
Jumalan palweluxesta estyä. Sairasten ja
heickoin kansia on eri laita. Mutta terwena
ollcsa, julkisen Jumalan palweluxen alta,
oman soweliaisuden ja wirattomuden tähden,
pysyä poija Kirkosta ja lueffella Postillata, on
uppiniskaisuus, ja itze-walittu Jumalan pal»
welus. Että moui Jumalan palweluren aika-
na juo, lcickejä pitää, waraasta jahuorin teke,
kuullan usein Christittyin seasa, jokahäpiä on
mainita. Nämät owat ne Christityt, jotkasen ensimmäisen Uston kleldäneet owat, joi»
ta taas Christus kieldäwä on ja sauowa:
Matth. 7:23. en minä teitä ikänäns tun-
denut. Paljas Kirkon»käyminen ei mitään
tee, meidän pitä ottaman Kircko myötämme
Kirkoon mennesä,muutoin Kirkon käyminen ei
hyödnta. Kuinga se ymmärrettäman pitäi
taidais joku kysyä: wastaus: oikia Jumalan
palwclus ci ole erinomattain sidottu Kirckoon.
Jumalattomat ja ulkookullatut käywät myös
Kirkosa, yhtähywin heidän sydämmensä pysyy
perkelen kappelina. Paras Kircko ja Juma-
lan palwclus on se, kosta Cbristitty Kirckoonmenucsa myötänsä otta, uskowaisen, hartaan
ja armoo isowaistn sndämmen; sillä pyhä Sie-
lu on Jumalan« paras asunsin.
pitä tietämän se, että he owat Jumalan

Temp-
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Templi ja että Jumalan asnn hei-sa. i. Cor. 3: 16. Mutta wahin osa Chris-
tityisw tietä sen. He luulewat, kosta he at'
noastans ruuminsa puolesta Kirkosa saavuilla
owat, waicka mteli ja ajatus kauwas eroitet.
tnna owat, että he yhtä hywin Jumalalle kel»
pawat ja autuaxi tulewat. Kosta he ruumin»sa korwilla kuullet owat saarnan, waicka ei he
sim ymmärtänet, eikä sydämmeensä kätkeneet
ole, luulewat he jokyllä olewan: suu on,rukoil.
lut ja weismmut Kirkosa; mutta sydän ei sijta
mitään tiennyt ole; saarna on heidän korwi-sansa soinnut, niinkuin hywin heltsepä harpun
ääni. Moni sanoo Kirkosta kotia tulduansa:se oli hywa saarna, hän saarnais juuri anga-
rasti; mutta jos kysytän misä saarnan hywyys
seisoi, mitähän saarnasta oppi ja käsitti; nijn
sijhen ei taita wastata. Maria katki namätsanat sydämmeensä; stisoo Evangeliumisa.
Harwat Christittyin seasa Händö sturawat.
Moni meneeKirckoon; mutta ei tiedä mingH.
tähden hän Kirckoon menee. Ellei he tahdoisinäyttää kaunita waatteitansa, ja olisi asia jon.
gnn kansia puhuttawana, työlästi he kyllä
ne) menisit. Senkaltaiset unhottawat ottaa
myötänsäKirckoon, sen kuin varas on: nimittäin,
spdämmensä, uhri ilman sydäuda on nijnkuin
kuori ilman jnwää; emmmitten nijn ihmisetulkonaisijn, näkywäisijn maallisiin kappaleihin
nijn hembiat owat, että he sielun sisällisenL 2 tilan
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tilan unhohtawat, ei ensingän tottele bem .ii.
siä, taiwallisia ja ijankaickisia. Enin osa on
järjettömäin luontokappaleen kaltainen, jotka
ei muuta tottelee, kuin sitä, että he eläwät ja
rawiudons saawat; se kuin wielä pahin on,
enin osa sieluja, joisa Jumalalla asunsia ole»
man pidöis,oll rietasten hengeiu majana. Hir.
muinen oli se, että moni wanhin übrais lap-
sensa Molechille. Hirmuinen on, että perke-
leellä tänäpäiwänä monesa maan paikasa on
hänen templinsä, joisa sokiat pakanat händä
palwelewat. Mutta kaickin hirmuisen on se,
että moni meidän seasamme, jotka Christityt
olemma, ei ainoastans huoneitansa; mutta
myös sydämmensä, perkelen kappelixi teke ja
wiheljäisen sielunsa perkelelleorjaxianda. Joka
ei sitä uffoo tahdo, hän koetelkoon senkaltaisia, ja
ottakoon waarin heidän töistänsä ja elamästan»
sä. Ei ennen tietä mitä tynnyrisä on,kuin sijtä jc<
tain uloslaffetan, jossenkaltainenthnlinen wä«
hääkin wihoitetan, tila jasyy wihaan annetaan,
nijn kohla hawaitaau, mitä ftMmmesa salat-
w on, ja kuta siellä hallihe. Millinen pun
on, sen hedelmät osottackat; aiwan nijn, mi»
nga kaltainen ihmisen sydän ja sielun tila on,sen työt, elämä ja waellus osottawat. Ach!
zos jokuperään ajattelis, ettei Jumalalla siaa
taiwaisa ole sille, joka ei tahdo suoda Juma-
lalle majaa sydammesänja täällä maaan pääl-
lä; nijn tosin häNj jattais kokonansa sy-

5. däm-
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VäNumnsä Jumalan hcilduun, Olkamme sen<
tai varoitetut, nijnkuin Jumalan lasien
tulee wiriästi HERran huonecsa känmään,
selon meidän syndymä kaupungimme, josa me

syndyneet olemma.Kirko-sa olemma me kadotetuista autuaxi, syndisistä pl>
hari jailkeistälumalan lapstxi tullet. Koffa joku
sairasta, nijn hän wiriästi läkitys huoneesa eli
Apothekisä kysellä anda, jos jotain soweliasta
Mtystäeli parannusta siellä löydyis. Kaikin
olemma me hengellisesti sairaat, koto pää
on sairas jakoko sydän on rvnsynyr. Esai.
1: 5. Jos me pita autettaman, mjn rien.
datamme Kirckoon, nijnkuin sielun
siellä on lEsus meidän parandaiamme, joka
meille kaicki sy«mit andexi anda ja,paran-
dg kaicki meidän rikoxemme. PsalM. 103:
Z. Jos joku tiedäis jongun tawaran olewan
zosakusa paikasa, jota hänellä walda on pois
ottaa, ei häntä sningcm uni woittaisi, eikä työ
suututaist, sijhes kuin hän sen tawaran käsijnsa
sais. Jumalan sana on sielun paras tawara,zosm usein saarnattawan kuullan: hywin sille!
joka sen oikein.sydämmeensä kätkee. Se on separas tawara, MaSymch. 29: puhuu:
tokoo inelles tawarata ylimmäisen käs-
ken jällen, se on sinulle parembi kuin
kulda. Se on totiftsti paras lohdutus ja au-
tuus oleskella HERran. lmöneesa, siellä lu-
malan kansia puhua, jaolla wisieytetty sijtä,

L 3 että
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että me olemme Jumalan lapset ja Hänen
Seurakundansa jäsenet; jonga me aina lwickea
mailman kunniaa wastan asetta taidaullne.
JumalinenChristitty, Jumalan Sanaa rakas,
tawa, ja wmaKirkon käwiä, taita sanoa: jos
toisella enämbi ymmärrys ia oppi on, minulla
on Jumalan sana; jos toisella enämbi kunnia
mailmasa on, minulla on, Jumalan sana, jos
toiselta kuldaa, hopiaa jarictautta on, minulla
on Jumalan sana. Ei Dawid lukenut sitä suu-
rimmaxi onnettisudexensa, että hän oli Kunin»
gas; waan että hänellä oli Jumalan sana;
olla owen wartiana Jumalan huoneesa, oli
hänelle ractambi, kuin Kuninaallinen Wal»
dakundansa. Psalm.B4: n. D kuinga au-
tuaat! on kuin aiuwat
tahtoin Kjttä Sun ja liztta
Loirvons sun sanas päälle,
wotta heille.

Pidä sitte rukoures ja Weisa Wirsi N:o 234.

Toisna Sunnuntaina Loppimsesta.
Weisa ensin Wirsi N:o 289.

kuyuttu olet mjn mene: owat
HM Wapahtajan lEsnxen omat sanat, joi-

sa Hän osotta sen, että me ilman syn-
ota taidamme mennä häihin ja wieras pitoihin.
Lucan. 14: io. Luonnon Laki waati myös
M mitäs tahdot, että lähimmäises sinulle te-

keman



kel iön vita, tee se myös hänelle, ettei sinua
kijti vu: ättömaxi eli nlönkatzojari soimataisi.Se
oli ludalaisten tykönä laupiuden työ, tulla
Haibin, jongatähden myös yri heistä! todistu.
xexi sijhen, että hän oli kunniallinenzmies ja
bywän suopa, edestoi, ettei hän kostan Muyt
pojes, nijn usein kuin hänHäihin eli muutoin
Pitoon kutzuttin. Mutta nytt kosta mmlma
on pahudesa, on meillä usein syy sanoa Christi.
tylle: kostas häihin kutzutan, nijn älä mene.
Miri nijn? silla harwoin nijsä jotain Christil-
lista kuullan; waan useiinmin nijsä on ylön»
paltisus, juopuminen, turhat!puheet ja leikit,
jotka Christityille ei ensingän sowi. Jumalan
lahjat waärin käytetän ja tuhlatan.i Moni
menee ihmisenä häihin; mutta sikana kotianja
palaja. Suurella osalla wieraista on täysi
aikonlus juoda itzensa juowuxijn: muutoin et
he tiedä häisa olleenstan, ellei he rahkapääsä
kotia tule. Moni luule taitamansa sen het-
ken peräti Christillisydensa ja hirtaa
ontaa tundoansa; Mutta tietkanllne se, et-
tä senkaltainen ilo ia huwitus ej ensingän kel-
paa Jumalalle. Kaicki senkaltaiset iloiset seu
rat, joista lEsus lllos suljetan ja unhohtetan,
ne owat kirotut. Se huwitus ja ilo, joka sie-
luu wahingoitze, kändäa sydammen pois
malasta, estaa rukouxen, luinalan pelwon
karkotta, ja Pyhän Hengen murhellisexi simt.
ta, on kirottu. Mutta eikösta ihminen enstn-

L 4 gän

167Toisna Sunnuntaina Loppiaisesta.



»63 ToifKa Sunnnncaina Loppiaisesta
gänhäisa, kmkesa kunniallisudesä, saa tebdä
itziansa iloisexii wastaus:' saa tosin; Mutta
ei silla tapaa, kuin nytt senkaltaisisa kokouxisamailman tapa on. Abraham teki snnrenpidon sinäpäiwäna, jona Isaac n?ieroi<
tettin. Luomis. K. 21: 8. Nabalilla hä-
nen huonesansil oli Pito, nijnkuin Ru-
ningallinen pito. i.Sam. 25: 36. Se edel.
linen pito kelpais Jumalalle; silla se tapahtui
HERran pelwosa; mutta se jälkimmsembi ei
ensingän, se atria joudut myös tälle tylylle
miehelle wijmeisexi ateriaxi; niin se wicla ta.
pahttm, kosta ei HERma peljätä, nijn ilo
ateria joutu kirouxexi; mutta jos HENran
pelko ajna mielesä on, nijn se HERmlle ket'
paa. Jotta iloansa ei HERran pelwon jal»
ken sowita, he kadottawat sielunsa, ylönpalti.
Mensa kautta turmelewat ruumins ja sen ter»
weyden. Istukket ja muu wihando lakastu»
wat, jos ylönpaltisesti ja yli ajan nijta kaste»
tan', nijn M) se myös nijtten kansia, jotka juo
pumutta wudattawat, he lyhendawät ela»
wänsa. Rusa on kipu? tusa murhei kusa

kusa rvalitusi kenellä haawat il-
man syytän kenellä punaiset Sii-
nä kusa wijnan t/ksna wijwptaan jatul-
laan tyhjentämään mitä sisälle pandu
on. Sananlaff. Kir. 2Z: ZO, 31. OM
Cbristitw ei tähden, jotka
tawattomnsti eläwat,. Kasteensa liittoa riko ei
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H< Mau pelkoo unhohta, ei Jumalan lahjoja
waarin käytä, eikä lauviutta laimin lyö; kos'
ka hau kutzutan, menee hän pitoon, ismualam.
maiselle sialle, eilijarinautitze, ei unhobda syn-
dlsta ja wiheljäistä tilaansa, itze ilon alla aina
mieleensä johdatta kadotettuin ulwinan helwe»
W, ja silloin hänen tyköänsä, pojes kotoo
kaicki halu, mailman lasten hullun tawan jal-
ken, tyiänsa käyttää. Jos hän waaditaisin seu-ramaau maailman hulluutta, rukoilee kohta,
että hända säastetäisin, eli pakenee kokonans
pojes. Koffa yxi Ruhtinas muinain tabdoi
raatia Jumalista lunckaria -uomaan itziänsa
juowuxijn; wastaa hän: jos wielä kymmenen
Ruhtinasta waadeis minua juomaan, nijn en
minä sitä tee; sillä kirjoitettu on: älrät juos
puko wljnasti?. Eph. 5: 18. Koffa lEsus,tze on mennyt häihin, sijta taitan päättä ft,
ettei se muildakan kielty ole, mjnkuin Ewan-
geliumista nähtäwä on.

Svangelmmi lohannexen. 2: i,

kolmantena paiwanä olithaat Ga-
lilean Lanasa, jalEsuxen Äiti lc.

Tästä me Mtkistelemme:
Sitä häihin menewää IMsusta.

1. Iye häitä, lOlhm IMsus mense.
L, 5 2.Mitts
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2. Mingätähden Hatt häihmmenee i

H/Xmtamista asian Kaaroista, nälsä häisä,
Evangclista ensin mainitze. Hau ui.

mitta ajan kosta ne tapahtuit: fa kolmante-
na pälwänä olit häät Canasa, ni:nit.
täin kolmantena päiwanä sitte kuin Christus
oli tullut Galileaan. Christitylle tosin yxi päi.
wä nijn hywa on, kuin toinenkin, sen Chris-
tillisen wapauden puolesta; mlitta tämän
wapauden wuori, nijn Christitty kuitengin ib
man hywaa järjestystä ja wisiein päiwäin eroi-
tusta, ei saa tehdä mitä hän itze tahtoo. Muis-
ta paiwistä pitä lepopäiwä eroitettaman, joka
pyhitettälnan pitä, sinä päiwanä pitä erin»
omattain lumalata palweltaman; Kirkosa
Hänen sanansa kuulemisella, rukourtlla ja
weisulla; kotona siman lukemisella, lumali-
suden ja Christillisten töitten harjoituxella
nijn, että se Kirkosa kuultu sana teroitetan lap.
sille ja perheelle. Kmnga muodoin se lepopäi'
wäna luwallinen on, pitää häitä eli wieras
pitoja, sijtä Kuningalinen Kirko-Laki 14.
Lugusa. 2. §. puhuu. Suurina Juhlina ei
Pitoja pitää mahdeta! Häät ja Wihkimiset
ei ole sallitut saarnain wäli! läSununtainajapy>
hä päiwinä, nijnkuin lnyös Kuningallinen
Asetus Sabbathin rikoxesta io. §. sen kieldä.
Kosta Haat Sunnuntaisin tapahtuivat, nijn-

kuin
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kuin maalla' enimmiten tawallinen on, nijn
ne oÄ ana aikana, ilman Jumalan palwelu«
ren estettä ja sopimatoinda meteliä, ilman
juopumista, toraa, rijtaa ja tappelusta tapah.
tuman pitä. Ennen Häitä pitä Pappein,
kaicki naimiset saarnastolilda kolme Sunnun»
taita peräkanaisin ilmoittaman: joka muitten
syitten seasa, myös-sentähden tapahtu, että
Seurakunda näitten naittilasten edestä rukoilis
lumalata heitä siunamaan. Sillä rvan-
hurstan rukous woi palion, kosta se to-
tinen on, sanoo Jacob. 5: 16. Aolmantena
päirvänä olit häät. Nijn pian kum waa»
timata suostuttu on naimiseen ja kihlaus on
tapahtunut, nijn Awio-lijtto Jumalan edesä
on päätetty ja luja; kuitengin on se sowelias
että häitten kantza, asiainharain jälken, joku
wijcko wijwytellän, sen päälle että näillä kih»,
latuilla olis aika rukourillansa lunialan tykö»
nä ehiä siunausta ja hupaa awioskaffyä; mut»
ta sen puolesta ei mahdeta häitä pitkälda wij.
wytellä; sillä se on waarallinen, perkele aset-
tensa wääräin kielten kautta, saatta paljon
pahaa lnatkaan. Naita tyttäres, nijns
olet suuren työn tehnyt ia anna händä
toimellisellemiehelle.Symch, 7: 27. Kol-
mantena päiwänä olit häät. Oikiasta
ajasta pitä waari otettaman, ettei warahin nai-
da, ennenkuin oikia järki ja senkaltainen ika
saatu on. Sen jälkeen puhuu Evangelista pai-

kasta,
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kasta, joja namät häät olit, paicka oli Cana
Galileasa. Pri halpa ja huono Kaupnngi',
taxi penikullna Nazarethistä Zabulonit Hu.
kukmmasa ja kutzlltnn wahäxi Canaxi, eroj.
tuxcxi sijtä isommasta Canasta, joka myös
oli Galileasa Asserin Sukukunnasa, läsnä
Samaria. Häät M nytt Galilean Canasa
pidettämän hywasa ja kunniallisesa aikoimise«sa: huoruden wältämlsexi, ja että jokais
nen tiedäis pitää astiansa vyhpdesä ja
kunmasa. i Thesi.4: 3, 4. Awwffaffysa ei
pidä joku lihallinen wiha ja kijwaus löytymän;
waan sydämmellinen pyhärackauden tuli; rau>wsa meitä Jumala kutzunut on. Se telpa
Jumalalle ja ihmisille hirvin, koM mies
za Waimo kestenäns hywin sopiwat.
Syrach. 25: 2. Awioffaffysä ei myös senkat'
täinen Kijwaus siaa saaman pidä, joka. epä»
luulosta alkunsa saa; sillä rackaus ei täytä
lyläns sopimattomasti, ei hänpahaa ajat«
tele i. Cor.
pahoin luule sinun joka si-
nulle rakas on; sillä senkaltainen luulo
ei saata mitään hyrväa matkaan. Kusa
Ma rackauden tuli on, siellä on myös Ca.
na; kusa Cana on, siellä on lEsus, lEsus
taas tuo myötäns kaiken siunauxen. Kosta
Pakanat muinain awiolijttoon mennesänsä uh-
rata tahdoit awiostäffyn Nais Jumalalle niju
he uhri-eläimestä eroitlt sapen, ja seu pojes

heitit;
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heitit; Ma'he sen ymmärtä annoit, että awi»
o!. > ilman wihaa jakijwautta olemanpitä.
He ajattelit myös sen, että rackauden
rattaat eli waunut kyhkMdä kuljetettaman
piti, muistutuxexi sijhen, että awiowäkipita
tyhkyisen luondolseti oleman, ilman petosta
toistansa kohtan rackaat; ilman rackautta awio-
lijtto ei seisoa taida. Jumala on rackaus
1. Job. 4: 8. Kusa ei pyhää rackautta ole,
ei siellä lumalatakan ole. Kaickinainen elä'
mä ilman rackautta on helwetti. Elämä tääl»lä Maan päällä on mnoastans puoli elämää;
sillä täällä on myös mnoastans puoli rackaut»
ta; mutta toinen elämä Taiwasa on täydelli-
nen elämä; sillä siellä on rackaus täydellinen.
Aika kirjossa löytään monda esimerkia rackaa«seen awiowakeen: Kosta .Cyrus Persian Ku-
ningas sai Tiggranen Armenialaisten Ruhti-
nanEmändinensii fangiri, nijn hän ruan aika.
na, kysyi Tiggranexelda, mitä hän tahdotEmändänsti lunastuxcxiandaai wastaa hän: jos
minä HMtzistn sen maan, kuin sinä minulda
woittanut olet, nijn minä sen mielellant sinul»le jättäisin, ja ellei sijnä kyllä ciisi, nijn minähengeni ja wereni palckioixi jättäisin. Kossa
Cyrus sen kuuli, Myi hän kansia.kärsiwälli.syteen, andoi heille maansa jälleNs ja päästiheidän wapaille jalwoille; Kotia tulonansakysyi TiggranesEmannäldänsä, mitä
ruxesta luuli, eikö. hän oltut kaunis HERra?

wastga
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wastaa hän: en minä hänestä mitään lcmoa
tiedä; sillä en minä katzonut hänen puoleensa;
kosta hän edespäin häneldä kysyi: kenen puo.
leen hän sijs katzoii wastaa hän: sen puoleen',
joka minun hengellänsä ja werellänsä lunastaa
tahdoi. Me näemme täsä/kuingaAwio rackaus
Pakanain scasa, monda kerta suurembt on,
tuin löytään. Pakanat luon.
non walkeudesa edemmä menewät, kuin
Christityt, joilla walkeuden siwusa, myös il«
moitettu walkeus, eli Jumalan sana on. '

Toinen Osa.
3nXe tutkimme wielä edespäin itze'syytä',

mingätähden Christus näihin häilnn nn«
syyt owat neljänlaiset: (i.) mjn oli Hänkutzuttu. (2.) tahdoi Hän läsnä olemisellan-sa osottaa sen, että me hywälla omalla tun»

nolla taidamme Aww-lijttoon itzemme anda,
ja että se on Jumalalle otollinen sääty. (3.)
tahdoi Hän myös näyttää sen, ettei Hän köy-
hää kansaa ylöukatzo. ja l 4.). tahdoi Hän
autta tätä astm nainutta köyhää parikundaa
ja kunniansa ilmoittaa. Kutzuttu oli lEsus;
sillä Ewangelista sanoo selkiastj: llLsus ia
Hänen opetus-lapsensa kunutttn M7oshälhln. Kosta lEsus kuhutan ilnwitta
maau ihiänsä, nijn ei Hän taida pojes jäädä,
Hän on sen itze luwannut. loh. 14: 25. me

ttt-
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tulemme Hänen tygonsä, ja Ilmest. Kir-
jan : 20. '. minä sezson orvesa ja
kolkutan, jos joku minun Ääneni kuule,
ja arvaa orven, sen tygo minä tahdon
sisälle mennä, ia Psaun. 145: läsnäjotka Hända auxen-sa huumrvat; kaickialjotka totudesaHän>dä auxens huutarvat. Se joka onne ja
siunausta Awiostästysänsä tahtoo, hänen pitä
kaiketickin kutzuman lEsus wieraaxi. Wan-
hat owat sanoneet: että lEsus neitzeitten tant-
ta kutzuttaman vita. Namät neihet owat,
ensimmäinen: Jumalan pelko, kusa se löy-
taän sinne lEsus lupauxensa jälken tulee, nijn-
kuin edes tuoduisa loh. 14: 23. nahtawa on;
tainan kanjza yhdistä chensa sen sisar, joka on
harras rukous, rukousta lEsus ei kieloa
taida; silla mitä iknänsä te anotte minun
lumeeni, sen minä teen, sanoo Christus.loh. 14: 14. Kosta yhdeloä suurelda Sota-
palwelialda muinam kywttin, mitä rarhaitinsodan onnelliseen kaylniseen tarwittiju i was.
tais hän: rahaa, rahaa, rahaa. Jos joku mbdois,
kysyä, mitä onnellisten awiostästyyn tacwitan,
niin taitaisin wastata: mkous, rukous,tous. Tobias Morsiammensa kausia, nousit
ylös ja rukoilit ahkerasti. Tob. 8: 4. Isaac,kosta hän awio-lijttoon itzensä annoi, nikoilt
myös. Kosta awio wäki, walittain onnettoman naiilliseusa ylitze, tulitMelanchtontyqö.

kl,'w:
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kysyi hän heildä, kuinga he awioffästynsä al»
kaneet olit, jos he olit rukoillet hartaasti? kos.
ka he wastaisit, ettei he sitä ensingän ole ajat<
telleet; silloin sanoi hän :ej sitoisin teidänkans.
sanneZkäydWaida, kosta te ilman rukousta al»
kanneet olette: sen tarpellisimman oletta te
unhohtaneet; sentähdenrukoilkaatwielä, että
Jumala teidän ristinne ja surkeudenue huojen»
daa tahdois. Sama mies on sanonut: jos
seitzemän ajastaikainen lapsi ymmärrais, lni»
käAwioffästy olis, nijn se jorukoilis itzellen»sa siwiää puolisoo. Kolmas neitzy, kuin IE»
susta wiemaxi kutzumaan lahetettämän pitä,
on puhtaus, se joka hembeydesta ja baureu»
desta nai, hän kuhun perkelen ja hänen seuraustykönsä, ja on järjettömän naudan kaltainen.
EnaeliRaphael puhuu tästä nuorelle Tobialle:
Tob. 6: 16. H.nule! minä sanon sinulle,
keiden päälle perkeleellä rralda on, ni-
mittäin: nijden päälle, jotka katzorvatJumalan ylon, ja rvatwom haureuden
tähden wKimoja ottawar, nijnkmn jär>
jettömät eläimet: koffa Silmi ja Casbi,
Sichem ja Dmayhdesa huoriwat, kuka taitasanoa, että lEsus sijben on kutzuttu. Am
deljaisims jäseniäLohran
on nchäs neitzy, jonga kautta lEsus wieraa»
xi kutzutaan. Opetus lapset kutzuttijn myös
häihin. Nämat ei suingan olleet rickaatz
waan köyhä kansa: ja stnkaltaisesa tilasa Chris»

tll'
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tnren opetuslapset wielä tsnäpäiwänä owat.

» El rikasta ainoastans, Morsius lahjain täbden
kutzuttaman pidä; mutta lnyös se köyhä bar»
rasten rukoustenpa tähden. Mailma katzosenämmin rahan puoleen, jn sentahden pitää
ne rackambana, jotka rahaa anda taitamat,
kuin lEsuren ja Hänen opetuslapsensa. Sen»
iltaisia kutzutan, jotka irstaisesti eläwät, pal«
jaloansa sen wuoxi, että heildä hywää lahjaa
toiwotaan; mutta mennään sen köyhän ohihe,
joka cj mitään andaa taida; ja talla tapaa
Cbristuxen kassy.Lucan. 14: 12, iz, 14. un.
lähdetän. päirvällistä teet, mj«
ala kuyu ystärvitäs - - rickaita kylänmies
hläs, ettei he josiusmyös sinua jällens
tngu ja sinulle maxa. Mutta tojkas spi--
don teet, niin kuyn köyhiä, raajarickoja,
ondnwita, sokeita; nijn sinä olet autuas;
sillä e/ heilln ole waraa sinulle maxaa:mlä jinulle pitn maxettaman wanhurs^l lajien ylösnousemisesi,. Jos sinä tällä ta-

' köyhiä tygds, tosiangin awlossaidp
sinulle on jvutNwa siunauxexi. Mengäät
ia syökaat sitä lihawata ja juotat sitä ma<
riam ja lahettakäat nijlle myös osa, joit,
la cj mitään ole rvalmistettu. Neheln. 8:

' IQ. W unhohda köyhiä, heidän pitää sinunparhaat wieraas oleman; silläkoffas heirä kut-
' zut, nijn sinä myös lEsuxen kutzut. lEsusTtule tyhjin käsin tykös, Hän tuo wijnaa

M tulle
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tullesansa, enämmän kuin sinä tckdwitzet.'los
sinä Hänen ruokit, niin Hän taas ruocti; si.
nun; jossinä juotat Hänen, Hän juottaa taas
sinun. Tämä HERra on sinun paimenes,
sentähden ej sinulda mitään puutu. Koffa si.na lEsuxen jaHänen opettrslapsensa kuhunut
olet, sitte sinä saat kutzua muita wieraita.
Mutta ketä sysi Tobias 2: 2. wastaa sijhen:
mene jaruyu ne Jumaliset meidän sugns-
tamme, meidän kansiamme rualle.

Jos me tietä tahdomme, mingätähden
lEsus kunniansa ilmoittamiseri, tätä nuorta
Morsius paria wijnaUa auttaa tahdoi s eikö
Hän muulla tawalta kunniaansa ilmoittaa
tainnut i lijoitengin, kuin Hän tiefi, mitä Sa<
lomo sanoo, Sancmlastu Kir. 20:1. N)ijna
tekee pilckajaxi, ja rväkervät juomatteke-
tvät tyhmäri. Sijhen wastatan: kewiä se
olis ollut lEsuxelle toisella tawalla kun-
niaans ilmoittaa, Hän olis jongun toisen
mauckaan juoman toimittaa tainnut, josta
ei juowuttu olisi; mutta tämä kelpais nyt Hä.
neUe/ en me rohkene ojennella Hänen töitäw
sä> on dyrpästi kaicki tehnyt, ja sen
kansia osottanut, kuinga soweljas ilo myösHä»
nelle rclpa. Hän.andoi wieraille Wijnaa,
että he iloisin tulleet olisit; sillä wijna ih-
misen sydämmcn ilahutta. Psalm. 104:
15. Tästä taidaisit juoinarit yldyä, nijn että
he ajatteiisit: hywa se on. minä pysyn wan<

hasa
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hasa tnwasam, ja Jumalan lahjat iloni enän-
dämiseri tästälähinkin käytän i wastaus: et
tätä sitä warten sanota, että juoppokoirat vl»
lytettäisin hulludesansa edespäin pyrkimään;
Jumala sijtä warielkon l waan että tämän
kautta osottettalstn, kuinga aiwnn wäärin ft
tehty on, wihata tätä Jumalan lahjaa wijnaasen puolesta, että se monelda wäärin käyte-
tään. Älä walita wijnau ylitze, sanoo Chry-
sostolnus, se on lumalalda luotu kappale;
waan nuhtele sitä, joka sen wäärin käyttäH.
Juopuminen on kauhistawainen jakirottu wt-
ka, ja matkaan laatta suuren wahingon ja pa-
hennuren ihmisten tykönä. Kusa kuullan jo*
ku onnettoluuus, ellei luopumisella fijhen syy-
tä ole i jos joku murhatan, emmitten se juo.
wus päisä tapahtuu. Kuolee joku kesti i)äsä,
nijn hänmitämax, puolettolnan juomisenkaut-
ta elämänsä lyhendänyt on. Jos joku senkat-
täinen sana puhututi tulee, jota kowa edes-
wastaus seuraa, nijn se enimitten juowurisa
tapahtuu. Jos joku ricroo kuudetta kästych
wastan, ja saastuttaa itzensä haureudella/ nijn
vertele hänen sijhen wietellyt ott/ juowus päi-
sä. Sanalla sanottu: juopumus on lähde, jos-
ta epälukuiset pahudet uloswuotawat. Minä
tiedän, että ne zotka taipuneet owat
Pyytämät wikaansa kaunistella, edeskäywött
sanoilla Evangelmmisa; mutta edeskäypä ej
enjmgän; waanChristusyxinänsä, senkin,

M 2 kuinga
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kuinka pidoisa elettämän pitä, andaa taitaa.
Chrisms Hän waikenee, ettei se nakyist, nijn»
kuin ej Hän soisi heille tätä lahjaa, longa Hän
heille Armostansa andanut oli; mutta toisefa
paikasa, ej Hän waikene; waan andaa tämän
mancmxen. Luc. 21: 34. kahwarakat tei-
tänne, ettei teidän fydämmenne kostanrastauteta ylsnsysmiftstä ja juopumtses-
ta. Tähän tulee myös se, että edeskäypä hän
puhuu Evangcliumisa sijtä, kuin joka aika
mailmas tapatuu; mutta ej sijtä kuinga se oi-
kein olla pidäis. Mailmasa tapahtuu paljo,
kuin talvari tullut on; mutta sen wuoxi ej ole
oiken. Paihi tätä nijn se sana jnowutaan,
ejaina merkitzeylönpaltistajuopumntta; waan
Jumalan lahjain oikiaa nautindoo, kohtulli-
sext mielinouttexi, niinkuin Propheta Hag.
gai puhuu. 1
ne. Iloinen meno häisa ej olekielty; waan ylon-
paltisuus, nijnkuin meldän aikanamme ta»
pahtuu:- en me syö, engä juo; waanmeajaM'
me siiallemme, käytämme mettämme sillä ta.
paa, kuin se olis joku erinomainen waki ja tai.
to, taitaa nijn puolettomasti ajaa sisäänsä;
en me pyydä tulla iloisin; waan hulluxi ja
tyhmäxi. Siat senkaltaiset owat ja ei ihmi'
set, ei Christus senkaltaisille wijnaa anna, et-
kä myös tule heidän tykönsä.

