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Kolmmaisuden Sunmmdmna.
luo minuun puhdas sydän, ja anna nunnlle uusi wahwa henyi. Da-

wid oli oppinut walaistulla ylitzenwoittamisella hawaitzemaan ihmisen syn-
nm turmelluren pohjattomutta, ja siinä siwusa tunsi paljon lewottomutta jasurua synnin tähden, jonga Jumalan pyhä Laki hänesä ylöshercllti. Dawid
oli sen syyn tähden waaoittu etzimän lumalalda hänen suuren turmellurens
woiman poisottamista, jota hän itze ei millän tawalla tainnut tehdä eikä edes-
autta Siis, oma wonnattvmus yhdeldä puolelda, että mabdollisuus toisialda,
tehoilit händä spdä,nellisellä rukourella, pyytämän lumalalda, sekä sitä hen-gellistä sydämen muutosta, kuin myös uutta Pyhän Hengen woima taitaxenselätä pyhydesä, sanöden: Jumala luo minuun puhdas ja anna minulle
uusi wahwa hengi, Psal, 51: 12.

Me ihur.set olemme joutuneet niin suuren turmelluin alaisuteen, etten menullän tawalla taida autta itziämme synnin eikä melasta eikä sen hallitzewastawoimasta, sitä wähemmin itzestämme taidamme ja tahdomme elätä pyhästi ja
wanhurffaudesa Jumalan pyhän tahdon ja mielen jälkeen; sillä me nawaitzem-me kplläisesti, ettei meidän nyt täsä olewasa Masamme, ole muuta kuin syndi
ja pahuus, josta koettelemus ja Jumalan sana kylläisesi: todistamat, että ihmi-sen sydämen aiwoims on paha hamasta lapsudesta, i Mos. 6: 21. Me tiedäm-me myös sanan ilmoituksia, ettei meidän turmeldunut tilamme taida luma,lan pphyden edesä olla seisowainen; sillä ei Jumala ole se Jumala, jolle juma»
latoin meno kelpaa: joka paha on, ei pysy hänen edesäns, Psal. Z-. g,- Me tie?dämme wielä, ettei synnin hallitzewaisutta taltta yhdistä Jumalan ystäwptteen.
Ettei hallitzewaisia syndejä kukisteta ja niiden walda poisoteta muutoin kuin to-tisen parannuz-Zn ja elämän uffon kautta. Ettei siitä padasta turmeluista u-lMaywäisiä syndisiä ajatuta, puheita ja töitä, muutoin anderi anneta, kuinuston eläwäsH pyhitetysä himosa lEsuxen perään. Ettei se elämä usto misä»muusa Masa ylöshersjä ihmisen tykönä, kuin hengellisesti wastauudesti syndp,m,esä eli uudesti luomisesa hengesä Ia ettei sitä uutta luomista yMn nmt.laansaata kuin se Pyhä Kolminainen Jumala hänen pyhän sanansa maikatta-nnsen kmma, Jae. 1: 13. On siis jokaitzelle ihmiselle wältämättömästi tarpelli-
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Kolmwaisudew Sunmmdaina.
Zen,, joka labto autuaz-i tulla,, että Damidin kansia,, ruMlla Itiinalalda sitHhengellistä sMmen muutosta, että me mahdaisimme, siinä muutexesa oikein Mpia tunoeman spnnin ja wihata sen pahutta, niin, myös etziä vuhdistusta lEsu.z:en mercn ansiosa,. sen kautta saawMuue ystämyden ia yhdistynen Jumalan,
kanssa; ja sttte käsitäisimme woiman ja soweljaisuden waelta uudesa elämäsä.

I!.-kv ensimaisisä hengcllisifH. herättelemisisä, kosta Jumalan- Hengen nuh,
dellus miran työ,, saa tllan saatta» yhden ihmisen johunguhun pelkoon siitäs
kuinga häselle käymän pitä tämän ajallisen elämän, jälken'i Eli. kosta joku syn°

n lövdpn. armon s«a:uisen ja hengellisen elämän, tundemiftn jälken, jällens
ladotta amnon osallisuden, ja siinä tilasa hawaitze sildä kutzuwmselda Jumalaa
Va uuden nuhteen ja sisällisen wauvan omasa. tunnosas ja sydämesäns; lmp,
hän alka paraudaman paha tilatans omilla luonnollisilla woimillans ulkonaisia
la töiden ojendamisisilla paremmin päin, ilman uston ja rakkauden maatinnita,
ja jcutu. sen kautta kiildo-pyhpden waiwaan ja surettamaan piina-tilaan, sir.
na toiwosa, että autta itziäns tunmlluxen mallasta, ja. olemaa pphpudm
Valistus toisten ihmisten silmisä, panemat niin pyhän elämän uston ettcen; a!«
kamat, haVjoittaman sottaa spndiä w)stan> ja pyytämät esimerkillänsä walista
ihnlisten edesä, Matth. 5: 16. joka itzesäns on oikein,, kosta se tapahtu oikiasa

mutta kos?a syndiä kuoletta ja hy-lvpdesä elää pyytän ilman
z-cn osallismta ustosa; niin, muodista se harjoitus Pawilaisien puhdistus-walkia'
ta, joille Pwphela niiden ulkonaisten, puhdistamisesta ilman, sisällistä muutosta,,sano: Leikatkat teidän sydämenne, ja älkät teidän waatteitanne, Joel. 2:
Sen itze parandlimiftn piina-pcnkki on tullut niin suurexi opin tawaxi monesa
paikasa, etter nffon syndymiseffä pidetä mitän lukua, jos se tapahtu eli ei; ja
tläpttä asian korkia olendo kuitengin, ettei, ilman uffon herättämistä taida spdä»
M«n muutos ja. uudistus tapahtua, eikä Jumalan lupaus sydämen
fia muulla lamalla täytettää kuin ustosa, kosta. Jumala sano: Minä anna»
mlle uuden ftdämen, ja uuden hengen annan minä reihin, Hesi 36:, 26.

TäM asiassa wäW lawiammalda Evangelimnin. tutkinnofa.
EvaugeliilM, loh. 3: -16.

TuMndo».
HengellM muuwffa uudefir syndymiM

F. Vmiiga henUellmen muutos" uudesa sxndMisesa tapahtW?
N- Sen henZeUifen nmmoxen hedelmitZ.



KolmiM suden SunnmHaiM. 3
Edellinen Osa.

Bmnya hcugellinen nmucos Audesa tzmdpmisesä tapnhcu? Se bengollinm
nmlitos tapahtu Jumalan armosta, Chrisiuxm ansiou, kautta, Pyhän Hengen
Vaikuttamisella, silloin, kosta syndinen ylösherätetän synnin unesta ja kHändy»
inisen armolda siirtään hengellisestä kuolemasta uuteen hengelliseen elämään,,
josa ihminen tule uudisteturi hengellisillä moimilla ja edustuvilla. Silloin ihmi.
nm Evangeliumin woiman wastanottamisesa heräyndy uskoon, ,ja uston kautta
lahjoitetan hänelle mielen muutos lihallisudesta Hengen laatuiseri aikomisisa,
Mnnöisä ja harjoitULisa. Tämä armo-työ tutzutan Pphäsä Raamatusa pyhä«
Hengen uudistuxexi, Tit, 3:5 ja ihminen, josa se suuri muutos tapahtu, ku-
Hutan uuderi luondokappalexi Christuxesa, C Cor. 5: 17. Gal. 6: 15. ja itze se
armon muutos ihmisesä kutzutan eläwäxl cekemiftxi Thristnxen kansia, Eph. 2:5.

Kosta siis ikähään tulleet ihmiset, moneilla lukemattomilla synneillä Kasien
liiton rikkonet ja armon kadottanet owat, jällens uudistetan liitoon Jumalan
ka tza, niin he saawat hamaita uuden walon pmmärrpzesäns tarkkasit sekä
jatteleman että muistaman taiwall-isia ja sielua rawitzewaisia totuudetta, jotkH
tuottamat ihmiselle plitzMwoittawan taidon hywä ja paha eroittaman, Ebr V,:
14, Silloin heidän tahdosans waikutetan woima halulla seurata sanan waloa
ja totuutta, harjoittazens hywiä tapoja ja töitä elämäsäus, josta muut ihmisettaitamat nähdä heidän tullezu uusixi ihmisixi. jocka Imnalan jälkeen luodut o-

Wat, toristsa wanhurstaudesa ja pyhydesä, Eph. 4: 24.
HeM.jona se sisällinen muutos tapahtu, ja sen luondo, kuinga se tapah-

tu, on tietämätöin sille muutopen ala käynelle sielulle; siitä sano IE sus Evan-
gcliumisa: Tuuli puhalda tusa hän tahto, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et
vedä kusta hän tulee, eli tuyunga hän mene, niin on jokainen joka Hengestä
ftndynst on. Paljota. enämmin on nluutozen hetki ja luondo tietämätöin muut<
tumattomilda, tuin jälistä päin bawaitzemat niiden uudistettuin sieluin elämän
toisen kawaisexi, kuin st ennen käändymisiä oli. Suurisa Jumalan waldakun-
nan rakendamisen liikuturisa, tutan uuden syndymisen muutos likemällä, niin<
kuin se tapahtui Zacheurelle, Luc. 29: 9. Fangin manialle philippisä, Tek. k.
16: zi, Z4. Ia Thomarelle, loh. 20: 28. Muutoin taita koko uston syndy-
misen muutosäjäädä kokonans tietämättömytteen, jos syndinen pyytä mielen ja
sydämen muutosta edeskäymän Lain waikutusten lautta, ja pelka peräten E-
vangeliumita, joka kuitengin pää »omaisesti sydämen ja mielen muutoren wai-kutta, silloin kuin ustokin syndy, ja uffoa ei herätä muu kuin Evangeliumi,sen Seurakunda todista: Uston kans rule Pyhä -Hengi, tuin uureen 'eläniään
wiepi, se saatta toisen mielen meihin, ja lihan himot pois repi, Wirf. k. 225:
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4 . Kolmimisudeu Sunnundams.
?. Niinmuodon koffa Lain waikuturilla. eli yhdessä Laillisella tawalla ppptän
mielen ja elämän muutosta, niin wastanseisotan ja kätkendy se Ecangellumin
muutos peräten, ja jää ihminen yhtä hywin synnin orjaxi mielesä ja sydälnesä,
ehkä waiwalla ja tustalla, ja ulkoMsefti wikoja wälttä.

Woima kuin uudesti syndpminen edestuo, joka todista uuden ihnrisen muu,
tozesta, on, että vri<syndinen sydämestäns, alka wihaman spndiä ja löptä hä.Nesäns yhden aina itzens, ilmoittaman pyynnön Jumalan ja lEsuren armon 0.fallisuden perään uston turwasa, josa tilasa wasta fvndinen saa hawaitn senwoimallisen muutoz-en, ettei hän enä pyydä apua Laista wanhm-stauttamiseri,
waan Chrifturesa; ja kosta hän ustosa wahwistetan Pnhäldä Hengeldä Christu.sta omistaman ja hämsä kaikkea hengellistä huwä nautittzeman, min lßncsä y.
löskäy se muutos, että hän Cbristu/en kautta seura Jumalan Laisa etteen kir-
joitettua tahtoa, ja tuude tämän muutoren wonnan: Minulla on halu luma,
lan laki», sisällisen ihmisem puolesta,, Rom. 7: 22., Täsä muutossa saa syndi-
men Valaistulla ymmärryrcllä käsittä Jumalan Lain hengellisen sisallepidon, jo.
ta hän Evangelmmista saadulla uston monnalla harjoitta; silloin ei enä wihaLakla, waan tähden ja hänen kauttans, rakasta Lakia Ihmisen tah-
to saa uudesa fyndpmisesä woiman crkandua pahasta ja kiinitetän hpwpän, jo-
ta Taiwan Engeltt Wapahtajan syndynusesä toiwotit ihmisille, sanoden: Run»
nia olwn lunmlan korveudesa/, maasa rauha, ihmisille hywä tahto, Luc. 2: 14>Ihmisen nuelen ja taipumisien liikmuret pyhitetän uudesa syndynusesä iäpttä-
R-.ään sen muuttunen tahdon pyrkmnstH pyhään elämään, kaikesa menosa.

Wälikwppalet siihen oikean mnutoMn owal Sana fa Saftamendit. Ka-
sien SakramendisH jo Pphä Hengi edestuo stn autuan muutoren ja uudistunen,
josta Apostoli sano: Hänen lanpiudcnZä kamra hän meirä aMlwxi re?i u»de>»peson ja pxhän Hengen uudistuxen kamca, Tit. 3: g. Kasien Sa°kramendin uudistuxesta sana lEsus Evangeliumisn: zMei joku ftmny wcdcstä ja
hengestä, ei hän caida Imnalan rvaldakundaan sisälle rulla. Kasten Sakramen-
tin uudistunen Harmat meidän aikanamme pitämät; on siis sen liiton rckkoisehengellinen wastauudesti spndynlinen wäutHmstöin, jos heidän muutoin pitä o-
falltsexi tuleman mielen ja sydämen nmutoxesta, ja sen päälle näbdä luzualan
waldakunnan josta taas lEsiS sano Epangeliumisa: SUei jow wa-
Aauudesta ei hän taida Jumalan lvaldatunda nähdä.

Se hengellinen wastauudesti fyndymincn, jofn ihminen muutoren käsittä,
tapahtu siis sanan kautta niiden Kasien liiton rikkojain jotta parannu-
Zella uudistamat Kastensa liiton, LM ei ole wastauudesii fynnnttänuftfä ja
NUUtoM edssaultamsesa muutoin kum tien walmistaja Evankeliumin hanalle.

Kc-



Kolminaisuden Sunnundaina. 5
Koj?a ei llaAa ole annettu cläwäxi tekeniän, Gal. 3: 21. waan on, Evangeliu-
min sana uuden syndpmisen kacomatoin siemeu, 1 Pet. 1: 23. Sillä mistä mah-
Vaisst ne Lain kuorman alla työtä tekewäiset ja peljästynet syndiset löytä wir-
woituren sieluillens, ellei Evcmgeliumin suloisesta sanasta, joka on Jumalan!
woima iyekullengin usco'.vaistlle auruudexi, Rom. 1: 16. Että jokainen mah-
dais tietä uuden syndpmisen hedelmän, ja jos hän on muutoxen löytänyt cli
ei, niin me:

Osasa tutkistelemme:
Sen hengellisen muuroxen hedelmirä. Jos luonnon waldakunnan hallitu-

esta laittaan todista, ettei Jumala siinä tee mitän ilman syytä; paljota enäm-
min laitaan sanoa, ettei Jumala waikuta sanans kautta ibmisien sydämisä ilman
hytä ja pyhä tarkoitusta, waan että se ihmisen tykönä kannais rauhan hedel-
män, josta Jumala sano: Niinkuin sade ja lumi rulee cairvaasta alas, ja ei me-
ne sinne jällen; waan ruorenaa maan, ja reke sen hedelmällisin, ja anda se»
kasivau. Nain on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei sen pi-
dä tyhjänä palajaman minun rygöni; waail tekeinän mitä minulle otollinen on.
Es. 55: 1"/ ti. Kosta siis Jumalan sana saa wapaasti ja ilman estettä wai.
kutta, niin se saatta hedelmöitzemisen sisällisesti mielesä ja ulkonaisesti elämäss.

1) Edestuo sanan waikulns phden toisen kaldaisen ihmisen kuin ihminen
ennen wastauudesti syndymistä oli synnin orjuden tilasa. Ennen wastauudesti
fundpmistä on hengellisillä wiholliMa walda spndisen ylitzen, niin että perkele,
mailina ja oma turmellus maatuvat spndisiä niinkuin orja kaikisa tekemän jKsmraman loh. 8: 34 Koffa siis ihminen ei luonnon turmelluresa tai-
da muutoin kuin tehdä syndiä ehdolla ja niinkuin yhdestä wälttämättömydestH
ennen wastauudesti syndynusiH, nun saa ihmincn hengellisesä wastauudesti syn-
dpmisesä tulla tonen luondoiftxi ihmisen, joka ei enä ole spndinen il-
«>an mielikarwautta, eikä anoa synnm mallita', waan wastan soti, ja ISsure-fa woitta, Mä jokainen rmn humalasta jyndMpc on, ci tee, sillä hä-
nen siemeneen pysyy häneja; ,a ei hän taida svndiä tehdä, sillä hän on Juma-lasta svndynyr, t Jrh. Z: 9- Tämän todista lEsus EvcmFtlmnnsa: Mitä li-
hasta syndynyt on, se on liha, ja mitä henZeftä on, st on hengi.