Koettele nytt ongo lEsus ollut sinun hai»sas, oletkos häitä pitänyt ilmanPyhäpäiwän
tM
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turmelusta
oletkos awiostästyn Jumalan sändö.

na pitänyt oletkos awioffästys rukouxella al«
tanut i Wanhimbais, heimolaistes ja holho»
jais suostumisella; oletkos jumalisia wieraita
kuhuuuti ongo laitti Christillisesti jakunniat'
lisesti nijn sanoa tattaan, että
Christus sinun häisäs ollut on, lijoitengin, jos
sinä kunnia jailo päiwänas, ntjta köyhiä muis.
tanut olet. Mutta minä pelkään, että sy.
dämmes soimaa sinulle sen, että sinä wahän
kyllä Christuxesta huolinut olet; Morsius lah.
jat paremebana pitänyt, kuin hurffasten har°
taat rukouret, ihiäs mietittänyt sillä, että
kaicki mailman' tawallisen menon jalken tloi<
sesti tapahtunut on: sijna wiela nytt mietität
ihias, koWs sitä ajattelet. ja naurusa suin
muille sitä juttelet, kuinga se eli toinen olijuo-
.wurisa, kuinga sinä hywin itze olit pidetty,
imhohtit senköyhän, jokamyös wlrwotusm tar.
witzi: ja näin sinun haäs ei olleet Eanasa ;

waan Sodomasa, ej Jumalan kunnian ja
taiwaan waldakunnan enandämiseri; waan
haureudeldas waadittuna olet sinä nainnut ja
waimon ottanut; jos omatundo nämät asiat
sinulle soimaa, woi sinuas silloin! sillä ei IE.sus ole ollut tznun häisäs; woi heitä! kostamma heistä lnowum Hos. 9:12. Häntosin on jokapaikasa; mutta ei armonsa kansia.Ellei toiwos jälken awioffästys menesty, nijn

M 3 < että
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että sinulla en riitainen puolisa," lapset owat
elklwallaiset, ett sinä näe onnee ja siunausta
huoneesas; Hlä sen ylihe walita; waan ajat»
tele, että finä raffamman rangaistuxen ansain»
nutolisit, ei Jumala sinulle nMryytta tehnyt
ole, jos sinulle nijn tapahtunut olis, kuin Sa«
ran seitzemälle miehelle. Tobian. 6: Sinä tatdatsanoa: minä olen Christillisydeni welwollisU'
desta ahkeran waarin ottanut, olen rukoillut,
Wanhempani suostumisella nainnut, enhaw
reuden tähden nainnut, en saastuttanut ihiä.
ni sgla °wuoteudella; minun häisäni kaicti sij.
wollisesti tapahduit: min«n omatundoni todis»
taa, että nijn asiat owat: minulla on senwuori
kuitengin surkia awiostästy, puolisanson aina
wasta-hakoinen, cl rakasta minua, on aina
riitainen, ei ole siunausta, eikä onnee misään,
kuin minä eteeni otan. Mutta koettele oikein,
jos sinä lEsuxen nimeen olet rukoillut, jos se
paljaldansa suulla tapahtunut on, ja ei enssN'
gän sydämmen pohjasta. sinä olet
waatinut Wanhimbas suostumaan naimisees,
luwannut heistä luopua, eli muuta pahembas
ta tehdä, ellet he sinun naunisees suostuneet,
eft ole juuri puhtastt nuorudes ijäsa elänyt i
naidesas enämmin etzinyt rahaa ja kauneutta,
kuin siweyttä ja HERran pelkoo. Jos näin
asias olleet owat, älä sitte ihmettele, että
awioffäffv sinulle onnetoin on; silla mjw
kuin sinä ettes raWanut olet, nijn sinä nytt

NstUtt'



nautita saar', se kuin tebty on, ej sitä muutta
taita; kuitengin se kuin turmellu on, parat,
taa raitaan. Seura minun neuwoani, rukoile
lEsusta, että Hän sinulle anoen annais sen,
että sinäunhohdit Hänen, koffas häitä pitää
tahdoit, etzi sitä nytt Hänen tykönänsä, että
Hän armollansa sinua lähestyä tahdois, wah-
wistais sinua kärsiwällisndellä, sinun surkeu.
desas, ja kaicki sinulle autuudexi käännäis,sano Seuracuilnan canfia: Jos mjn liene,

svndi wtenee, tNinua rangaistllxes
ala, Nljnkurita taäll Ia saajia siell', Aut!
ett synnit pois palaan. Jos sinä taas kaicki
tehnyt olet, mitä tehdä tulee, jasinulla yhtH
hywin on sinun ristis ja wcttwas, ole hywasä
turwasa, ei sen ijäti nijn oleman pidä. Iu»malan awun hetki tulee wihdoin, ei mikään
onnettomuus nijn kauwan wijpynyt ole, elleise loppua wihdoin saanut ole. Luonnollisisa

, asioisa waatia, ennen aikaansa,- jotakin edes,
.on turhuus ja mahdotoin. Kosta onni ei tah.do noudattaa, nijn kärsiwällisyyttä tarwttaan.
Talwiseen aikaan, ei kukan ehi kakostalvama
tuckaisia., eikä Pääsiäisen aikaan odota elon
aikaa, jona wtelä kaicki talwen alla jäätynyn.
nä makaa. Kari klasia, jotka hetken osotta-
wat, on tasa: vri on meidän ja toinen on lu.malan taiwasa; nämat et yhtäläisesti juore:
meidän klasimme juoxeemeidän mielemme iäl»
teen, ja Jumalan klafi nijnkuin Hän tahtoo.

M 4 Kuka
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Kuka taita kiruhta sitä, mitä Jumala wijwyt.
telee. Nohwaist sydandas ja ole wissi luma»
lan awusta, ja jos se wijpyy, nijn se wihdoin
hywäxi mmtttu; ja sitä/ kuin hywa on, en
me kostan kauwcm odottaa taida; sano aina
Michan. kansia 7: 7. Minä tahdon kayoa

päälle jaminun autudeni Iu»malaa odottaa/Minunlumalani on minua
kuulerva; sentahdem Josuanrv ieläkiusaa
minua, Ia arvun tanffa wupyy, kni--
tengan heitä, Turrvani mxss
Hanehen lijtan, luullan olewan
hirmuinen, Joka on sanZen suloinen, Ia«valmis auttamaan kaicdia.

Sitte kuin sinä rukouxcs pitänyt olet nijn weisa
Wivsi N:o 290.

Kolmantena Sununtaina Loppiaisesta.
Weisa msin Wirsi N:o 247.

Wtsännät! se kuut oikeus jakohtuus on,
niju osottakaatpalwellioille, tieten,
että teilläkin oltHILRra tairvaisa.

Nain se hywa luinala kauda murhetta pal«
kolltsista ja isäulnlle ja emännille opetuxen an»
daa, kuinga he ihensä käyttäluän pitä palkol,
lisin kohtan. Colofi. 4: 1. Edelläkäywäi.
seja lugusa. v. 22. näyttä Apostoli, palkol.
lisille hcihan welwollisudensa, waroitta heitä
wulmisutten, uffoUisutesnja wilpittömyteen:

flal-
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palweljatfoltaatkuuliaiset kaiklsqteldatt
rummllisille Isännillenne, ej silmäin ede«
säpalrvellen, nijnwlnne, jotka ihmiste»mieidänoutarvat; waansydämmen yxin.
keutaisudesa ja Jumalan velwosa, ja taic-
ti mitä tee teette, se tehkat sydämm eitän-
ne, ttljnkuln ja ei ihmisille.
Nytt hän Isändljn kajoo ja sanoo heille, kutn.
ga he palkollista kohtan thensa menettämän
pitä. Isännät! se kuin oikeus jakohtuus
on, mjnosottakaatpalweljoille. Orjuus
he dän tykönänsä oli suuren nosnut, IstlndH
ja Emandä saitpalkollistensa kansia tehdä mitä
he tahdoit, heillä oli walda itze hengen ylitze;
ej kukan heitä nuhdellut, jos he hengeen asti
mngaisitpalkollisiansa; sentähden tahtoo Pa°
wali sanoa: alkät olko werikolrat palkollifil.
lenne; waan kohtuus ja oikeus pitakäät kaiki»sa; ei plonkayoitt vatweljan ja palcka pij-
ran oikeutta rijdellesännä heidänkansian-sa. Job. 31:13. Peräänwon andoi muinain Syractzi:4: 34.jalopeura huonesas, ja julma perhettäs
wastan. Isännän luonoo ja jalopeuran luon-
do ei sowi hywin yhteen, rackaudesta wuota-
wa taito ja puussawa jullnulls ei sulngan tai.
da yhdistyä; sillä puuffawa hulluus ja järjel-
linen hallitus owat wannotut wiholliset tes»
kenausä, yxi tarkoitta toisen pojes, puoletoin
pelko tuotta Wihan; wihaa.seuraapalkollisten

M 5 tykö.
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tykönä aina uskottomuus ja kaiken muun hn.
wyden häwiö. Kosta Grekan kielesä sanotan:
älä ole jalopeura huonesas, niin Syria.
lainen sanoo: älä olekoira huonesas. Tm.
tu on se, että koira ou uskollinen I, annellen,
sä; se luondo pitä palkollisilla oleman, heidän
pitä oleman uskolliset: mutta isandä et saa ol>
la joku purewa, kädet, rijtainen ja tyly koira,

"muutoin saa hän koiran lopun, nijnkuin lesa»
bel. 2. Kuning. K. 9:36, Z7.> Kosta Kunin.
gas Admetin Emändä kuoli, .ej kukan hända
enämmin walittanut, kuin hänen palkollisensa,
jokainen surkutteli sitä, että beildä pois tuli
ej Emända; wacm Mi. Emännän pitH
myös palLvelioille osottaman mikä oi-
keus jakohtuus on, nijn hywin kuin IMän>
kwj silla molembain welroollisuus waati sitä,
että he murhetta kandawat palkollistensa,
niin hywin rnumillisen, kuin hengellisenkin
menestyren edestä, tarpeesa heitä auttamat,
nijnkuin Sadan päämies, josta Evangeliu.
sa puhutan, joka sairaan palweliansa tähden
itze lijckeille läxi lEsuxeu tygö, toimittamaan
palweliallensa parannusta.

Mvanselmmt Match. 3: l.
/Kijhen aikaan, kosta lEsus astui

alas wuorelda seurais Hända )c.

Sn>
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Sadanpäämiehen esimerkistä, saamme

tilan tutkistella:
Mtä ia koh-

tuutta osottawaa isändaa.
1. Iye palkollisia, joille oikeus ja

kohtuus osotettaman pitä.
2. Iye muotoo eli laitaa kumga se

tapahtuman pitä.

Ottsimmämett Gsa.
zNalwelia, jonqa asiaa Sadanpäämies aioi,

kutzutan alku kielen jälken, piltirieli nuo,
rnkaistri, joka ej wielä ollut miehen tullut.
Jos Sadan paämiehellä armstoin siidan ollut
olis, nijn ej hän suuresti tästä palweljastansa
totellut olisi, eikä hänestä huolinut; waan
jättänythänen wuoteellensa matamaan. Lu-
cas. 7: 2. siwoo: että tämä päämies tästä
palweliastcmspalion piti. MM taitakallijm.
hi ollakuin se sielu, joka Jumalattomalla we»
rellä lunastettu on. Nomin Keisari luma.
lan edesä ej kalltjmbi ole, kuin se balwm pal.
welia; sillä Romin Keisarin edestä ei Chris,
tus usiampawerenvisarata wuodatta tarwtn.
nut ole, kuin sen halwimmanpalwelian edes-
tä. Wmeka tämä palwelia oli nuori ja har.jaandumatoin, tiesi hän kuitengin Isännäl-lensä olla uffollinen jakuulmlnen; jongapus'

lesta
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lesta Isändä sen kijtoxen hänelle anoa: kossasanon minun psslrveliallem: teetämä, ja datt teke. Tämä on yxi kijtos jo»
ta korwisa yywtn kuulu; mutta harwat pal<
weliat sen tapaiset owat, että heistä nijn sa-noa taittaisin. Lutherus hän sanoi muinain:
minun huoneesani, ei nijn tapahdu; ivaan
koffa minä sanon palwelialleni: tule nijn hänmenee pois, ja pijkalleni: mene sinne, nijn
hänseisahta; japojaalle: tee tämä nijn jättä
hän sen tekeinäta. Sadan päämiehen palwe-
lia tiesi ja ajatteli, että hän seisoi Isändänsä
wallan alla, sentahden oli hän hänelle alani'
mainen, ej asettanut itziänsälsändäänsä was»
tan, eikä ihiänsä ymmärtawäisembänä pitä«
nyr. Hän tiesi, että Isändähänestä piti mur»
hettakandaman; sentahden bän mvös Isän-
dänsä menestystä ja mitä taloin menoihin s»,
wei, edes auttaja paranda koki, nijn palio
kuin hän taisi, että hän Isännaldanfä kaicki-
naista edeswastausta nautitzi, luki hän itzensä
sidotuxi, Isändänsä menestyxen edestä nhra.
maan hengensä. Isändänsä neuwoja ja muis-
tutuxia ei hän ylon katzomy, Isändänsä pe.
ränkatzoinisen alla seisoi hän, ja sentähden toi>
mitti työns uEollisesti ja oli Jumalinen, teki
kaickt siekailemata mitä käffettin. lulnali-
nen ja kuuliainen oli tämä palwelia; mutta
sairastikotona halwattuna jakorvin
wattm, seisoo Epangeliumisa. Taiwck-

linen



Rolmantma Sununntaina Loppiaisesta. 189

linen Isa Hän teke nijn, omiansa oppi Hän;
mutta Jumalattomat oppimata jättää»
HMRralse sairasta/ jotasrakastat. loh.
ii: 3. Ei kukan lumalisudensa siwusa, mah.
da tonvoa alati, ruumillisisa onnellista ja toi»
wottua tilaa; sillä jota HSR>ra rakasta,
sitä Hän myös rangssije. Ebr. 12:6. ja

Kirj. 3: 19. Samalla tawalla
Tob. 12: iz. ettäs Jumalalle kelpaisit,
nijn sen piti nijn oleman, ilman kiusaus-
ta ei stuun pitänyt oleman, ettäs «listt
toetelluri tullut. Jos Isännät ja Emän.
nät palkollisillensa oikeuden jakohtuden osot»
ta tahtowat, nijn seuratkan päämiehen esiku.
waa, nijnkuin hän teki palwelial»
lens. Päämiehellä ei ollut syytä walitta
palweliansa plitze; waan täydyt tunnusta,
että kaicri mitä yänen tehdä tuli, sen teki hän
jumalisesti, toimellisesti, taitawasti, raittijs»
ti, suuttumattomastt, wilpittömasti ja sopi.
waisesti. Christuxen palweliain seasa eyif

sitä, että he ustollisixi löyttm-
sin. 1 Cor. 4: 2. Palweliain ja pijkain tulee
olla ustolliset, ettei he mitään tuhlaa eli wa>
rasta, Pawalmneuwonjälken.Tltuxen2: ic>.
ei pettawäiset) waan kaiten hyrvän us-
tHllisuden nayttäiwälset. palkolliset
owac sijnä luulosa, ettei ft mitän haitta < se
on turda asia, jos he jongun penningin tuh«
lawat, koffa he jotain Isändälnsä puolesta os-

ta
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tawat, eli koffa he huolimattomudesta, taic.
ka hankiosta ijongun wabingon tekewät, tuh.
lawat ja omaan arckuunsa kokowat; joka pai.
wäinen koettelemmen osotta sen, että senkal.
taista ustottomuutta ja pahuutta Jumalan
kijrous seuraa, jäljestäpäin heidän omatun,
donsa se herajä, joka heitä peljattää ja ivat»
waa, lijoitengin koffa he hawaltzewat, kuin.
ga heillä, taloinsa menoisa ja elatuxensa kei»
noisa ei siunausta ole. lokaitzella palkolli.
sella pidais oleman se mieli, kuin sillä luma»
lisella pijkalla oli, joka sanoi, että hänenEmändansa awoimet arkut aina Jumalan
pelwon lukulla lukittuna olit. Uffollinen käsi
kulkee kaickein paickatn läpitze, ustollistaivalwe.
lusta, ei lulnala maramata jätä. Että Jo.
seph palwelt uffolltsesti, teki Jumala hänensuuren Herraxi. Luomis. Kirj. 41: 40!, 41,
42. Uffollisna pita palkollisten oleman, pal»
weluxesansa, sydämen yxikertmsudesg. Pa>
walin neuwon jälken. Evh. 6:5. Palkolti.silla pitä oleman knhkylsten luondo, ilman
wilpia,sappee jamyrcwä,epäluuloa ja petos»
ta , jongakaltainen palwelia Jacob oli, joka
rohkiasti taisi astua edes ja sanoa Waimoillewsn: te iye tiedätte, että minä Olen kai-
f lla minun rväetläni palwellut teidän
I ä'nnä ja,uskottomalle Apellensa: en
,m tuonut sinulle pedoldg haaskattua;
«nutta minun piti se maxaman, sen olet

jnm
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sinä minun kädestäni waatinut, mjtt
M/ös mitä Mnäns sinulda päiwnllä eli
yöllä warastettu «li. Pairvällä on helle
minun ja/ölla wiln, ja uni
on paennut minun silmistäni. Luomis.
Kiri. 3l: 6, 39, 40. Kunniallinen suu pitä
palkollisilla oleman, waiokwaiset tulee hei»
dän olla, ei panetteliat. Waicka Christilli'
sillä perheen haldioilla, aina Jumala silmäin
edeja on, he pelkäwät aina enämmin sitäkaic-
ki näkewaä siimaa ja kaicki kuulemaa korwaa,
kuin ihmisiä jasentähden hanckiosta ei mitään
pabaa puhu eli eteens ota: kuitengin ei he'si«
tä karsi, että kylälle se wietaistn, mitä he ko-
tona tehneet ja puhuneet owat. Se kuin hy.
wä ja nuhtetoin on, pahotlda ihmisildä'useinwaärin ulostoimiteturi tulee; nijnkuin bäm-
mähakit nesteen terweellisimmista kuckaisista
mnrkyri muuttawat. Palkollisten ej sonu,
mitänlseukaltatsm puhua. jongakautta Isän.
dä ja Eluändä keskenänsä stmttna taidaisit, eli
jos he sitä ennemmin kestenänsä suutuxisa
Swat, ettei tämä suuttuminen enamsi; waan
puhua sitä kuin sowinnsxi heidän walillänjä
joutua taidäis, riettalta puheita ei pidä hei-
dän suustansa kuuluman, joidenga kautta
wiattomat lapset tulcwat pahennetuxi. Jospalkolliset haldioildansa rangaistan eli nuh.
dellan, pitä heiden se MrsinMsydellä wasmn
ottaman, ei n?astan sanoman. Tit. 2:9,

Jos
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Jos wielä heillä oikeuskin olis, vitä heidän
yaldiainsa työhön tytyniän. Petari. i. Petar.
2: 18. puhun tästä asiasta: tepalweliat!
olkatalammgiset kaikella pelryolla teidän
lsännillenne, ei ainoajtans hvwille ja si-viötle; waan mxös wimille. Kosta Hagar
emandans Sarain tyköö pakeni, sanoi En.
geli hänelle: Luomis. Kirj. 76: 9. f)alaja
Dmändäs ja nsyrytä iyes hänen
kätens ala. Wihdotu tulee palkollisten olla
suuttumattomar, mieluiset ja uperat, nijn.
kuin Jacob palweluxesansa, ei hitaasti työ.
hönsärupeman, eikä wenytellen mitään teke.
män, palkollisten tulee tietä se, että se on
Warkaus, kosta he laistuttelewat, ei uffolli.
sesti työtä tee, jayhtä hywin ruan japalkan ot<
tawat. Heidän tulee se aiatella, ettei Jumala
beitä laistuuteen; waan työhön luonut on; to
sin, ettäkaikille luondokappaletlle työ on päälle
panduna. Jos me tahomme Auringoo
sa, linduja illnasa, eläimiä kedolla, kaloja,
meresä, ihe touckaakin puun raosa, nijn ei
yxikan beistä lmffana ole: alkät olko hi-
taat toisänne, sanoo Pawali kaikille ihmi»
sille kaMsa säädmsä. Nom. 12: 11.
tosin sanoo. Psalm. 127: 1, 2. ei

huonetta rakenna, nijn he huc-
kaan tekervät, jotka sitä rakenda-
tvat, jos ei^Mß^rakaupungitarvarjele,
nijn ivarftat hnckaan walwowat. Se

on
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on turha, että te rrarhaitt nousetm, fahiljain maata menette ja syötte leipään-
ne surulla silläHMRra andaa ystäwil'
lensä heidän maatesansa. Mutta näisä
sanoisa David ei kiellä työtä; waan neuwoo
«neitää ei työhömme uffaldamaan; waan lu°
malan fiumuixeen; silla siunanstekee rickaaxi ilman waiwata.Sananlass.
K. iv: 22. M auta elatuxeen ehkä joku
taitawa olw; mnttaseon kaicki chaasaja onnesa. Sarnaia Kirj. 9 : 11. luma.listen palkollisten pnä joka päiwä rukoileman:
Ann' minun wirtäst wirkan työt
tääll' tehdä Suo elää siwiäst Ia onnitaikis Nahda, V annos lain,
Mtt asian tomntan, Juur toimelliseltain, Ia sinua kunnioitan.

Toinen Ost.N/osta Sadau-pääluiehen palwelja Isännät-lensä teki mikä oikta ja kohtuus oli, niinisandä sitä wastan jällens osotti hänelle, senkuin oikeus ia kohtuus oli; hän otti osan hänenruumilliststa puutteestansa/ hänen waiwaniakawi isännän sydämelle, hän lähettää ensinludan wanhimmat lEjuxen tygö, rukoilelemacm Hända tulemaan ja parandamnan
palwchatauja; menee myös itze liickeille:el hän nijn telmyt, kuin nytt moni«töin lsiwdä tekee, loka nijn vian kuin palkol-

N llnen
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Imen sairaaxi tulee, toimitta hänen vois Hu»
ncstansa, eli muutta sopimattomudella waati
palkollisensa menemään pojes huoneesta. Mut.
ta Päämies hän piti palwelianja tykönänsä,
ja korjais händä. Ilman epailemätä hän myös
palweliansa hengellisestä menestyxestä murhet-
ta piti. Cbristns ihe annoi hänelle sen kijto-
xen, ettei senkaltaista uskooIsraelisi;, josta se päättä taitan , että hän
kcukcticktn perheensä, Jumalan la lEsuxen
tltndoon saatta kokenut oli. Jumalisia sota-
miehiä barwaldans löytään, tuiteugin nijn
Uudesa Testamentisä, puhutan kolmesta Ju-
malisesta Päämiehestä: tämä on yri, josta
Evangcliumija mmnitan: toinen, joka seisoi
Christnren ristin tpkönä ja sanoi: Matth. 27:
54. totisesti oli tama Imnalan Poika! ja
kolmas Cornetius. Teko-Kirj. io: Perbeen
isandä ei mahda häwetä , näistä Jumalisista
Päämiehistä oppia, kuinqa hän itziansä perhet-
tänsä kohtan känttämän pitä. Päämies tunsi
täsä palweliansa kuuliaisuden kiitollisella sy-
idämmella, rakasti händä ja piti hänestä pal-
jon. Luc. 7:2. hän osottl sen nwös M työsä.
Me opimme tästä sen, kuinga taloin haldiam
tulee oikein arwata palkollisiansa, heidän
ustollista palwelustansa, kijtollisella sydam.
mella tuta, siweydellä suositellen heitä hallita,
murhetta heistä kandaa, heidän tustastansaosaa otta, hywin heistä muille puhua, neu-

woa
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woa heitä Jumalan pelkoon , ja kaikesta stjtä
kmn heidän ajallista ja ijankaickista menestys'
tänsä edesautta taidais, ahkeraa waaria otta;
janijn kaikesta stjtä kuin heitä ajallisssa ja hen<
gellisisä ylösrakenda taidais, sydämmellistä
murhetta kanda , ei pitää heitä outona ja sen»
kaltaisilla, joihin ei heidän muuta tule, kuinse mitä palckaan, elatuxeen ja työhön sopi;
waan ChristuxenWeren tähden, joka nijn hy>
win palkolksten, kuin haldioittenqin edestä
uloswuodatettu on, pitää heitä uskon kansia»
weljexinä ja heimolaisina, pyham kylän mie-
hinä ja Jumalan perheenä. Eph. 2:19. Että
palkolliset tainkaltaisina pitä pidettä lnän se
nähdän siitä, että Apostoli kutzuu heitä ChrA
tuxen palwelioixi, ja Jumalan Seurakuuuasa
Imnalan edesa ei ole yhtän eroitusta; waankaicki la kalktsa Lhnstus, Colosi. 3: il.
he owat myös kastetut, za Christuxen paal-
leensä pukeneet. Galat. 3: 27. ja mjn Ju-malan lupauxesta ja ijankaiMsesta elämästäosalliset.

Tästä seuraa, että Christillisten hatdlain,
palkollisiansa Christilliftsti, niinkuin Christiewin sopi, hallitzeman pitä; niinkuin Jumalakmckein Herrain HERra on, ja suurella sääs»
tämisellä hallitze ja lembeydellä duomihe mci»
ta, uijn pitä myös meidän alammaisimmilletekemän, Pawalin muistutus Eph. 4: 31.aiwan hywin sopi perheen baldioille: kmHi

N 2 hgi-
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haikius ja närkästys ja n?iha, ja huuto
ja sadatus, olkon kaukana telstä, kaiken!
vahuden kanssa. Jumaliset kutzutan. Pjalm.'
35: 20. hiUaisixi maanpäällä, ilman lepällemätä sentähdcn, että he hlliaisudeja
työtä tekewät. 2.Thcsi. z: 12. ja huoneen,
sa stwiälla karsiwällisydellä, hiljmiudella ja
suosiolla edesseisowat, ei huuda, eikä rijtele,
m! heidän äandäns ei knnlla katuilla.
Esai42: 2. Jos tarwet waadeis palkollisia
rangaiseman, mjn ei se saa ollanijnkuin joku
raju-sadet, joka tuulispään kansia tulee, ja
Mämmin wabingoihe kuin hyödyttä peldoja;
waan bienon sateen kaltainen, joka wirwotta
wihannon ja maan hedelmällilexi saatta. Ko.
ko chiMecn hallitus ja palkollisten kuritus pi>,
ta rackaudesa tapahtuman. Kaikesta taloin
menosta pltä kaickinainen sopimatoin tora ja
rijta eroitettaman ei toralla mitään hywaa
woiteta, palkolliftt ne suututetan ja kowite»
tan, niin että he perkeleeldä heitamä wietclda
andawat, sitä kostamaan, ja wahingoo teke»
män, sentähdenneuwooPawali: Eph.6:9.
Te isännät! pangat pOlsuhkanret
että teidän HlLlvranne on myös talwal-
sa. Jos ChristMset taloin haldiat palkoll!»
Mensa osottaa mhtowat mikä oikeus ja koh.
wus on, nijn palkollisen puutos heidän sydäm»
mellensa käymän pitä, heidän tule mahdolli'
suden jälkm. heitä töyhydesänsä luttta, heidän
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rrikertaisuttansa ja tietämättömittänsä uskol-
lisella neuwolla ohjaman, sairaudeja heitä
holboman, eihyljäman; waan »uurhetta heistä
tandaman, Jumalala heidän edestans rukoile-
man, että Hän heitä ylöswalaista, kaändä,
luinalaa pelkäwätsen, kuullaisen, niieluisen
ja puhtaan sydämmen heille anda tahdois,
beita snnneista warjelis, ja autuuteen auttais.
Sanalla sanottu: nijnkuin sinä tadot, että
Jumala sinulle tekemän pitä, tee sinä nijn
palkollisilles. Mitä ett sinä tahdo sinulle ja
lapsilles tchtäwän, älä myös sinä sitä tee pal-
kollisilles se on iloinen kuulla, kosta Naeman
palwelia Herraansa puhutteli, kuhni hän Ka-
mu Isarensä. 2 Kuning. Kirj. 5:13. Mi-
lttm^jsäni! fos siropheta olis sanonut si-nulle jotqkm suurta asiata, eikö sinun pi-
tänyt sitä tekemäni tNitä enämmin, et-
tä dän sanoi sinnlle: pese sinns. .

Joku taidais sanoa ja rysyä? mitä silloilttebtamän pitäi kosta palkolliset ei ota welwol-
lisudestansa waaria, owat uppiniffaiset ja us-
kottomat : pitääkö silloinkin heille osotetta-man, mikä oikeus jakohtuus on? Wastaus:
kostas palkollisia pestäät, älä tee sitä tyhmällä
tawalla; waan katzoo wisuun etees, tutki hei-dan elämänsä menoa ia kysy kuinga he ennen
heitänsä käyttäneet owat, tee nijnkuin David,
joka. Psalm loi: 6. sanoo: minun silmänitatzowat nstollisia maan päällä, että de

N 3 asuisit
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asuisit minun tykönäni, joka waelda oi-
kialla tiellä, se pitä oleman minun pal-
rreliam: Nijn ett sinä tätä kysymystä edes.
tuoda tarwitze. Ellei palkollinen tahdo tehdä
hywäa, ei totella sinun neuwoas, jongashy,
tväsä aikoimisesa teet, nijn luowuta sinustas
senkaltainen, ja etzi parembatasiaan; rukoile
Jumalaa, että Hän paremman palkollisen
sinulle annais; ole sillä wälillä kärsiwäinen;
jos wahingo tapaturmaa eli ymmärtämättä'
lnydesta tapahduis, nijn älä kowin suutu;
waan kärsi se: silloin sinä osotat heille mikä oi»
keus ja kohtnus on.

Koska nytt Jumalan Hengi uudesa Tes-
tamentisä, sekä haldioitten, että palkollisten
eteen määrää, kuinga heidän toisiansa kobtan
itzensä käyttämän pitä, stjtä nahdän se, että
woneen sääty Jumalalle otollinen on. Nam
sanoo. Pawli: Evh. 6: 5, 6,7, 9. Palwe-
liat! olkat kuuttaiset teidän ruunnlllstlle
Isännillenne pelrvolla ja waplituxetla,
teidän hdämmmenne pxikertmsudesa,
mjnkmtt Cdrijtuxelle, ei silmäm /desa
palwellen, niinkuin ihmisten mielda nom
tain; rvaan nimkuin Chnjiuxm palwe?
liat--te Isännät! tehkat myös nim heitä
tohtan, ia pangat pois uhkauxer tieten,
että teidän on myös talwai--
sa, jonga edesä ei ole ihnnscn muodon
kayomusta. Jumala ei suingan tainkaltai-
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sia ojennuxia baldioitten ja palkollisten eteen
määrännyt olisi, ellei tämä sääty Hänelle
kelpaisi. Olla palweliana, ei ole jokn hapiä;
sillä se kelpa HERralle. Jokainen wael-
datan nijn,kllin on hänen kuyn-
nnt, jos hän wlelä olis orjaxi
i Cor. 7: 17, 21. Jos sinä olet palkollinen,
mjn pidä sielus kärsiwällisydcsä, ajattele aina
ja sano itzelläs: HERra! sinä olet kaicki hy«
wästi tehnyt, kijtetty olkon sinun nilltes sen
edestä; sinun tabtos on se, että minun palwe-
lemanpitä, minätahdon myös sen mielelläni
tehdä, ja waicka ei minulla sitä kunniaa ja
woimaaole, kuin haldioilla, kijtan lninäkui»
tengin sinua sen edestä, että minä olen Chris'
titty ja sinun lapses, minulla on niin suuri osa
taiwaseen, kuin heilläkin, minulla on samaJumala jalEsus Christus, siunaKaste, uffo,
ja ijankaickinen elämä; minä lannistan sentäh-
den itzeni sun säändös ala mielelläni, odottam
karsiwällisydesa sitä aikaa, kosta myös mi-
nä oikiaan wapauteen kerta autetaan, joko st
sijs tapahtuu täällä eli ijankaickisudesa. Jos
sinä olet Isandä eli Emandä, ja palkolliset ei
aina toiwos jalken tekisi, nijn vysy Cbristilll»
sesä Mrsiwällisydesä, ajattele sitä, ettei se ole
jokuEngeli, joka sinua palwelee; waan se on
ihminen, joka momnaisisa puuttua taita.
lac. 3: 2. Ia jos erhetys ei kiukusta; waan
heicksudesta tapahtu, nijn ajattele, että se on

N 4 ih.
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ihmillinen asia, erhettyä. Jumala ei ole meit. !
le mitän welkaa, ja Hän joka aika meitä
karsij, enqöstä me sijs palkollisen wikaa, joka
heickoudesa tapahtu, karsia mabdais; haldia'wä'
ki tietkön aina ja ajatelkan sitä, että se on heil'
le armo lumalalda, ettei he tarwitzepal'
wella; waan muut heitä palweleman pitä;
sentahden jos be tabwwat, että Jumala ja
lEsus Christus Keitä kärsimän pitä, nijn pitä
myös heidän palkollistensa heikoutta kärsinuw,
ja sentahden palkollistensa kausia nijn menettä-
män itzensä, kuin he tahtowat, että Jumalamenetäis itzensä heidän kansiansa. Meidän
tulee aina ajatella, että he tosin owat Palwe°liat, kuitengin Ihmiset, ja meidän kansiapab
weliamme ja Christityt, waicka he owatpal»
weliat, owat he kuitengin lueidän hengelliset
ja wihdoin taiwalliset ystäwäuune, ei uäitäsaa ylönkatzoo; waan ajatella ja sndammesän.sä janoa: Minlln palweliau on kl)lla paha,
kuka tiesi, minä olen wielä pahelllbi, minä
palwelen syndiä ja perkelettä. Tama tosin
on minun palweliani; mutta minä olen Ju-
malan palwelia, minä olen Hänen Isändäw
sä maanpäällä; mutta Jumala taiwaasaon
minun Mndäni; ellen »ninä händä arlnahda,
kumga siis lulnala taiwasa lninua amun>
dais: ellen niinä händä auttaa talkoo, kuinqa
Jumalan minua auttaman pitä? kakos tällä
tawalla Jumala mun perhees, jos he wielä
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olisit sinun wiha miehes, ystäwäxes tekewä on;
ja ro!ms tottelematoinda perhettäs betken ai-
taa, nijnkuin huonees ristiä kärsinyt olet; nijn
Jumala lvihdoin sinulle kunniallisen perheen
nndawa on, joka sinua uskollisesti palwelewa
on, sijbes että ne pyhät Engelit sinulle wijmei-sen ractauden palweluxm osottawat, ja Sic-
lus taiwaau iloon sisälle wiewat.
Sittekuin sinä perhees.kansia rukouxes tehnyt olet, nijn

weisa Wirsi N:o 267.

Kyntilan Metzun-Päiwana
Weisa ensin Wrsi N:o 264.

me luemme, kuinga
Jumala kansiildansa Istaclin lap°
silda, ntonenlaiset übrit whtonut

ja pyytänyt on, nijnkuin poltoudrin 3.Mos. K. 1: Ruokauhrin 1. Mos. K. 2:
1. Rijtosuhrin C. 3: 1. Rikosuhriu C.
4: Näihin piti nytt wirhittömia puhtaita eläi-
Nliä otettntan, nijnkuin härkiä, wasikoita,
lampaita ja oinaita.- Pyhällä paikalla pitt
ne tcnrasiettaman ja syötämän ; kaickt tämä
piti tehtämäu iloisella ja «nieluisella mielellä,
niinkuin 5 Mos. Kirj. 12: ia 26: lukea tai-
tan, ja st kuin wielä enämbi oli, pltinämat
uhrit puhtaita sydämmellä ja käsittä edestuo-
taman, nijn samo David: Psalm 51: 18,

N 5 19.