Että siis ihminen uudcsa syndymisesä eli uston sptptlämise<ä tule toisenkal-wsep, Fum hän ennen oli; niin tule sen uudesti syndynen ihmisen uffon woi-
Dlla alati kuoletta sitä wielä hänelH ripvuwata wanhnn ihmisen turmellusta,
M hän muutoin tahto kätkeä ja nautita bänen wapaudens, spnnin wallitzemise-W, jonga hän lEsuxen osallisudesa ustosa käsittänet on, loh. K: 36. Muuto-
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6 . Kolmlnaisuden Sunnuntaina.
PM armosta osallisen sielun tule uffon moimalla kuolla synnille eli kuoletta si-tä: i) Wirwoittaman talkkia spndisiä ajaturia, kuin siitä uudesa fyndymisesH
jälille jäänestä perisynnin pahudosta jokapäilvä kuoleman asti plöskäywät ja
wastauudesti ylöskehkanemat, Matth. 15: 19. niinkuin mesi luondo lähteestä.
Uudesti syndynein tule rukonrella pyytä lumalaloa uusia pyhitettyjä ajatuxia,
joka niitä ihnnsesä maikutta, kussa me itze en talda ntitä otta ja meisämme'he.
rättä, 2 Cor< 3: 5- uitttein taiwallisten ajatusten kautta syndiset ajaturet hajoi<
tetan. 2) Tule uudesti syndynein wälttä syndisiä puheita, jotka tnrmelcwat

cawat, 1 Cor. ig: 33. sydämen hallitzcmisesa ja pyhityM
Pphäldä Hengeldä, ei sopimattomat,puhet enä ole hänen huwitus.asians ja a-
jan kulunsa, maan takaisin pidetän puheitten tarpettomus, ettei ihminen pu,
heitten ajattelemattomudella wiettelis sydandäs ja pahennais lähimmäistäs. Da«
wid otti tarkkaan waarin tästä welwollisudesta, sanoden: Niina tahdon pitä
waarin ininun teistäni, etten minä tekis jyndiä kielelläni; minä halliyen minun
suuni niinkuin suitMa; niiukauwan tuiu minä nsen jumalattoman Ps.
59:2., Wailmal/lapset ja pimeyden hengeldä hallitut ihmiset puhumat mitä
he tahtomat, hywä ja paha, kirousta ja siunausta, panetusta, sadttusta ja saa.
siaifutta; ja niitä he tekemät naurulla ja ilolla, niinkuin jotakin lumallista ja
hauffutusta, joiden päälle seura ijäinen irtu ja parku, Luc. 6: 23. Mutta lu.
malan lapset ei niin; waan niinkuin he wihawat kaikkia synnejä, niin he myös
Jumalan pelwosa ja kunnioittamisesa, takaisin pitämät suunsa puhet synneistä,
ja sydämellisellä halulla halajamat Sprachin kansia: Josta minä taitaisin pam
na lutl'N suuni etteen, ja paina wahwan sinetin huuldeni päälle, etten min»
sm kaurca lanoeisi; ja miimn kieleni wahinZoiraisi minua, Syr. 22: 32. Tieten
kusa taitama puhe on, ja sana aitanansa puhuttu, on rtiinkuin kullainen omma
hopia maljasa, San. l. 25: 11. Oikian muutoren käsittänet sielut Käyttämät
puhens Jumalan kiitoreri, ja Hänen pyhän tahtons ja mielens seuramisen tar.
koiturella; josta Apostoli uffowaisia waroitta: 'Alkon yxikäu rietas puhe reidän
ftmstanne lähtekö; waan »nicä sotveljas on parannuxen rarpexi, että st kelwslli-
nen kuulla olls, Eph. 4: 29. Pyhän Hengen erinomainen wiisaus tarwitan
hallitzeman sydändä ja kieldä, että taita itze olla uffosans wahingoittamata, lä-
himmäiselle parannuxeri ja Christillijydesä plösrakennurexi pubeilla ja sanoilla,
jota oikia Chrisiitty tarmitze Seurakunnan kansia rukoilla: Sm' kuin on kel«
tuotoin, mun suun ja kielen estä, etcä puhen rvastat mg' laufu pahoin
kestän; ja kost tule puhua, aut oikein puhuisin! Iy kioldän lukuca, ete' tain
toimen" tekisin, Wirs. k< 298: 3- Jos sydän pyhitelän Pyhäldä Hengeldä, niin
kieli hillitön sen totuudella. Teidän puhenne olkon aina otollinen, ja suolalla
sekoucrrn, että te riedäisitte, kuinga reidän pitä jokaista Col.
Sillä jos joku teistä näky jumalinen oltwan, ja ei suista kieldänsä, waan wicl-
rele sydämensä sen Jumalan palwelus on turha, Jae, 1: 26. 3) Tule uudt<
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Mren annossa osallista tullein sieluin lakata paboista käutörisiä ja töistä,, Zos
muutoin hywäin töiden pitä sia saaman ja niitä tehdä taittaman Tätä '.va-
roitta Propheta: pistät puhdistakar niränue/ pailgar reidän paha, me-
noinre pois minun silmämi edestä Lakaickae pahaa rekemästä. Oppikar. reke,
mään hxwää, ja eyitäc oikeucrcr, Es. l: 16, 17., Muutoresa pahoista töistä hy-
wä tekemän, ei. ole siinä kyllä, että hyljätä ennen totutetut määrät ja syndiset
tpöt, maan on> se paranuuxen soweljas hcdelmä, että yri kielelläs ja tpölläO
wäärpttä tehnyt ihminen, ano anderi lähimäiseldäs rikorens", kuin hän hänelle
tehnyt on, ja myös palkitze ja maxa sen wahtngon,, kuin hän toiselle tebnyt
muntom on hänen jumalisudens paljas ulkokutlaisuus; sillä er spndiä andere
anneta, ellei wäarä saattun takaisin anneta. Uudistettu syndinen osotta hywiS
teitä, ei ain.oasians ystäville ja kansiaweljille ustosa, Gal.. 6:. waan myös
wibollisia ja wainoita kohtaan, Matth. 5: Jos sinun rvihollises- rsio, nm,
störä häudä, ja jos" hän jauoo, niin jnora händä; sillä koskas' tämän teer, niin
Da tnllsir hnler hänen pääusä. päälle Rom 12:. 2<R

2) Kawahta se mnutoren armosta osallinen sielu wasiauutista suruttomut-
ta. Ei eläwä uffo köykäisemmin kato kuin wastauutiseu uneliaisuden kautta.
Koffa ei uffosia pidetä yhtä alinomaista waaria, ja kätketä niitä moimia kuin:
Jumalan ratdaudesta on rvuodnretcu sydäiuehen, Rom. 3' 3- joka wanhurffaut-
tawan uffon myötä seura; niin tatttaan se pphittäwä sielun «nimista jällen ka-
Votetta, ja Uffon heräuyt elämä fammuci, ja myös waeldaminen hengejA, Gal..
5: 25, ja wiimein jouduran haaxi rikkoon uston puolesta/ 1 Tim., 1: IA ja ellei
Mm herätä, niin on kadotus edesäm.

Sentähden tule uffon syndyneu ihmisen aina oleman epäilewäinen oma
turmeldunetta sydämens neuwottelemista wastan, joka silloin koffa me wähim-
män sitä, ajattelem, koboitta ajatteleman hpwä meistämme, ehkä me silloin jo
Mäistumie kaikki meidän wielä edesämme seisowaiset waaramme
ja feisahdaisimme kilwDittelemaffa hpwä uffon kilwoitusta. Petari er edellä-
woittain peljännyt waara, waan ajatlelsmattomasii andoi itzens siiheen, sentäk»
dcn oli- hänen langemiscns sitä pikaisembr, Matth. 2t,: 33, ?o. Siis tule
Eowaisen aina koerolla kaikki, jv pirää si kuin hpwä on, i Theff Z: Li'. jcV
vaarin otta, etter hän walwomattomudens kautta kadvtais sitä arnron hpwä>
tuin bän löytänyt on; tästä waroitta pidä mieä sinuUa on, ernl ten>
Ban sinun; knmnuas orruisi, IllN. k. 3: 11.

3) Anda uuden syndumiseu arnn) tyo woiman, hpwäin tapain Lakia stura-la. Jumalan luonnosta osalliselle ihmiselle ei ole rastas Jumalan käskyn jäl-
«a tehdä hywisä tawoisa. za mitä rakkaudesta picä, i I,oh> 5: 3, Wacm hän
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tule usson kautta Christuren päälle Lain kastuin pitäjäri rakkaudesta, ja niiuJumalan Lain ystäwäxi, ja pitä Lain ojemnlret rakastamisesta Lain andajata
joka ensin on händä rakastanut, ja lahjoittanut armon sanan kautta uudesasyndymisesä usson ja rakkaliden sille uudelle ihmisellä, joilla hän taita osoitakuuliaisen welwollisudens Jumalan tahdolle, josta lEsus sano: Joka minua

ratasta, se picä minun sanani> loh. 14: 23. uffon kanssa yhdistetystä rakkaude-
sta Apostoli sano: Rakkaus on lain räyttämys, Rom, 13: 10. Sanalla saiwt-
tu: Se wasiauudcsti syndunyt ihminen, ei palwele epäjumalita, muiden armon
ja awun luottamisella, eikä turma omaan woimahansa ja wiisauteensa. Ei tur-
haan lausu sen suuren Jumalan nime, sen mitättsmisä asioisa nimittämisestä ja
suullansa ottamisesta. Ei pyhä päiwä määrin jaaritus/ panetus ja spndisillä,
sitä wähemmin pakanain leikeillä, hypyllä ja kortti-peleillä. Ei osota plönka»
tzetta, tottelemattomutta ja härsyttämisellä wihaan. wanhembia ja esimiehiä.Wältä wiha, wainoa ja koston pMnöjä kaikkia ihmisiä wastan. Kauhistu hau-L-ellisia ajaturia, käytöriä, puheita ja töitä. Ei pyydä Lähimmäisen omaisuttawäärpdellä ja ilkiällä woiton pyynnöllä, sitä wähemmin poisotta sala eli julki-
sesti Lähimmäisen omaisutta Ei puheillcms päätä pahoin Lähimmäisestäns. Ei
mingän marjon ja luwallisuden ni«ncn alla, ikäwöitze Lähimmäisen maallistaomaisutta.

Sitä wastan auxms huuta lumalata, Ds. 50: 15. yötä ja päiwä, Luc.
18: 7. Pyhitä HERran Sabbathin rukourilla, jumalisilla tutkineilla, weisuilla
ja kiitos-wirsillä. Kunnioilta ja arwiosa pitä wanhembia ja esimiehiä. Mih-
lelläns auita Lähimmäistä kaikesa tarpesa ja hädäsä. Ahkeroitze aina sydämen
puhtaudesta ja pyhittämistä Christuren ansion kautta. Hywin päin seliltä Lä-
himmäisestäni Ilolla edesautta hänen kaluns enändymistä ja warjelemisia.
Mä perisynnin naulittuna Christuren ristin tykönä ja woimasa, räyrräii, Whyrrä Jumalan pelwosa, 2 Cor 7: 1. Ia niin uuden syndymisen armosta o<
salliscxl tullut, ja sen armon kätkenyt syndinen saa ussosa, se on: halnsa ja
rakkaudesa lEsuren tpgö, löyttä pphäzn seurakunnan osallisuden taiwafa.

Päätös.
Pyhä Kolminainen Jumala, joka tänäpäiwänä annat saarnalta yhtä neu<

woa koko Christikunnasa, jonga kautta me spwäldä langenet spndiset taidam.
me tulla sinun ystäwyttes jälles, ja uudesa syndymisesä löptä sinun armos. O!
laupiallinen Jumala, anna nyt kaikki mitä satana ja syndi omat minusa tur-
mcllct, »'ffon kautta Cbristuxen päälle tulla paraturi, siinä, ettäs meille lamatosan sinun täyderi tckemisesäs, ja herätät meisä elämän usson sinun kalliin E-
vangeliumis kautta, jolla me taidamme otta osan samasta täydellispdestäs; ja

M
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k. Slmmmdaim Kolminnifuden Päiwästä. V
sille sen osatti,uden woimalla seuran sinun esimerkkiäs ja affelitas tiel.
A Anna minun uuden spndpmiseni kautta saada osa sinun kenc-essas ja elä.

että minuft i-uianuis ja asuis sinun oläuiäs ia nlkles kukistaVihollijen muoto ja lmva, ja anna minun kuolla mailmalle, että minä
naulittu sinun tansas, mahdaisin saada seurata sinua ijäisccn kunniaan, Amen. ,

I. SmWMdmua Holminaifudcn Päiwäsiä.
iuocac boicä hckun,allas miuklnn voierällä. Koska David hänen monen,

laisten sisällisien abdistusiens jälkeen, niinmpös ulkonaisten waiwain alla
sat nautita Jumalan lohduttawata hpwpttä, min bän sekä muille waiwa kär-
siwäisitle julista siunan hpwpden oleman aldisna- että-myös tygöpähultelc Iu«
Mlata suurella spdamen kunnioiltamisclla, sanoden: Sinä juorac heitä heku-
malla!) niinkuin wirvalla, Psal. ZL: g.

Se suun ja kmMwaldias Jumala on walmistanut paljon hengellistä sy,
m, sille tussan ja waiwan alaiselle ihmisen sukukunnalla, jota bpwä hän uffo.wmsille tahto ja taita jokapänvä lahjoitta kewittääxens heidän kuormaus, ja
tttättHarcus bc-tä sitä enenun kiindiäxi armon tawarain nautindoon, ja mpös
M urhollisennnin pyrkimään sen ijäisen bpwpden perään Taiwaisa. Ei mah-da siis armoa ja autuutta etziwäinen epäillä Jumalan lahjoittamisesta
bänen hplvpttäns, maan Ewangeliumtllisesa mielesä isoa ja janoa hänen armo
tawaraius perään, niin tahto Jumala täpttä lupauzensa waiwaisia ja näändp.
wä-siä kohtaan; sillä kaikki Jumalan lupa-urer owat niin hänesä, ja owar amen
wc,H, 2 Kor. i: 20. Jumala on armollinen, hpwä ja suloinen; autuas ss
min armon jar,iestpresä anoa itzens opetta nautitzeman häncn huonens runsaita
wvarolla, Psa! 36: 9. st tietä koettelemisesta kuinga hpwä Jumala on. SeMcnwoitcttu sen hpwpden woimasta, on kehoitettu muitakin rokwaiftman sitäWvä nautitzeman, sanoden: Nlaisiakac ja taftokar kuinFa Herra on luloinen,

9. Ei pMn taida elawässi tiettä Jumalan runsasta tawarasta, kuine !ofa uffon wvlmalla on oppinut spdämestäns likistämisellä turwamaan armonl!'paunin, ja epäilemättömästi pitä Jumalan laupiallisuden wahwana ja KpwH-
»«; hän taita löyttä kvldäisyden Jumalan wirwoiturisia, ja sanoa: Hän jc>h.

"'""" wiinakellarilnsa, ja rakkaus «n hänen lippunsa minun päälläni,Km. W. 2: 4.

Se hekuma josia David esipuhen fanoisa puhu, on Jumalan rakkauden ja



AG. 5., MmnunVanm Kolmimifudeu PäiivastH.
Hywyden runsas ja ylönpaldinen tundcmimn, jota hänen rakkaudens hywyttH
Aumala tarjo ibmisille sekä woiman että armon waldakunnisa. Luonon walda-
kunnasa lahjoitta Jumala rakkaudensa kaikifa kuln luodut owat,
joid-nOa kautta ihnnnsn aut'<zuden järjestynen jälkew saa kayda astele affelclda
Jumalan pyhä ja loppumatoinda bywpttä nautitzcman; sillä kaikki Jumalan
työt ja lahjat owat tävnäns todisturla hämn täydellisestä rakkaudens sanomat-
tomasta bpwpdestä, josta David todista: Maa on täyn Herran laupimra,
Pfal. 33: 5. ja tMsa paikala sano hän: Herra, maa on täynä sinun
säs- Psalm 119: 64. Nuden Ilmmlalda annettuin ja lahjoitettuin ulkmaistcn
ja mailmallisicn labMn pitä nautitzjoita keboittaman ja nautitze.
man armon waldakunnan hywydeitä, yhdellä rakkaalla, nöyrällä ja
kiittämällä sydämellä ja suulla, ja sanoman Davidin opetuxen jälkcn: Rncä-
käc Herra, sillähän on hfwa, ja hänen iaupmdensa ijankalttilesti,
Wsalm. 106: 1.