19. ei sinulle kelpa uhri, että minä sen
andaisin, ja poltouhri eNinulle ensingän
kelpa. Ne uhrit jotka Jumalalle kelpa-
rvat, orvat murhellinen ahdistet-
tua ja särjettyä ssdändä, ett sinä lu°
niala ja Elai. 1: 11,13, 16. Mitä
minulle on teidän uhrinne paljoudesta?sanoo HILRra: minä olen oinasten pol-
touhrista ia syöttiläin rastvasta rarvittu
- - älkät sillen teidän turhaa rnoka-uh-
riaime tuoko edes, se sumutus on minul-
le kauhistus - - peMt teitänne, puhdis-
tajat teitänne, pangat teidän paha me-
nonne, pois minun filmäini edestä. Ta°
ta uliria tahdot Jumala, ei ainoastans neljä,
jalkaisista; mutta myös linnuista, nain kuulu
Jumalan käsky: 3. Mos. K. 1:14. Jos hän
tahtoo tehdä polrouhrm HMRralle lilD-
nuijia; nijn tehkän sen Mettisistä, elicka
kyhtyläisten pozista. Waicka uhrit Wall-

Testamentin ransia owat saanet loppun-
sa, nijn kuitengin Christityt wielä Jumalalle
otolliset uhrit edestuowat. andawat
ruuminsa eläwäxi, pyhäxi,a Jumalalle
otolliseri uhrixi. Rom. 12: i. he uhra-
rpat Jumalalle heidän huuldensa mullit.
Hos. 14: 3. Koska he Evangeliumisa kuule-
wat, kuinga Maria puhdistuxexensa edeswi
värin Mettisiä, nijn he myös kokewat edes-
kandaa Mettisten uhria; he uhrawat parin

nuoria

202 Ryntilän-Mestuwpäiwänä.



Rynnlän-Metzun-paiwänä. 203
nuoria Mettisiä: yxi on Sielu, toinen on
Ruumis: Sielun jaRuumin kansia uhrawat
he itzensä Jumalalle, jo nuorudesa; silläwuo'
ria Mettisiä «li kyhkyläisia anoo Jumala: he
tietawat sen, että nuori kansia myös, nijn
siwiästi ja wisuun elää taitaa, kuin wanhat-
kin, ja ftntabden ei ensinqän koe nautita
nuorudeusa aikaa ja elämää irstaisudesa.
Wisaud-K.2:6. Waictaei hewsielitaida hengel-
lisist, jumalisisa ja kunniallisssa asioisa nijn pa-
tio;: tehoa, tuin ue wanbat, tekewät he kui'
tenqin sen werran, kuinhewoiwat; silla nuor--
ten lasten ja imcwäjstcn simsta perustaa
Jumala iycllensä woiman. Psalm. 8: 3-
MmaMhdm sääsi Jumala, sen ettei wanha;
waan nuori liudu uhrixi walittanmn piti i
wasians: osottaxensa sen kansia, että nuori ja
raitis ikä Hänelle otollisin oli; mutta wan-
huutta, joka monen hcickouden alla oli, ei hän
nijn halainnut; niinkuin myös, ettei nuoruus
turhilla ajatuxillansa korkiammalda lcndääpy-
däis, kuin sopi; waan taiwaan tiedon ja ikä»
wöitzcmsen kautta sydämmensä kansia rippuis
lumalasa, ja Hända micluisesti palwelis,
seutähden sanoo Pawali: Rom. 11: 16. Jos
alku on pyhä, nijn on myös koto taiki<
na za jos juuri on m/n owat myös
oxat. Että nntt tämä nijn suuresti tarpeel°
linen on ja meidän ennen kaickia sen perään
pyrkimän pitää, kuinga me otollisen uhrin

luma-
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Jumalalle edestuoda taidmstinme, niju pitä
Evangeliunun johdatuxen jälkeen sijta lawi.
amnnn tuttisteldaman.

ILvattZellu»m Lucan. 2: 22.

aikaan, kuin heidän puhdis-
tus päiwansa olit täytetyt:c.

Tästä pitä Tutkisteldalnan:
puhdistus uhriansa edeskandanaa

Chrlftitt^ä.
1. li-destuo hän parin Mettisiä.
2. Aari kjchkyläisen poikaa.

Mnsilnmäinen <l)si?.
>hri, jonga Maria edestoi, klltzutan koMn

uhrixi; sillä Evangelista ei mainitze karit»
Ma mitään; waan äinoastans kyhknläisista,
ies ei hänellä ole waraa karillahan, nijn otta-
kan taxi mettista, eli taxi kyhknlaisen poikaa.
3 Mos. Kirj. 12:8. Maria tuo edes parin
rybkyista, ei köyhydensa tähden; sillä han oli
saanut kuldaa Wijsailda miehilda, jolla hän
karihan ostaa tainnut olis; waan han tahdoi
osottaa sen, ettei warjoo enambi tarwitttt, sit'
te kuin itze ruumis saapuilla oli, ninnttain: Ju-
malan jora pois ottamait piri
maailman j>nmt. loh. 1: 29. Christityt

«hra»



RyntiläwMestttwpäiwänä. 205

übratesiinsa tietäwat sen, että he owat Hell-
gellisesti rvaiwaiset. Matth. 5:3. Ej he
uskalla Laodicean Seurakunnan EngelinkaHasanoa: minä olen rikas, en minä mitan
tarwiye., Ilmest. Km. 3: 17. silla kaicki
mitä he edestuowat, sen pita tuleman HER'
ralda lumalalda: mitä sinulla on, jota ett sinä
saanut ölci Että he oman saastaisudensa ha»
waitzewar, kuinga he luonnosta perisynnillä
saastutetut owat, sentähden he walmijt owat
tuomaan edes puhdistus uhrinsa, valittaa
täytti heidän. Esai. 64: 6. Me olemme
kaicki saastaiset, ja kaicki meidän rvan-
hurstaudemme on mjnkllin saastainen
waate. Mutta että he <cn tietäwat, että
Jumala Israelille hywä olt, niille jotka
puhtaat stdämmestä owat.
ja että ne ainoastans saawar nähdälan. Matth. 5: 8. Niinkuin myös ettei lu.
mala armoonsii johonauun hmscwaiseen as«
tiaan wuodata, sentähden he sitä pikemmin
puhdistus uhrinsa edes tuoda pyytäwät. Ma«
rian puhdistus uhri täytettin yhtenä päiwänä;
lnutta Christittyin puhdistus, se wasta silloin
loppuu, kosta heidän elämänstin se loppuu,se on: jokapäiwä,nijn kauwan kum he eläwät,
pitä heidän puhdistus uhrins edestuoman; jo-
kapäiwäinen saastaisuus waati, jokapäiwästä
puhdistusta. Kohta Aamulla herättyänsä,muis.
tawat he/ että taas yxi. puhdistus paiwä saa«

puitta



puilla on, tutkistelewat sijs, jos he unisansaonlää tundoonsa saastuttaneet owat, huoka-
wat nijn sydammestäns sen tygö, joka koette»
lee sydämmet, että Hän opetals / heitä tunde-
maan salattua saastaisuttansa, jaChristuren
tähden, kaicki sekä ttltut, että tundemattomat
synnit andexi annais. Marian puhdistus ta-
pahtui ulkonaisesti; mutta meidän pitä ei ai-
noastans pestinän ulkonaista saastaisutta, etten
me ketakan pahennuxen kautta saastutaisl; mut-
ta myös ristinnaulitzelnan meidän saastaisen
lihamme balut ja himot. Ettei sydän puhdas
ole, nijn meidän ja Phariseusten ulkokullaisn-
den wälillä ei ybtään ercitusta ole. Pha»
riseusten puhdistus oli paljaaldans ulkonainen;
nwtra sydälnincn puhtautta, ei he enstngän
totelleet. Se sisällinen puhdistus, ei suinaanulossulje sitä ulkonaista. Pubdisturexensa
Christitty edestuo hänen lnettisensä, se on: so-
weltas parannus uhri. Christityllä on nijn-
kuin Mettisellä, kuikuttawa ja surkuttelewä
ääni; sydän joka sondein ylitze suruisans on.
Ne uhrit kuin Jumalalle kelpawat, owat

ahdistettua ja sär-
lenya sydändä ei humala hyljää. Psalm.
51: 19. Hiffias kuolema wuoteellallsa toi
edes tämän Mettisen, hän waiteroiyi nijn-
kuin mettinen. Esai. 38:14. David n moös
unhohtanut edestuoda tätä uhria: tNinä olen

hnokmlxista / minä uitan mi-
IMN

206 Rynrilän-Mestun päiwänä.
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mm nmoteeni yli yota, ja kastan mi-
«un leposiani kyynelilläni. Pfalm. 6: 7.
Mitä mailmcm lapset uhrawat, kosta he syn.
dia tehneet owat i wastaus: he naurawat sen
vlitze, kehuwat sitä kaikille, ja kerstawat lhei.
tänsi sijtä, nijnkuin Sodoma. Mutta oikia
Cbristitty on murheisansa syndeinsä ylitze,
eroitta itzensa muitten seurasta, lähtee ulos,
nijnkuitt Petari, ja itkee, on nijnkuin yxinäi-
nen lindu katon päällä. Kosta lnettinen kmw
panins mestannut on, ismu hän kuiwan puun
oxalle, andaill sen kansia tietä surunsa ja miw
beenja, katumaisille sieluille ei sowi ioku maat'
sinen ilo, ell huwitus, heidän sydämmensäsuru on nijn suuri, että he monda kertaa UN'
hohtawat syödä, he syöwät tuhkaa nijnkuin
leipää ia sekoittuivat juomansa kyyneleillä.
Usto täsä uhrixi edestuo Jumalan Karihan,
joka mailman synnit potsottaa. Minä luu»
len, etten minä exy, jos minä metrisen ku.
wauxen alla, täsä asettaisin teidän eteenne
lEsuxen. Mettisettä on hänen pesänsä lEsu»xella on Hänen asunsiansa lumalisesa sielusa.Anna minulle poikani! sydämmes> Sa<
mnlaff. K. 23: 26. Mettinen pitää ystäwyt»
tä, ou sopiwainen, rakastaa wertaisiansa, el
ehi korkiambata eli alhaisemhata, ei pyydä
kotkan rinnalle astua, eikä mene rspakosa
käärittelemän madon seuraan. Abraham,
muitten uhrein seasa uhrais myös Mettisen.

Luomis.



Luomis. K. 15: 9. hän olis kyllä edestuoda
woinut sullrenlman uhrin; mutta hänelle kel.
pais walita tämän uhrixi, osottaxettsa sen kansia,
että yri rakas, rauhallinen ja sopiwaisuttara..
kastawa sydän on Jumalalle otollisin ja sopi.l
watsin. lEsus Hau waelsi köybäsä muodosa,'
oli aina alhaisten ja ylönkatzottuin kansia: kut»
ta olit Hänen opettlslapsensa, jotka Hän wa>
linnut oli i halpa kansa/ yrikertaiset kalamie<
bet, ei monda lihallista wijsasta/ et mon-
da woimallista, ei myös monda suurestasugnsta; waan ne kuin maitnmlt edesä
dulwt orvat, o,» Jumala walinnur. i.Cor.
1: 26, 27. Mettmeu, tekee pesänsä ei korkei.
sijn; waan mataliin puihin; Jumalan poika
lihansa paiwinä, ei suurten Herrain huoneisa;
waan wajasa löyttijn, köyhäin ihmisten ma»
joisa. Mettinen oli puhdas eläin, joka luda-
laisille syötää ja HENralle uhrixi edestuotaa
sallittu oli; kuka on Msusta puhtaambi i

wiat«in, saastatkin, syn-
neisistä eroitettu. Ebr. 7: 26. liLsuxen
rve« puhdistaa meitä saastaisia kaikesta
synnistä. I.IOH. 1: 7.

Comen Osa.
wutiaisuus edestuo kaxi kyhkyläisen

poikaa. Christitty uhraa Jumalalle
Sielunsa jaRuuminsa palweluxexi, eikä enää

waellg
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waella Wanhasa; waan Uudeft elämäst.Hänellä on se wahwa aikoiminen, että häntahto osittain pahaa hyljätä ja wihata, osittainmyös rakastaa ja tehdä hywää: nämät owat ne
taxi kyhkyistä, kuin hän uhraa. Tämän aikomi.sensa Uudistaa hän jokapäiwä, koska hän joka.
päiwä wasta uudesta Uudexi ihlnisexi tulla
kokee. Kyhkyisillä on monda kaunista omai.
sutta ja awua, joita Christitty wastan ottaa.
Christus itze arwaa ne korkiaxi, kosta Hän.Matth. io: 16. ne meille esikuwaxi asetta.Olkat wagat niinkuin kvhkMt. Kyh-
kyiset owat puhtaat eläwät, jongatähden myös
Jumala ne uhrixi walitzi; ei be menesty siellä,
kusa joku paha haju on. Christittyin vitawaltämän kaickea sitä, kuin Sielun ja Ruu.
min saastuttaa: ei heitä Jumala kutzunut olesaastaisuteen; waan että he olisit pyhät. F>esyömät puhdasta ruokaa, ei kaioo raatoon,
nijnkuin karneet; waan stMn kuin puhdas on,ja jos se heildä puuttuis, nijn he ennen sannallaheitänsä täyttäwät, kuin he saastaisuteen ka-joisit. Kosta oypeneet Noachin kyhkyiststä pu«huwat, joka, kosta ei l?an loynnyt wsapan «lls saanut jalkansa lewatä, palais
jallens arcktjn. Luomis. Kirj. 8: 9. sano-wat he: että kyhkyinen on puhdas eläiu, joka
el rietasta syö, rakastaa puhdasta, ei saastutaruumistansa, ja että wuoret joista wedet js

K kuk
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kuiwuneet olit, olit wiela näljammset, nijn
kyhkyinen ei tahtonut laskea ihiansä Wuorille;
waan palaja takaisin arckijn. Mosexen. 5.
Kirjan 14: puhutan kaikista nijsta elawistä,
kuin Israelin lapsille piti oleman saastaiset;
waan wihdoin pannaan namat sen tygö: eiteidän pidä sen raatoon sattllman. Ta>
ma lnuistutus sopij kaikille Christityillc; syn»
dinen elama Jumalan edesä on nijn häpmlli.
nen ja kauhistawainen, kuin jokuraato. Wasta<
dakoiset ja katumattomat ihmiset Raamatusa
kutzutan, kauhistnxexi Jumalan edesä:kauhistuxexi kutzutan se, joka saatta ilwoittt«xen, jolda nenä, suu ja silmät peitetan, joka
puolestansa pahan hajun andaa, tainkaltai»
nen on syndinen ja surutöin ihminen Jumalanedesä; jos hän wielaismis Kuningallisella istui-
mella puetettuim silkisä ja sametisa, loistaiskllllasm ja kalleista. kiwista, ja kaikilda nijn-
kuin Jumala kimmoitetaisin, nijnkuinHerode-
xen esimercki sen osottaa, joka madoilda syö-
tin. Teko-Kirj. 12: 23. Sentabden kastee
Jumala, Esai. 52: 11. ja sanoo: paetkat,
paetkat, lähtekat sieldä ja älkär mihin-gan'saastaiseen sattuko; waan rawitkat
ttzenne Jumalan sanan mannalla, se on teitä
wirwottawa ja ilahuttawa. Krbkyiset owat
vximieliset ja hiljaiset; kaickein elawain scasaon kyhkyinen se racrain: mikä lammas on nel-
jä°jalkaisten se on kyhkyinen lmduiu seasa

êi



ei hän ketän wahingoitta pyydä, nwlemmin
owat he hiljaiset ja wagat. Mmtta linnuil»
la owat, eli senkaltaiset sijwet, joitta he lyö»
wät eli hackawa nocka, eli muutoin teräwät
kynnet; mutta kyhkyisellä et senkaltaista ole;
ei bän myös nijtä tarwitze; sillä ei hänellä ole
sotaa eli koston pyytäwää sydända, eli että
hän wahingoo tehdä pyytäis. Se sanotan
yhteisesti, ettei kyhkyMä ole sappee; mutta se
on wäärin: kaikilla eläwillä, linnuilla ja ka«
loilla on heidän sappensa, se ainoastans täsämerkittäpä on, että kyhkyisillä heidän sappen»
sa ei ole maxasa, niinkuin muitten elawäin,
ja siitä tulee see, että he owat rauhalliset ja il»
man wihaa. Chrjstityille sopij, että he isas»
tanottawat kyhkyisen luonnon, owat ilman
Sappee, wihaa ja julmuutta; ja jos he lihan
lmtoudcsta, siihen langeisit, että he silloinpahatl hyrvälläwolttaapyytäwät. Rom
12: 21. ja siwepdensä kaiMle ihmisiUeticttärräxl tekisit. Philip. 4:5. Hiljaistms
on senkaltainen awu, kosta ihminen toisia kol>taan ei ole kowa, ei juuri wisuun tutki kaickia
asioita, eilole yxi-pindainen omasa mielesan«sä; waan hillihe itzensä, andaamyödW, että
rauba tul is pidetyn, rackaus ja yximiclisyys
kejtais; sillä rackaus ei wihaan ei
han vahaa waan taicki bänpcinäa, taickl hän uskoo? kaicA hän 3<>l-woo, kaicki hän tärA i..Lor. 13:5,^.

O 2 Kosta
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Kossa kalcki hetken aikaa saa liittlttamata ol»
la, sammuu se wihdoin; waan ellem me sitä
odottaa tahdoo, nijn sen warhainen kastami»
nen sopimattoman sumun edes tuottaa. Mall°masa ja yhteisesä elamasa asiat saman tapaiset
owat: suloinen rvqsiaus hiMyee rvihan;
mutta korva sana jaatta mielenkarrvaaxi.
Sananlask. Kirj. 15: i. hywa sana saa aina
hywän sian. Christittyin pita oleman hiljai»
set maanpäällä, nijn että taicki haitius
ia närkästys, ja rvihg ja huuto ja sada-
tus on kaukana heisiä. Eph. 4:31. Kph-
kyisct owat hedelmälliset, nijn että he lamby-
nusa maan paikoisa poikiwat joka kuukausi.
Oililla Christityillä ei ole osaa kelwottomain
pimeyden töitten kansia; waan de or/)at täy-
tetyt rvanhursfauden hedelmillä, jotka
IlLsuxen Christnxen kautta heisä tavah-
turvat Jumalan kijtoreri ja tunniaxi.
Philip. 1: n> he tictawät, että Isä sijnä
runnijoitetan, että he paljo hedelmäta
kandarvat. loh. 15: 8. Kyhkyistt rakasta»
wat seuraa, ei he aina istu wuorten rotkoisa
nijnkutn hyypiat; mutta myös usiammin vl>
desä lendelewat; Christityt noudattawat wer«
täisiänsä ja wihawat Jumalattomain seura-
timdaa. ,

Kyhkyistt ottawat pakonsa raatele»
waisten linduin edestä wuorten rotkoihin, jon»
aa suhten Jeremias 48: 28. sanoo: teMoa-
din asnwaistt! jättäkät kaupungit ja

asukat



Ksnkat wuoren kuckuloilla fa tehkat nijtt-
kuin tyhkptnen, joka vesans tekee luolan
reunoille. Cbristitty ottaa nijn pakonsa

haawoin, ja sen puolesta oikeudetta
kuhua mabdetan wuoren rao-sa ja klwtraumosa. Korkian Weisun 2:
t4. josa hänellä suurin ja paras turwa on /

kaickia waiuoita wastan.
Waicta wanhan Testamentin uhrit jo at.

kaa loppunsa saanet owat, nijn me kuiteugin,
nijnkuin jo sanottu on, olemlne welkapäät
puhdistus uhrinnne edestuomaan, ci ainoas»
tans kertaa elinkautena, nijnkuin Maria;
waan joka aika, koska me joka aika ja silmänräpäys synneillä mettämme saastutamme.
Em me saa syndeim puoleen katzoa nijnkuin
mailluan lapset,jotka ainoanstansKnu-walolla
katzelewat syndeiänsa, he pitäwat ainoastani
julkiset jasuuret synnit syndinä / joidenga kaut-
ta he saastutettaa taitaan; mutta' pahoista
ajatuxista ja sydämmen haluista ei he ensmgän
huoli. Kosta hywä jätetän tekematä, ei sitäsyndinä pidetä, eikä Sielu sen kautta saastutet»
tawan luulta. Ia jos heidän herännyt ja lijc-
teelle tullut omatundonsa on woitettu siitä,
että Sielu on rietas, luulewat he sijnä kyllä
olewan, kosta he ainoastans ulkonaisesti käy-
wät muutamat kerrat wuodesa Ripillä ja
HERran Ehtollistlla, että he silloin jo täyttä-
neet owat syndeinsa saastaisuden peson, niju-

O 3 tuin
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kuin Pilatus, kättensä pesemisen kautta it)en«
fi Christuzen wiattomasta kuolemasta syyttö-
märi luki. Nämät owat ne, joista Jumalan
Henai sanoo: Sananlast. K. zc>: 12. on
ttljtakm, zotka luulewat iyenfä puhtaa-
pi m ei tuirengan ole saastaisudestansapestpt. Hcidän puhdistus uhrinsa, jonga
he edesluowat, ei ole clawä; waan kuollut uh»
ri, se on: heidän taändymisensä ei ole totinen;'
suullansa sanowat he katuwansa syndejänsä;
mutta ei sydän tiedä sijta mitään.! Uffo on
kuollut, oikia synnin tundo puuttu, ja ettei
he oikein Sielunsa sairaudesta mitään tiedä, l
nijn ei he myös etzi ahkerudella pamndaiata.
Mzsi kuuliaisuus se keffcn seisahta, ja silloin
täytetän mitä Petari. 2. Pstar. 2: 22. sanoo:
koira syö orennuxensa ja pesty sika rypee

jällens. Koffa me m>tt sen tie.
Vämme, ettei mitään saastuttapa taiwattiseen
lenlsalemijn sisälle tulla taida. Ilmest. Kir.
21: 27. nijn pitMmmej murhe oikiasta pnh<!
distus uhrista. Ajatelkamme jokapäiwä Kas.
tettamme, josa Christus meitä puhdistanut
on, että Hän meitä saattais itzellens ilman >
saastaisutta. Eph. 5-27. Turwatkam lEsu-
xenWeri-fmmaan: Jos härkäin jakauris-
ten wen, ia hebkoisen tuhka pristoitet-
tu saastaisten pMle, pyhittä lihalliseen
puhtauteen; Kuinga paljo enämmin
ChristWen N>m, joka menst ilman tai-

teta
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ketä wiata ijankalcktjen Hengen kautta
Jumalalle uhrannut on, «n puhdistawa
meidän oman tund<>mme
töl<ta elawätä Jumalala palweleman.
Ebr. 9: 13, 14. Ustollisen yhdistyxen kautta
Cl r stuxen kansia, nijn me pidämme usten
salaisuden puhtaasa <dmasa« tunnosa. 1.
Tim. 3: 9. sc on: oikeilda Jumalan lapsilda
tehdan kaicki uffosa, heillä on puhdas uffowa
sydän ja puhtaat ajaturet; mutta tätä wastan,
nijn pahat ihmiset aina pahaa ajattelewat sy.
dammisansa, jasitä kuin hywa on pahaxuwat
ja kaunawat. Guuruttoinat mailman lapset
sanowat usein: kuka Engelein tawalla puhdas
olla taita i sijhen wastatan: puhtaat tuin En-
gelit en me olla taida, niin kcmwan kuin me
täsä wajawaisudcsa olemma; kuitengin mjn
pita meidän olemanChristillisesti puhtaat, par-
haimmillakin Jumalan lapsilla on heidän wi-
kans ja heickoutensa; kuitengin eroitus tehtä-
män pita sen walillä, koffa ihminen huoma,
mata ja heickoudesta lanqee, ja itzeensä saastut»ta, ja sen walillä, kosta ihminen tietensä ja
hanckiosta ropakosa rypee itzensä. Koffa sinä
yhdestä synnistä toiseen syndijn menet ja loh-
dutat itzias silla, ettet sinä. Engelein huvalla
puhdas olla tmda; silloin sinä ett eusingan S:-
gelein; waan perkelein kaltainen olet: sinullaon helwetin lindu saatanas sydammesas ja nijn
kauwan kuin hänifinusa asuu, nijn kamvau

O 4 sinä
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sinä mnös aina sanot: kuka injn puhdas olla
taita kuin Engelit i Me ihmis raukar, emmetosin omasta woimasta taida puhtaat olla: jos
meillä joskus tahto oliskin, nijn en me kuiten.
gan löydä hywyden täyttämistä meisä. No m.
7i 18. lulnala on se, joka meisä waikutm
sekä tahdon, että täyttämisen. Koffas sen.
kaltaisia satanalda sisälle annettuja ajaturia
tykönäs kätket, että puhdistus ei ole nijn suu.
resti tarpeellinen, nijn tutki seurawia asian
haaroja wisulm, ja älä seiso Pyhää Hengee
wastan, nijn sinä taidat saada toisen mielen.
Pyhä ja puhdas elämä en tarpeellinen sen ry.
An ja puhtaan Jumalan suhteen. Pyhä lu.
mala ja Saastainen syndinen ei tmda yhdesäasua; joka paha on, ei se pysy edesas.Psalm. 5:5. Hän on se, joka kaikille sanoo: 3.
Mos. K. 19: teidän plta oleman pyhät,
sillä Minä olen pyhä. Se on Jumalan
tahto, teidän pyyydenne. i.Thcss. 4: 3-
Zos sinä olet köyhä täsä mailmasa, kuka tiesi
ei Jumala tahdo sitä, että sinä rikas olisit;
Mutta se on Jumalan tahto, ettäs pyhä oli»
sit. Puhdistus on itze suhtees tarpeellinen.
Jos me hanckiosta olemme saastaiset, nijn on
kaicki mitä me eteemme otamme saastaiset,
meidän Kixkon. käymisemme, Wppimme,
Rukouremme, Almun andaminen ja muut
senkaltaiset owat saastaiset: mihmqä KywäM
spitalinentarttui,se eli siMainen; saast.ustl-le
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le ja uskottomille ei mitään puhdas ole.
Tit. i: 15. sokaistu kasi, sokaise weden, socn-
nut srdän myrkottä kaicki, syndisen työt tutzu-
tan kuolleixl tsixi. Ebr.9: 14. netelpawat
miu wahän Jumalalle, kuin joku kuollut wai-
mo kelpa miehelle. Tarpeellinen on puhdistus
Engelein suhteen, jotka saastaista syndifiä pa»
kencwat: pienden wiattomain lasten tykönä
owat he mielellänsä; silla heisä ei wielä ole jo»
takuta ehdollista saastaisutta. Jos he ihastu»
wat sen ylitze, että saastainen syndinen paran-
da itzensä, nijn kaiketickin se tekee heidän mur-
hellisexi, koffa syudinen wastaudesta synnin
hameen päällensä pukee-, ja itzensä synnin loa-sa saastuttaa. Tarpeellinen on puhdistus
uloswalittuin suhteen Taiwaasa, jotka owat
pubtaat ja kutzutan täpdellisten rvanhur-stasten Ebr. 12:23. Mitä saastai-silla hengeilla on tekemistä täydellisten wan-
hurffasten henqein tykönä i jos sinulla, joka
synnin loasa käärittelet, olis oikens ja walda
tulla Jumalan, pyhäin Engelein ja Uloswa-
littuin seuraan, näkemään heidän kunniaansa;
nijn sinä kohta pyydaisit saastaisten hengein
seurasta eroitemxi tulla. Ivs joku osais tul-
la Kuningaan ja hänen palweliainsa näknin,
jotkakullasta jahopiasta loistawat, sowaistuisaja rickemisa ryysyisä, eikö hän häpeisi jakokisipois heidän näköistänsä? kaiketickin. Jokutaidais tasä kysyä: mistä mink sen tiedän, ettch

mi»



minäChristillisesti puhdas olelt, ja että minun
puhWuxenise kelpa Jumalallei wastaus: i:o
fijtä kostas koet ja pyydät sydämmestäs pal-
wetta Jumalaa ja ett yhtä haawaa palwele
lumalata ja mammonata. 2:0 Koettelet it>
Ms wisuun, jarukoilet hartaasti lumalata:
tutki minua Jumala ja koettele mmun
ftdämmcni, kiusa minua ja ymmärrä
kuinga mma ajattelen. Psalm. 139: 2;.
Se tuloa ja hopia pidetän wääränä, jota ci
koetelda sallita. Puhdas sydän rakastaa lu-
malan sanaa, joka oikia koetus kiwi on, se on
hänen mieleensä, että händä koetellan; mutta
ulkokllilattu pakenee walkeutta, joka hänen
syndinsä ilmei tuotta. 3:0 Koffas halajat
aina surembata puhtautta, ja oman-tunnon
puhtauden kallijmbana pidät, kuin kaiken sen,
mitä mailma korkiaxi arwaa. 4:0 Koffas
kauhistut kaickia syndejä. Ihminen hän taita
hyljätä ulkonaiset synnit, ja yhtä hywin sy.
dämmesänsäollasaastainen. Kuka tiesi hänet-
da puuttu tila syndiä tehdä: Kruuti lei muu-
toin paukahda, ellei tuli sitä sytytä. Taita
myös uijn olla, että hän jättääjpahan työn pal-
jakansarangMuxen pelwosta: Mom jättää
yhden eli toisen herkun, jota kuitengin hänen
mielensä tekee, syömätä; silla hän pelkää ki>
piäri tulewansa. Moni jättää synnin täyttä-
mätä silloin ja tällöin wissisä päätarkoituxesa.
Moni rikas perillinen/ eläis kyllä irstaisesti;

mutta
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mutta ettei händä perinnöstä, jota hän toiwoo,
nlossuljetatsi, kattaa M. Moni on waadit-
tu Kyljämään syndiä, ettei hän enää jyndia tay.
dellisesti täyttä woi; huorintckia on jo wan-
haxi joutunut; juoppolalli on köyhtynyt; sy-
dammesäon wielä halu syMjn; mutta mikä
estää fijs i woima se puuttu. Nijnkuin se,
jolla baln on metzää käydä, tätä haluansa eisaa täyttää; sillä eli jalat owat kipiat, elihän
on fangittn; nijn on myös laita wanhain ja
woimattomain syndisten kansia, koffa ei he enä
taida sy'.ldia täydellisesti täyttää, joista se sa-
noa taitan, ettei he ole hyljänneet syndiä;
waan syndi on heidän hyljännyt. 5:oKossas
waldät kaickea sitä kuin pahaxi lMz?7.
1 Thesi. 5:22. 6:o Pidät puhdasta elämää
edcsas, Pawalin neuwon jälken. 2. Cor. 7: 1.
puhdistakamme memme kaikesta lihan ja
hengen saajiaisudesta. 7:0 pu-
hut usein Jumalasta, Jumalisista asioista,
waellat lumalasa, ja nijn edespäin. Että
lwtt kaicki tämä tapahtua mahdais, nijn lue
wiriästi Jumalan simaa, itke Petarin kansa
sinun syndeis ylitze, rukoile ettäs saisit Pyhän
Hengen, joka sinun sydämmes puhdistaa;
eroita itzes jumalattomista, ja jos sinun hei.
dan kansians oleskella täyty, nijn älä anna itziäsheidän kansiansa peräti pitkijn puheisijn, pilcka
puheetneaina turlwlewat hywät tawat; vysy
aina hywäin semasa ja rukoile jokapäiwä lu-

malal-
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malalda puhdasta sydändä. Joku taidais wie.
lä täsä kysyä: mitä hynää minulla sijtä on!
wastaus: tasa mailmasa ei sijtä aina jotain
erinomaista maallista hywää ole; waan sijtä
sinä taidat wakuutettu olla, kostas näin käytät
itzes, kuin sanottu on, nijn sinä armosta Chris,
turen tähden, saat nähdä Jumalan, Matth.
5: 8. Mikä onnellisuus tämä on, siiä ei
taita ulos sanoa, ilman kaickea epäilystä se kai.
ken maallisen onnen ylikay. M totuden tun.
nustaia ftnoi muinain toiselle: puoli hetkee
kunniasa tekee sen, että me kaiken* meidän pij.
namme jakipumme unhohdamme. Kosta Au»
ringo nousee, nijn kaicki yön pimeys katoo:
kosta ue ihastuwaiset Imualan kaswoin sateet
taiwasa rupewat sielun päälle paistaman, nijn
kaickinamen suru ja lnurbe peräti katoo; Sillä
Aauha ja riemu ijankaickinen on siellä,

meild mitäkän ei kiellä.
Siell iloiwn, sekä weisatan Iapalmuko
sis am riemuita», iLik laata.

Pidä sitts rukouxes ja weisaa Wirsi N:o 259.

Neljäntenä SunnuntainaLoppiaisesta.
Weifa ensin Wirsi N:o 77.

jaihmetelkät ja hammastaHM tät; sillä minä teen työn teidän
W> alkananne, n seidan pidä

Usto-
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Uskoman, kosta sijtä puhutan. Näillä
sanoilla Propheta Habakuk ludalaisia puhut,
tele, koffa hän lumalalda käffettin ilmoitta,
maan heille, Klinga Cbaldealaisten piti tule»
man heidän päällensä, hawittäman m turme»
leinan heidän maansa. Habak. 1: Edellä-
käywäisisä sanoisa watitta h<Ul heidän suurten
syndeinsä ylitze; nytt kokee hän kehoitta heitä
waarin ottamiseen, koska hänellä oli juuri erin-
omaista heille sanottamana: kayokat jäit)-?
metelkät ja hämmästytät; sillä minä
teen teidän aikananne, jota ei tei-
dänpidä ustoman, koska sijtä puhutan.
Hän tahtoo nijn paljon sanoa: tätä ennem>
min ett te ole tahtoneet ustoa, koffa teille
saarnattu on, teidän syndeinne tähden, teitä
lähestywäisistäranaaistuxista; mutta nytt saat-
te itze työsa, ibmeeil kansia sen hawaita, ettei
pieninkän HERran sana buckaatt raukeej
wqan se täytetän juuri sen jälken, kuin ft sa<nottukin on; lumalallisisa ja hengellisisä asi.
oisa on meillä kyllä syytä ihmetellä ja keffe-nälnme sanoa: Suuret ja ihmeelliset
owat sinun tekos Jumala kaic-
ti waldias! Ilmest. K. 15: 3- PalMtih-
meet löytän pyhäsä Raamatusa, me mah-
damme ihmetellä Luomisen ylitze, että luma»
la taiwaan jamaan tyhjästä tehnyt on; ihme-tellä, kuinga Jumala uffowaiset moninaisisa
tuffisa ja kiusauxisa ylöspitä; ihmetellä lu^

malan



malan hywyytta, joka nijn kauwan korsi lu<malattomia, ja kosta he wihdoin käändäwät
ihensä, otta heitä Armoihinsa; ihmetellä senjärjestyxen ylttze, jonga Jumala itze luonnosaylös pitä, ja sanoa: Suuret owat
rantyst, ioka nijstä otta wamin, hä-nellä on sula riemu nijstä. Psalm. 1^1 1: 2.
Tulkat sentähdcn ja kayokat Jumalantekoja, joka nijn ihmelliiten on toisänsä
ihmisten lajien seasa. Psaim. 661 5. Lu.
therus sanoo: uston olkia luondo on se, että
jota wahwcmmin joku uffoo yhtä asiaa, ettäse on lulnalan sana ja työ, sitä mämmin ib»
mtttelee ja ihastuu hän sen ylihe; mutta ellei
bän M nffo, nijn ei hän lnyös sitä tottele, eikä
löydä suosioo eli, iloa sijtä. Jumalattomillaon myös heidän ihmettelemisensä; mutta «se
on syndinen, se tulee eli epäuffosta, eli tietä,
mättömydesm, eli kateudesta. Sunnuntai»sesa Evangelmmisa näemmä me, kuinga kansa
ihmetteli lEftnen suuren woiman ylitze: seisoi ilma saatti heitä pelkoon ja baw.mäsiyxeen;
Mutta kosta Hän asetti tuulen jameren, nijn
että se tuli lywcnneexi, nijn he ihmettelit, ja,
noden: millinen tantä oni silla tuuli zameri, owat Anelle kuuliaiset. Tilall pu»
huaxemme tästä, saamme Evaugelmmism. «

Match. 8:2).
/Ltijhen aikaan, kumlEsus ollha-

teen
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teen astunut, seuraisit Handa Hä-
nen sc.