Mutta jos ne hywät Jumalan laöjat nautitaan ja käytetään muuttumat,
tomalla synnin alaisella mielellä, niin sylyttä satan, mailma ja ihmisen turmel-
lus, Jumalasta poiseroittawan syndisen hekuman ihmisesä, käyttälnan Imua.
ta« lahjat synnin edesauttamlsexi, silloin se Adamlllmen )a, satan erpt-
täwät ibmisen rakastaman ajallisia lahjoja pxinänsä ja enämin ku:n
ja hänen pphä tahtoans. Siinä kyyttä se waiwamcn lyndinen kait-

Bi ajalliset lahjat syndiseen hekumaan, jo sano itzellensä: Sielu, sinulla on pam
du paljo monexi wuodevi; lcwä, syö, juo riemuitze, Luk. 12: 19.
Niinmuodon laittaan lumalalda lahjoitetut ajalliset tawarat täytettä, sekä ar-
mon tundoon, että syndiseen hekumaan Tästä ajallisten lahjain sekä wäänn
että vikkem käyttämisestä saanuua me tilan lawiammalda tutkia mewän tämcm-
päiwäisen pyhän Evangeliumin lutkinnosa, johon tutkindoon me meitännne >val-
Wistakmmne rukouMa Isä meidän joka olet laiwasa.

Evangelwm, Ack. 16:.19-32.
Tutkinto.,

AjaNsten lahjam käyttmniftstä, M, ftndiseen hswmgM, että
Jumalan mielen Mkm.

I. AjMsten lahjain täytöstK syndiseen hekumaan.
N. Ajallisten lahjain Myrostä humalan »nielm MKek

Edel-



i. Sunnundaing Kolminaisudm PäiwKM M

Edellinen Osa.
lahjain käycZstä fpndisien hekumaan. Meidän kallis WapaM»

Mme, oli Phariieurille eteen asettanut, kuinga maaliset tawarat piti käytet-
iaman laupinden töiden oscttamisecn böyhiä ja tarw tzemita kohtaan. - Tämän
merkillisen ja muistuttaman eteen asettamisen me bawachemme oleman kirjoite.
M edellä tämän pälwästä pyhä Evangelmmita, warsyisä yhderännesä ja kpm-
meinlesä, samasa lugusa, josta meidän Evangelunn neon otettu.,

Senjälkcn tahdoi lEsus muistuttaat; maalisten tawnrain maarallisuben wD-
mkäyUämisesa syndiscen hekumaan. lEsus näyttä myös PhariseuMe sen sy.
wäldä juurtuneen ezyttawän ajatupn, kuin oksi maallisten edustusten plHNpal-
bilnus Jumalan erinomainen ystäwpden mc-rkki; Mä kaikki ilmoitetut armon
lupauret selitettin heildä ajallisiin onnellisudeihin, ja be luulit Jumalan raken-
daman ja asettaman waldakuunasans kansalleus: rtkkauden, hekuman ja kun-
nian , ainoani osaxi inaan päällä.

Wapahtaja lEms awais nyt Hänen siunatun suunsa että opillans perka-
mnan näitä orjantappurallisia ajatuta Pharifeusten K>dänustä, rckkaan miehen
ja esimerkillä. Tämä lEsuren oppi on ollut kaiki,
naattoina yn wältämättömästi tarpcssinen neuwo; ja me hawaitzemme myös
kocttelemisesiä, rikkauden pyynon, h:kuman menon, ja kunnian himon ollen ja
wicllä tänäpäiwänä oleman koko maailman pääasiana ja tarkoiluz'ena surutto,
mudesa, saadaxens maalista tawarata plpcpdcfä ja hekumasa nautita, juuri sil«
loin kosta ihmiset synnin uncesa nukkuncefa tilasans ei näe eikä tunne sitä kauhla-
ta maalisten tawarain syndisesti nautitzemisen kansa ybdistcttyä sielun wsara.
Ebv. ii: 25. lEstis sano rikkaasta: R'»kas rulee työläsii raiwan U?aldaku>idaan,
Match. 19: 23. Se lumalalda walaisiu sielu näke ja tunde sen kuolemattoman
ssclun joutuman monenkaldaisiin »vaarallisiin pauloihin, maalisen rikkauden bi<
nwn kantta jotka estämät Jumalan heiMlisten hpmydeilten tundcmisen ja nau«
limnm; josta Apostoli todistaden sano: Ne rlkastua rahtowar langewar
kiuftuxecn ja paulaan, ja ,no«»ihin ryhmin ja wakingollsiin himoilin, jorka ih,
mijcc wahingoon ja kadonixeen «poccawat. 1 Tim. 6: 9. Hekuma kuoretta
kaikki woimat uffon hengelliseldä elämäldä, sen tykönä, joka hekumasa itzläushmvittele, ja sen näynsä himosa «lää PPytä; Mä joka hekumasa elää, ie on elä,
wälda kuollut, 1 Tim. 5: 6.

Se spndinen hekuma, on säädytöin epäustosta tlloskäywäinen sen syndisen
Man rakkauden hedelmä; ja on yzi lakkamatoin sytyttäwäinen tuli, niin ettäse ihminen, joka ei ole andanut Jumalan Hengen itziänsä opetta tundeman ja

K 2 lviha-



32 1. Snnnundaina Kolminaisuden PäiwästZ.
wihamaan sen himoin hilimätoindä syndisyltäZ, hänen täyty alinoma olla hetu,man säädyttömänä orjana, niinkuin pakanat ja järjettömät orhic ja muulitjcilla ei ymmärrystä ole, Psal. 32: 9. Sitte kuin ihminen synnin langennWkadotti Jumalan rakkauden, niin nyt hänen tnrmellusa spdämesäns, pala heku,
man himo, niinkuin pxi lakkamatoin liekki, joka saatta sille wiheljäifelle Anninorjalle paljon surettawa waiwa, erinomatain sen syyn tähden, ettei hän saa ti-la ulosharjoitta kaikkea sitä pahuutta, kuin hekumallisuden himo hänoä här.spttä ja waati, elämään jokapäiwä herkullisesti niinkuin rikas mies, Se kääli.dpmäiöin ihminen on niin tyhmä, että hän etzi suurinda huwitusia likallistsahekumasa, ja pyytä siihen niin itzens Upotta, että hän fais sen pahan oman
tunnon madon waikenemaan, ettei se händä enä soimais. Mutta sitte kuin mo<
ni sen ikäwöitpn hekuman on käsittänyt, niin se saatta hekuman orjalle suurein-
man lewottomuden, joka hänen suretta tahto; erinomatain koffa lmn nuhde jo»
ffus hänen tunnssans saa tilan soimata, Rom.?:?. "M paha, paljon wai»
wa on hekuman palwelemisesa; sillä ei kostan ole täydellistä lMustutta ja Hu»pallisutta niillä jocka enennn hekumara kmn Imnalara ratastawar, 2Ti<n,z:4.

Hekuma on kuitengin erinkaldainen, erinäisten ihmisten tilain suhteen, ak-
tiakin senjälkm kuin itzekullengin on tila, wara, tapa, ja toisilda tarjondele.
waiftt haukuttelemiset hekuman menoon.

Yhdellä taita erinäisestä edeskatzomisesta, eli omasta pakanallisesta pprkinn-
scstä mailman rakkaudefa, olla enämbi tila ja wara, elää ilman suurta mur,
hetta ja waiwa maalisesa ylönpaldifudesa, joko saadun perinnön eli testamendm
kautta, etzien huwitusia ajallisisa edustuxisa. ja niin walitzewat itzellens taiwau
maalisisa maan päällä siinä, eccä he ajaliisssa herkuisa clän?äc, 2 Pet.. 2: 13.niinkuin rikas mies, josta puhutan Evangellumisa. Jos tähän miellä tpMtule
korkkiambi sääty, niin hän luule sen häwäifewan hänen kunniatans, jos hän
eläis toisella tawalla kuin hänen wcrtaisens, ja hänen oma lihallinen mielens
ja tawallisuus,, waatiwat. Ei hän lukua pidä hekuman poiskieldämisestä 13-suren seuramisesa. Tainkaldaisesia spndisestä tänäpäiwänä Evangeliumisa sano<
ta n: Oli yxi rikas mies, joka waacerti häns,w purpMalla ja talleilla ljina waat»
teillä, ja eli jokapäiVä iiosa herlulliftsti.

Toinen luulee löptäwäns täydellisen l-uwittamisen hekumallisutzellans, ylpeil-
lä waatteilla. Wapahtaja lEsus sano rikkaasta miehestä: 'Joka, u?aaccttt lM
nens purpurMa ja talleilla liina waaceeilia, se on: Kuningallisella pugulla. Niin
ja ei toisin on tawallisuus wiclla tanäpairoänä. Eikö ahne pyri niiden wäli<
kappalden perään, joilla hän sius tilan waatteilla ylpeillä, ettei hänen pidäis
Nkman huonoman
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l. Slmmmdama Kolmmaisuden PäiwM. 3Z
tähden tulla arwatuxi ybdenkaldaiseen kunnian niiden kansa."Juri

Ijimalan wiisaudesta omat asetetut korkkcmbaan säättypn kuin hän. Nitn se
on, ei M syndi ole ilman toista synoin; Mä sitte kuin hekuma on tul»
lut epsjumalari, nun se myötäns tuo ahneuden palweliarens, edesauttamaan
ivalitappaleita hekumallisudclla, sillä ahneus on myös eväjmnalden palwelus,
Kol, 3:.6- Moni istu ahneudesa kiinitettynä koko elämäns ijän, ikäwöiten yö-
la ja päiwä katowaista o.naisutta, sanoden weren imejän kansa: Tuo ranne,
luo ranne Aolme on rycymäröindä, ja tosin neliä ci simo kyllä olewan. 'Hel-
wttli, wannon suljenu kohm, maa joka ci wedellä räyrsra: ja ruli ei sano: jc»
h'llä on, Sanan!, zo: 15, 16. Ahneus pyytä niinmuodon elättä hekumata, et-
tä hekuman epäjumalata palwelcmalle oiis tila joku aika syndisesä huwitu,resa
kulutta, ja lihallisella tytumisellä itzens upotta suruttomutteen, kokonans nukku-
man fpndiin.

Kolmas etzi syndisiä hupallisutta jokapäiwäisesä herkullifesa rawinnosa. Tä-
mä ulottu ja taita löyttyä stn kaikkein köyhimmän tykönä; sillä jos jongun
halu lewäjä ruan maun aiinomaisesa himosa, niin hän suurella lewottomudella
Uwöitze jotakin parcmbata, eikä aseta itziäns Jumalan tahdon alla.- Senkal-
taiset usein langewat juopumiseen eli huoruteen; wähimärikin ajatustöin heh-
kuwasa halusa: heidän pöyränfn olkon heille paulani, sekä kostoxi ecrä lanFcmi-
sexi, Psal. .69: 23- Jos joku ulkonainen kunniallisuus; pelko rangaisturesta;
eli ihmisten häpy, estä töiden harjoituresta, niin saa kuitengin juopumus iloi-
suden ja lystcllispden nimen; huoruus kutzutan rakkaudet; ylönpaldisuus rua»
ft ja juoma.sa hywiu elämisXri. Näistä se tyhmä maitma öykkäille, ja ei ym-
mällä pcittä menoansa, roaan kerskaa amoastans, ,mnkuin Sodoma, >a ei sa-
laa niirä. lVoi heidän fielnjanftt sillä he ihe simrraroar päällensä onnerconm-
dm, Esa 3: V.

Hekumalla owat myös pahat ja Jadojlawaiset hedelmät:
i) Pahendawat hekumalliset ihmiset, monva muuta heidän kansans, pal-

join enämän kuin Jumalan lasten bywä efikuwa rarenda. Se kuullan kpldäi-'
lesti, kuinga enin osa ilnuisistä puheillansa jaarittele ja naura pahuudesta, eri-
nomatain hekumasta. Hekuman riemu, on helwetin esi ilo, joka haukuttels ja
tthwaise monda pahutteen ja lihalliseen irstatsuttecn, niinkuin harana, ZMos.,

14. joka tuihuttamalla krikoiturellans ilmoitta raatelevaisen elämän waa,
lallista läsnä oloa. Kuinga valjon riksan mieleen esimerki pahensi, ja tuli wai-
wiM lifälmseri että hänellä oli wttfi weljeä elosa, joika ilman epäile-
mätä hänen hekumallisesta clämästäns mieteldiin pahutteen, josta Jumalan sa-na todez.'! tule r Ansa Godonlallisir pää michsr owat, siinä ilnranda myös Gom>
wn-Mmn Esa. 2: 10. Ia niin saa moni opetaja, Isändä,,

Val-
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Palkallinen ja monet muut, walitta hmen pahan käptö>ens pahennusta hel.weUsä.

2) Onbekuman hedelm", fylmäkistoisuus sitä jnmalistn kohtaan. Niin ?äyt<
ti itzens rikas mies töphä mustan. Se hekumasta pelastamatoin jz
muutttnmtoiN ihminen päättä jumalisista sitä ku.n hän itzcllin on synnin IM.
litzcmasa mteiesä; esimerkin: Imnaian lapset owat uston waatimisesta, laipunch
alMromeman rauhan siren kancra, Evh. 4: Z, niin
hekumallineir sekä luulle että päättä Jumalan lapsista, nnnkmn hänen ltze ty-
köni löpty, Uffowaisten 'Mestari lEsus sai sanmnlaM soima::ret hekninali-
filda ludalaisildH; he sanoit: ch:mstä ja wiman juomania,

ja
huonensa w.'.ki suawat juc-da samasta kalkista, sen mawat he kanda osittam sii«
M wainollisudesta kuin on kärmen ia w.innon siemenen wällllä 1 3)los. z: iZ.
osittain jumalattomain kateudesta, ettei he sois Jumalan lapsille parcmbata ja
autualllsentbata tila kuin heille itzekan on; ,a heitä Jumalan
tundoas lähden, alaspainata ylönkatzeseen ja happiään, niinkuin rikas mies sen
köyhän ja wlheljäisen f<msa teki, kosta bän andoi hänen maata o,
nonsa edesä täynäns paisumita. Niin ja ei toisin käy se miellä tänäpäiwänä;
ustowaiset tulemat luetun' ftkkaan jotka ei muuta aniaitze kuin ylöma.
hen, josta Apostoli sano: Me olemma rnllec niinkuin mailin<z>:Q»ngion, jakaiö
tein saastaiMexi cähän päiwääi: asti, 1 Kor. 4: 13.

z) Matkaansantta spndinen hekuma, Jumalan sanan ustosia poislangemi.
len. S ndinen hekuma nukutta uskon elämän pois ihmisen sielusta ja tuolia
heugelisen kuoleman, jonga myötä on suuri hengelinen pimeys jn kuoltu wm>,
tnatoin auttluden etziminen, josta Propheta sano niiden katumaisten tunnusta.wan. heidän pinieydeus tilasta: Me haparoisimme seiniä, niinkuin sokiac, >a yi»
telimine ininkinn ne joilla ei silnnä ole: Me lcuk?amnie iHemme puolipäirvänä
niinkuin hämärisa, ja olemma uiinkui>: kuollet, Esa. F9: iu. sentäh«
den crcä he hckunmsa ja ow<:r ku.>ler, 1 Tim. 5: 6.

4) Tuotta se synoinen hekuma ijcmkaikki sen kadotuxen hclwetisä. Se liha«
Nstsii t ekumollinen malmista ijäistä onncttomuden wuodetta wanban ihniifen l)i<
mottten HUWitunsa ja rakastamiieia hinMen enfimäiNen humitus synnyttä
sonnin, ia toffa se saa estämatä wiipyä ihmisen sydämesi, niin se tuo hengeli»
sei! ja ijaiscn kuolemaan, fMkosta himo on'siittänet niin hän syn-
nin; murra koska Hmdi on, niin se kuoleman, lak i: 15. Li<
lMisen n»elen seuramisclla hekumallisuteen ylönkatzotan Jumala; ja koffa lu<
mula p!sK?atzotan< niin on se

kiHlUalium sillä >e» se iwoMan, Rom. Z; ?< Joka siis ei rakasta Jumala.ls



ia löyA pää huwitustans hänen pstäwptzesäns, hän ansaitze rKfm
sti en. Akh kuinqa wältämätöin on siis sydämellinen käändp!Ws> että. suuw

ja Jumalan rakkaus tulis waldiaz-i ihmiftw sielusal Siihen. mM mmbck
Mpias Herra Jumala!

TMtt Osa.
Ajallisten lahjain Jumalan mielen jäljen-.