Tästä me tutkistelemme:
'Msusta, joka suuren ilman asettamiset

la ojotti Äänensä ihmehteldäivaxt.
losa Waarijn otettaman pita:

i. Sitä suutta ilmaa.
2. Sm ihmchteloawaä asettamista.

Attei tämä ilma ollut joku yhteinen tuuli;
waan täydellinen myrffy, jonga lEsnsasetti, sen Evangelistan Lucan tykönä löyty-

wä sana tiettäwäri tekee, joka alku-kielcsamerkitze myrffyä, eli kiepitzewää tuulis-päätä,
senkaltaista, joka kaikilda tahwoilda yhtä haa-wa ja äckiä puhalda; mjn että täsä hirmuinenilma ja tuulispää nousi, koffa he Sywalle
merelle jouduit ja olit suuresa waarasa. Täl»
la merellä, joka muutoin Galilean eli Tybe«
mn ja Genzarethin merexi kuhuttin, ,onga
Ylihe lEsus nytt meni, ei ollut waarallinen
purjehtia, sentähden lnuutamat sijnä luulosa
owat, että perkele tämän myrffl)n nosti; lijoi-
tenqin koffa z hän kutzutan Pääruhttnaxi,
lotla tuulesa n?alda Lph. 2:2. Seon tosi, että perkele on warewa ja woimilllinenhengi, mjn että häneseen sowitetta taitan, mi'tä Jobi Kirjaus 41: 22. Lewmtbanista pu-
huu: hän jaatm spwan meren kiehumaan

NIM
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niznkmn padan, ja lijkutta yhteen, mftv
tuin rvoiteen.. Mntta me jätämme nytt
perkeleen, ja paljota pikemmin tämän myrffy
ilman sille korkeimmalle lumalelle omistam»
me; silla Hän on se joka, tuulen ulostus
kamaroistansa. Psalm IZS: 7- jatuulis-'
päät pitä Hänen sanansa toimittaman.
Psalm. 148: 8. Jumala yxin on se joka tm.
let tekee, Hän lijkutta meren ja asetta sen jäl>
lens, Hän teke mitä Hän tahtoo Taiwaasa
ja Maanpäällä, meresä ja kaikesa sywydesa.
Ongencs on sijnä luulosa, että lEsus Cbris«
tus tämän iltnan nosta annoi, koetellaxensasen kautta Opetuslastensa uskoa. Toinen
Opettaja taas sanoo: tämä myrffy aawisti
sitä, ettaChristuxen Waldakunda RistiwWal.
dakunda oleman pitä, ja että Hänen hahtensa

waan myrffysa aaldoin kestellä
kulkepi. Paä-tuulda luetan neljä: Itä, Etelä,
Länsi ja Pohja, joiden wälittä monda muuta
tuulda on, merimiehet lukewat kaxineljätta-
Vymmendä tuulda, mitä wahina.oo merellä ja
maatta tuulet aitoin saawat, kuullan usein;
me jätämme sen sillans ja tutkistelemme.

Toisesa Osasa.
Christus ilman asettamisen kautta

saatti kansan itziäns ihmettelemään:
Millinen tämä oni sanoit he kaicki, kosta

ilma
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ilma ja meri Hauelle kuuliaiset olit, ja tuli
juuri tvwenexi. Chrisws Hän asetti meren,
panee woimcm woimaa wastan. Meri se
pauhais; mutta Hän tiustaisi merta/ tuulise puhalsi; mutta Hän nuhteli tuulda. Ta.
ma nuhteleminen oli ulkonainen mercki Chris»
tuxen kaickiwaldiaisuteen, jonga kautta Hantahtonsa perästä,, waati kaickia luondokappa-
leita. Hau on se joka aluusa meren eteen
asetti teljen ja owet, ja sanoi: tähän astipitä sinun tuleman ja ei edemmä, täsäpitä sinun kortiar aaldos asettuman.
Job. 38. io: 11. on se, jorg yilliye
kowan ilman, että aallot heitans aset-
tamat. Psalm. 107: 29. Marcus 4: 39. sa»
noo; että lEsus sanoi merelle: Vaikene,
ole äälteti, Oppenitten seasa se rijta on tut«
tu, kuin kahden kunniallisen mieheni watilla
ollut on. Seldenuxen Enqlandism ja Sat<
masiuxen Hollandista, sen khsynwxen ylitze,
kenellä herraus ja walda merellä ia sen ylit.
ze mutta he mahtawat rijdella lnjn<
muwan kuin h? tahtowat, omistaa tälnän hcr»
rauden eli Hollandille, taicka Englandille,
en me suostu kummallehan puolelle; wcmn
rohkiasti sanomme, että lEsus on HERrameren plitze; silla se joka merta käskeä taita,
ja nijukuin Herra orjaansa waatia, Hän myös
täydellisesti Herra sen vlche en. Han on sejosta Prophem Esaias. 5 sanonuton:

P ylös,



226 Neljäntenä Sunnuntaina Loppiaisesta.
ylös, ylös, pue päälles rväkervyttä, si-
nä käftwarst. etkös ole se, joka
meren, sen suuren sywän weden ruiwai.
sit, joka sywän meren tiexi teit? Ihe tuu>
li/ joka erinomattain merellä on wäkewä,
on Hänen waldansa ja Herraudens alla; Ia
tnuli tyrveni, sanoo Evangelista: jos Da-lamo.Sanaalast.. K. 30:4. kysyy: kuka käsit-tää tuulen pinoonsa? nijn wastaa sijyen
Amos: 5:8. nimens
Kosta Zacharias näki neljät rattaat moxewcm
kahden wastisen wuoren kesteldä, ja tahdoi tie»
ta, mitkä ne olit, wastaa händäEngsli, joka
hänen kansiansa puhui: Zacbar. 6: 5. ne orvat
neljä tuulda taiwaan alla, jotka tulewat
ulos, että he astuisit kaiken maan hallit-
zian eteen. Ilma tosin Christuxen käskyn
Men asettui, nijn että se tuli tywennexi; mut.
ta kansa ei ollut wisla asetettu. Sitä ennem»
min kosta myrsty päällä seisoi, huusit he:
<>MRra! auta meitä? nytt he ihmttellen
huutawat ja millinen tämä on?
he tahtowat nijn pation sanoa: ah! mikä mies!
mikä sulin chnietten tekia? mistä tämä tulee ? ta»
ma, joka wijttauxei lansa kästee tuulen jakahdet-
la sanalla merenisuun asia oli se, että perkeleet
tottelitChristustst arki on: mutta stlurem»
bi asia on se, e- ia aallot, joilla ei järkee
ole, owat tv nijn että meri tunsi sm
wanhau aan.'-. .!. sen kaston kuin hänelle nmi»

nain
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nain annettin. Luomis. K. 1:9. kokoondu-
kon wedet taiwaan alla erinomaiseen
paickaan, mm että tmwa Jos
me pyhää Raamattua luemme, nijnnähdan,
ctta Hau usein ihmebteldawäri itzens asetta»
nut on. Kosta Moses Jumalan hywiä töitä
tutkei, ntjn hän ihmetellen sanoi: s.Mos. K.
33: Z- Hän, se on: HILRra Jumalarakastaa kansoja; Samalla muotoaDavid:
Psalm. 116: 12. H.uinga minä maran
HMRralle, kaicki Hänen Hywät tekon-sa, jotka Han minulle tekii Jos Micha
tutki Jumalan lauotutta, nijn hän sen ylitze
Anettelee: Kirjaus 7: 18. on sen-kaltainen Jumala, kuin sinä olet, joka
stnnit annat andeexi, Hän menee olsiyeperimisensä jääneitten rikoxia, ei Hanvida wihaa ijäti; sillä Hänellä on halulaupiuteen. Pyhäin wtrka se on, kosta hei-dän Jumalaa ylistämän pltä, nijn se enimit.
tcn ihmettelemisellä tapahtuu, ei he suullansakummingan lummalan kijtosta täyttää taida.
Tahto ja airoiminen heillä kyllä on; mutta
woima täyttää sitä heildä puuttu. Eikö ihmi-sia löytää jotka nähdesänsä Jumalan ihmeitä,
ei tiedä ihmetellä nijtä, kaiketickm, mmlmafaon tompelin sekaista kansaa, jotka Jumalanihmettöisiä ei waaria ota;-mitä tapahtuu, stuhe tapaturmasta tapahtuman luulewat. Tur»
hia asioita, wäatetten koreutta/maallista tur»

P 2 lmut-
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huutta ihmettelewät he; mutta ei Jumalan
tekoja, ei Davidin kansia ihmetellä sitä, kuinga
Jumala ihmeellisesti rakendaa ihmisen äitinsä
kohdusa. Psalm. 139: 14. tNmä kijtan si-nua sen edestä, että minä mzn a:rvan
ihmeellisesti tehty olen, ihmeelliset on?at
sinun tekos, ja sen tietä kyllä minun sie-luni. Ei he tiedä ihmetellä sen ylitze, kuinga
ihmeteldäroällä tawalla he äitin kohdusa ylös.
pidetyxi tulewat; ajattele perän, kuka siellä
ihmistä auttaa, kuka anoa hänelle ruokaa ja
juomaa, kuka handa tästä pimiastä ja ahtaasta
Fangtudesta ulos auttaa? David suuresti ihme»
telien puhun tästä asiasta: Psalm. 139: 13.
Sinä peitit rmnun ältini kohdusa: ja
Psalm. 22: io, 11. Sinä olet »mnun
rvetänxt ulos äitini Sinä olit
minun turwam, ollesani wielä äitint rin-
noilla. Sinun päälles minä olen heitet-
ty äitini kohdusta: Smä olet minun Ju-
malani hamasta äitini kohdusta. Juma-
la tosin muitten suhteen on heira siunannut
ruumillisilla lahjoilla; mutta en me kuule hei»
tä ilnnettelewän tämän siunauxen ylitze, niin-
kuin Jacob, joka Luomis K. 32: 20. sanoi:
minä olen mahdotoin, kaiHeen sijhen ar-
moon ja kaickeen sijhen totuteen, jonga
sinä teit palwelialles. He owat tosin au»
tetut hädästä ja waarasta; mutta cikuian kuulu
sitä, että he ihmetellen kiittäisit lumalata nijn.

kuin
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kuin David: Psalm. 71: 17, 19, 2c», 22.
Jumala sinä olet minua nuorudestani
opettanut; senrähden minä julistan sinun
ihmeitäs. Jumala sinun wanhurstau-
des on sangen korkia. Sinä teet suuria ZIllmala! kuka on sinun wertaises sillä

annat minun nähdä paljo jasuuria
ahdisturia, ja wirrvotat minun Mlens,
ja taas. Sinä haet minua ulos maan sy-
lvvdestä. Minä kiztän Sinua sisalta-rilla, Sinun totuuttas minun Ju-
malani! minä weisaan kijtofta S»i<
nulle kandeleilla, Smä pyhn Israe-
lisa! tNinun huuleni pitä kijttämält, kos-
ka minä, sinulle weisaan /ja minun sie-
luni, jongas lunastit. Ilman ihmettelmis-
tä kuuldelewat he edesänsä saarnattawan; tl-
mcm ibmettelemistä nautitzewat he sitä ihme'
teldäwää Sacramentiä, lEsuxen Ehristuxen
ruumista ia werta. Senkaltaisten ilunistcn
ylitze, jotka ei ole mahdolliset Christityxi kut°
Ma, täyty Jumalan ihmetellä ja sanoa: 5.
Mos. K. )2: 6. Nijngos te
marane httnllu ja tyhmä kanffai eikö
Hän ole sinun Isas jaLunastajas i joka
flnun luonut ja walmistanuc on: muista
muinaisia aitoja: ymmärrä wuosikaudet
suglista sukuliun, kysv Isaldas ja da» il-
moitta sinulle. Tutkitamme sentähdenHEß-ran hywiä tekoja, kuin Hän sielun ja ruumin

P 3 pus-
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puolesta meille telmnt on, ja kijttäkämmeHan.
tä sanoden: Nytt kaikin HlLß.raa kittta-
kär, Rans teillä karvelkät; Sill
Jumal nahdaan kalkin paikoin, Töir
stluri tuowan kaickin aikoin, ar-
miast meitä auttelee, Ain äitin rohdustrvarjelee, siuna ruall', juomall' tapr-
tää/Meill armost kaicke hfwaä naytaä.

Tasa kysytän: ios perkele ja hänen aseensataitawat tehdä tuulen ja nosta myrffyn? was»
taus: se on tosi, että perkele on suckela ja hy.
wiu harjandunut, luonnon tutkia, joka ihme»
teldäwällä tawalla elementti ja luodut kappa»
leet, keffenänsä sekoitta taita, nijnknin Jobin
historiasta nähtäwä on, Knnga perkele nostisuuren tuulispään korwesta, joka sysins nel.
jaan huoneen nurckaan, josa Jobin lapset iloit.
zit, ja se langeis nuorukaisten päälle, nijn että
he knolit. Job. 1:19. Mutta täja tilasa nijn
perkele kuitengin ilman Jumalan saldimista ei
mitan tehdä taida; stntähden myös Job las»
tensa kuoleman, ei perkeleelle; waan luma'
lalle luki, sanoden: HiLßra andoi ja

otti. Jobin 1:21. Me uskommesen, että tämä HERra yxin on koko luonnon
HERra , ja taita sekä ilman, että tuulen
tchda, josta David Psalm. 1)5: 7. puhuu,
niinkuin edettäväin kuultu on. los Jumala
meitä ja meidän huoneemme warjellut on, et»
ten me wahingookärsineet ole, nijn pita meidän

suul'
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suulla ja sydammellä sen edestä Jumalaa kijt.
tämän ja Davidin kansia. Psalm.sanoman: minlinSieluni!
ja minusa on pyhää
nimeensä, ja ala unhohda mitä hywää
Häll minulle teynyt on. Jos meidän mon-
da raju ilmaa ulosseisoman pitä, älkämme;sen puolesta lakastuko; sillä HERra, jolle tuu-
let ja meret kuuliaiset owat, elää wielä, ei
Häuen kätensä wielä ole lyhetty, ettei Hän
auttaa taida. Wähän ajan perästä, tuffan
myrsky se asettuu. Ahtona on itku; mut-
ta Aamulla ilo. Psalm. zc>: 6. HmffaanNoahn, joka hetken aikaa, surkeuden Arkisa
oleffella täydyt; autti Jumala wihdoinulos,
ja auuoi pahan ilman perästä Aurinaon paista
hnrstaille koitta wal!!eus pimeisä. Psalm.
112: 4. Jumalan lapset saawat usiaffi ristin
ja tussan pimeydesä istua; mutta koska. Van-hurskauden Auringo lEsus tulee, nijn mur-
heen jumu se katoo. Ei se mahdollinen ole syö-
man makiata, joka ei karwasta maista tahdo.Warustettuna pitä meidän Caanan maahansisälle menemän, ei rajuilmaa, sadetta ja su-
mua totteleman. Christus johdatta ja wie
mcitä; hänen tykonäns olen minä tusta-sa, sijtä minä hänen temmaanpois, ja
saatan!hänen kunniaan. f)salm. 91; 15.Sen minä kyllä todexi tiedän, joka In-malata palwele, se kiusauxen jälken lot>P 4 dute-
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dutetan, fa murheesta pelastetan, ja ku-l
rituxen jälken loyta armon; silla pahan
ilman perästä annat Sinä
paista, ja porun ja itkunperasta tä>tär
Sutä meioän ilolla. Smun nimelles
Israelin Jumala! olkon ijattkaickinen
lijtos ja ylistxs. Tob. Z: .21, 22, 23.
Meidän lohdutuxemme on sintähden se, että
we Davidin kansia sanoa taidamme: Psalm.
46:2, 3,4. Jumala on meidän turrvam-
me ja rväkervydemme, joka on sangen
sowelias apu tuMsa, sentähden en me
pelkä, jos wiela mailma huckuis ja
Muoret kestelle merta wajoisit. N)mc-
ka wielä meri pauhais ja lainehdis, mjn
että sijtä pauhinasta mäet kukistuisit/Sela!

Rukoile sitte ja wetsa Wirsi N:o 292.

Wijdendena Sunnuntaina
Loppiaisesta.

Weisa ensin Wirsi N:o 411.

UMManhurskat elärvät ijankaickiststl,
ja on heidän palc-
kansa, ja taickein Rorkein pl-

tä heistä murheen: naisä sanoisa Wi,saus
osotta sen, kmnga Jumala omistansa mm«
httta pM, waicka se toisinans Myy, nijw

kmn
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luin Hän heidän joolis hyljännyt jaylönanda»
nut. Wiisauden Kir. 5:16. Hän puhuu tä>
sthurstaifta. ei hurskaista PKanseuxista; sillä
heidän wanhurffaudensa hyljää Christlis;Math.
5:20. Waan nijstä, jotka ei omaau hurffau.
teens uffalla; mutta sitä wastan uffosa, sen
wcmhurffan lEsuxen wastanottawat, joka
lumalalda meille tehty on wanhurstau-
dexi. i.Cor. 1: zo. Senkaltaiset hurskaat,
waicka he oman wanhurffaudensa unhohtawat
ja hyljäwät, ei he sen wuori ela, uijnkuin wää-
rät ja wastahakoiset syndiset; silla kuinga tai'
daisit he silloin Christuxeu wanhurffauteen

kosta he lumalattomudesa eläwät;
sillä mitä oikeuden on wäckryden kanssatekemista 2.Cor. 6: 14. Mailman edesa se
tosin injn näkyy, että ne hurssaat owat wi»
heljäisimmat kaickia luowja kappaleita; sillä
heidän pitä monen tustan kautta Jumalan
waldakundaan sisälle käymän; jota wastan
Jumalattomat ja waärät, ei ole misilän
kuoleman hädäsä; waan heidän woi-mansa pysyy wahwana, ei he olenastoinkäymisesa nijnkuin muut ihmiset, ja ei
waiwata mMmn muita ihmistä. Psalm.
73: 4/ 5. Mutta koffa me Asiaphin kansiamenemme Jumalan pyhään ja heidän loppu-ansa ajattelemme nijn me löydämme mikä
rroitus on wanlmrffaan ja Jumalattoman
waiheella. Jälkimmäisistä sanotan: Psalm

73>:
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73: 19. Amttga he nijn pian huckuwat:
he huckurvat ja saarvat kauhin lopun;
mutta edellisistä sanotaan, edestuoduila satoi-sa : kaickein korkein pitä heisiä mur-
heen: Hän kanda heisiä murheen eläisänsa,
waicka he niinkuin nisut obdackeitten seaft
seisowat. HERra pitä heisä murheen', et.
tei he tukahdu, eikä huku, kaikista pitäHEßra
murheen. Minga murheen Hän ritiJacobs
ta, nijn ettei Laban eikä Esan händä wabin-
goitta rohjenneet. Minga murbeen piti HänJosephista, Mosexesta, Davidista, Eliasta,
Danielistä ja monesta muusta heidän Imua'
lattomat wihamiehensä ctzcit kyttä heidän ka-
dotustansa; mutta HERra, jonga päälle hesurunsa heittäneet olit, ylös piti heitä, en me
tarwitze täsa esimerckeiä edestuoda, mengän kw
kin Jumalan lapsi itze tygönst, nijn hän sel«
kiasti saa ymmärtä, kllinga Jumala se Tai.
waallinen Isä hänestä murheen pitänyt on.
Hän kuolema hetkelläkin heistä murhetta pitä,
koffa he kmlewat, sanoo Han Engeleille: koot-
kat nisut minun aittaani. Niinkuin me Evan-
geliumista sen olemme kuulla saapa.

ILvanZeliumi Matth. 13: 24.

siihen aikaan/ sanoi lEfus opetus
lapsillensa taman wertauxen: Ta?-

waan
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waan Waldcckunda on ihmisen wertai-
nen:c.

Tästä Tila tutkistella:
Caiwaallista Isää, jokahurstaisiansa,
kosta he kuolnvat murhetta kandaa.

1. Itze hurftaita, Jumala
kuolemasa murhen pitää.

2. Iye muotoa, kumga
murheen pitää.

Snsimmmnett Osa.
surffaat Evcmgeliumisa kutzutan hywäxi

siemenen, ei sen puolesta, että he luon-
nosta hywät owat; waan että he Jumalansanan kautta hywaxi tulewat. He i>rvat
jallens svndpneet, ei katowaisesta; waan
katomanomasia Siemenestä, elawistä
Jumalan sanasta, zoka izankmcklsestt py-

i Petar. i: 2). He kuyutan nisuxi wls-
sein syiden tähden. Ensin: nijn owat he esikoi-
set, loilla edustus on; mikä Auringo on täh-
tein seasa, Kulda metallein, ja Wijna juo-
main seasa, sen on nisu iywäin stasa, se on
kaickein kallein ja paras. Waicka kaicti ih-
miset, sen alusa heille lahjoitetun Jumalan
kuwan suhteen, kaickein nakywäisten luondo-
kappalten seasa pitä kallijmbina pidettämän,
nijn kuitenstin muitten ihmistm suhten, Chris-

tityil-
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tityillä täsä edustus on; sillä he uudistetanmalan tundemiseen, kunnnsaM'ken, joka sen luonut Colosi. 3: iv. ja
sentähden owat autuattisemmat, kaickia ju-
malattomia, jos he wiela olisit kuinga rickaat,
woimalliset, wijsat, oppeneet ja arwosa mail-masa. Autuallisemmat owat he kaickia pa>
kanoita, jotka mailmasa elawät, kuin nau-
dat, ja siihen tutywat, koffa he himonsa jälken
luotuja kappaleita nautita saawat. Autual-
lisemmat Turkilaisia, jotka wimmatun ja per-
kelelda Mahometin kailtta ylösajateldun wal-
heen, taiwallisen totuden edestä walinneet o-
wat. Autualtisenmiat Juvalaisia, jotka olitse kansa, joiden on Lasten oikeus ja Aun-
nia ja Lijtot ja Laki, ja Jumalan pal-
welus ja Lupauxet, joiden myss Isat
owat, joista Christus lihan jälken
nyt on. Rom.9: 4,5. mutta nytt pimeyde-
sä waeldawat. Autuallisemmat kaickia Ju-
malattomia , jotkasen kunnian jakorkeuden si-wusa, kuin heillä mailmasa on, owat perkelen
orjat ja palweliat, wijsaudensa siwusa tyh-
mät, jotka owat rickaudesansa könhät, ja kai»
ken mailmau kunnian siwusa, tundemattomat
Jumalalle taiwaasa. Hurffat kutzutan Ju-
malan nisuixi; sillä he owat Jumalan, Luo-
misen, Lunastamisen ja Pyhittämisen puoles»
ta. He owat Jumalan lapset 1. loh. 3:
2. Ia tämä on euambi, kllin olla Herranayli
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ylimaan. Nisuun werratan hurstat, toiftxi:
itze kaswamisen suhten. Nisu se kaswaa sateen
ja poudan kautta, sijhes, että se walmistu;
niin kaswawat myös hurstat tundemisesa ja
uffosa, ja Jumalalle hedelmän tanda-
rpat. Rom. 7: 4. Christillift)ys ei taida pai-
kallansa pysyä eli seisahta; waan Christityn
tulee nijn kuin Christuxengmkaswaa. loh.
z: z. Tosin ChnMyn tulee ei ainoastans kas»
waa; mutta myös wahendyä. lalleens syn>
l>yneen tykönä, löytaan taxi kappaletta, seka
wanha, että uusi ihminen; liha ja hengi, tur°
meldunut eli sysinen luondo, ja HERra lE'sus Christus, Hämn elanmns ja armons
kansia. Yxi oitia Christitty tekee työtä sen
Mlle, että uusi ihminen, Hengi ja lEsus
Christus hanesä eläis, hallitzis ja kaswais;
mutta wanha ihminen, liha ja luondo wähe-
uis. Cbristityt jokapäiwa wähmewat omasa
rackaudesimsa, oman hyödytyxen ja kunnian
ehikosa, ja kaswawat Jumalan rackaudesa,
nöyrydesä, mailmanylönkatzeesa, itzensa kiel'
dämistsa. Lihallinen wijsaus ja sydämmen
sokmswaheneheisa; mutta lEsir^se taival'
linen wijsaus Hänen walonsa ja autuaxi teke<
waisen tundonsa, Jumalallisin woimansa ja
wanhurstaudensg kansia, kaswaa ja wahwlstu.
He tytywät schen, jos heidän kunniansa jaar-
trionsa mailman edesa wähenis, ainoastans
lEsiixen kunnia ja Lasten oikeus Jumalan ty«

könä
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könä wahwistu ja lujenee. Sen he mielelläns
kärsiwät, että se ulkonainen ihminen tur-
mellan, ainoastans se sisällinen päiwä
päiwäldä uudistetaan. 2. Cor. 4: 16. Ei
mahda Christityt ruitengan sitä ajatella, että
he ennen Elon aikaa täydelliseri tulewat; waan
heidän täyty aina Pawalin kanHa tunnusta:
Pbilip. 3: 13. lFn minä pidä iyiäm sitä
käsittänen; minäunhohdan ne Nnn ta-
kaverin owat, ja tokotan nijden perään,
kuin ja samoan eteen pan-
du»l määrän jälken. Lutherus sanoo: tama
elämä on senkaltainen waellus, josa Me yli ai-
kaa siirrymme uffosta uskoon, rackaudesta rac°
kauteen, kärsiwättisydestä kärsiwällisyteeu, ris-
tistä ristijn, ei ole wanhurstaulta ilman wan-
hurffauttamista et pyhyyttä ilntanpyhittämis-
tä, en me wielä ole sinne joutuneet, kuin pi-
dais; waan me olemme wielä kaikin tiellä.
Kolmannen: werratan hurskaat nisuun, rac-
kauden ja itze ruockomisen suhteen; peldomies
pitää nisut hywänä, tekee mitä hän taita ja
woi nisun ruockomistxi; hän sonnita, kyndaä,
oijtta jakylwäa; niin kayoo myös Jumala
tvalituidansa, Wijsauden Kirj. 3: 9- Han
?i säästä työtä, eikä ahkerutta, heitä soweliari
tekemään kaictijn bywijn töihin. Neljänncxi:
nijn werratan hurstat nisuun, itze tappalnisen
ja wiffamisen suhteen. Jos nisut ihmisiä hyö-
dyttämän pitä, nijn ne tapettanNn ja wistat-

tanian
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taman pitä; burffasten Christittyin kansia on
laita samankaltainen, jos he Jumalan wa!da«
kundaan soweliat oleman pitä, nijn he/mne
ja tänne tuistittaman pitä, heidän pita mo-
nen rvmwan kautta Jumalan waldakun-
daau sisälle tulemaV, Teto-Kirj. 14: 22.
Iliinalattomat owat perkelen wiskin, joilla
hän jumalisia waiwaa. Tämä elämä ei ole
muu kuin mnrheen laaxo, josa on, yli aikai»
nm syndi, pahuus, waiwa ja onnettomuus;
munat ei lacka ennen kuin wiffimellä eli läpi.
jolla meidän jälkemme heitetan, jona nämät
seisahtawat ja andawat meidän lcwatä tyty»
waisesti Cbristmen lewosa, sijhes että Hän tu>
lee meitä ilolla herättämään. Wljdenexi: wer«
mtan hurstaat nisuun, puhdistuxen suhteen.
Nisut pitähywinvestämän, ennenkuin nijstä
hywa leipä tulee; nijn pitä myös ihminen, en»
neukuin hän Jumalalle kelpa Kasteesa pestä-
man. Kuudennexi: itze muodon suhteen. Nisut
owat paälda nähden ruffian muotoiset; lwaan
sisaldä päin walkiat kuin lumi: nijn owat
hmffaat lnyös ruffiat, sen kowan ristin tähden,
joka alati heidän seljäsänsä heitä ahdistaa, ms»
kiatowathelEsuxen weriplsarain tähden, joib
la heidän sydammensa sanan saarnasau, ja Sac»
ramentin nautitzemifesa priffoitettu ja painettu
on. Mutta sen siwuja owat he myös lumiwal'
kiat, sen puolesta, että heidän waellurensa mail'
man edesa on nuhtetoin ja puhdas, ja he nou

dsst<



dattawat wanhurskautta, Jumalisuut-
ta, ustoa ja hiljaisntta. i. Tim. 6: n.

Tomen Osa.
koffa se walmistunut on, että hän smaittaansa kuiwana sms; silla elonaikana sa>

noo hän elo miehille: kootkat nisut minun
aittaani. Taiwaallineu Perheen isändä
kandaa myös murhetta uloswalituistansa;
Hän saatta heitä turwallistjn majoihin. Nijn
kamvan kuin elo pellolla seisoo, waiwatan se
ilmalda ja sateslda, lylmäldä ja heldeelda,
rakeilda ja rajuilmalda; mutta aitasa on sillä
lepo ia ei mitan lijallista tunne; niin lepnwät
w)'ss ne uwswalitnt toistansa. Ilmest.
Kuj. 14:13. He owat tuskasta, perkelestäja
kuolemasta wapaat.lllnest.K.2l:4. Aitat el
suingan ole juurikaunit majat; mutta autnit.
ten paicka on totisesti julkinen.
Ellei Salomonin julkiset waattect, wermtta
taittu kuckaisten kauneuteen kedolla; sillä ne
olit ihmisten; mutta uaitten kauneus Jumalan
käsittä walmistettu, nijn ei mMn huonet, mi»
kän templi maaillnasa, se mahta olla nijn
julkinen,kuin se taita, autuitten asuinsioin we>
ratta taita; sillä ne owat itze lumalalda ra«
ketut ja walmistetnt. Salomonin Templi
oli julkinen jakallis, nijn että se muutamain

- lastun
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laskun jälken, maroi tuhannen kerta tuhan»
nen tynnyria kuldaa; mutta ci ole kuiten»
qan ftkan cnsingan werratapa taiwaalliseen
Templijn. Jumala Hän puhuu meidän kans-samme taiwallisista asioista nijnkuin Isa las'
tensa kansia, ei nijtten arwion ja laidan jät»
ken, jota en me ymmärta ja käsittä taidais;
waan meidän ymmärryxemme jälken puhuu
Han taiwaan menoista mallisetta tawalla:
nijnkuin meidän ajaturisamme jamielesiunme
ej mitan kaunijmbata ole, kuin kulda, pärlyt
ja kallijt kiwet, joilla me ihiämme mielitäm»
me, nijn Jumala taiwaan majat meidän
eteemme maala stllä tapaa., esra ien perus-
tus Saphiristä, acknnat Lhrisiailijia MportitR,ubmistä owah. Eftn. 54, 11, 12.
mutta me mahdamme kmtcndm ajatella, että
kaicki mitä kunniallista jakaunista mailmasaon, on se kuitengin, taiwaallisten asumsiain
snhten, werratapa nijnkuin turha warjo; sil>
lä ej kukan taida tätä kunniaa ulos sanoa.
Jos taiwas olis paperi, meri olis pläcki. ja
kaicki oljet kyninä, ja kaicki ihmiset klrjolttai»
na, ei he kuitengan taiwan kunniaa maalata
jakirjoitta taidaisi; sillä ei silmä ole näh-
npt, eikä korrva kuullut, ja ei ihmisen sy-
dammeen ole astunut, joita Jumala ou
mjlle rvalmistanut, jotka rakasta»wat. 1. Cor. 2: 9. Suuremman lion
siellä / On Jumala andawa, Rmu ustois

Q tukan
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kukan taalla / ILnsingan olewan. Monet
aitaat mailmasa owat nijn wahaiset, ettei
perheen saa siaa kaikelle wiljallensa,
kosta Imnala runsaan siunauxen cmda; Mut.
ta taiwnasa on siaa kyllä : Minun Iljani
huoneesi; onmonda asuin siaa; los ej m;n
olisi, nim minä sanoisin teille: minä menen
waunistamaan teille siaa. loh 14:2. Nakas
Christitty! sinulla llsein taalla maan päällä,
ei nijn snurta siaa ole, knhungas päas kallis-
taa taidaiM; mutta karsi, kosi'as taiwaascen
tulet, nijns saat siaa kyllä. Aitta ei ole lin-
nan tawalla warnstettn; warkaat murtawat
usein sisälle ja wierrät pois jnwäi. Mutta
taiwaseen ej nrikän perkele itzensa sisälle mur-
taa taida; eikä Sielua sielda pois wiedä. Tääl-
lä maan päällä ei Mikaan paicka nijn warus»
tettu ole, että se olis ylitzewoittamatoin.
Mitä ihmisten kasilla on rakettu, se ihmisten
käsillä jaotettaa taitan; mutta taiwaan wah-
wuus, josa hurstasten sielut owat, on woit.
tamatoin, etsitä mikään wibollinm sisälle ot-
taa taida: me saamme siellä asua rauhan
huoneesa, turrvalllsisa majoisa ja jalosa
lewosa. Esai. Manhurjeastm
sielut owat Jumalan kadesa, ja ei kuole-
man rvaiwa lähesty heitä: Wijsauden Kirj.
3: 1. Täällä maan päällii, en me taida per»
kelecstä wapaat olla, joka tay ymbäri, niin-
kuin kiljuwa jalopeura jaetzi kenen han nielis.