Phteisesti Upotta ajallisien lahjain saaminen ihmiset epHumaWen sydämeN
lßllmniseen mailman rakkaudella; sen on se kmkkl tietämä Jumala tznnennäh-
nyt kairena aikana tapahtuman ja sanonut: clllee työlM talwan wnH-
d.kundaan Matth. 19: 2?. tarwitan sils humalan Duri armo, ettet anneta a-
ilOlsicn lahjain pamata ja rasitta spdänd,i.ja nuelM mailman hnwuuytnm
liMseen scn tawaroihin; waan.anomaan työn ylondä jydäuM laG-
jäin andajan rakkautleen:

D Että ihminen lahjain saamisesa kawahw yupalistltta ja seiiMamWalah-
joisa, niinkuin jonguin suurten ja ainoain kappalden onustamlsesa; M
wdiscn hupattisuden se turmellus mieWäns thnuM VMonä plos.
MH pyytä) waan että ihmimn anda lahjain kehoitta ttzens menemän sieluw

minulla luinalan lygö, sila cnänun kuin että Jumalan hywyys nätsättn lay-
jcisa werää Rom. 2'. 4<

Kosta siis humala lahjoitta enemmän eli- wähemmän osan ajallisissa laSw
jcha.niin äläanna lahjck,' ftatta sinuas orwi sl kuorman aM, pukanam-
sclla buwilmella nitsa; mlttta anna sinun uffos sttä enämm kehkandua WM,

Aään il-ens Jumalaan ja rakastuman händä: Alä myös anna, epäustvn )a wl.

totifm dalwenda sitä labja kuin lumÄa annostus lahMta; waan M oua st-
»un nttaudes, jonga Jumala on wiisaudesans nähnpt sinulle
ia wabinqoittamattomaxi osar s, ja karta lihallista ylpeyttä nnsa. mpoS

kestän ajan kuluja etzl niiden tutkinosa, jonga Duoid kutzu sydämens panenu-
sm uuden päälle sal.oden: Jos reidän tWoime longewne, nm, al<aT

Mao fpdändäune niiden päälle, PsaK 62: A-all:sten labjatn huwttM
wie AaMntttceu, m se mpötäns tuo luailmalMn muchen, pngw obtp seura
ckuden peros, rukauNam an sanan, ja hän tule hcdeln,arromaxr. i-Z. W.

21 TuK Jumalalda annetuita ajallisia lahjoja nautita kohtuslisesti. Ihmi,
sen ruumis on sielun maja. Se joka tahto olla sen ppbän kolmlnamn
lan allindo ja temvU, hänen tule cMt
U tÄoisa. raittiudesta itziäns ahkoroitm Ei ChrMn ustowamen saa onmmi

tAkoitustens jälkeen, asetta hänen uttonaisiakan Uämätänsz stlla el hänsaai wal^
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,6 r. Smyundaina Kolminaisuden Päiwästä.
tä Mnpaldisuttakan ahneuden pyynön tähden ja rakkaudesta rahan tpZZ; «sen
tarkolturcn tähden, että kohtulllsudella pideutä elämntäns; ei mpössän että sen..
kautta mältä moninaisia waiwoja; jotka kaikki owat itzestäns hpwät, mutta pe-
rustuspa paänmalit ei ole silloin miellä täpdelliM ja sielun pyhitystä tarkottia.
nmM, lulualan mielen jälteen.

Raitiutta rakastajan tule sits kohiulliftsti elätä, sen Pyhän Jumalan kä.sspn tähden, jonga iuuliaisuudesa kaiknmincn syndi mältä taulaan, ja liiM'
lan tahtoa seurata tästä sisälly pidosta: jowelzasti niinkmn M
i-oällä: ci ylönsyömiscjä, ciöä juopulnizesa, ei tammiolsa eikä haureudestl. Waan
pukckat päällenne -Hcrra Christus, ja allär holhoko ruumistanne hauren-
tee:,, Rom. 13:13,14. Raittius on tarpellincn myös"rukou,ren harttaudm täh.
den 1 Pet. 4,7- ja myös, että oleman someljas pcrkelen tulisia nuolia voastan
seisoman, 1 Pet. 5: 8, 9- ja wiimein, eitä olenianj ustolla odottaman
Herran tuloa duomiolle, josta lEsns maroitta: Rawahrakt'.c celränne. cnn m-
dän sydamen!'e kostan rastaurera ja juopllnlisistä, j.clatuxen muc'
hesta, ja se päiwä tulee äkistä ceidnn pääl-lenne. Sillä se tulee ininkuin paula
kaikkein yllhe, jorka koko maan päällä asuwar, Luk. 21: 34, 33.

3> Tule Christittpin ajallisia lahjoja nautita scweljasti, sekä itzensettä lä<
himmäisens tähden, ja ei niinkuin rikasi mies, upottaman siclus ja ruumis woi«
nmt hekuman svmytteen, ja esimerkisläns »vietteli muita kansas sundihm. ll>
wisen sielu kärsii ja kanda phtä surettaman kuorma, kosta sen maja ruumis täy<
tetään ulönpaldisudella, ja hekumallisilla himoilla; jongatähden sielu ci taida
omaisunans harjoitta parannuxeri ja autuuderi Christitpn tule siis tietä, mi.
sä taipumisesa ja millä tarkoituMa hän nautitze ajallisia lahjoja? että hän o<
lisi soweljas sielunsa rackindota ja,niitä hengelisiä herkuja nautitzemaan, ja
wihdoin käsittämän ijäistt tawarat Taiwaisa.

Lähimmäisen tähden tule hänen olla raitis, ettei hän kokk.ois toisia ihmisiä
esimerkisläns kadotuxecn, niinkuin rikas mies pelkäis sen saman svyn tälidcn,
hänen wiisi weljens tuleman kansas piinan siaan. CKristityn tule otta waarin
itzestäns ja bänm menostansa ettei hän olis lähimmäisellens: paulan, pahcn-
«nxcxi, ruoff..xi ja orjanrappuraxi/ Jos. 23: 13. ja rvertoxi, Dom. 2: 3. Ju-
malattomat tekemät sen aina kaikella mcnollans, Psal. 6. Jumala waa«
ti tilin ja meren niiden kädestä, kuin ajallisten lahjain määrin käyttämisellä o-
nat wietelleet loisia heidän efikuwans lälten tekemisellä.

Rukous.
Jumala andakon meille armonsa, murhetta pitämän meidän autmltzesiM-

'" me,



ettemme ajallisten lahjain määrin käyttämisellä mabdais päällemme wet,
jä edeswastausta, toistea ihmisten haukuttelemisen tähden Mseen hyljämi-
fttn. Anun.

2 Sunuundailm Kolminaisudm Mlvästä.
Käännä sinuas minun puoleeni, fillan,inä sinun lunasti-,. Jumala tmvUNUk

täydellisimmästH murhen pidosta bsuen kansans Israelin hengellisesta ja i»
jankaikkiscsta autuudesta, kutzu tätä kansa niinkuin Mä mnoata ihmistä, tietä
andaiu sillä hänen palaman arlueliaisudcns kaikkein tpgs, pelastaarens heitäsiitä iMftstä edesseisowasta maarasta. Jumala näyttä myös muodon ja järje-
jlMU syndisen kansans pelastamiseen, oleman sen totisen iMndpmisen Jumalantygö kaikista sselun woimista, ionga woimau Jumala armollisen kutzumiftns zkan-sa aina yhdistä ja lahjoitta tottelewaisille spnblsille. Kesioittammsimman syyn
Mä armon rutzumista scuramaan, sano Jumala oleman' hänZn sekä monenkor»
täiset pelastamisens hänen kaasansa rangaisturista, että ermomatain luikatunhänen Poikans ITsuxcn lunastuxen, jonga päälle Israel jo wanhasa Testamen-disä sai luotta nunkuin se jo silloin o!is tapahtunut. Jumalan vlönpaldinen
laupius siis waadei händä kutzumistansa ilmoittaman ja armelialla äänelläns
huutaman, syndiin palajamaan pois synnin rakkaudesta, bänen hy«
wyttans ja pstäwpttänsä nautitzemaan, sanoden: Häännä Muas minun puH-
leeni, sillä minä sinun lunasti», Esa. 44: 22.