1. Petar.
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1. Petr. 5:8. Ei wapaat mailmalda, joka
waiuoo meitä; mutta Jumalan tykönä on
meidän sielumme warjeltuna ja lwwan tur-
wan takana. M pidä kengän rerväisemän
heitä mimmkädestäni: sanoo lEsus. loh.
10: 28. Jotka hmikasten sielut taiwaanmaa-
joln wiewät, owat pyhät Engelit, jotka myös
Lazaruren weit Abrahamin helmaan Luc. 16:

Tästä lue nytt sen opimme, että uloswa»
littnin fielnin tila., silloin kaickein julklsem-
mari tulee, koffa he eronsa mailmasta otta»
neet owat, ja heidän lnaallinen majansa on
Tullut pucjetuxi, koffa he nijnkuiu Nisut oh.
dackeista owat tulleet eroitetuxi ja taiwaalliseen
aittaan kootuxi. Niju kauwan kuin wtlja
pellolla seisoo, on se monen waaran ala heitet»
ty, se taitan rakeilda maahan lyötM eli pit«
käldä sateelda turmelda; mutta kuin se ait«
taan tullut on, on se paremmin warjelduna,
kuin pellolla. Nijn kauwan kuin hurssaat
täällä maan päällä owat, nijn he kyllä sen
korkeimman suojasa owat ja Jumalan sijpem
alla; Mutta owat kuitengin alinomaisesaroaarasa. hellä on aina heidän waiwansa;
sillä kaickein, jotka lunmlijestiMsuxesa
Chriftixesa elää tahtowat, pttna wai-
noo kärsimän. 2. Tim. Z: 12. Jokaitzella
uffowaisella Christitylla on hänen perkeleen,
s-, joka händä waiwaa, se satanan Engeli
loka hanbä rusikoihe, hänen orjantappuransa,
jota händapistaö. jausiasti on se omavuolisa,

Q 2
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eli lapset, sukulaiset eli kylci lliset. Ihmiselle
on se usein ihmereloäwa, että Jumala andaa
nisut seisoa ohdakeitten seasa. Mutta luma.
la osottaa, kaicknvaldimsudensa, wijsauden-
sa ja hywrdensä sijnä, että Hau tietää ja tai-
taa omansa suojella ja ylösottaa wibollistew
km keffella, jataita sen tehdä, etl ä nijlle, jot-
ka Jumalaa rakastarvat,,kaickt kappaleet
ynnä parhaaxi käändywat. Ro,u. 8:28.
Jumalattomat andaa/ humala elää, el: sm
tähden, että Hän beitä kaäunäis, eli heidän
kauttansa harzotttais lumaltsia. Jumala'
toin on st Jumalan pihti, jongakautta Kyy-
neleet burst-asten silmistä puserretaan; Imna-
latoin on nijukuin koira kcnjasa, jonga kautta
ne hajaallist, laumasta peljätctään ja kokoon
waaditaan, hän ajaa hurskaat Jumalan ty>
gö, tekee heidän sydämmensä palawaisexi,har»
tari ja nöyrän. Täällä wanhnrffasten sielut
jo owat Jumalan tykönä; sillä
uskon kautta heidänftdnmmisänsä; mut»
ta nijn, että Jumala toisinans kätkee ihenst
heildä; Mutta taiwaasa heidän nijn Jumalan
tykönä oleman pitä, ettei Hän sitten kätke it.
ziänsä heildä. Taalla hurffaat nijn luma»
lan tykönä owat, että he Hänestä eroitettaa
taitaan, syndi taita heidän Jumalasta eroit»
taa, nijnkuin Esai. 5.9: 2. sen osottaa: Tei-
dänpahudenne eroitaa teidän ja teidän
Jumalanne toisen toisestansa; Mutta siel«

la
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lahelumalan tykönänijn owat, ettei hesillen
lumalastaeroitettaa taita. Jokanisun kylwää,
hänen pidäis oikiutta myöden myös kokoomansen; mutta se tapahtuu usein, ettei Isändäsiia mitään sijtä aittaansa. Kaicki sielut pi-
dais tuleman Jumalan tykö, joka ne anda-
nutkin on; mutta perkele wie pois enimmänosan: porti on lawift ja awara tie, jo-
ka rvie kadotuxeen, ia nijtä on monda,
jotka sijtä sisälle menervät/ Matth. 7: 13.Täällä löytään usein nijn Jumalattomia
ihmisiä, jotka the satanalle sielunsa ylönan-
dawat; mntta senkaltaiset ei tiedä mikä sielu
on: Ah! että he Pawalin sanoja tutkisit: 1.
Cor. 6:19, 20. te ole teidän
omanne; sillä te otetta kallijsti ostetut.Jos he ajattelisit helwetin tnlda, josa ne ju-
malattomat huutawat: ah.' ja woi.' kaiketickin
he saisit toisen mielen; mutta he wanhene-
w<U hywisä päiwlsä ja menewät silmänmpaäxesä helwettijn. Job. 21: 13. na-
mät owat ne Jumalattomat, iotka sanowat:
NijsaudenKir. 2:1. meidän elämämme on
lyhykäinen ja walwalloinen jakosta ih-minen onkuollut, nijn on hän peräti lop-
punut ja ei ole ketän tuttu, jokaon hel-
wmstä palainnut. Ajateltamme sentah-dm ama sitä paickaa, johon meidän jalken
kuoleman tuleman pitä, johon Chriffus cdel-
lä mennyt on, siaa walmistatnan. Alkämme

O 3 omaa
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omaa tundoo wastan sotiwain syndein kautta
sielujamme saastuttako/ muutoin en me ole
nisut; waan ohdacteet, jotka ej aittaan koo.
ta; waan poldettaa heitetään. Alkammc
myös nijben ajaturijn seisahtako: että me het-!
ken aikaa ensin syndiä palelemme; waan!
fitte kuin kuolema lähesty, Den rupeisimme
parannusta tekemään, kuolelnan lähestyisa,
on katnmus juurikamala jatyöläs tehdä- Jol-
la yrtitarhasansa kaiken suwee on ollut ohdac-
keita wiljalda, bän syryn jatalwcn tullesa ei
suuresti hywää hedelmää edestuoda taida A»
kanansa pitä meidän parannus tekemän ja au»
tualliseen tääldä lahdenköön meitämme nal»
mistaman, jos me muutoin siitä osallnefi
tulla tahdomme. Kirkon opettaja Augustinus,
andaa hywän muistutuxen, kossa hän sanoo:
koska Jumalattomain sielut suurella velwolla,
wärisemisellä ja hämlnästyrellä ruumista er«
kanewat; nijn lumallstcu sieutt ei ensingän
pelkää, eikä hämmästy; waan ilclla erkauewat
jariemulla Jumala» tykö mencwat, johon be
pyhildä Engeleildä johdatetaan. Tämä lu.malattomain kowa hetki, olkon aina teidän
filmäinne edesä ia peljättät sitä, ettet te sit-
tc tarwitzisi peljätä kuolemat<f; pelastakat
teidän sielunne täällä ajasa, että te sitte sielläturwasa ja iloiset olla taidaisitte: tämä on
juuri tarpeellinen muistutus ja mahdollinen,
että me sitä ahkerasti seurasimme ja sen jacken

eläi<
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eläisimme. Asia on hirmuinen, koska ihmi»
nm wijmeisillänsa on, ja hän silloin pahan
elämänsä tähden ahdistetan ja autuudestansa
epäilemään rupee: seutahden on se paras asia,
että me ;oka hetki ajattelemme sitä wijmeistä
betkee ia Seurakunnan kansia rukoilemme:
Gijspyydän IlLsu jmulda! Mtts hallit-
zct am mielen, Suo täMs teili mun wael-
da, Mt myös sun muistos pidän, Suo
sielun sinus iloita, Aans tygss aina tur-
wata Ia tairvaas iloo peri/: nijn me hy»
win kuolemme ja kaikista töistännne lepoon
pääsemme, josa Jumala meille kaicki kaikisa
olewa on. Silmän räpäys Christureil tyköua
kunniasa, on paijota ihanambi ja suloisempi,
kuin se, jos me monda tuhatta wuotta tasamailmasa patjansa ilosa ja hekumasa
me. Waicka Patriarcha Jacob lyhyen aikaa
oli JumalanPojaan parisa, kosta Hän hänelle
ilmestyi, nijn hän kuitenmn näihin iloisiin sa.
noin ulospuhkeis: Minä olen nähnyt lu-malan kastvosta kastvoon, ja minun fie-luni onwapahdettu. Luomis. Kirj. 32/ 30.
mitä sitte tapahtua mahtaa, kosta me kaikesa
ijankaickisudesa Hänen tykönänsä olla saam»me: Christus ylistää ne silmät autuaxi, jotka
Hänen alendamisensa tilasa nähdä sait; enkös,
tä me paljota enammin ole autuat, kosta meker-ran, kirkastetuilla silmillä, ylöndamismsä tila-sa, Handa alatikatzella saamme. Mattb. 17:4.

O 4 H^-



HBRra, meidän on tasä hywa olla.
M ole se wielä ilmestynyt mixi me tu-
lemme; mutta me tiedämme, kosta se il-
mesty, mjn me Hänen kaltmsexensa til-
lemma; sillä me jaamme Hänen nähdä'
nijnkuin Hän on. i. loh. 3:2. Kuka
siis ei mielellänsä tahdsis jotain tasa mailma»sa kärsiä i kuka ei mielellans tahdois kuolla i
koffa me sen kuulemme, että Christus meille
senkaltaisen ilon ja kunnian walmistamlt on i
kuka ej mielelläns Christuxen kantza karsia tah-
dois i koffa me sen tiedämme, että me jällens
kerran ylösnousemme ja iloista taiwaaseen astu.
mistä odotamme: Me buokamme wiela vaä>
törexi: Jo sijs joudu IMu rakas! Tule
minun jydämmeen, Httä minun mur-
heen lackais, Lodutures an mieleheen,
Omä tiedät parhain sen, Mitä minä
tarwiyen, Tyksnäs mull lepo lainaa,
Anna synnit ander aina.

Pidä rukouxes ja weisa sitte Wirsi N:o 39Z.

Sunnuntaina Septuagesima
Weisa ensin Wirsi N:o 87.

ANeon turha, että te warham ttou-
setta: Psatm. 127: 2. Nosta war-
hain vlös ja walwoa kauwan, ja bil-

jain maata mennä, et mitan asiaan tee, koska
Jumalan Armo puuttu, joka totinen walkens

on.
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on. Kuinga kauwas joutu matkamies, koffa
hän emien pcnwäa nouse ja pimeydesa kope.
roitze, eikä nas walkentta; aiwan nijn, ei
auta elatuxeen warhain nousendo ilmali lit»
malallistawalkeutta; että ihinine» säästa,suree,
haali,' ja tekee työtä, ei se edesauta leiwän
ainetta, koffa Jumalan siunaus puuttu. Nijn
wäban kuin haan mcresa illnau tuulda taita
kulkea, jos wielä haari-miehet, kuinga hy-
wänsä parastansa tehdä kokisit; nijn wahän,
ja wielä wähemmin, ihminen taloin menoisa
jotain aitoin saada taita, ilman Jumalan
siunausta, se on turha työ ; rickauteen ei
auta toimellisuus. Sarnaja Kir. 9: 11.
jokarukouren kautta Jumalisen elämän siivu-
ja itzensa Jumalalle otollisexi tekee; joka toit'
tensa ja toimitustensa alunsa jalopusaneuwot'
tele Jumalan kansia, hänelle maatesimsa lu>
mala andaa runsaan ja laupiaan siunaurensa;
ei laiffuden unda maatesa, nijn kuin ei tarwi-
taiffan työtä tehdä; fillä, «yas hiesä pi-
tää sinun spömän leipää. Luomis. K. 19.waan uffon uni täsä ymmärretä», kosta ih-
minen lepää lumalasa, luottaa Hänen pääl.
leusä, HERran nimesa werckonsa ulos heit»täa ja kijtoxella wastanottaa mitä HERra hä
nelle lahjoittaa, tainkaltaiset ihmiset mail-
man mielestä owat niinkuin makawaiset; heil»
le cmda Jumala mitä he tarwitzewat. Koffa
ihminen työllänsä kaictta saada tahtoo/ iaej

O 5 rukoile
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rukotte lumalalda siunausta; waan luotta
woimaansa ja mnmarryxccnsa, nijn sen kaut-
ta ihminen ej mampätä toimita, kuin paka»
na murheellansa; mutta koska ihmisen wel-
wolliset wiran työt, järjestystä myöden tapah-
tuwat, nijn tttä alku, ihe toimitus ja loppu,
tapahtuu rukourella, ylistyrella ja kijtorella,
nijn se sinnataan; kaicki estcct täytyy sijta pois
poiketa. Se ou turha, että te warham
nousette: moni ihminen luule, että hau oman
työnsä, ahkerudensa ja haalimisensa kautta, saa
ajalliset hywydensäm ellei hän yötä japaiwäa
työtä tee haali ja wore, nijn ei hän mitään hy.
waa saa; mutta Salomo, joka luullan kokoon
paneen tämän Psalmin, osottaa sen, ettei heidän
työnsä, ahkerudensa ja walwomisenja tasa mi-
tan tee, sanoo sijs: se on turha, että te war-
ham nousette. Ei se ole wäarin,että ihminen
nurkansa oikein ja wiriasti edesseisoo jita waa>
ti myös Jumala. Sananlaff. Kirj. 6:6,
7, 8/9./ io, n. nuhtelee Salomo taistoja,
jotka ei wirastansa waaria ota: Mene laista!
myriaisen tygo, kayo hänen menoansa
ja opi, waicka ej hänellä yhtaan hallit-
ziata, teettäjätä ja isändäa ole, luitengin
walmijiaa hän elatupensa suwella, ja
kokoo ruokansa elonaikana, kmnga lau-
wans kaista makaat i kostas nouset unes
tai mada wielä wäha, ota wiela unda
paähas, lafie kätes wahä yhteen, ettäs

tviela
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wiela tervata woisit, mjnköyhyys äkisiätulee päälles, nijnkum matkamies, iawalrvalsus mjnkum warustettu mies:
ei ole sijs se wäärin, warhain nosta; waan
slllolnsewaäritt on,koffame ahneudesta, puo»
ltttomasta pyynnöstä ajallisten tawarain pe-
rään . Jumalan wgö warhain
iwnstnjma, unbohtamme Jumalan, eikatzoin
Hänen puoleens, ja ilman rukousta työhön
menemme. Perhen Isändä Evangeliumisa,
nousi warhain, ej '.iijnkun ne, jotka pahoja
juonia wuoteisansa ajattelewat, että he sen
täyttäisit, kuin aamu walista. Michan 2:1.
Han nouse warhain ei juopumutta nontele-
maan. Esai. 5:11. waan palckamaan ty-
wnkce wijnamakeensa, ilman epäilemäta hän
nostuansa piti rukourensa, jongatäbden hänen
warhain nousendonsa ej ollut turha; waan
hau sai wiriää työwätee wijnamakeensa. Joshänrukouren unhohtanut olis; pikimäldansa
hän siiloin laiffaa wakee saada tainnut olis.
Meidän aitomisemme on, Evangcliumistaosor-
ta, kuinqa warhain nouseminen koffa se usta!»
lurella Jumalan awun päälle on yhdistetty-
nä, ei suingan ole turha.

ILvangeliumi Matth. 20: 1,

aikaan sanoi lEsus opetus-
lapsillensa tämän wertauxen: Tai-

waan
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waan waldakunda on perheen Isännän
wertainen, joka warhain:c.

Tästä nytttutkistellan:
Sitä ej turhaan, rvarhain nousewaa

perheen Istndaä
i. Hilnen warhain nousemistansa.
2. Ruittga se ei ole turha, .että han

warhain nousee
Mnsimmämen Vsa.

zzferhen Isiinnäldä waaditan ss, että hän
on walpas, ensimmäinen nousemaan ja

wlnneinen wuoteelle menemään. Se kaicki»
waldios Jumala werratan usiasa paikasa
Evangelistain tykönä, perheen isaudään, nijn«
kuin Hän myös täydellisesti se on, ja tämä
Perheen Mndä ei makaa, eikä torku; sillä
hän pitää perheestänsä murheen ja vlöspitää
heitä. NumuMnen Perheen tsända, ej taida sen
taiwaallisen wertainen olla walppaudesa. Sil»
lä mikä on yhteiscmbi ihmisten seasa, kuin unii
kuka on, joka sanoa taita sen, ettei hän kossan
maannut ole? aikamme kulutamme me, lijoi-
tengin nuorudesa ja lapsndesa enämmin maa«
tesil kuln walpeella. Waicka perheen isiuwa
myös makaa, nijn ei hän kuitengan aina ma-
kaa; waan nouse aikanansa. Jos perheen

- Wn-
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Wnda tiedäis millä hetkellä waras on tu<
lewa, tosin hän walwois, eikä salleis duo»
nettansa kaiwettaLuc. 12:39. Ettei köyhyys
hända kohtaisi, nouse hau warham; sillä jos ei
joku omistansa, ltjotengin perheestänsä
murhetta pidä, se on ujron tieldänyt, ja
onpakanain pahempi. 1. Tim. 5 -' 8- Chris-
tillinen perheen isanda, ei luota sijhen, että
hän maatesausa taicki sais; waan tarpeensa
tahtoo hän Jumalan siunauxen ja wachain
nouseinisensa kautta. Jos me Raamattua
luemma, niju me löydämme sen, että luma»
liset warhatu nosneet owat ja lumalata etzi«
neet. Abraham nousi warhain Aamulla ,

meni sijhen paickaan, kusa hän oli ennen
nut HENran edesa, ia kahahti Sodomaa ja
Gomorraa päin ja näki, että sawu uousi
maasta, niinkuin pätzin sawu. Lndlnis. K.
19: 27, 28. Abraham oliwarham lijcteilla,
ej hempeydestä; waan halulla jahartaudella,
rnkoilemasaLothin jahänen perheensä edestchjo-
ka Sodomasaoli, jokanytt tulella ja tulikiwel»
la turmeldin. Nijn luemma me myös, että
Job nousi aamulla warhain, ja uhrais
poltouhria, kaiken heidän lukunsa jäl-
ken, jotka Pidosa hänen lnpststansa oli:
silla Job ajatteli: minun voitani owat
taitaneet Andia tehdä, unhohtaneet ju-
malanKdammesansa, mun teki Job jota-
paiwa Job. K. 1:5. Israelin lapset piti
warham lijckeellä oleman mannaa kokomasa;

sillä
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sillä Auringon paisteesa suli se kohta. Wtj«
saud. Kir. 16: 27. Jumalan kastyn jalken
tuli Todissu;cn Tabernakli, silla tawnlla ra>
kcturi, että owi Auringon nousemista pain oli,
mixi nijn t stntähden, että se warhain noufewa
Auringo, kansalle tligökäymisen Jumalan tyl
gö osottanut olis, tictä andain, kuiuga lu.
mala warhain ja aikaisin rukoilda tahto. A.
b c. Kirjasa löytän kuctoi maalattuna; sny
on se, että meidän pitä warhain lijcreellä ole«
man, nijnkuin walpas wctoi, jos me jotain
oppia ja mailmasa edestulla tahdomme.

Toinen Osa.
3H«erheen Evangelinmisa nousirvarhain. Mitä hywä hänen stjtä olii
wastaus: hän saityöwäkeewijnamäkeensä.ll'
man epäilemätä oli tämä wijnämäki parem»masa ruokosa, kuin sen laistan, joka, ettei hän
ihe työtä tehnyt, eikä muita tnöhön toimitta-
nut, oli pelehtynyt: minä käwin laiskanpellon ohine, ja tyhmän rvljnamäen si-
wuiye, ja rayo! mnä olit paljaat oddao
teet taftvaneetja se olinukulaisiatäynän'
sä, ja aidat olit kaatuneet. Aosta minäsen nain, panu» minä sen sydämeeni, tad
zelin ja omn sijtä: Sananlast. Kir. 24:30,
31,32. Wijna ° möesä on monenlaista työtä,
yxi seura toista / se M itze ei wihi työtä ttb.

dä,
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dä, eikä aikanansa palkata työwäkee, nijttä
huonon wiljan sijtä. Tällä perheen Isännät'
lä, warhain nousemisestansa, oli edustus se,
että hän mieldänsa myöden, työmiehiä wa-
litasin, ennenkuin muut ennätit; nijn että
työ aikanansa aljettin. Waicka tällä Isän-
nällä oli perheen haloin, ja joku lmm, jouga
hän talle asialle lähettää tainnut olis; menee
hän kmtengin itze lijckeille palckamaan työwä-
kee wtjnamäkeensä; hän tekee sen wanhan En-
niuxen neuwonjälken, joka Min kuulu; Ol»
kon se sinulle sanottu: jos ihe asian toimittaa
taidat, nijn älä muihin luota. Yrikuuluisa
HERra Saran maalla, walitti weljensä ede-
st, ettei hän sisälle tulollansa aitoin tulla tain.
nut; waan aina sekä kodasa, että keltansa
puuttui. Weli wastaa tähän ja sanoo; että
hän pahaxui sitä/ kosta hän asiat näin olewan
kuuli; mutta sanoi myös syyn sijhen olewansen; että weljen huoneesa löydyi yxi walkia
warpninen, ia nijn kauwan kuin se huoueesa
oli, ei hänellä onnee olla tainnut: Andaa
sentähden weljellensä sen neuwon, että hänen
kerta päiwäsä wähinnänsäckin, piti käymän
kodasa, keltansa, mtasa ja nawetosa, katzo.masa kusa tämä warpuinen käsittä taittaisin,
nijn hänen asiansa paremmin rupeisit menes,
tymään; jonga kantta yxi weli toiselle wel-
jellensäandoi sen tietä, että hänen itze piti ta-
lomsa menoista ottaman waarin ia ei luotta.

man
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man muihin. Jokainen lulnalinen Isandäymmartä sen, ettei se turha ole warhain nos>
taHEßraachunäau; sillä jotkarvarahin
minua eyiwttt, ne minun,sanoo tcliwaUinen Wijsaus. Sananlaff. K.
8: 17. Muutamat sanowat, että Elephan.
ti.kumarta itzensä Auringolle, koffa se nouse,
joka ilman epäilemäta luonnonzwaatilnlsesta
tapahtuu, hän tnnde Auringon lämbomat sä>
teet; mutta järjellisen Christityn pitä aamu
hetkensä kuluttaman rukouxella ja kijtorella
ia päiwän esikoiset Jumalalle edestuoman,
nijn muu alta räiwästa myös on pyhttctto.
Sentähden bän warahln Aamulla majasansa
kijtos altann mkenda, josa hän Jumalallensa
kiitos uh-nn uhraa, pyhästä ja halullisesta n>
dämmesta, Hänen hywäin töittensä ja edes-
mennen yön suojellnxen Edestä. Linnut kedoil»
la Aamulla aikaisinkaickein suloisimmin laula,
wat. Christittyin samalla muotoa,pitä aikaisin
kiittämän Jumalala ja wctsaman Aamuwir»
tensä: Herää sielun! jamielell', Iloisella et»
tä tielell' Mistä wakaa, Rum
meil! kaick' hyrvyyrt' jakaa - - -Uhrini minä
annan, Lahjani erees kannanRukouxet ja
Psalmit/SlttullttltHrex'onwalmljlt.Chris'
iltynpitä warahin lijcrecllä oleman eiainoas»
tans kuhumisensa astareihin; mutta myös
rukouxeen ja kijtoreen Jumalan hywain töit°
ten edestä. Ihmisettä Aamulla herättyänsä,

et



Sunnuntaina Sepruagestma. 257

ei ole ketään muuta, jota hän kyttä taldais,
edesmenneen ylöspitämisen edestä, kuin Iu«
mala min, paihijonga apua ja suojelusta hän
sitä päiwää ylihe et elää taida. Yhdestä noi.
dasta sanotan, joka fangiudesa ollesansa tun.
nusti sen, että hän monda ihmistä raajarikon
tehnyt oli, jota hän kewiästi aamulla aikaisin
tehdä taisi, koffa ihmiset ylösnousit ja unhoh»
dlt rukouren; mutta nijlle, jotka aikaisin Aa.
multa rukouren kautta itzensä Jumalan hal»
duun uskoit, ei hän, eikä perkele mitään wa.
hingoo tebdä tainnut. Jokaihen Christityn tu°
lce aina ajatella kumga hänen pitä wara-
hin nouseman eyimään, jokg
hänen luonut on. «vnrach. 39: 6. Mell.
lä on syy Aamulla herättyämme Jeremian
kansia tunnustaa: Walitus Wirtten. 3: 23.<>MR.ran laupins on joka huomen Uusi.
Koska Cbristitty oikein tutkistelee 1:0 Kuinga
Jumala hänen jahänen perheensä edesmennen
yön ylthe. terwennä ia raitlsna ylöspitänvt
on. 2:0 Andanut hänen perheensä kansia le»wosa maata. Perkeleeldä ja pahoilda
ihmisildä, jotka hänelle wahingota tehdä pyy»sn, warjellut ja suojellut. 4:0 Taloin jakar»
tanon, tamarat, lapset ja karjan tulipalosta,
warkaildaia lnuusta waarasta warjellut; Mjn
hän kohta, ennenkuin hän jotain eteensä ottaa,
ylistää ja kiittä tätä hywää lumalata. Rijn
teti David Psalm. 5: 4. kmlde-



;8 Sunnuntaina Septuagesima.258

le warhainminunAändattl,rrarhajtthan»
giye» minä lyeni sinun tyrös: ja 'bsalm.
92: i. <>yrvä on HlLßraa tijttä jawei-
sata kljrosta sinun mmelles, sinä kaickem
yllmmälnen! aamulla julljiaa sinun Ar-
«noos ja, ehtona sinun toruttas. OMat
Christityt owat warhain ylhäällä lukemasi»
ja tutkistelemasa Jumalan sanaa. Sunnun.
tai ja juhlapäiwinä nousewat he warahin en°
sin Raamattua eli muma kirjaa lukemaan ko.
tona, että heillä joku esimaku fijtä olis, kuin
Kirkosa saarnatan: he rukoilewat lumalata,
sekäopettaita, että sanan kuutioita warusta»
maan woimalla korkeudesta, karkoittamaan
perkelettä, ettei hän hartautta estää saisi. Wa-
rahin owat he ylhäällä käändämäsä itziänsä
Jumalan tykö, ei he säästä katumustansa ela>
mansä ehtoorrasti. Jos hurffas lange, ei
hän kauwan langemisesanja pysy; waan nijn
pian kuin hän hawaitze langenneensa, nouse
hän taas ylös. Jumaliset wanhimmat owat
myös warahin ylhäällä lastensa ylöskaswat.
tamisen suhcen, aikanans owat he joKasteesa
HENralle ne uhranneet, he kokewat myös sa»masa armosa heitä ylöspitää i ja waicka lap»
silla ei wielä wuosia, eikä ymmärrystä ole,
tuitengin sijhen kuin hywä on, heitä totuttaa
pyytäwät.

Mutta kuinga harwat Christityt, tällä
tawalla ylhäällä, aikaisin owat, hywää teke»

lnäsai
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mäsä i Suurin osa on aina sijnä luulosa, että
wicla lijan warhainen on, aikaa on lvteläj
he tahtowat ensin koota tawaroita, parelNmin
lapstnsaedeskatzoa: koska wanhuus, sairaus
ja tuoleina lähendele, silloin äsken mieliwat
he Jumalisilleen hangita. Jos perkele koe»
tan ulos jaa Jumalattomain mailman las-
ten sydämistä, wastawat he/ nijnkuin mui.
nmn ne riettaat hengetrijwatusamiehesa was°
taistt Christusta: Matth. 8: 29. Mitä mei-
dän on sinunkansiasi oletkos tullut tänne
meitä waiwamaar ennen aikaai Harwat
Christityt owat warahin ylhäällä rukourijn
ja Jumalan sanan turmelemiseen; ibmiset et
tahdo sitä watwaa päällensä ottaa, aikanansa
lapsija hywyyteen johdattaxensaa; he odotta»
wat sitä, että lapset saisit wuosia ja ymmär»
rvren; mutta silla walilla sallitaan heille kaic°
kinainen ihewallaisuus ja pahuus, jonga kaut«
ta ymmärrys turmellan ja sydän nijn täyte»
tän, että se kuin hywa on, ei enää siaa saada
taida: aikaiseen ia warhaiseen käändymiseen
ei.kukan myöndyä tahdo. Hekaiketictin roh»
tiasti syndia tekewät ja ajattelewat: j« minä
olen ennenkin szmdiä tehnyt / ja ei
nulle »mtään pahaa tapahtunut. Si>
rach. 5: 4. Sen siasa kuin heidän pidais nou«seman ylös synnin unesta, jäawat he maka<
maan: Jumala herättä heitä palweliainsa
tautta.peljattääheidän sydindänsaLain jylinäl°

N 2 lä;
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M/ Hän andahuuta heille: heräjä sinä, joka
makaat, ja nouse synnistä, muutoin te niinkuin
koirat ulosaietcm; mutta ei kukan pane sitä sy.
dämmellensa. Waan he sanbwat: Esai. 28:
10. RMe, kaste wlelä. odota, odota
wielä, täsä wäyä, siellä wahä. Ei he
ensingän hämmästy helwettiä; waan alati
synnin uneen maata jääwat; mnMse, ryl.
läs sitä ijankaictisudesa kadut. Mutta etten
minä kummingan, synnin wuoteella nijn sy.
tvin nuctuneita herättää taida, nijn käännän
minä iheni nijtten puoleen, jotka welwollisu.
destansa waarin ottaneet owat, ja neuwon
heitä noudattamaan, tämän Aamulla NM-a-
----hin liosneen perheen Isännän askelelta. AM
lakatko warahin ehimästä lumalata. Wan»
hat Ebrerit owat uffoneet / että Engelit wa»
rahin, ennen Auringon ylencnM owat lijc»
keillä weisamasa: pyhä, pyhä, pyhä! jos te
kerran Engelein kaltaisexi tulla tahdotte, nijn
älkät wäsykö joka Aamu kijttämästä ja ylistä,
mästä lumalata. Sitte kuin Jumala pai-
wän anda, mengämme iloisella mielellä rai-
tisna työhön, ja tehkämme kaicki toimituxem.
me rukoillen ja weisaten; sillä ne kehoituxet,
kuin weisun ja kijtoxen myötä on, wirwotta-
wat siellln ja tekewät seu wirckuisexi. Jos
linnnt taiwaan alla owat warahin aamulla
lijckellä, suloisimalla tawalla Luojansa tijt>
tämäsä; nijn olis se meille Christityille häpiä-

ri,
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ll, jos me täsä asiasa hitammat olisimme.
Ilkamme walpaat Christillisr-desii. ja cchke-
roitkamme sijtä, etten me eläisi iyellemme;
waan sanelle, joka meidän edestämmekuollut za ylosnosnuron. 2. Cor. 5: 15.
Kaykalume aikanansa Kirckoon, älkämme sitä
odottako, että Pappi saarnastolille astuu, et-
tä me kijtos wirsillä sydämmitämme ylöshe-
mtta mabdaisimme: nijn teki Dawid, joka
sanoi: Minä ja huudan:
sinun sanaas minä uskallan; warahin
minä herään, että mlttä sanastas jutte-
lisin. Olkamme myös walppaat, lasten
ylöskaswattamisesa ja kuhmuisemme tnö-
st. kaickimita meilda tehtäwäxi tulee, keh-rämme se woim m Men. SaarnajaKir. 9:
Tämä ahkera Perheen isändn ei katunut sitä,
että hän warahin nousi; sillä hän sai maron-
sa; min pitä myös meidän HERralda armo-
paleta saaman työmme edestä Hänen lupcm<
tensa jälkeen. ler. ?1: 16. tysl-
las pitä palcka oleman: kumpikin saa
palceansa työnsä jälken. 1. Cor. 3: 8.
Täsä elämäsä meidän walppaudemme ja ah-
kerudemlne rnnsalla siunauxella maretan:
Hlkßra rakastaa nijta, jotkaHandä ra-
kastajat, ja jotka warahiW Hända eyi-
wät, ne loytäwät Hänen. Sananlaff. K.
8:17. Hän täpttaä meitä Armollansa,
että me nenmiyemma jailoiyemma taic-

N Z tenä
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kena meidän elinaikanamme. Bsalm. 92:
14. Hän anda meidän warahin kuulla

Armojansa; sillä Häneheen me
toirvomme. Psalm. Waicka Nnth
nousi ennen kuin yxikätt toisensa tunsi.Nuthin Kir. z: 14. ei hänellä sijta wahingoo
ollut; koffaVoas hänen Emännaxensä otti,
sai hän parciuman lewon. Me tulemma myös
lewottolnudesta lepoon. Sentädden on)u<
malan kansalle lepo wielä tarjona;
silla joka Hänen lepoonsa jo tullut on, selerväja töistänsä, nijnkuin Jumala Hä-nen toistansa. Ebr. 4.9. 10. Autuat
owat ne kuolleet; jotka kuo-
lerrat tästälähin. la,Hengi sanoo: hei-dän pitä lewäman heidän töistänsä; sil-la heidän tekonsa noudattamat heitä.Ilmest. K. 14: 13. Waicka meidän se tun»
nustaa täytyy, etten me aina wlriästi ja wa>
rahin nosneet ole, engä aina soweliaalla woi>
malla ja MerudellaChristillisydesämme työtä
tehneet, henqi tosin on ollut aldis; waan li»
ha heicko, nijn tulee meidän se tietä, että Iu«
mala tvtyy meidän mieluiseen ja wäbään työ»
höuiine, koffa se tapahtu pubtasta sydämmesta,
ja ettet Jumala työn Ansiosta; waan Armos.
ta palckaa maxa, nijn taidamma me, jotka
wijmeiset jaheikommat työsä olemma, palkanmarosa joutua ensimmäisin.

Pidä mkouxes ja weisa sitte Wirsi N:o 45.
Sun-
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Sunnuntaina Sexagesima.

Weisa ensin Wirsi N:o 232.
oletta Jumalan peldo: näisä sa»

noisa Pawall wertaa sanansa tuuliat
Corinthosa siihen otolliseen pellon me»

nohon. Le oletta Jumalan peldo. 1. Cor.
z: 9» Corinthosa oli wahä ja ei ensingän pel«
doo; silla maa silla paikalla oli täytetty was>
kellä ja malmilla, josta wähä hedelmää odo-
tetta taittijn; mutta se hengellinen pellon me»
no oli sitä parembi. Pawalin saarnan kaut»
ta oli Jumala rakendanut tasa Kaupungisa
hl)wan pellon, joka kunniallisia ja ihanaista
uston hedelmiä kannoi. Saatan oli kyllä täl.
le pellolle kylwänyt ohdackeita; silla Corin.
thosa löyttin senkaltaista kansaa, jotka eri»
seuroja nostit, huorin tekiöitä, sukuruttaisia,
HERmn Ehtollisen kelwottomia wieraita,
joita Jumala sairaudella ja äkillisellä kuole,
mallarangaisi. i.Cor. iiz zo. Kuitengin
Jumalisten ja ustowaisten tähden, kuhutantämä seurakunda Jumalan pelloxi, että hesen Kaunistit ja lumalalda hywyydesä ylös
pidettin. Jumala on itze peldomies, joka tä-
män pellon rakendaa ja hedelmällisen tekee;
sillä ilman Jumalata en me mitään rvoi.
Peldo se pita kynnettanlän; sentähden pita
peldomiehet, ustolliset opettajat, ihmisen sy>
llämmen peldoo, Lain auralla kuockiman, syn«

diä
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diä kijwastija yxiwakaisefti rangoiman, ia ih.
misille Jumalan wihaa ja syndiä seurawiaajallisia ja' ijankalctisia rangaistuxia illnoit.
taman. Peldo on usein kowa, ettei auran
kärki sijhen pystyä taida; uijn lövtään monda
kowaa sydända, jotka Lain auralla ei taitasärjettää, nijn että Taiwallisen peldomieben
silloin täytyy ottaman ristin kuocka käteensä,
wiheljäisydellä ja tuffalla rundeleman sen»
kaltaisia, heidän suntttomuuttansa ja katu-
mattomuttansa ulos juurittaman, nijn että
ihminen särjetyllä sydämmellä rupee walitta.
maan: Jumala! ole minulle armollinen,
sinun tähden, pois pxhl minun
iyndtnl sinun suuren laupiudes tähden.
Psalm. 51:1. Näin runoeli Inuiala ris»
tiu kuokalla Kuningas Manassen sydämmen.
Peldo pitä sonnitettaman. jos sen hedelmää
tandaman pitä; jos ihmisen sydämmen peldo
hywäin awuin hedelmiä kandaman pitä. nijn
Pyhän Hengen sen hedelmälliseri ja kaickijn
hywijn töihin soweliari tekemän pitä. Jos
peldo hywää hedelmää kandaman pitä, nijn
hywä fiemmen myös sijhen kylwcttamän pitä,
sentähden peldo miesten welwollisnus on, puli»
dasta Jumalan Sanaa, sanan kuutioillensa
faarnamaan, josta sstte hywää hedelmää toi.
woa taitan. Evangeliumi anda meille tilan
lawiampaan tutkistelemuxeen tästä asiasta.

Mvan-
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Soattlelluml Lucan. 8: 4.

aikaan, kosia palio kansaatokonnui ja riensit :c.
Tästä :ne tutkistelemme:

Sitä Jumalalle telpawa sydammen
peldoa.

1. se Jumalallisen siemenenwastan orta.
2. Rätkee sen saman jakandaa hedel-

män.

Msimmätnen Oja.
Heopulda Evanqeliumia puhuu lEsns par.

haasta sydämmen pellosta. Edellakäywäi-
sisä siinoisa plthuu Han luoninaisista pahoin,
ta pello«sta, jc>tka olit keroan, orjantappurat,sen ja kiwisen maan kaltaiset, joidenga kans-»sa yllunärretän, unhohtawaiset/
waiset, ia Jumalattomat sydäinlnet; wihdoinsanoo Hän: mutta jotkahvrvään maahanowat ne, jottasanankuulewar. Luonnos,
ta ihminen ei ole, joku hywa maa; ivaan lan-
gemisen jällen, sen lumalalda kirotun maan
kaltaiuen, joka ohdaketta, ja orjantappuroita
kandaa, Jumala tahtoo kuitengin auttaa,
ellem me wastan seiso, ctta se hywari maari,
hywaxi sydämexi tulee. Hmrä peldo otta sie.R 5 »ne»
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menen wastan, nijn myös hywät sanan kuu.
liat Jumalan sanan, ja sauowat päämiehen
Corneliuren kansia. Teko. Kir. ic>:; 3. Me
elemma lljy kaicki nytt Jumalan edesa,
kuulemasa kaiHia kuin sinulle on luma.lalda käMttp. Christitty illuan erottusta,
eisaMnckia kuullella mitä eteen tulee;
monda asiaa löytaän, jothin me meidän kor-
wamme tuckiman pita, Kun owat: Jumalan
häwäistys, lähimmäisen vanetus, sopimat,
tomat puheet ja leikit, jotka ei mihingan kcl
paa. Mutta Jumalan sanaa pitä meidän
kuuleman, ja niinkuin puhdas siemen sydam-
men peldoon kätkemän, kuuleman nijn Lain,
kuin Evangeliumingin sanaa; jokawoi mei>
dän sielumme autuaxi saatta. 1:
21. Jos me sen teemme, nijn me lEsuren
lamasten sekaan luetan, joista Hän sanoo:
Joy. ic>: 27.. Minun lampaani tuule-
N>at minun Hänem. Ia Lucan 12 : 28.sanoo taasChristus: autuatorvat ne, jot-
ka kuulewat Junialan sanan ja kätkervätsen Sana mahdetan saarnatta joko korkias»
ti oppeneelda miebeldäell yxikertaiseldaPapll»
da maalla, nijn se wastan otettaman pita,
ei ihmisten sana; waannijnkumse totisesti on, kuin Jumalan sana: 1.
Thesi. 2: 13. Wijnallaon hänen hywyydensä
ia woimansa, jos se taatan kultaiseen Mal-
jaan, eli sawiseen astiaan. Mllalla on hä<

nen
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nen arwonsa jakalliudensa, joko se sametisesa
eli nahkaisesa kuckarosa kannetau. Mistä tu»
lee se, että se saarnattu sana, jonga sinä kuu»
teet, ei kanna tykönäs hedelmää i eckö useinsiltä, että sinakaicki, Saarnamieyen nlko.
naisten lahdin, ja et ensingan sanan sisällisen
hnwyden jalken duomihe? eikö usein sijtä, että
sinä ymärtämättömydestä duomihet Saarna»miestä ja hänen opettamisensa tapaa i olet senmiehen kaltainen, jokatulee kapackaan, saa ?a-
---xi pikaria wijna eteensä, yhden hywää wijnaa,
loka ei hänelle maistu, ja toisen sekoitettua,
jota hän kijttä, waicka ei se mihingän kelpais;
sillä ei hän sen päälle mitään ymmärrä; ivaanainoastans suunsa maun jälkeen duomihe;
nijn sinäkin teet. Kosta saarna ainoastans
kulkee, Min wesi, mjn sinä sitä kijtät, ja ett
ensingan tutki tykönäs mitä saarnattu on;
sinä vlönkatzot sen saarnan, joka ei ni n hywin
soi sinun korwisas; mutta se joka sanat ym>
märtää, hän toisin näistä asioista duomitzee.Christitty kuule Jumalan sanaa Arwiolla,
soweliaalla hartaudella, sydämmen halullaja pyynnöllä, käsittärensä kaickia: otta sa-nan sirveydellawastan. Jacob. 1:21. joka
siwia wa<mn ottamluen, sulkee iheensä In.malisen nöyryden, toimen ja
on mieluinen oppimaan ja uffomaan sitäkin,
kuin järjellekäsittamätöin on. Tämä lultta»lan sana soweliasti werratta taitan siemme-neen:
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noen: siemmen-jylyä ulkoo nähden on huö«
no ja vlönkattzottu, koffa en me wiela tiedä
senwoimaa, nijn Jumalan sana nijldä hal.
pana pidetän, jotka ei wiela sen suurta hyö.
dytystä tundeneet ole, K on/)udalaisille pa-
hentmxexi jn Gretiläistlle hnlludexi. i.
Cor. 1:23. Siemmen jywälla on llwnnosta
erinomainen ja salattu woima ihesänsä, kas-
wamaan ja hedelmää kandamaan, nijn on
Jumalan sanalla Hengellinen woima ihesän»sa walaisemaan, ihmisen sydckwä eläwari te»
kemääu ja pyhittämään, wääristä wanhurs.

juomareista raittijta, riettaista puhtai»
ta, epä uffoisista ufkowaisia ja wihan lapsis.
ta, Jumalan lapsia tekemään, ja nijn edes»
päin. Jos siemmen. jywän hedelmää kanda»
man pitq, nijn ei se aittaan makamaan jaatä
saa; waan pitä peldoon kylwettäman, lu-
lualan sana pitä sydämmeen kätkettämän ,

niuutoiu ei sijta hywää ole, ei heitä sanankuulo mitään auttanut, kosta ei he niitä
ustoneet, kuin sen kuulit. Ebr. 4:2. Jos
siemmen - juwan menestylnän pitä, nijn HEN»ran siunaus sen tygö tuleman pitä; niin on
myös laita Jumalan sanan kansia, ei se mi-
tään ole, joka istuttaa, eikäsejoka kastaa;
«vaan Jumala, jokakastvon andaa. 1.
Cor. z: 7. Hedelmä on siemmenensa kaltai»
nen; uiftm siemen kandaa nisuja, ohran siem«
men ohria siemmenrukijta; Jumalansana,
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sima teke Jumalan lapsia, taiwaallinen
siemment-aiwaallisia sieluja. Siemmenen täy-
tyy maafa kuolla ja mädätä; Jumalan sima
pitä metsä kuolettaman lihan työt, että me
kuoleme Annille jaelämme wanhmstau-delle. Siemmeu.jywä juurru ensin, sitten
kaswaa se oljelle, wihdoin kukoistaa tuottaa
hedelmän; Jumalan sana juurru sydammesä,
kukoistaa hengellisisä tutkistelemuxisa, koffa
me aina sijta juttelemme, ja kanda hedelluän
hywijä töisä.

Tomen Osa.
Jumalalle kelpawan sydämmen pe(«

lon pitä täydellisesti kätkemän Jumalansiman siemmenen. Mitä hyödyttää st ihmistä,
waicka hän halulla syö ruokaa, koffa ei hän
kllitengan sitä tykönänsä pitää taida. Jos jo»
ku lahjotais minulle tuhaimen talaria, ja en
minä sitä kätkisi hywin; waan annaisin
rastetta pois, mitä minulla sijtä hywaa olis z
sentähden niin Jumalan sana erinoma sella
tarckaudella ja murheen pidolla kättettämän
pitä, uijn wisnun kuin joku fangi se kaitaan
ja Fangiuteen suljetaan. Jumalan sauan tut'
kimisesm sait Israelin lapset tämän selkiänMyn: 5. Mos K. 6: 6. namat sanat, Wt«
räminä kästen sinulle tänapänä, vitä si-nn» sydmnmees paneman ja teroittaman

ne
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ne sinun lapsilles ja nijstapuhuman, huo-neesa istuisas, ia tiellä käydesäs, maata,pennesas ia nostesas jasinun pitä sitomanne merkixi kätees, ja ne pitä oleman si.nulle mmstoxi simul silmäis edesä: tas.
ta nähdään selriästi se, kuinga se Jumalan kas.
ky ja tahto on, että me, ei ainoastans kätke
Jumalan sanaa; mutta myös tutkistelemme
sitä- silla autuas on se joka rakastaaHlLßranLakia, ja aiattelee Hänen La-
kiansa paiwät )a öyt. Psalm. i: 2. mei'
dan tulee noudattaa Davidin affeleleita, että
me hänen kansiansa sanoa taidaisimme: Psalm.
119:11. minä pidän spdämmesäm sinunsanas , etten miM rickois sinua nastan.Kosta oikiat Christityt kunlewat ja lukewat
Jumalan sanaa, nijn he silloin käyttäwät N.
zensä, nijnkuin Hezechiel sen kirjan kansia; jon»
aa Jumala hänelle annoi, hän ei ainoastans
kayellut sitä ja lukenut; mutta söi
fen ja täytti wayansa. Ezechiel 2: 8,9/10.
ja z: 1. Se pita sydammeen kätkettaman ja
wisuun tutkisteldaman. Esimerkixi: ihminen,
jolla se paha tapa on, että hän kiroilee, eli
muuta sopimatoinda pilckaa suullansa edestuo,

ja Juma-
lan sanasta osotetan, ettei se autuaxi tekewäi'sen usson kansia seisoa taida: nainkuulu HER»ran sana tästä: Mattb. 12:36. Mmä sa-
non teille: joraiyesta turhasta sanasta,

kuin
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5 ihmiset puhurvat, pitä heidän lll-

gu' ekeman duHmiopaiwänä; ja Ephes.
5: . älkät andako teidän seasanne mai-
nittackan häpiallisiä sanoja, ja hulluja
puheita, eli jaarituxia, Mra ei mihingän
kelpaa. Saarnamies kokee painaa rata sy>
dämmeen, rukoilee ja neuwoo, että jokainen
kuin ihensä wiallisexi löytää, tahdols ajatellaparannuxensa ja käändymisensä päälle. Kosta
nytt se wiallinen kuulia, joka sydämmesansa
on wisii wiastansa, kuule kyllä sen, mutta ei
tottele sitä, nijn on se, nijnknin Pappi sanansimdaan kirjoittanut olis; sanan kuulia pysyy
moisellansa; mutta rastammari joutu hänet,
le hänen edeswastauxensa. Sentädden ei sijnä
kyllä ole, että sana ainoastans ulkonaisesti kor»
willa kuullan; mutta se pitä myös sydammen
halulla wastan otettaman, sieluun asti tuuge.
man,ja sen saman Jumalallisellawo imalla,tai-
«mallisella lobduturella ja pyhillä ajaturilla
täyttämän.

Jumalan sana pitä myös bed laillisesti
kätkettämän, ei sijnä kyllä ole, ma me sitä
muistamme, ja tiedämme sijtä puhua; muttasen pitä myös hedelmän kanoamcm. Kaicki
waiwa ja työ on turha; ellei peldo kanna hy-
wää hedelmää; waan sen siasa obdackeita ja
orjantappuroita. Sydammen hywätta pel-
lolla, kaswaa bywät hedelmät: racZaus,
rauha, pitkämielisyys, ystäwys, hy-

wyys,
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wyys,ustc>, hiljaisuus, puhtaus.. E,
5:22. Senkaltaisia hedelmiä Christitty tan.
daa, kuin hänelle soweliaat owat; nijn että
Esiwallan tykönä löytään oikeus, Opettajain
tykönä kijwausMalchain tykönäHEßran pel-
ko; Lasien tykönä kuuliaisuus, Isiwdäin tykö»
nä hywä esikuwaa, Paskollisten tykönä alam»
maisuus ja ussollifuus, Awiomiehen tykönä,
ractaus, ja Waimon wköna kunnian osotta-
mincn miehellensä, jakuuliaisuus. Jokainen
jäsen ihmisen ruumisa tekee sen palweluren, jo»
hon hän lumalalda luotu on: silmä näkee,
korwa kuule, käsi tarttuu, Jumala on nijn
ien Mänyt. Chrisiityn kelwollisuus seisoo
seutahden sijuä, että hän sijnä säädysä, johon
linnala hänen asettanut on, kanoaa luma>
lalleusa kelpawat hedelmät. Mihin kelpaa kel'
10, ellei se soii mihin kelpaa kuckainen, ellei
hän hywälle hajua i aiwan nijn pitä Christi.
tyn hedelmää kärsiwällisydess. kandaman. Jos
sydämmen pcldo hnwää hedelmää kandaman
pitä, nijn ei suingan risti ja tuffa silda erottet.
taman pidä: kaickein, jotkaJumalisesti llk.>suxesa Chnstuxesa elää tahtowat, ptta
rvamoo kärsimän. 2. Tim. 3:12. Chris»
tittyin pitä monen waiwan kautta Juma-
lan waldakundaan sisälle tuleman. Teko»
Kir. 14: 22. Kärsimään owat he kutzutut;
kuka sijs kutznmisensa ylihe kärsimätöin olis i
Sutari ej wthastu sen ylitze, että hän kengia

Leipoja ei myös wihasm, että hauen
leipo»
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leix n.m pitä, eikä Seppä sen Me, että hän
tako; mixiChnsnttysilsouooxuis M, että
hänenristiä kandaman pitä,. lijoitengin koffa
hän sijhenkutzuttu oni sanan kautta on bän tut»
zuttu; sillä se on saarna Rististä. Sijhen on
hän klchuttu Kasteen kautta, sitä watten hän
myösßisnu merkillä/ sekä kaswolhin, että rin»
dahan merkitään, jongakautta se hänelle ilmob
tetan, että hänen Chrismxen Ristin lipun al*
la sotiman pita. Hän on kutzuttu talwaan
daakundaan; mutta tie sinne on täytetty surut»la ja tuskalla, ja että tärsiwälllsys Chris»
tityille tarpeellittm on. Ebr. io: 36. sen»
tähden he luyös usein huokawat: Mitäs, )u»
nml! tahdot tapahtuu tott, Sinun tah-
tos hxwa ifan, Heillarmos apus ojotat
kohr, Rumustosas pyftwät lujan, Heithädäsaut! Poikas piznan tautt, Heioänykoons älä pois kulje, He huutawat /

turwawat, Mtt lkänsheit
ra! HM. IMsuswiel neuwon
tahtoo auxem rietä.

Wot! kuinga pahoin he sielujansa kohtan ib
zensä käyttäwät, jotka sydämmensä pellosta ei
mitään huoli, ei tottele Jumalan sanan siem.menoa, owat laistatKirkon<käwiät, laiskatko»tona luteinaan Raamattua ja muita beugetlv
sia kirjoja. Kapakoisa useimin käydään, kuin
Kilkosi:, ja waicka moni ennen pnolda päiwää
tawis Kirkosa, kulntetan kuitengin loppu päi<
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wää juomiseja. Moni käy KM Kirkosa: nmt.
ta tcnvan tähden, että hän nuorndesm sijhen
totutettu on, ei kuitenganparemmaxija taita,
wammaxi tule; on kärwäisten ja hyttyistcn
kaltainen, jotka kuckaisten ymbäri lendäwät ja
toisinansa istnwat niitten päällä; mutta ei tie-
da eikä taida, nijnkuin kimalainen, ihmee nijs>
tä bunajata. Sentähden moni, kosta hänet-
dä kysytän, mitä bän saarnasta oppinut on,
ei mitään wastata tiedä. Moni tulee Kirckoon,
wulemaan jotakin llutta, panettelemaan, ma«
kamaan ja aikaa turhisa ajaturisa kulutta»
maan, ei kuule saarnaa enämmin, kuin kw
wa seinäsä maalattuna. Ihmis raukat au»
tuudensailkiällä tapaa teloittawat, se olis ol»
lut heille parembi, että he Kirkosta olisit poisa
olleet, olleet ymmärtawäiset Turkit ja Pata»
nar: nämät,.he kt)lla kadotetaan; mutta ne
edelliset kymmenen kerta sywemmä Helwetin
lieckijnwmotetan, että he taritun armon enam
min owat ylönkatzoneet ja monelle sielulle louc»
kauren ja pahennuxexi olleet. Sinä jokaKir.
kosa puhut japanettelet, älä sitä ajattele, waic»
ta sinun pahudes ei täällä ajasa esiwallalda
rangaista, ettäs Jumalan duomion wälttä
taidat i ei suingan; Satan bän kirjoittaa kir-
jaansa wisuun joka erä, kuin sinä Kirkosa saar»
nau alla puhut, jonga edestä sinun kerta lu.
malan duomion edesä kowa tili tekemän pitä.
Kosta PlMppus se toinen, Kuningas Spa»

niasa,
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maA / näki kari parasta palweliatansa KirkK,
sa pubuwan, juuttui hän siitä ntjn kowin, että
lxwpäätetyn Jumalan palweluxen jällen, kiel«
si heidän siilen tulemasta hänen nakyinsa, jos«
ta he nijn hälNlnästyit, että yxi kuoli sydämmen
ahdismxesta ja toinen tuli heicko paäxi. Woi!
kmnga senkaltaiset Kirkosa kuistutteliat, häm»
mastywat, koffa se wanhurffas duomariduo»
mion heille julistaa ja sanoo: mengät pois lm»
mm tykööni, te kirotut! Helwetin tuleen. Teil»
la, jotka Kirkosa maMtte, on myös kerta
rangaistus odotettawana, ellet te itziannem anna. Koffa te kuolema wuoteella ma»
taatte; nijn te usein walitatte, ettet te lepoo
löydä, eikä maata saa enää yöllä, kuin päiwal-
lä; mikä sijhen syy on? wastaus: te oletta ai-
na Kirkosa maanneet, ei kuulleet Papin he.
mättämistä ja toraa, te wihcljäiset mMjat!
täällä makaatte mutta siellä ej teillä le-
poo oleman pidä pmwällä, eikä yöllä.
Ilmest. K. 14:11. RackatChristiwtipita.
kämme Jumalan Sanakallijmbana, kuulkam-
me sitä ahkerammin ja kättekämlne se neoe!»
mää kaudawaisella täwalla. Jos perkele Kir.
kosa tahtoo nututta meitä, nijn ajatelkamme,
minqä waarallisen wuoteen sielu saa, kosta ha»
nuckuu sen wanhan orakin helmaan ja Helwe»
tili jalopeuran kynsiin; sillä tätä waarallista
Kircto - wihdoin seuraa iiankaickinen wuo-
det helwetlsä/ josa koi pitä oleman sinun

S 2 wno-



Sunnuncckina Sexageflma.276
«vuotees ja madot simm peittees. Csai.
14: 11. Jos hengellinen uui tungee päälles,
nimittäin wieraat ajatuxet, tilaipliyettapitää,
syndinen murhe ja nijn edespäin, nijn ajatel'
kamme, kuka tiesi! se onwijmeinen kerta kuin
Jumala sanan kautta kansiamme puhua tah.
too, taita olla wijmeinen saarna kuin me
kuulemma, kuka tiesi, tästä paikasta, kusa
me nytt Jumalan sanaa kuulemma, täytyy
meidän ilmestyä stjnä paikasa, josa Illlnala
meitä dnomita tahtoo. Jos sanan kuu»
lioilla Kirckoon mennesä tainkaltaifet ajatll»
xet olisit, nijn be paremmalla hartaudella,
halulla ja ilolla sanaa kuulisit, kuin se uytt
tapahtuu; Jumalan sanan pitä Sijs ei ai.
noastans korwijn; Mutta parhaitin sydam.
mecn salwaman. Jumalan sana on niinkuin
läkitys, ei se tee kyllin, että Lakan lakityren
piwosansa pitää ja sitä sairaalle kehuu; mutta
sairaan, pitä myös se sisäänsä ottaman, ettäse sairaan Ruumisa woimansa jawaikutuxeu.sa osottaa taidais. Jumalan sana pitä mei»
dän wastan ottaman ja ei ilman bedelmäa ja
hyödytystä kuuleman. Jota usiamman hedel.
lnän sydämmen peldo kandaa, sitä mämmin
me Cbristuxen kaltaisexi tuleltuna. Joka oli
Läpttatts armoo ja totuutta. Job. 1:14.
Jota usiamman hedelmän me kannamme sitä
enammin Christus meitä rakastaa. Koffa me
kannamme palio hedelmiä, nijn taipuu Chris^

tuxey
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tuxe mämmin meidänpuoleemme. He.dcllnällisydest pitä lneidän aina lisändyman;
ellemme lisäänny, nijnmewähenemme. Iol»
la el slmrembaa uffoo ole, kuin hänellä ollut
on, hän pian wäbcmmän saada taita. Chris»
Msyys ei pysy kohdallansa. Armon kansiaon nijn laita, kuin tulen, ellei tuloa ylöspide-'
ta, nijn se pian sammuu. Meidän tulee aina.
tuta oma hedelmättömydemme, joka?ltzensä
hedelmällisen luule, hän tosiangin on pe äöthedelmätöln. Kaickea sitä kuin bedelmällisyyt-
tä estää taidais, pitä meidän wälttämän, kaic«
ki syndiset halut Za himot sydämmestä luowut.
taman, rackaus rictauteen ei Pidä sydämmess
katkettälnän. loukottaisin pita meidän kyy-
neleitä wajawaisudemme ylihe wuodattamau,se sielu, joka kyyneleillä kastetaan, on hedelmäl-lisin. Kuiwa peldo, joka ei kostan wettä, ei-

kä sadetta san, ei taida olla hedelmääwa. Meidän pitä myös Christuxen Weri it<
«llemme omistaman, se tekee sielun hedelmät-liseri, Ustowa sielu on hedelmällinen sielu.Koffa me näin mettämme käytämme, nijn m
meilda lohdutusta waiwoisamme puuttuman,
pidä, se lohdutus, joka sl)dämmesätätketän,ila.
hutta sielun. Jos meidän täytyy olla köy.
hänä, sairasna, wainottuna; Jumalansanawisieyttaä meitä, ettäkaicki meille parhaa-
xl käändnvät, ja että nykyisen a/an
wat, eiHlestttkttttttianwerta, kmnlneille

S 3 ilmoi-l
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ilmoitetan: Rom.B: 28, 18- En m? kus-
lemaakaV peljätä tarwitze, Jumalan ja: a an»dna meille taiwaan, jaijankaickisuden esimaun,
jengameusem, nijsä jotka kuolewathawaitzem.ma Rauhas ratki tnäldä nytt lähden,
lalken Jumalantahdon, Nytterait ilonkans kaickem nähden, Täjt maailmasiSen puheen perään, Auin Ju-mal minull' lnwan on,Ruolemaminull
uni olewa on.

T« vukouxes ja sitte weisa N.a 135.

Lastiais Sunnuntaina.
Weisa ensin Wirsi N:o 55.

Wblolye HMRrasa: ettei kaicki ilo Cbns-
tttyilda kielty ole, sen osottaa tasä Da<
wid, iloitze sanoo hän:

Psatm. 37:4. Jumalan Armoja, wijsaude-.
B ja ijanckisesatotudesa, olkon sinun suuri ilos.
Tämä HERra on kaiken hywyyden lähde, Hän
taita andaa sinulle mitä sinun sydämmes hala-
jaa. Sana alkukielesä merkitze erinomaista
sydämmen bimoa ja buwitnsta, senkaltaista jo»
ka löntäan nijtten tykönä, jotka sitä kuin kun-
niailinenja smm on, rakastawat jäsen katze-
lemisen kautta itziänsä mielittäwät.' Näin tai-
taa awiopuolisa iloita puolisosans; sillä koska
toimellinen waimo ei kostan tee miehel-
lansä pahaa; waanhxwäa kaickena elitte

at-
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»ansa: Snnanlass. K. 3 1:12.nijn mies

eisuingan/xy, jos ban silloin waimonsa kutzu,
sllmämsa himoxt. Hesek. 24: 16. Hurs-
kaat näkewat myös himonsa wihollisteusa ran>
gaistuxisa., nijnkuin David. Psalm. 54: 9.
pulmu: Hän on pelastanut minunkaikestahädästä, ja minun silmäni owat nähneet
minun wihoUijeni, a Psalm. 91:8. sinun
pita silmillänäkemän jakagoman, tuinga
Jumalattomille kostetaan. Mutta sinä
taidat sanoa: tämä näkyy sotiwcm Salomon
sanoja wastan: Sananlaff. K. 24:17. Alä
iloiye rvibamiehes wahingosta ja älksn
sinun spdämmes riemuitko hänen onnet-
t<nnudestansa. Sijhen wastatan: wcmhurs'
kas ei tloihe Jumalattoman wahingosta, nijn»
kuin wabingonylitze; waan mjnknin bywin an-
saitun vangaistnren ylitze, joka hänelle hywärt
tulee; sillä kosta hän noyrytetään, nijn
taitaa tapalmm, että oppi
saädxt. Psalm. 119: 71. Mutta jos Iu»
malatoin jynneisänsä tääldä pois temmgtan /

nijn hurstas ei ihastu, hauen ijankaickisen ka,
dotuxensa ylitze; waan Jumalan nMäwän
wanhurffauden, jokalumalattomaiu pahuden
lopettaa. Mutta ilman tätä on wielä toinen-
gin halu, josta Jumalan lapset heitänsa erott»
tamanpitä, nimittäin: lihanhimo, silmäin
pyyndo ja el iman koreus, jotka ei Isästä;waan mailmasta owat. 1. loh. 2: 16.

S 4 saas-
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saastaiset himot kuin nijllä on, jotkaKhan
Mm waeldawar. 2. Pet. 2:10. senkaltai.
ftt halut pita hyljättämän, näin sanoo David:
iloine HBRrasa, meillä pita ilo jahalu ole.
man lEsuxen karsimisesä ja lijoi-
tengin nytt Laffimsen aikaan, nijn että kosta
mailma riemuitze, weisatkamme silloin kärsi,
misen wirsiä. Koffa mailma oluesta ja wij.
nasta juopuu, nijn imekamme silloin lEsmen
haawoja, että meidän sydammemme se täyte,
täisijn ja sielu tults wirwotewri. Koffa mml.
ma nauraa, wuodattakamme silloin kyynelet,
tä. Sunnuntai päiwäisestä Evangeliumista
saalnma me tilan lawiampaan tuttistelnnu'
xeen.

Mvangeliumi Lucan. 13: 31.
Dtijhen aikaan otti ICsus tykönsä,
>»< nekaxitoistakymmendäjasanoi::c.

TuMstelemus tasta on olewa:
Slftä InmglalKkelpawastaLastiais

dalnsta,
Joka sijnö seisoo, että Christitty

1. Rayoo Ilksupen päälle.
2. Nytten päälle, jotka Hänett katts-

fansg menewät Jerusalemiin.
slm
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Hnsimmälften Osa.
OayO! sanoo liLsus opetuslapsillensa: sanakano merkitze nijn paljo , win ottakaat
waarl. Pawali neuwoo sanansa tuulioita kat«
zomaanlEsuxen päälle: Ebr. 12: 2.
zokannne ufion alkajan japäättäjän IZ-suxen päälle, joka kosta Hän olis
tainnut iloita, karsiei Ristiä. Se sanaAatzH pita kehoittaman meitä Christuren kär-
simym tutkistelelttaan: Christittyin tulee joka.
päiwä katzoalEsuxen päälle, ja muistuttaaitzeltensa Hänen kärsimistänsä jakuolematansa;
mutta erinomattain vita sen talla wuodenajaalla tapahtuman. Rayo! sanowat Chris.Myt, jotka ei pidä iniänsä muuta tictäwän;
waan ainoasmns Christuxen ja sen Ristin-Naulitun, lukeisansa Christuxen Pijnan His-toriaa. Rayo! lEsus menee Kioronin ojan
ylihe yrtitarhaan, josa tuffa Händä kohtelee.Rayo: kumaa Hän siellä rupee wapift-
maan ia kauhistumaan. Royo! Hänenhlkenjaon ttijnkttin weren pisarat, jotka

putowat. .' kuinga serakas Wapahtaja wasyxisa maahan lantun,
ja Engeli Händä wahwistaa ja ylösojendaa,
liiodun kappaleen pita tasa itze Luojaa rohwai'seman ja wawistaman. Rano! nytt tulee
Hän kijnni otetuxi wihollisildansa, >ja sidottu-na Caiphaxen ja Hannan tygö wiedyxi, josa

S 5 Hän
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Hän rusikoitaan. Aays! nytt Hän n aan-
herran Pilatuxen tykö riepoitetaan, hänen ty-
könänsä nijn pahoin lEsuxen kansia mennään,
että Pilatuxen itze täytyy sanoa: Aayo ih-Aayd! st wiatoin lEstls wiedäan
kuolemaan, Hänen täytyn itze ristiänsä kandaa.
Ach! kuinga julmasti hirsi puu mäellä Hänen
kansiansa tebdään, koffa Hänen pyhät kätensä
ja jalkansa lapitze läwistetän, ristin päälle nijn
pinqoitetan, että kaicki Hänen luunsa lukea
taittaisin. Aano! Hän kallistaa päänsä ja
kuolee. Mutta rakas Christitty! ei sijna kyllä
ole, että me ruumin silmillä näitten puoleen
katzelemme, että me luemme, tutkimme, mms>
tamme ja nämät asiat totena pidämme, sen
Turkit, Pakanat, Juvalaiset ja Perkeleetkin
tebdä taitamat; waan meidän pitä nämät asiat
hengellisesti ja terweettisesti tutkisteleman. Oi»
kein katzoman personan puoleen, jokakärsinyt
on, kuka se on i nimittäin ei joku paljas ihmi»
tten; waan Jumala ja Ihminen yhdesä perst»'
ja. Jumala ei omaakan f)«tkaansa ar-
mahtanut; waan andoi taickein
meidän edestämme. Rom. 8:32. ei ole lu.
mala, nijnkuin Jumala luonnosansa kärsinyt;
waan omajaruumisanja. i< Petar. 2 : 24.
Meidän pitä katzoman synn puoleen, jonga
tähden Hän kärsinnt on; josta Esajas. 5;: 5-
puh-m: on haawHttettu meidän pa-
hain tekoimme tähden ja meidän syn-

deim
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d imme tähden on Hän hosuttu, ran-
gatjtus on päällänsä, että «teillä
rauha olls, Hänen t>awainsa kantta
olema me paratut: meidän täytyy Seurakun-
nan kansia tunnustaa ia sanoa: N7inärväärin
teitte SmäranZaistin, Minä rikoin, senedest
tein, Olna waiWattin. Minunsyndein
tähden Sinä pi/nattin, la Ristin puu-
hun rwustettin. Minun pahuden täh-
den knoletettin, Mmull syndemi
uhrixi Sinä nhrattin. Sitä likin jpita mei-
dän kahoman Christuxen karsimisen puoleen,
nijnkuin yhden ansintzewalsen karsimisen, jon-
W kautta Hän meille syndein andexi andami-sm, JumalanArmon, Taiwaan ja ijankaikisen
Autud"'.! ansainnut on. Wielä nijn pitä mei-
dän Christuxen kärsimistä, nijnkuin esikuwaä,
silmalmme eteen aftttaman.. IDttä Chris-
tus karsti meidän edestämme, ja jätti
meille esikuwan, että me Hänen astelei-tansa noudataisimme. i. Petar. 2:21.Eil me saa katzoa Christuxen puoleen nijnkuin
paljaan lahjan ja andimen, jonaa meidän us-
kolla wastan ottaman pita ja Pawalin kanl;asanoa: Gal. 2: 20. Chrisius on minua
rakastanut, ja annoi iyensN minun edes-
täni. Mutta myös nijnkuin esikuwaä, ettäme ICsuxen kuuliaisuden, kärstwällisyden ,nöyryden ja hiljaisuden asscleita noudatanune.

Joku
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Jokutaidais nyttkysyä: mingä halunsa ilon
st matkaan saatta/ että minä silmilläni näen
waiwat, weren ja kuoleman? engö minä
enämmin sijtä tulemurheellisexi jarupeen sure.maan i Wastaus: syndein ylitze täytyy meidän
todella murhehtia, jotka olit syyChustuxen kär-
simiseen; sillä Umdan täytyy tunnusta: Mä
rlkom m R.anyaHuspai-
kallpltimyos, f)anda karsimaan wai-
waa, Munsydandan tai surkeus, Iakar«
was tM katkerus, siitanyt olis kanvaa.
Kuitengin tulee meidän iloita, että lunasturen
tnö Christuxcn kantta täytetyxi tullut on. Oi>
kiat Jumalan lapset, aiwan bywin sen ym-
martmvät, että be aina taitawat olla, nijn«
kuin murheelliset, ja kmtengitt iloiset.
2. Cor. 6: iO. Iasetta kärsiminen ja ilo aina
hywin yhteen sopiwat. Mutta tämä kärsi»
misen ilo on kahtalainen; yxi on ristin mielui»
nen wastanottaminen, jota me lEsuxelle
kunniaxi mielellämmekannamme, jostaPetän
i. Petar. 4:13. sanoo: waan iloitkat, etts
te ChrEuxen kansia karsitte, että tekin
ajallansa Hänen kunniansa ilwestyxesa
iloiyisltte ja riemutylsltte: toinen seiso st»
sallisest balusa ja ihasturesa, zonga me sydam»
mesiimme hawaihemma, Christuxen ahkeran
ja bartaan karstmism tutkistelemisen siwusa,
jonga kautta Hän meille autuuden toimittanut
za ansainnut on. Tols
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Toinen Osa.
menemmeylös sanoo Cbristus. Chris-
titty menee ylös rukous huoneseen, lu°

malan kästvinpolauille, jotka owat suloiset pol.
gut, täynnänsä lohdutusta. Hanwaeldah<l« tietä myöden. Esai. 35:8. luma<
lattomain tie on hapiällinen tie, täynansa hel-
wetin saastaisuttu , täynänsä sywää ja pohja,
toinda suota, josa lumattomat alatt kompas.
telewat ja wajowat kadotuxeen; mutta lumc»>
lisuden tie on tasainen tie, jotkasitä waeldawat,
puhdistamat iyenfi kaikesta lihan ja hen-gen jaastaisudesta/ tayttäiy pyhyyttä
Jumalan pelwosa. 2.Cor. 7: i. talla tiet.
la ei hs ole hitaat ja laistat; waan joutuwai.
set jawirkuiset: nijnkuin Israelin lapset riensityeitansä pakoon, kosta, Pdamo ajoi heitä ta.
taa; nijn riendHwat myös Christityt Chrtstil-
lisyden tiellä, kosta fatan heitä takaa ajaa, ja
heilda parhaan tawaransa ryöstää tahtoo. In-
malattomat riendäwät myös; mutta helwetm
tiellä ja perkeleen polgmlla; ci he riennä tat»wausem; waan halujans täyttämään: hei-.dän jalkansa owat nopsat pahuteen juo-
pcmaan. Sananlaff. K. 6:18. heidän
kansa juoxewat pahaan ja owat nopsat
«vuodattamaan nuatoinda werta. Esat.
59: 7- He juoxewat syndijn nijnkuin lindu
paulaan; he juoxewat nijnkuin siat, jotkarij-

watut
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watut saastaisilda hengeildä syöxit itzensä koh,
dastans mereen. Marcuxen 5: 13. Ach l kuln»
ga ihmiset riendäwät helwettijn, nijnkuin olis
heillä pelko, että owet suljetan, ennen kmn he
sinne tulla taitawat. P3oi! lningatabden he
nijn fangiuteen riendäwät i mutta waicka oi-
kiat Christityt ei ole hitaat lumalisuden tiellä;
ivaan selkiafti kulkewat; walittawat he kuitcn-
gin aina sydammensa hitauden rukoile,
wat ja huokawat taukomata: Ach HERnu
lainaa enämbi Armoo, enämbi walkeutta,
euömbi woimaa, enämbi uskoo, suurempi rac«
taus jakarsiwallisyys, jafuurembi halu Tai»
tvaan perään ja niin edespäin, he toiwowat,
että heidän Cnristillisydensä olis mjnkuw wirta,
joka alunsa on wahainen o;a; mutta muittein
ojain yhteen tulemien kantta joutu suurexi wir.
raxi, joka »nereeu juoxce. Meidän Christilli'

kansia on ntjn laita, että se joka al.
tanut on, ei luule Hellänsä wiela mitään o!e<
wan; waan kokotta nijden perään kuin
edesä owat. Oyillp., : 14. Sentahden ei
llukaan asiauskowaile ihmiselle wahingMsinr.
pt ole, kuin luulla ihensa jo kaicki käsittäneen,
ja ei tarwitzewans ena mitan etzia eli protää.
Me olenune talaaseen päin wacldawaiftt;
mutta en me nm ia ole tulleet taiwaaseen, ia
nijnkuin se joka luule olewausa taiwaasa, ei sil»
len tule taiwaasecn, nijn on se jo taiwaasa,
joka waelda oitia tietä, pain taiwasta. Joka

alta-
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alkanut on, älkön sen puolesta luulko jo oleman-sa täydellisen Christityn; waan hänen pitä
pyytälnän ja halajaman tullaxensa sixi, jona
hän luille olewansa, ja jota enänim.in hän lt>
sändyy, sitä enämmin toiwoo hän kastvawan«sa ja watitta aina sen ylitze, ettei bän nijn kor°
tialle tulla taida, kuin hän mielellänsä sois.
Me menemme vlös, sanoo lEsus. Sydän
aina ylöspäin. Colos. 3:1. neuwoo
eyunään nijtä mm ylhälla on?at.
tittyin ajatuxetowat alati taiwasa; silla kusi;
heidän tawaransa on, siellä on myös dei-
dan sydämmensä. Matth. 6:21. Minun
huoneeni on minun päälläni, sanoi muinain
yxi hurskas Ehristitty, siellä on minulla a,un-
do oikeus, taiwasta minä rakastan, taiwasta
minäetzin, taiwasta minä ajattelen, taiwaan
perään minä hnokaan: jos minua etzit, alä
nnmlda etzi, kuin taiwaasta. Minä elän maan
päällä ja rakastan taiwaasa. Ei sielu siellä
ole kusa hän elä.ä; waan kusa hän rakastaa.
Ruumis on fangkldesa, sielu taiwaasa, sidot-
tuna, ja kuitengin. waldoina; on sijs taiwas
parembi, kuin maa; sillä Jumala on taiwaan
itzellensä M ystäwillensä walmistalnlt. Sil-
mät owat rackauden sytyttäjät, engöstä mc tcw
wasta paremmin näe kuin maata i barwat
wirstat taitaa chminen maasta nähdä, kusabä'lkuitengin (nijn sanoin) lähes puolen taiwastaYhtä haawa nähdä taitaa. Maan on luma

la.
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la jalkalmme nla pannut; mutta taiwaanpäämme ylihs rakendanut. Mixi nijn i sen.
tähden, että me maalliset ylönknhoisimme ja
hyljaisimme; mutta tatwaallisiarakastaisimme
jaetzisimme. Sentahden luullan myös, että
maa se lijcku ia taiwas on alallansa. Maanpäällä on meillä lijkundomme, waiwamme
työmme ja surumme; taiwaasa löydämme me
oikian lewon. Mitä maa andaa, se on hui»
keudelewainen, kulkee yhdeldä toiselle, tänäpä»
na on yri kappale minulla. huomena toisella,
mitä taiwas andaa, se pysyy ijankaickisesti, se
joka taiwaasa on, ci muutoresta mitäkän tie»'
dä. Tehkämme nijnkuln Pawali, joka asettimaan Mlkensä päin, taiwaan eteensä, jaii-
Msä teffelle. ja sanokamme: Philip. 3:minä unhohdan ne tuin takaperin orvat,
jakolotan nijdenperään, kuin edesä owat.
Mailma! en minä sinua ensmgän tottele, pois
makm mailma jää s Mun sielun pää-
nänsa, Täald'vyrtij ylss wielä, Aans
mielen etzi siellä, Am ijäist menoo tai-
tvaas, luur pyhäin fturas.
3Ne menemme ylös )erusalenun. Kabdensyyn tähden tahdoi ZEstls karsia lerUsaleniisa,
ensin, ettei yhdeMnKaupungisa, niin suur»
ta pahuutta ollut, eikä kukan mUu Elämän
Pääruhtiuasta tappaa rohjennut olis. Muisa
paickakunnisa, pakanat ja tyhmät Juvalaiset
Christuxelle ltjalltsta.Hänen opisansa ja chme»
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töisänsa ei tehneet; waan ainoastans lerusa-
lem, se Prophetain murhaja, et tätä Pro.phetaata kärsiä tamnut. Toiseri, mjn kärsij
lEsus suuresi! ja kansoilda täytetysä kaupiln-
gjsa, että Hänen rärsimistuft ja kärsiwällisy.
densä koko maillnalle paremmin tutuxi tullut
olis. Parempaa katzelmus paicka taälle sur>kialle leikille ei olla tainnut, kuin tämä. Chris,
tityr menervät myös Jerusalemiin. Jeni-salem merkitze rauhan kaupungin. Jumalanlapset be noudattawat rauhaa, pyntawät pi>
M uffon ja hywän oman tunnon tallella, ja
nijn on heillä rauha Jumalan kansia, pitäwat
muös rauhan lahimmaisenja kansia. He me-
newät, sydämmens kansia sijhen Jerusalemiin,
joka ylhäällä on. Galat. 4: 26. sijhen uu-
teen lerusalemijn. Ilmest.K. 21:2. Mut-
ta tämän mailman Jumala seuransa kansialerichohoon, alammaiseen helwettijn. JokalEsusta Hänen askelessansa ei seuraa, hänmenee Jerusalemista lerichohoon, taiwaan
tieldä kadotuxen tielle ja joutuu ryöwäritten
käsijn.

Mutta eikö monoa Christittyä, etzj halu-ansa ja iloansa, ei suingan lEsuren Mrsimi.sesä; waan paremmin ylöu svömisesä ja juo»
misesa, eli .nmsa synneisä. Jos lEsus, kos-ta Hän kyllä olis tamnut iloita, meille
hywaxi, kärsei ristiä, eikä totellut pilcVaa;
Ebr. 12: 2. mjn on kohtuus, ettaChristityl.

T M-



Lastiais Sunnuntaina.290

lEsuxelle kuuniaxiluowuttawat itzensä kalkes-
ta mailman ilosta, ja sitä wastcm surkuttele,
wat ja murhehtiwat omaa wideljäisyyttanft,
johon be itzeensä synneillänsä syösneet owat,
nijn heidän Paaston aikainen ilonpa tulis tay.
dcllisexj. Uffose, o ihminen! että kaicki ne,
jotka ei pahasta tawastansa luowu, waicka he
usein muistuteturi tulleet owat, he toistami.seen iyellensä Jumalan Pojaan ristijn
nauliyewat ja pilckana pitärvat. Ebr. 6:
6. Ah! jos laitti ne, jotta elawät syndisisa
haluisa, ajattelisit, mihingä heidän halunsaheitä johdattaa, nijn he kohta saisit toisen nne.
len. Kusa he owat jotka muinain täydellä
sydammensä halulla sanoit: tulkaat sijs jaelätämme hyrräsit, nifn taurvan tuin
me taidamme, ja nautitkamme meidän
elämatämme, Nlznkauwan kuin me nuo-
ret olemma. Metahdomme täyttää mei»
tämme parhaita wijnalla jawoiteella «

älton yxikan olko osatöin meidän roxkey-
destämme, että jokapaitasa tuulla sadai-sim, kllinga me olemma iloiset ollee:.
Wijsauden Kirj. 2:6, 7, 9. Ah! minun
täytyy kyyneleillä sanoa: he owat helwetisa.
Kuinga sen rickaan mieheu himo ja halumuuttuihelwetin pijnaanjawaiwmni Maa»
ilman nauru se loppuu itkuun. N)oi teitä
jotkanyrtnauratte; sillä teidän pitä mu-
rehtiman la itkemän. Luc. 6: 25. Sen-

tähden
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tähden rackaat Jumalan lapset! kahokaat lE-suxen päälle. Ia niinkuin Hänen kärsimi-sensa yairpä oli Hänen spdämmensä ilo
päinm; Korkian Weisuun. 3: 11. Nijn te-
kin ehikäät iloanne Hänen karsimisensa pyhisa
tukistelemurisa. Höwäiffön mailma teitä,scn syyn tähden, ettet te tahdo seurata handa,
hänen syndisssa haluisansa. Ajatelkaa sitä, et»
tä Christus teidän tähtenne enamman pilckaa
jahäpiää kärssnyt on, ja ei sitä mitan totellut,
ei se ole teille häviän, että teitä pilkatan, kos»
ta teChristuxen kärsimisesa iloiset otetta; waanse on teille kunniaxi. Mät päästäkö lEsustasydämmestanne ja ajatuxistanne; tehkat nijn»
luin yxi ueitzy muinain, josta sanotan, että
hän kaikisa töisänsajatoimituxisansajokapäiwä
muisti lEsuxen karsimisen. Jos hän meni
nmlle, muistutti hän itzellensä, kuingalEsus
paastois4O yöta japälwää;jos.hänjoi, muis»
ti hän kohta lEsuxen janonristin väällä; jos
hän lämmitteli ihiänsä, muisti hän Petarinlämmittclemistä hijlden tykönä; jos hän hikoi.
li, muisti hän lEsuxen weristä hikee yrtitarha-
sa; jos hän kulki, muisti hän aina, kuinga
lEsus kuljetettin yhdestä paikasta toiseen.Waeldakaat wapaasti ja wakuudella lumali'
suden tiellä, ja älkät lihalda ja wereldä wie>
teltynä seisahtako sijhen luulon, että te alal«
lansa tällä tieltä olla taidatte; sillä ei se Chris-
ttllisyden kansia yhteen sowi. Ellei pahat ta»

T 2 wat
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wat wähene, nijn he kaswawat, ettei Imna.
lan pelko kaswa, nijn se wähenee. Meidän
pitä niinkuin hengelliset puut, yhtenansa kor.
keudesa kaswaman ja runsaammin hedelmöit.
zemän. Nijnknin ihminen yhtenänsa kaswaa,
yhdestä päiwästä, wuodcsta ja ijästä toiseen as.
tuu; nijn pitä myös meidän, nijnkuin hengel»
liset matkamiehet alinoma edespäin kulkeman,
sijhen asti, että me oikian määrän päähän jou»
dumme, joka eteemme asetettu on. Jos mei»
dän Jumalamme pelko yhtenäns wahenee, nijn
on waara, että se silmän räpänxcsä sammuu;
Ajatelkam Bernharduxen sanoja: ei se oleIu»
malinen, joka ei pyydä tulla jumalisemmaxi;
käytämme aina yhtenänsä edespäin. Meidän
sydammemme on nijnkuin kello, jonga paino
pita ylöswedettäman, ettei se seisahdaisi. Kay»
kämme fijs vlos Jerusalemiin ja jos mahdolli»
nen on, pltakamme ranha kaickein ihmis-
ten kanssa. Rom. 12: 18. josta sttte meille
lohdutus ristisaja murheesaseurawaa on. IE»suxen kanssa me silloin yhdesa syömme ja jnom«
me. Minä tahdoisin mleluimin lEsuxen kans»
fa Hänel» astiastansa syödä katkeria ruohoja
M kyynelden leipää, kuin mailman kansia syö»
da hmlen herckujansa kauhistuxen padoista. Jos
meillä on osallisuus Hänen kansians, Hänenkärssmisesansä, nijn on meillä myös osa Hauenilosansa. Oe on totinen sann: jos me yn-
nä olemma wolieet, nijn me myös ynnä

elaln»



Ensimmäisnä Sunnuntaina. Paasto sa 293

elämme. 2. Dm. 2:11. Me tiedamine
sen silla walittä, että risti ei suinaan estä meitä
Jumalan rackaudesta ja autudesta. Itkewä
silmä on Jumalalle otollisempi, kuin se irstai-
nm, joka mailman ymbäri leudelee. Hauellekelpaa paremmm se sydän, jokakuorman alla
huokailee, kuin se joka suuresa kunniasa ylös-
paisuu. Sen ihastuxen kautta kuin meille
Christuren karsimisesta on, nijn ei ainoastans
nmmiilinen murhe; mutta myös kaickisyoam-
men ahdistus, joka synnin ylitze nousee, pojes
karckooudu. Me tahdomiue sijs osittain murheel»
lisillä, osittain myös iloisitta sydämmillä kat.
zoa Christuxen puoleen, eikämlngän kappaleen,
Hänen kijran karsimisens tutkistelemltresta,
meitä estää saldiman, nijn me si)dandä wir<
wottawaism sielun halun hawaitzemma, joka
lärsimlseu ilon myötä on. Josta wielä pää-
torerirukoilemme. D IBsu Chrisi, Sätur-
wamiy, Meuftos sinuldMdäm, Sun
vljnas, Ruollos tähden, Suo, ett' ilonlöfdmn.
Kosias rukouxes pitänyt olet, nijn weisa Mrsi N:o 147.

Ensimmäisnä Sunnuntaina Paastoja.
Weisa ensin Wirsi N:o 43:
meidän esiwanhempamme perkele»

kiusauresta ei olleet wapaat, sen osottaMoses. Luomiftn Kirj. 3: Kuja hän
T 3 puhuu,
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puhuu, kuinga perkele kärmeen kautta puhui
beidän kanaansa ja saatti heidän luopumaan
Jumalasta. Merkittäpä on se, että kosta Mo.ses puhuu synnin »langennsesta, nijn ban ai»
noastans nimittä kärmeen jaei perkelettä, nijn.
kuin perkele ci olisiolluckan sijnä; eikä hänellä
olisi mitään ollut tekemistä Esiwanhempain lan.
gemisesa; eli ettei Moses hänestä olisi tiennyt
mitään puhua: ei nijn; waan Moses hän ti»
joitta tästä asiasta nijnkuin se ulkonaisesti tapah.
tui ja silmäin edesä uäkyi, ja ei itze asiaa selit»
tänyt; Ulkonaisesti Eva ei muuta nähnyt kuin
kärmeen, hän pubui sen kansia, ja kuuli sen
puhuwan, waicka perkele stllattunaoli kärmee»
sä ja kärmeen kantta pubui. Kuinga karmias
perkele on ihmiselle, se kohta täsä näkyy, kosta
hän nijn aikaisin on lijckeillä, ihmistä wahin»
goitzemasa. Kuin hän taiwaasta ulosheitettin,
ajatteli hän kohta kostarensa Jumalalle, ja sen»
tähden nijn pian, kuin se hywä Jumala kun»
mallisen Kuwansa Paradisijn asettanut oli,
tuli perkele edes ja saastutti sen; ei hän woin»
nut odotta sitä, että ihlniset olis lisäändyneet;
waan kohta kuin Jumala ihmisen kuwarensa
luonut oli, ja Waimon Adamin tykö saatte
nut, kiusaa hän heitä kohta. Jos tämä tuo»reesa puusa tapahtunut on, mitä sijs mahta
tapahtua kuiwetusa i Jos ihmisen wihollinen
uffalsi tungea itzensä paradisijn, eiköstä hän
silloin rohkene myös mennä korpeen? hän roh.

keni
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teni siellä wainota Jumalan omaa Poikaa
lEsusta Christusta; ne jotka Christuxen omat
owat. he owat perkeleelle, nijnkuin oriantap'
oura silmisa; hänen luondonsa ei karsi M, et«
ta hän näille rauhaa ja lepoo jattäis. Nijn»
tuin me Evangeliumista olelnma saapa kuulla.

Matth. 4:1.

/Killoin wietin lEsus Hengeldä kor-
peen/ kiusatkaa pemleelda:c.

Tasta on meillä nytt tila tutkistella:
Nijtä helwetm kiusauxilla korwesawaiwatuita Jumalan lapsia.
1. Iye korpee, josa he kiusataan.
2. Iye klusauxia.

iknsimmälnett Osa.
meidän Wapahtajamme, Hän mie»<x) tijn Hmgeldä korpeen, joka luullan olleense suuri Arabian korpi, josa Israelin lapset

waelstt kokonanja 40 ajastaikaa, ennenkuin hetulit luwattuun Maahan; että nytt uämät
Israelin lapset tasa korwesa kiusaisit lumalata,
ntjn tahdot nytt lEsus sen edestä maraa. Tä-sa korwesa, ne kari suurta miestä, Moses ja
Elias, jotka Christuxen esikuwat olit, owat

Paas-
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Paastonneet 40 päiwää. Joku taidais smioa:koska lEsus tiesi perkeleen korwesa oleffelewan,
mixei Hän wältäuyt händäi mutta Evange.
lista sanoo: IMsus rvietin Hengeldä kor-
peen: Eihelwetin hengeldä; waan Pybälda
Hengeldä. IMsus tahdoi kaikisa kiusatll-
xi tulla Ntjnkmn merin, että meidän
heikouttamme armahtaa tainnut j olis.
Ebr. 4:15. Vri Jumalan lapsi. oleskelkoonkusa hywänsä tasä mailmasa, onhan kuitengin
aina korwesa. Tämä mailma on korpi, josa
kaikenlaisia julmia eläwiä löytään, pahoja ja
ilkiöitä ihmisia, jotka kaikella tawalla pyytä»
wät wahingoittaa Jumalan lapsia, nijn että
heillä syy on rukoilla: yl)apahda minua ja-
lopeuran suusta japäästä minua yrisar-
willlsistä. 'bsalm. 22: 22. Monella owat
ontat huoneet synqiänä korpena, kossa hänellä
siwullansa on senkaltainen peto, joka korwesaasuwaa petoo tylympi on, ja sentahden sanoa
täytyy: Syr.
jalopeuran jalohikarmeenkanssa,kum pa-
han tvaimon jos Jumalan lapsi köy'
hyteen osaa, että hänen waltttaa täywy: Esiu.
3:7. Vt kotonani ole leipää, eikä u?aat-
teitä. )Wl on se silloin yxi korpi, helwetin
kiusauret ei silloin ole kaukana. Koffa Chris,
titty lihalda ja wereldä wottettuna suostull jo»
hongllu syndijn, silloin hän on korpeen joutu»
nut, ja sen ylitze sitte walittaa täytyy, että lu.

lnala
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Ma on hänestä poispoikennut. Kusa et Ju-
mala asu ja ole, siellä täydellisesti ou korpi ja
erämaa. Mittainen paicka kutzutan korwexi,
kmtengineiraicri yxinäiset paikat. Se eri paic-
ka, jonga ihminen käändymisensä harjoituxexi
itzettensa walitze, ei taita korwexi kuhutta. lE-sus. Matth. 6: 6. itze anda tämän neuwon:
losta sinä rukoilet, ttijn mene sinun kam-
mioos ja sulje sinun on?es, ja rukoile si-nun Isätts, joka on salaisudesa. KostalEsus itze rukoilla tahdoi, meni Hän eli kor-peen, eli wuorelle erinänsä. Sillä koffa me
yrmansäolemma, jäsen tiedämme, ettei yri-
tän, paitzi lulnala, näe ja kuule, nijn me par-
Haitin hartaat olla taidamme; me puhumme
Boin turwallisesti Jumalan kansia, tunnus-
tamme awosuin meidän syndimme, kyyneleet
pilrin sasupäitä alaswuotawat, me langemme
polwillelnme ja kaswoillemme lEsuren jät-
käin juureen, silloin me sywimmasä nöyryde-
sä jayriwakaistldesa kaicki toimitamme, mitä
me Jumalankunniaxi jaoman sydämmen har-taudenkehoituxeri sowelman olewan luulemina.
Mutta toinen yxinäisyys on se, joka korweri
kutzua taitan; kosta ihminen eroittaa itzensaperäti muitten ihmisten seurasta ja kaikesta
kanssakäymisestä, andaa itzensä nijn sanoaxeni,
erä-maahan asumaan, josa et hän ihmisianähdä saa. Katzo tainkaltainen ihmillen ei

'T 5 mil-
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Millaan tawalla perkeleen kiusauria paitzi olla
taida, händä kummmgm perkele kiusaa.

Toinen «psa.
Oorwesa lEsuxelda ei kiusauxet puuttuneet.

Joka lEsmenoma on, ei hänelle parem-
paa ole odottamista; jota kijndiammin Imua»
lan lapset Wavahtajansa kansia yhdistettynä
owat, sitä kiuckusemmin wainoo heitä perkele.
Jumalattomia ei hän nijn kowin wainoo,
tuin lumalisi.l, han tietä, että Jumalattomat
owat hänen omansa, ei he juoxe hänen tnköön»
sii pojes, nijnkiliu Holofernes sanoi mninain
ludithalle: Kir. ii: i. Ole tur<wasa, ala velkaa; sillä en minä ikänäns
de kellengän rvahmgota tehnpt, fokait-
zesii R-nninZas ala
mielellänsä andalmt on; nijn sanoo myös
pertelee: en minä kellengän wahingota tehnyt
ole, joka itzensä minun alleni andanut on, ia
minua palwellut; perkele tekee täsä nijnkmn
koira, joka ei hauku taloin wäkee; waan outo.
ja jaheidän päällensä karkaa; helwetin mehä»
mieswirittääsatimens japaniansa, ei raate»
lewaisia lMuja warten; waan ainoastans st.
weitä wartm, se on Jumalisia wartenkäsittä,
rensä heitä. Hän on Mert-ryöwärin kaltai-
nen , joka ei aiwoi eli hangihe ryöstää huonoin
kaklmiesten wenheitä; waan täysinäisiä kanp-

pa<
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pamiesten laiwoja: hän on warkaan kaltainen,
jokaei murra itziänsä tyhjään huoneseen ;waan
täLmäisijn aittoihin, joisa runsas saalis on.
Tämän mailman korwesa ei suingan kiusauxia
puutu; belwetin hengellä on monda tuhatta
juonda wietellä ihmistä, ja jos Jumala nijn
saldi, wahingoittaa ihmistä; hywäin paiwäin
kautta tekee hän ihmiset ylpiäxi; onnettomU'
den kautta wetää epätoiwoon; laiffuudeu kaut»
ta hekumaan; ylönpaltisen toimen eli astaroit»
zemisen kautta andaa hän tilan moninaiseen
sekanmlxeeu ja nijn edespäin. Nijnkuin ihmi»sen taipumiset ne owat moninaiset: yxi ihmi»
nen on yhteen, toinen toiseen syndijn hempiä
janopsa; nijn tietää ja taitaa perkele tungin
taipumisen jälken menettää itzensä, koffa hän
ilmusiä pyytää ja langettaa. Linnut ei kaicki
yhtäläistä rawindoo rakasta, sentähden nijn
Lindumiehen, aina senjälken itzensä käyttämän
pita, koffa hän .Ma eli toista lindua paulaan»sa haukutella kokee; yri lindu haututellan pih«
lawan marjoilla, toinen taas puoloilla :c.
Näin tekee belwetin Lindu. mies, hän käsittää
yhden ihmisen hekumalla, toisen Maallisella
kimmalla, kolmannen muulla maallisella hy»
wyydellä. Ne jotka luonnosta owat iloiset,
nijta wiettelee hän irstaiseen seuraan, juovu»
miseen, ja sen kautta yhdestä synnistä toisten
wctaä. Toiset taas owat murheellisesta mie»
lestä ja yxinäisyytta rakastawat, näitä wetää

hän
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ban sywijn ajatuxijn ja usiastickin epätoiwoon.
Se kaickein yhteisin perkeleen tapa pettää ihmi.
siä on st, että hän maallisesti mieldyneille ih.
uusitte maallisia kappaleita ylistää jakijttä; hän
usiasti ihmisen silmäin eteen maala, ajawxijn
lyckää ja sanoo: rahan kokominen,'kortta wir.
ka, hyödyttäwainen elämä ei ole hyliättäpä, ja
waicka se wäbä wieckaudellakinja walhella ta.
pahduis, ej se haitta nijn snuresti: jos ihminen
alinomaa Jumalaapalwelis, eipä hän mihin»

tulisi, ei hän ruoka ateriaa sen kautta
woittaisi, se on aina wisiimpi, kuin piwosa on,
kuin se joka toiwosa on. Tämä on se yhteisin
tapa pettää ihmisia. Ia tästä se hcnvaitaan
kuinga koko meidän elämämme täällä maan
päällä on yri kiusauren päiwä. Me waellam.
me täällä monen satimen ja paulan wälilla;
Miypasa on paula jaThaborisaonrverc-
Lo Olean. 5:1. Ylipään: jo>
ka paikasa/i joka seumsa, yrinäisvdesä, työsä,
lewosa ja rauhasa ollesamme, löytään aina
paulat wiritettynä; tosin oma pöytämme
btt usein meille paulan, tostoxi ja lange-
misexi. P5a1m.69.23. Perkele hän alati
wäjy sielujamme. Eikö hän monda kertaa
ulön kawalalla tawalla Armon tilasta m.M
luowuttaa koe i perkeleen kawalat. kiusauxet
kutzuu Pawali. Eph. 6: 16. tulisixi nuoli»
p; kinsauret kuwtan »molixi, että ne ackia
ja lsten tulewat ihmisen päälle jahända kohden,

tuli-
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tulisin, että ne owat, peljättäwäiset, jasie»
lun hämmästyrijn saattawat.

Me olemme sen kuullet, että Christitty
oleffelee korwesa, koffa bän on köyhä ja tarwit»
zewainen, woi! koffa hän walittamaau rupee:
mistä minä otan leipää tasa korwesa? uijn per-
kele kohta on simpuilla, joka lyckääsydämmeen
jasanoo: luuletkos itzes olewan Jumalan lap.
sen? ett suingan: nälkä, hätä ja puutos ei tai-
da Jumalan lasten oikeuden kansia yhteen so>
pia; seuraa minua, minä tiedän ja löydän
neuwon, uuden elatuxen keinon, suckeluoen
ja petoxen, tee sen jälken, nijns saat lei»
M kyllä, ellei se sinua auta; nijn ota kynärä
kari nuoraa ja lopeta päiwäs, nijn sinä pääset
kaikista waiwoista. Jumala meitä näistä ja
muista tainkaltaisista kiusauxista warjclkon!

Ovpikamme tästä se, että Jumala aikoo
hywaa silloin, kosta Hän wie lapsensa korpeen
ja saldi heitä kiusattaa. Jota enänunill puu
tuulelda häänitetaän, sitä syweunnä juurtuuse; aiwannijn, jota mämmin Christittyy
kiusataan, jos bän kiujauxen alla urholli»
sesti ainoastans sotij, sitä enämmin jullrtuu
han Jumalan Armosa. Jos nijn tapahduis,
että perkele yhden Christityn langettanut olis,
nijn se kuitengiu nijn muodoin hänelle paralM.
N kääntyy, että, koffa hän taas nosnut on ja
tullut entisellensä, ja parannuxen kautta Iu»
malan kansia itzensasowittanut, silloin haurah.
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ta uliammin syndia wastan sotii ja sanoo His.
kian kansia: Esai. 38: 15. minä tahdonkaiHena elinaikanani, taman minun sie-luni murheen tähden kartella. Lapsi joka
ciwiela ole poltanut sormiansa tulesa, ei pel>
kaa Mlda, nijnkuin se joka jo poltanut on. Pe.
tarilangemisensa jälkeen,rakasti lEsusta euam»
min kuin ennen. Kosta eläin eli nauta peldo
aidan ylitze hypännyt on ja laiholle wahingoo
tehnyt, nijn kaiketickin Isändä seuraltaisen
aidan wahwistaa ja korgottaa; kosta perkele
jongun kiusauxen kantta sielun Aitauxen la.
pitze itzensa tungea saanut on, nijn Christitty
totstasexi wahwistaa itzensa, hän pelkää enäin»
min syndia jasuuremmalla karteella kaicti työn»sa tekee. Joku taidais täsä sanoa: jos syndijn
langeminen parahaxi kaändy, nijn Christitty
aina mahta olla surutöin ja ei ensingän huolia,
jos hän woittaa eli kadottaa i wastaus: eroi»
tus on sen walillä joka joutuukiusauxeen jasen
joka itzensa syöree kiusauxcen. Mcilla on suu>
rembi kansia karsiwallisyys sen kansia, joka ta.
paturmaa kaatu weteen, me pyydämme auttaa
stta ylös; mutta en me hauesta nijn suuresti
huoli, joka itzensa ehdolla wesijn heittää. Jota
ehdolla itzensa kiusaureen andaa, han on Sau-lin kaltainen, joka langeis omaan miec-
kaansa. 1. Sam. K. 31: 4- Kiusauxet waa»
tiwat Christittya rukoureen. Jota julmempi
perkele on kiusauxisansa, sitä hartaamminChris»

titty
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titty'rukoilee; haawoitettu peura juoxee kahta
nopemmin wedentygö, kuinhaawoittamatoin.
Kosta perkele tuliset nuolensa sielua kohden
ampunut on, nijn sielu sitä kijrummin ja suu.
remmalla halulla juoxeeArmo»istuimen tygö.
Kosta SatananlLngeli siawaiia rusikolt'
;i, rukoili hän kolmastt että
hän larls bänest.l. 2. Cor. 12:7,8. Jota
mämmin Cbristitty kiusataan, sitä hartaam»
min ikäwöitze hän autUallista kuolemaa. Tai»
was on rauhallinen paicka, johon kiusauxen
nuolet ei tulla taida. Ilmasa lendäwä eli kor«
kian puun ladwaja istuwa lindu, ei tarwitze
peljätä kärmeen pistämistä. Kosta ustowaisetowat taiwaaseen tulleet, nijn se wanya kanne
ei enä heitä wainota taida: täsä clämäsä yxi
tmsaus toista seuraa; sentähden Jumalan lap.
set taiwaseen tulla toiwowat, josa he owat
muhasa ja wapaat kaikista kiusauxism.Wihdoin tahdon minä andaa teille hywän
neuwon, kuinga teidän itzenne käyttälnän pitch
kiusauxen aluja, sen alla ja lopulda. Alu,
sa pitä teidän wastan seisoman: wastan ftlso-
sokaat perkelettä, nijnhän teijiä pakenee.
Jacob. 4:7- Sitä te wajtanseisorat wah-
<vat ustosa. i.Petar. 5:9. Oltatrvä-tewat HlLRrgsa / ja Hänen watervy-
densärvoimasa, pukekaar päällenne kaiceiJumalan fota aject, että te perkeleen ka-

karkanxia Lvoisitte n?astan-teisoa.
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seisoa. Ottakaat kaicki lumalan sötaa<seet, ottakaat uston kilpi, jolla te woid
ta sammuttaa kaicki sen ruman tulisetnuolet ja ottakaat päähänne autudenrautalacki ja Hengen miecha, jokaon ju-
malaisana ja rutoilkaat jota aika kaikel-la rukoilemisella. Eph. 6: io, ii, 13,16,
17,18. Kohta alunsa, nijnkuin Evangeliu»
mi sen »sottaa, nijn Vapahtaja lEfus seisoiperkelettä wastan, ei pienindakan hänelle lnyö-
den andanut. Christusta pita meidän tasa seu>raman, ei karwaakan perkeleelle jättämän,
muutoin ottaa han itze palio. AMln nijn aja>
telko: mitä se minua haittaa, kuin en minä
edemmä menei waha asia se on, jos minä
juon itzeni kerran eli kaxi juownxijn, kuinen minä waan hoipertele, eli taidottomaxi tn»
lei wahäinen pilcka puhet ja muu leicki, mitäse wahingoitze, kuin en minä häwyttomia pu»
Hu ja tee i mutta kuinga se mahdollinen olla
taitaa, ettei se edemma mene, kossas jo nijn
palio tehnyt olet? silla kipinästäkin maa pala-
maan rupee, ja wähästakin paha tulee; on sijsse waarin ihnusildä sanainlaffusa sanottu:ei waha haittaa. Wähä tasa tekee suurenwahingon, pienet synnit walmistawat tien suu<rille. Itze muuasa jo karme surmattamanpita, nijn ei han pistä; nijn pian kuin me jon<
gunkiusauren hawaitzemma, on meillä kohtasyy rukoilla: W mudan! aU johdatamei-



tä kiusauxen. Itze kiusauxen alla en me saa
suuttua wastan seisomasta , ei hämmästyä;
waan alati sotia. Etzikamme pitää aina
lEsus puoleldamme apuna. lEsus on mei«
dänystawamme, ja koffa meMsataan, nijn
Han auttaa meitä; sillä sifta, että on
karstnyt, ja on km-attu, taitaa han myös
nijtä auttaa, jotkakiusataan. Ebr. 2:18.
Hau wahwistaa M, joka heicko on; ja joka
woittaa hän saa kruunuu. Jos sielu mucka
yrin sodeis perkelettä wastan, nijn han pian
woitetaisin; mutta lEsus auttaa ja tukee häw
dä: H>änen rvoimansa on heikoija wake-
wa. 2. Cor. 12:9. Hämn kalittansa saam-
me me woiton, Ottakanlme Jumalan sana
nijnkmn Christus teki, karkottaxemme perke<
letta. Pawali ei sumaan nijn monoa kiusausta
lvoittanut olisi, ellei hunella Jumalan sanan
miccka ollut olisi: perkele tiM myös Raama'
tmmnutta jmlrißaamatunsanoillahan takaisinaiaataitan. Josperkele. loh. 9:31, sanois: ei
Jumala kmne ftndisiä; nijn wastaa sinä Ju-
malan sanalla: Luc. 15:2. IMsuswastanot-zta syndisiä:kossa satan. Psalm. 34.: 20. sanoo 5
wanhurftalle tapahtuu paljo pahaa: nijn
wastaa sinä kohta mutta hänenNljsta kaikista päästä. Jos jatan sanoo: ei
kukan tbminen taida olla wtsii Jumalan Al>
mosta, ei ihminen tiedä kenengan rackaut-
ta eliMihaa. Sarnss Kirj.9 nijn wastaa:

U Ro;n.
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Rom. 8: i. ei ole yhtään kadotusta nijsä,
jotka Wsuxesa Christuxesa owat, ja i.
Tiiu. i: 15. Se on totinen sana ja kai
keti maddolllnmt wastan ottaa, että
Cdnstus I/Lsus on tullut mailmaan syn
disiawapahtamaan; jos perkele. Esai. 59:
2. sanoo: teidän pahudenne eroittaa tei-
dän ja teidän humalanne toisen toises-tansa; niju wastaa handaa. Esai. 1:18.
teidän syndinne werirustiat olisit, uijn
heidän pitä luumi walilaxi tuleMan. Lo-
pulda kiusausta älkat sumgcm nnhohtako kijtta
lulnalaa osotetun awun edestä; sanokat aina
Pcm-nlan kausia: i.Cor. 15: 57- Rijtos
oUon humalan, ioka meille woiton an<
danut on, meidän llLsuxe,,
Chrijtuxen kautta. Jos wielä mjn olis, et-
tei kiusauxet lopu; silla koko meidän elämäm-
me on yxi kiusaus, mjn he wihdoin kuolemasa
seisahtaman pitä. Se on surkuteldawa jawal-
wawa asia, taukomata seisoo perkelen kiusan-
xisa; mutta se on suuri lohdutus, ettei Jumala
meitä hyljätä, eikä ylönanbaa tahdo. Kuole-
man jalken me Engelein kaltaisexi tulemma,
silloin ei meitä euä kiusata. Perkele on Tai.
waan paradisistä ulos ajettu, se wanha kärme
ei sitten pääse Uuteen Jerusalemiin, en me si>
ellä tarwitze peljätä perkeleen wäjymistä. Tai-
was, Ilmest. Kirj. 21: iv. werrataan tor-
kiaan wuoreen: Taiwaan wuort on mjn

kor«
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korkiä, ettei perkeleen tuliset nuolet sinne ulot»
tua taida, buokatkamme päätöxexi: MmcZ
koko maailma ja pirun woima,
tuima Tahdois vahuuttans edes mot-
taa; Nimonapu tytönäs jaturwa, SinckkaicklLVoitr pllyen
woittaa, Nljn kaxdä tahdon, Oikiar tiet
myöden, JAlgtottell'yhtään,lshkkuka
olis hän, Christypeen tahdon iymi
luottaa.

Pidä rukoures ja weisa wijmein Wirsi 2 84'
Toisna Sunnuntaina Paastoja.

Weisa ensin Wlrsi N:0285.
alati rukourisa: owat Pawalinsanat, joisa hän opettaa, kuinga yrt

NR) Christitty, ei rukouxeen suuttua saa,
jos wtelä se nijnknin nakyis, että rukous turhä
on; waan alati yhtä hywin rukoile. Rom. 12:
12. Olkat alati rukouxisa. Pawall tiesi
ylön hywin lihan heickouden, ja M ihmiset
sijken hywaan suuttuman piti, ja että heitä
waadittaman pitä alkamaan rukoilla; sillä
nain sanoo lEsus opetuslapsi lensa: loh. 16:
24. rukoilkat,, niin te saatte,, ja Lucan 18:1.
osoita ILsus kuinga rukouresa edespäin kuljet-
taman pita: Hina tulee rukoilla jo ei wä-

NMkum lesti, josta samasa lugM pu»
U 2 hutanb
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lMtan, alinomaisen rukourensa kautta, saatti
ftn Jumalattoman ja wäaräu tuomarin, kuu>
leluaan ja auttamaan ihiansa; nijn tulee myös
se wanhurstas ja laupias Jumala, paljo ke-
boiteturi, lueidän alinomaisesta rukouxestam-
me, meitä kuulemaan ja auttamaan. Nain
neuwoo meitä Pawali: Cölosi. 4: 2. Dlkat
allnomaisesti rnkouxisi?, Lvalrvom nijjä,
Ajtoxen kanssa, la Eph. 5: 20. kijttäin aina
lumalata ja Isää, jokaiym edestä: ei pun
yhdestä lyömisestä kaadu, jos se myös kaaduis,
nijn ei se ole puu; waan wesa: ei wesa taas
suuresti lämmitä; waan puu se lämmittää;
jota wahwempija parumpi puu on, sitä enäm-
pi sitä hakattaman pita: joka lumalaltza jotain
wiljawasti tahtoo, ei hän waiwoihijnsa suuttua
Laa; ei ajatella että hän itze jotain ansaita tm-
dais: senkaltaiset ajatmet pitä meidän HM»
män. Kerjäläinen ei taida sitä sanoa, että
hän kerjämisellänsä jotain ansaihe; waan mei-
dän pita pysymän sijnä lumalalda mäarätysa
järjeswresa. Sitä Hän tahtoo, että me olem-
ma alati rukouxisa, sijhes kuin Hän meitä
auttaa. Me löydämme Evangeliumisa sen,
että Cananean waimo, ei lakannut huutamas-
ta, ennen Kun hän sai mitä hän pyysi. Alunsa
lEsus hänen huutoonsa waikeni; sen jalken
andoi Hän ymmärrä, ettei Hän hänen tähten-
sä ollut tullut, ja kuin waimo ei wielä häm-
mästynyt; waan huusi: HBR.M auta mi«-



flua! täydyt ChrismxeH Mbdom kuulla ja avt-
ta händä ja sanoa: <!> waimo! suuri on ji-
mmustos, tapahtukon sinulle niznkmnstahdot: jos hänrukoilemasta sttuttunnt olis/
ja luopunut Ehriuuxesta, nijn hän loppuun asti

ristiänsä kaudaa saanut olis; mutta että hän
alati oli rukourija, tuli hän kuulduri, nijnkuin
me Evangeliumista, sen kuulla jaapa olemma.

Bvattgeliumt, Matth. 15: 21.

/Villoin!axi lEsus sieldä.ja tuli Ty-
rin ja Zidonin maan AarijN/Mc.

Me tutkistelemme tästä:
Sitä rukouxisa alati wai-

Moa.
i. Aeta hau täsärukoile?
2. juuttumata/ hartaasti fa

haurukoilet

Mnsimmäittstt Osa.
sRos mekysylnme: ketä tämä Mmorukoilee t

nijn oli se HERra Davidm poika, HILR.-ra auta minua! se nimi HlLßratosin myös ihmisille, nijmuin RaamaiuM
nähtäwä on; kuitengin, nijn tämäniml.. Im
malalle ermomattain tulee. Minä
ra, tt M mnmil nimeni. Esat. 4.2: 8. Rxi

U 3 HlL^-
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HBRra, usio, Oxi Raste. Eph. 4:5.Tämä nimi tulee myös lumman Polalle eri»
nomaisesa ymmärryxesä: teille on tanäpana
syndynyttVapahtaja, joka on ChnstusDavidin AaupunZisa.Luc. 2:11.

tuyutan kunnian i.Cor.
2:8. ja Ilmestys. Kirj. 17: 14. HBR-rain Täsä on kolme asiaa. Un
nähdän jokapäiwä; se soinen jumi harwom;
ja kolmatta ei kostan. Talonpoika näkee jo.
ka mka wertaisensa; Kuningas juuri harwom;
mutta HCRra Jumala ei kostan. Ensim.
maisella Taloinpojalla meidän esiisällämme
Adammilla, alusa, kaickein luotuin kappalten
ftasa, ei wertaista ollut. ennen kuin Jumala
hänen kylkiluustansa rakensi waimon, joka ha»
nen wcrtaisexensa tuli. Kuningalliset perso»
nat harwom yhteen tulewat, toinen toisicms
näkemään. Mutta HERra Jumala ei kostan
wertaistansa löydä. HMRra kuka on si-nun wertas lumalitten seasa i 2. Mos.K.
15: 11. Hän on HERra taiwaan, maan
ja helwetin ylitze; perkele tahtoo myös mail'
man herra olla, jasentähden simoiCbristuxelle,
Matth. 4: 8,9. Aofta hänoli kaicki mailman waldawnnat ia niiden
kunnian: nämät kaicki minä annan sinul-
le, jos sinä maahan länget ja rukoilet
minua. Mutta woi sinuas mucka perkele!
«lpä sinulla omasta takaa »muta ole, kuin bel»

wetm
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wetitt tull, ett sinä ole Herra taittentatt
Me. Moser. 2. Kirj. 8: 18. Eikä slkai«
Me. Matth. 8: 31, 32. Eikä waldaa stnul-
la ole ihmisen hius karrvan yliye. Matth.
10: z<D. Jumala yrin on se suurin ja kuuni«
oittettawin HERra, jonga kunnia on uutta»
matoin ja sanomatoin. lEsus meidän Wa»
pahtajamme oli orjan muodosa, oli se ylön-
katzottawin, kuitengin Cananean Waimolda
kutzutan lllixi nijn? hän näki
nskosa sen, ettei Hänen nmldakundMsaollut tästä mailmasta, hän tunsi Hänen per-
kclcittenHENraxi, jollawalda heidän ylitzensä
oli, ja ne hänen tyttärestänsä ulos ajaa taisi.
Koffa waimo täja kutzu lEsuxen
nijn hän silloin osottaa wahwasti uffowansasen, että lEsus taisi auttaa , ei se ollut Hä«nelle mahdotoin, jos Hän sanan sanoi, nijn je
tapahdui. Koffa Waimo Samariasa mui-
nain huusiKuningaan tnkö: auta minua, mi-
nun Herrani Auningani! nijn sai hänmumärtä, klitnga woimatoin Kuningas oli,
joka wastais händä: jollei HNvra auta si-nua, kusta minä sinua autan. 2. Kuning.
Kirj. 6:26: 27. Mutta HERra lEsus on
kaicmvaldias, Hänestä nijn David sanoo:nä teet Hänen kasitekoisHlLßraxi, kaic-
ki olet sinä jalkainsa ala pannut.
ja loh. 3: 35. Isä andoi taickipoja: ka-
teen, ja Matth. 28:18. sanoo Chnstus.- NN-

U 4 nulle
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nulle on annettu kaicki woima taiwäasaja maan paalla: Alllsa tosin nijn Christus
tceffeli itzelisä , mjnkmn ei Hän olis tahtonut
auttaa jak:mlla tätä waimoo; waan että hau
suuttumatoin rurouxisa on, et päästä lEsus
NndH auttamata murheisansa tuköansil pojes.
Kaickia joilla etziltäwää on, kutzuu Han ty-
konsa ja ettei kukan pelkäisi Händä, nijn Hän
suloisesti puhuttelee beita. Matth. 11:28. tut-
kat minun tyköni kaiM, jotka työtä teette
ja otetta raskautetut, ja minä tahdon
teitä rvirrvotta: tämä ystäwällinen HER'
ra on se, jota Cananecm Wanno rukoilee.

Toinen Oft^
Vn/utta kuinga simttumata ja hartaasti ta»

mä waimo rukoilee i on toinen asian
haara. H,ER.ra auta Minua! buuta han.
lEsus teeffeli itzeusä kuinqa hywansä, ei wai»
ino Händä kuitengan laffennut, ennen kuin
han sai awun. Kälnä waimo on werrattapa
tackiaiseen, joka watteifijn aiwan lujasti itzensä
istuttaa: ei kukan mielellänsä tactiaista waat-
teisijtM tahdo, jokainen pudistaa stn pojes nijn
pian kuin se kijni istunut on. lEsus kokee kyl«
lä luowuttaa, tätä waimoo itzestänsä, osottaa
itzensä hänelle aiwan kowaxi; mutta tämä
waimo yhtä hywin, nunkmn tackiaineu rippu
Hänesä. Kolme erinomaista kertaa kokee lE-sus
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susluownttaa itzensa hänestä: (i,).wai-olemisel.
lansa: eihän sanakan hänoa n?asiannut.
Mutta waimo rukoilee alati: armahda mi-
nun päälleni! opetus lapset, jos karsnvalli»
sydestä eli kärsimättömydestä , myös waimon
puolesta rltkoilewat; waan turhan. lEsus
koki luowuttaa waimoo itzestansä: (2.)sijna että
Hän näytti waimonkokonansa tyköänsä pojes:
en ole minä lähetetty; waan kadoret-
tuin lammasten tM Israelin huonesta:olikowawastaus; mutta yhtä hywin rippuu
han lujasti lEsuxesa, rukoilee Handa sanoden:

auta minua! waimo teesteli, niin»
kuin ei han oliskan kuullut, mitä Christus ope-
tuslapsillensa sanonut oli: (;.) nijn Christus
rangaisten kokee luowutta handa itzestansä: ei
ole sonellss <dtta lasien leipää ja helttä
penikoille: Oän tahtoo niju pallon sanoa:
sinä häwytöin koira! mene tiehes: initä minun
sinuhun tulee, leiwäw minä lapsille annan;
mutta ei koirille. Tämä oli yri kowa; mut-
ta hywaä aikowa kiusaus; jota suurempi'
uffo, sitä suurempi uffon koettelemus. Tämä
waimo oli rukoilemaan oppinut ja rukouresa
alati olemaan. Ei hän määrää, koffa ja kuin.
ga han autettaman pitä; waan paljaldansa
pyytä apua. Auta minua, sanoo hän, nijn-
kuins itze tabdot: ei hän sano: Auta minun
Tytärtäni; sillä äiti aiwan hywin tyttärensä
HWn ja tuskan t«nsi; hätä ja ättillinen sydän

U 5 sen-
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sen teki, että An tyttärensä hädän omanansa
piti; sillä lapset ne tulewat sydämmestä ja
menewat sydammeen. Tyttären hätä opetti
mtinrukoileman, kuka tiesi et hän lEsusta et.
zinyt olisi, ellei tämä huoneen risti händä sij»
hen waatinut olist.

Waicka tämä waimo jo aikaa kuollut on,
elää yhtä hywin hänen jälki muistonsa, nijn
että sanoa tatian: tusa ikänänsä tämä
Mvangellumi saarnatan kaikesa mailma-sa, min tamn myös kuin hän teki, pitä
mainittamatt hänen muijioxensa. Matth.
26: 13. meidän tulee se täsä oppia, että seJumalalle on aiwan otollineil, kosta me hei.molaistemme hädasa ja puuttesa, yhden rukou»xen toisen jälkeen, ylös Jumalan tykö lähe.
tämme. Pawali. i.Tim. 2: 1. neuwoo, et-
tä ennen kaickia pidetäifin rukouxet ano-
miset, toiwotuxet jakijwxet kaichein ih-misten edestä: nijn että turvallinen on ru«
koilla heimolaiseensa edestä. Dawid hän paas«
tois ja rukoili, sairaan poikansa edestä, jonga
hän Bathseban kansia sijttänyt oli. 2. Sam.
12: 16. Moses rukoili Sisarensa Mirjamin
edestä, jonga Jumala löi Spitalilla ja sanoi:Moser. 4-.Kir. 12: 13. Ah! Jumala pa-
ranna handäi Kuninqaan mies rukoili poi-
kansa edestä, joka oli kuolemaisillansii; Sadan
päämies sairaan palweliansa edestä: nijn
CHWilty lnyös ensin rukoile'omaistensa, edes.

tä;
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tä; Mutta sen wuoxi ej uuhobta muita; Hänrukoilee myös niidenkin edestä, jotka heitäwainowatjarvahmgoittawat.Matth. 3:
44. Koska CKristitty rukoilee, min hän kokosy-
dämmensa awaja, ja mielellänsä taicki ihmisetsinne sulkea tahtoo, ja heidän hätänsä ja puut-
tensa, heidän tilansa, sielun,a ja autuoensa
HERran eteen asettaa. Koffa yri Juma-linen mies, muinain kuuli juopuneen rieku-
wan kadulla, rupeis hänrukoileman ja sano-maan: woi sinuas raucka ihminen! kuinga pi-
mitetty sinä olet, ettäs itze oman häpiäs ulos
huudat: Ah! sinä pitkämielinen Jumala! älä
händä syniieisänsä kuolla anna. Koska mesen tiedämme, että joku sukulaisistamme, eli
muista on surutöin ja katumatoin syndinen,
nijn meidän tulee rukoilla hänen edestänsä, et-
tä Jumala hänen käännais ja ylöswalaisis,
eikä synneisänsä hänen kuolla salleisi! ja vai->
ivalla usein huokata tällä tapaa: minun Ju-malani muista händä hyrvydellä! Nain
Jumalan lapset muittenz häätändyneitten
Christittyin edestä rukoilewat: lulnala! ole
minulle armollinen, ja armahda minun puo-
lisotani, lapsiani ja perhettäni, ystäwiäni, ja
wihamiehiäni, kaickia Kansia - Chnstityitani
ja kaickia ihmisiä: Minä annan sinun vuo-
maaslEsuxesaChriswxesa meidän ruuumijm.
me, sielulNlne, hengemtne, terweydemme ela-
kuxemme keinon, Menestyxemme, uffomme,

CIM
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Christillisydemme ja autudcmme. Siuna/-suojele, ylöspidä, walaise jakäännä nreita kaic»
kia. Lohduta murheellisia, ota waari kiusa,
tuista, aseta ahdistetut sydammet ja omat tun>
not. Ole sairasten winvotus, parandajaja
apu; ruoki, ylöspidä köyhät, wiheljäiset, sor»
rerut, muukalaisc'., lesket ja orwoit, päästä fan»
git, leiiza matkustawaiset, suojele jaauta rait-
ti ne, joita Evangeliumin totudeu tähden wai»
notan. Kirwota synnyttäjät waiwastausa,
tue ja ylöspidä käändynusesä, ustosa,
rackaudesa ja toiwosa, kacki ne jotka kuoleman
pita, ja ota armoihis heidäu sielunsa, armah»
da sinuas kaickcin ihmisten päälle, jotka hädä'
sanft sinnn tykös huutawat, ja auta heitä, kusa,
kuinga ja kosta he apua tarwitzewat ja pyytä.
ivät.

Tämä waimo osoltaa myös meille sen,
että Jumala mun M warten, lähettää meil»
le ristin, tehdMnsä sen kautta meitä walpaixi
rukoilemaan. Kandelen kielillä ei ole aandä,
nijn kauwain kuin ne heldyneet owat; mntta
kosta ne hywin pingoitetan, nijn ne heijasti
soiwat; nijn on myös laita ihmisten kansia,
nijn kauwan, kuin Jumala suo meille hywat
päiwat, rauhan ja lewon, nijn me rukouren
ja weisun unhohtamme; waan koffa Hau
pee waiwamaan .meitä ja ristillä meitä etzi,
silloin me äsken Ääneensä rukoilemaan ja wei-
himaan rupeemme. Koska tuffa kastsä on,

nijn
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mjn he sanowat; HMRra näe ja kayo si-
tä. lerem. 2: 20. Että David «ijn monoa
Psalmia kirjoittanut on, sijhen suuren osan
puolesta risti hänen saattanut on: minun
hätä ajallani eyin minä
Psalm. 77:3. Cananean waimo opetta mei-
tä hänen askeleitansa noudattamaan jarukou»resa pyftwäiset olemaan, meidän täyty kaic-
kein waiwaimme alla rukouxisa niin pysywäi-
set olla, että me sanoa taidamme Jobin kans-sa: i): 15. tVaiHa Hän mimm tappms,
engo minä rviela sittengän toiwHis.
Minä tahdon sitteckin wiela alati rukoilla
Händä ja weisata Hänelle. Mutta nijn löy-
tan monda, jotka ristinsalla owat kärsimät'
tömät, hitaat ja laistat rukoilemaan, sen kaut-
ta senkaltaiset itzellenja wahingon tekewät,
heidän hidas rukourensa on woimatoin ja tur-
ha. Jos se joka Masa juoree, hetken aikaa
täydellä woimalla juoxis; mutta kesten seisah-
dais, nijn ei hän suingan nläärattyä palckaa
saawuta. Jos janowa sielu tahdois sywästa
kaiwosm ammundaa wettä juodarensa;
taeiwitziswesi astiaa ylöswetää; waan pääs-
tms takaisin kaiwon pohjaan, etkö hänen vh-
ta janoisansakaiwon tyköä eritä töydyisi, kuin
hän sinue atwan nijn waicka ibmi-
nen alusi ahkerasti rukoilee; mutta kosta dän
ei kohta autetuzi tule, suuttu rukoilemas
nijn ej hän saa mitä hän rukoillut on, sew
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den pitä alati rukoiltaman, waicka se alunsanäkyy, nijnkum ej Jumala tottelis meidänru.
kouriamme, olkamme sen wuori alati rukouri.sa; silla Waicka wijpy toismans,
ra apuns tans/ lam
pias, siäälle toiwon armelias. Meidän
pitä oleman hapemättömäm kerjäläisten tapai.
set; jotka, waicka heildä owi suljetan ja heitä
tiustaistan, huutawat he yhtä hywin ja owee»
kolkuttawat, nijn pitä myös meidän alino»
maisten huokausten, halun, waikeroitzemlsenja huutamisen kautta Jumalan tykönä apua
pyytämän; tain kaltainen pyytäminen on lu.malalle otollinen ia sen myötä on aina hänen
hyödytyrensä. Me saamme wikdoin, mitä
meille hyödyllinen ja hywä on. Tämä olkon
teille lohdutuxexi te wiheljäisetl jotka Dmvi-
din kansia tunnusta täydytte: Psalm. 6y: 4.Minä rväsyin huutamisesta: minun
turcknni tuiwettuu: minun näkyni rvai<
puu toiwoisani minun Jumalani päälle.
Kosta lEsus teidän rassaan risunne jakärsi,
mtsenne alla, näyttää itzensä kowaxi teitte, ja
te luulette Hänen muuttunen teille yir-
muiseri. Jobin. 30: 21. ja että Hän olis ar»
motoin, joka ei enää kuule teitä. Jos te aino»
astans rukouxisanne sa ustalluxesanne pysywäi»
set oletta, nijn Hän Maan aikaan, kosta seHänelle kelpa on teille andawa mitä teille hv»
Tyllinen ott/ ja teitä hädästä ulos auttawa.

Hän



Rolmantena Sunnuntaina paastosa. 319
/»äii on sen luwannut: auxes huuda minua
hädäsäs; mjn minä tahdon auttaa si-nua. Psalm. 50:15. Pidäistö Jumalan jo-
tain sanoman ja el pitämän? olkat sentäbden
hywäsä turwasa jarohkiat, kosta Hän näkyy
teitä kohtan kowaxt, el Hänellä silloin sitämieldäkan ole: Hänen sydämtnensä on lempiä
ja armollinen, etkä ilman armahtamata mei»
dän wiheWsndemme puoleen katzoa taida.
Auringo usiastipilweldapeitetään jakätketään,
pitää yhtä hywin kuitengin aina lämbymy.
denft ja säteensä tallella, niinkuin ennenkin,
jotka aikanans sitte edestulewat; aiwan nijn,
waicka lEius rackaudensa meidän murheem»
me aikana peittää, pitää Hän yhtä yhwinsen saman nijnkmn ennenkin ja aikanans ftn
mellle taas osottaa. Jos sijs kärsit wais
waa, pysy lujan aina, Rosk hätä tahto
woittaa, Roht armo koittaa,
Jumal sun waiwois säästää, Ia iloon
jällens päästää.

Tee rukouxes ja wcisa sitte Wirsi N:o 291.

Kolmantena Sunnuntaina Paastosa.
wanhat owat kutzuneet tämän stln--

nuntai päiwän: Silmäin Sunnun-
taixi, johon belllä tila ollut on Da»

vidin sanoista: Psalm. 25: 15. Minun
silmä-
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silmäni kayowat alati H^Rraa; tästä
johtu meille mteleen sanat yhdestä kiwestä sn»
uotut: Zach. Z: 9. Rat;c>! se on se kiwi.
jonga minä panen lesuan eteen, ia fMyhdellä kirvellä on jieyemän silmää : tä.
luan kiwen kansia ei suingan ymmärretä loku
muu, kuinlEsus Chrifws, jonqa Jumala
laftenut on, kallijxi kulma kiwexl, joka
dywin perustettu on. Estu. 28:16. Hä.
nella on seihemän silmää, se on: Pyhän Hen<
gen armoa, joilla Hän miehudens puolesta
ilman määrää on lahjoitettu. Me taidamme
tämän sillä tapaa selittää, että seitzeman sil»
mää tarkoittawat eli tatzowat lEsuxen puo.
leen: (1) Adamin ja Isäin ensimmäi esa maail.masa: (2) Abrahamin ja hänen lastensa, jotka
olit syndyneet Isaakista ja Jacobista: (3) Iu«
maliset Kuningaat: Prophetaat: (5) Nel>
jä Evangelistata: (6) pyhät Apostolit: (7)
kaicki Christityt yhteisesti, jotka Jumala s:l.
mäteräxensä kuhuu; että nytt nälnat owat
eläwät kilvet, nijn taitan heille seihemän sil»
mää tuetta: yri on Usson silmä; sillävan silmät kayowat Uffoa. ler. 5: 3. al«
ivan niin uffon silmät mtzoWat HERraa:
Smua HWvra! HBRm! minun sil»
mäZn kayorvat. Pscmn. 141: 8. meidän
silmämme rayorvat meidän

sijheen asti, että
kä apmahm. MM.
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Jumalan pelwon silmä, jokakoko ruumin wal»
Ms on. Sllmä on ruumin walkeus;
kosta jiis sitnun silmäs on ypikertainen,
min myös koko sinun ruumiis onwalais»
m; mutta kosta se paha on, nijn myössmun ruumtjs on pimiä, sifs, et-
tei se walöeus tuin sinnsa on, olisipimeys.
Lucan. 11: 34,35. Kolmas on taidon ja
wijsauden silmä, stntähden walwokat ja
aina rukoilkat. Lucan. 21:36. tayotat
että te rvisusti waellatte. Eph. 5: 15.Neljäs on Chrlstillisen rackauden silmä. Iu«malan lapsi andaa nnirvaiselle ja ei hä-neldä puutu, ei hän käännä silmiänsähmtesta, ettei handä kirottaisi. Sanan.W.K. 28: 27. Hän kuuleSyrachinneuwon:
4:1,2. älä ksyhaä hätäytä, älä ole k«-
wa tarwlyerpalle, alä isowaista tayo
flon. Wijdes on nöuryden silmä.
m minun silmäni ei ole ylplät. Psalm.
131: 1. ylpiät silmät on syndi. Sanaw
W. Kir. 21:4. sentahden ei l)än kebtaPubtt.kanin kansia, mändäkän silmiänsä talrvaa-seen pain> Lucan. 18: 13. Kuudes on su.
dammen balun ja hartauden silmä. Minänostan silmäni sinun tyros, soka asut tai.
waisa, Psalm. 123: 1. Seiöemas on kun«
man silmä, jonga lue ljauttaikisesa autuocsasaamute, josa me kirkastetuitta silmillä saam«me nahda Jumalan, taswoista nijn kaswoi»

X hin;
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hin, tämän Me ihastui Job ja sanoi: Kir.
jansa 19: 26, 27. MiyK saankmtengin,
mmtttt llhasam nähdä Jumalan. Hänen
olen mma mmulleni nätewä ja minun sil-mäni tayorvat händä. Ia waicta se en.
simmainen on se paras ja tarpellifin; Mi
ilman uskoa on mahdotom kelwata lu-
malalle. Ebr. 11:6. nljn rukoilee kuitengin
Christttw ttzellensä myös wijsauden ja taidon
silmää; bän rukoilee Jumalata ylöswalai.semaan hänen ymmarryxenfä nlmta, ei ui.
noastans tietämään, mitä hänen ruyu-
misensa toiwo on; Eph. 1: 18. Mutta
myös taitamaan eroittaa pahaa hywästaz el
hän ainoastans rukoile: Awa minun sil-mäni näkemään ihmeitä sinun Laistas.Psalm. 119: 18. mutta myös, että minä
kaickia fitä karttaa taivaisin, kuin minun Lais
tas polskäännäis. Tämä maailma on pan»
loja ja satimia täynänsä, sentäbden walais.
tuits filmiä tarwitan, että wijsasti waelda
taittaisin. Perkele on alinomainen tultu
Mes, joka käy ymbärins ja tarkaasti kokee
wetää lhmisten sieluja waldans ala, se on toi
dellakin sijs tarpeellinen awata silmänsä, et.
ten me häneldä petetyxi tulisi. Kuinga kalva»
la hän on, nähdään ftlkiästi, Snnn-untai pai»
wäsestä pyhästä Evangeliumisia.

Bvam
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Mvangeliuml Lucan. 11: 14,

aikaan / moi lEsus ulos per-
<> telen / joka oli mycka/ ja tapahe
dui 3c.

Tästä nytt tutkistellan:
Oikeitten Chrlstittnn awawiti, mie-

len silmiä.
i. he mielensä silmillä tayH-

wat perteleen julmnoen ja pahw»
den päälle.!

2. Rumga he mxss kayorvat Chris«
tuxen awun puoleen.

Hnslmmälnen Osa.
Ennenkuin me jotain pubumme siitä pahu.

desta, iosa perkele harjoitti fijnä mies
rauta sa, josta Evangeltunn mainttze, ntjn
me tahdomme edellä päin jotain sanoa, nijstH
moninaisista nimistä, tuin Raamarusa hänel-
le annetan; nijnkmn mnös kuka hän on, ja
mistä hän tullut on. Hän tuhman hengen,
luonoonsa ja olendonsa suhteen; ja että HH.
nellä monda pahaa omaisutta on,nijnkud
zutan hän pahaxi hengexi: Teko.K. 19:12.walheen hengexi, l. Kuning. K. 22: 22.
riettaan hengexi, Lucan. 11: 24.den hengexi, Hosean 4: 12. wiettelerpät-
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sexi hengexi. i. Tim. 4: 1. Wirkansa puo.
h:sta, johon hän alusa luotin, kuhutan hänWäclixi; mutta, että han langeis pois luma»
lasta, kuhutan han satananHltZelixi. 2.Cor.
12:7. julmaxiMngelixi. Sananlaff. K.
17: 11.
9: 11. Pahain töittens tähden on hänellä
Raamatusa monda ninue: han kuhutan per-
teleexi, se onhäwäista japanettelin; että hän
vMndele ja toisin ulostoimitta, mitä Inma.
la puhuu, nijnkuin han pahan tapansa kohta

Esi äitillemlne Evalle: ja wiela
tä m pmwäa Jumalan edesii meidän
päällemme kanda. Ilmest. K. 12: iQ. hän
kuhutan SatKnaxi, se on: wastanseisoja,lu»
malan ja ihmisten wannottu wihamies. Jo.
bin. 1: hän kutzutan ktlzsajaxi. Matth. 4:3.
mnrhajaxialuujta. loh. 8:44- se on: sitte
kuin ihminen, kohta luomisensa jalken, hänen
viettelemisensä kautta langeis syndijn; mut»
ta ei nijn ymmartäin, että han aluusa lnur-
hajan luotin; han kuhutan wsslhetteliaxi
ja walhen isäxi. loh. 8: 44- maan pljrin
wietteljaxi. Ihmest. K. 12:9. hen-
gexi, että hän wetaä ihlnisen senkaltaisiin syn.
dei:l, joita ei julkene mainita/ kielen nijn tur»
melee, että ihminen ei pulma saa, nijnkuin
EvalMlinmisa nahdän. Hänen woimansa
puolesta, jota han harioittaon hänellä mon<
da nimee.: hän kutzlltan. mgilman päämie-
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hexi. loh. 12: maailman Jumalaxi.
2. Cor. 4 : 4. paaruhtilmxi, joka tämän
maailman plmeydesä walliye. Eph 6:12.
tiljuwaxl zalopeuraxt 1. Pctr. 5.8. Hä-nen ilmestystens puolesta, kuhutan hän suu-
rexi lohikärmexi ja wanhaxi madoxi. Il-
mest. K. 12:9. Näistä monista nimistä nä<
kyyselkiästi, että perkele on yri paha hengi,
joka langeis pois stjta totudesta, johon hänalunsa luotin, jononi nijn Jumalan
senwihamiehexi, dnomituxi
petin tuleen. Minga synnin kautta perkele
langeis, ei sitä Raamattu mainttze, kuiten<
qin nijn kaikista hänen töistänsä ja menoista?»sa näkyy, että se oli ylpeys; hänen nimistäni
sH, jotka hän töistänsä ja menoistansa ftanut
on, nähdään nntt se, millä satana aikaansa
kulutta. Se suuri Jumala asuu händä ylda
korkialla, sentähden täyty hänen jättää lu-
malan raubaan; mutta wainoo juotuja kap.
paleita ja kokee nijn reuhoa heidän kauhansa.
ettei he Jumalan Armosto tulisi osallisen; ei
hänellä ole autuden toiwoo, kadehti myös ih.
mis raukoilda sitä samaa. Ei muun syyntäh»
den tehnyt hän tätä surkiaa miestä mykän,
josta Evangeliumisa puhutan; waan että hän
jongun häwäistyxen olis saattanut luojalle ja
lumdokappaleelda ijankaikisen menestyren pois
möstänyt. Kaicki owet oli hän sulkemat, ettei
täiuä mies raueta tainnut tulta Jumalan ry.