.H.m raikasta ja kaikkein enemin ihmisen sukukunda walwuttawata estettä
W ihmisillä, jotka käsndymisen arnm työtä häwittäwät ja kuolettamat ihmisentykönä; joista tule se että he niin työlläästi Jumalan tugö vikkein käändywät,
«iiunlpös jos joku joffus jollain tcuvalla tule käändpmisen harjoitu^een. niin <«
jäll pian sammu ja takaperin lmigc endissen synnin orjuden tilaan. Se edellt«
mn este on wilpisieleminen Jumalan herättelemisten alla ja joka tule o«
sittain siitä, ettei he anna kaikkia endisiä pahoja towojans ojcnda armon
tamiseen, ehkä he :o tundewat nubteen niinden ylitzeu omnsa tunnosans maan
Wtäwät somitta spndiä armon kansa, että he jongun niistä sm t pitä myö»
»äns armon tilasa; niin teki Jumalan kansa wanhasa ne o!W
Vhdellä osalla palwellet Jumalala, maan toisialda mielelläns vitmct pakanain
Mumalden palwellusta; tainfaldaiscssa kahdenvuolinondumisestalumisan pal»
welemisesa waroitti Jumala liraeliä usein, jakäffe poispanna ienkaidaiscn hor.!«wan menon, fanode-n: r7iin pcst nyr lerufalein sinun sydämcs padudeita ec«

atneruD Rmnga tauwan pnä pahar chawzet sinun t/könäa pysp,
6 mä,»/
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män? ler. 4: Toisialda esiendp käändyminen siitä ettei ihmiset pakene pe.
räten kokonans ulos itze tpköäns apua ja armoa ,ctzimän uffon liki tungemifella
Imnalau tpgö waan jättämät käffen heidän uffonsa pyrkimisen, epätotwon
päälle, jos se tapahtu heille kuin omat rumennet etzimän eli ei; jM
wastay ja asian laatu wMi, että etzimisellä on se ehdo: Jos tectz'tce'n'.nl! a kaikesta sydämestänne: V7nn mmä tahdon anda iyeni ls>'tä reildä,,
sano-Herra, ler. 2Z:, 13, 14. Ei synnin tapa anna wähällä myöden, siihen
tarwitan kaikkr sielun woimat, kaikella mäellä, jonga tähden lEsus" sano: Tä,
n/ä stcku ei mene muutoin ulos, kuin rukouxclla, ja paastolla, Matih> 17: 21,
Apostoli Jakob neuwo täsä asiasa: paratkar teidän sydämenne ce kaxunielistr,,

Toinen yhteisiin este käändpmiselle, on jokäpäiwäisen uudisturen laimlnlpb
mincn sitte kyin joku ibminen on saanut taidon sydämesiäns Herra, etziä ja ew
löytänyt armon Jumalan edesä. Kostn käändpwäiset sielut saamat liawaitai
synnin melan ja mallan poisotetuxt, jonga he tietämät siitä sisällisestä raubastaJumalan kansa, niinkuin yhdestä wanhurffan tekemisen hedelmästä, Rom. 5: i.,
niin he andawat wihollisen sisälle anda, ettei enä ole niin suurta waara, ja smsppn tähden unhottawat jokapäiwäisen parannuin ja uudisiuz-en. Tämän soois
tähden Jumalan hywin aljettu tundo sammu Christiknnnasa, jnkylmMffoismis.sa mallan, Matth. 24: 12.

Sitä massan joka löptä ja kätke stn autuan tilan, että hän Jumalan ku>
tzumiscn muistutuista waarin ottn ja niitä seura, niin mahta sitä sielua kohda-
ta: risti, walwa, surkeus, kiusaus, rasitus, wainö, sairaus, nälkä,, sota, rut-
to; huwitus, tunnon rauha, lohd:?tus, lepo, menestys, woima taito, wiisaus,
ystäwys, kunnia, moitto, tywendö, rawindo, terweys,, onni ja rikkaus, eli
muut senkaidaiset edusturet, niin uudisia ja lutitze Jumala niiden kautta hänca
kutzumisensa; sillä ne omat herättämäiset syyt käändymiscen Jumalan tygö. Il»
man sitä, on kaikisa Jumalan töisä ibnnsiä kohtaan, yxi totinen muistutus ja,
merkki Jumalan odottamaan armoon, että tehdä ihmisille hywää hengellisesti,
jota hpwä ei:Jumala muutoin taida jakkaa ihmisille, kuin ihmisten totisesti
käändymisesä Jumalan tygö; sen tähden kutzu Jumala sekä että hywillä töillä
mintuin Propheta sano: Sentähden että hän rci.Ue olis armolli,
neu, ja sentähden on teitä nosnut armahtainan, Esa. Zo: IZ.

Andakamme siis meitämme ylitzwoitta sen suuren Jumalankutzumisella, jät-
tämään kaikki täsä mailmasa olewaistt kappalei, ylönkatzeseen ;a halwambaaa
arwioon, että niitä et kuwmingan ole werrattawa hengellisten ja ijälstcn ta»
HNarain kansa. Saldikamme mettämme plitze pul utclia! palajamaan nieidan to-
Mn>, LNnnne - Jumalan, tpgö,. että, lM löpväisimme, hänen Bäwydens, joka

meitä
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2, Sunnunbama Kolminaisuden PätlvW. 19
nieitä kntzu. Mmstakamme kllwga ulcin on lumc>la meitä hukkaan kuZlmut,
tikä ole woittamit tarkoilustans meidän kansamme. Jumalan kutzuminen olkon
nueläkin woimallinen meidän sydamisämme, joka sano: Räännä sinäns sinä wa-
stahakoinm Iftacl, sano niin en minä käännä kasvojani teistä p?w/ sil-
lä millä olcll laupias sano H?r«, ja en wihastu ijankaiNisösti,, ler. Z: 1,2.

EvangelkM, Luk. 14: 16-25,
Tutkindo.

Jumalan kutzttmisia hänen hywfdens nautindHdtt.
I. usiammar sekä kuizumistn että hyw^den?
U. Ruinaa harwat andswar tuHuimjen käärH heiransä Jumalan hy<

nau^emaan.
Edellinen Osa.

Rulnga usiammar ylonratzowar sekä kutznmisen että Jumalan, hpwpden?
Wteisesti owat ihmiset senkaltaisesta lihallisudesta, että he andawat Jumala»kutzua niinpaljon kuin,hän tayto, ja ei anna kuitengan sen kutzumisesa yhdiste-
tyn Jumalan hengellisen woiman ja waikutuxen, herättä heisäns sitä mielen ja
sydämen muutosta, joka itze tpösä Mnnäis heitä Jumalan tugö. Ei anna hetziäus niin sywäldä nöyryttä ja taiwutta kunnioittamiseen Jumalala wastan. et-tä Jumala sais heisä tnturi tehdä hänen woimans, ,a käändlimisenluondoa heisä ilmoitta; waan luottamat yhteen luonnon monnilla itze tebtyynwarjo jumalisuttcen, joNla on jumalinen meno olewanans, waan sen woinunrhe poiskicldäwäc, 2 Tim, 3: 4. He tabdoisit Jumalan andawan heillensä lilan!a luwan mailmata rakasta, niinkuin Juvalaiset lEfufen wertaurista, cbt'lli«Wa.ja wieraspidosta, tahdoit somitta ne maaliseen ylönpaläisutteen. MuttaJumalan waldakunda ei seisahda ajallisiiu xa katowaisiin kappaleihin; waanm tavarat joita Jumala tahto nautitzeman, oivat ja taiwallisesta luo-»tsta jentähdcn on myös hälwn kntzumisens yxlpyhä tuymnus, 2Tnn. 1: 9.,

ludaraiset kutzuttin mkka ennen lEsuren lihaan tuloa Paöphetailda Ju-hlan waloakunnan hywpdeitä nautitzcmaan; mutta ei he tulleet. lälken )E-
->>M tuloa myös heitä kutzuttin; waan Ke estelet heitänsä tulemasta, e»kirjanoppinet ja pharileuret; scntähden waadei lEius heitä pois-

neestet, kuin beidän tykönänsä pyysit himmendä Taiwan waldakun-
plonkatzella, sanoden Evangeliumisa: Fxi ihmiilm walini.ti simcen eh,

2 rolli-



3. SuuMndaina Kolminaisuden PäiwM.
tollifen, ja wp«i monda. Ia lähetti palweljansa chtollisin hetkellä, stnloman
kuhmuille: Tutkat! sillä kaikki on?ar wakmistecut. Ia he nweisir järjestäng
kaitti heitänsä estelemään NäW esteistä vyysi nyt Msus heitä erkanema», ja
wielä pyytä eroitta mailman rakkaudesta.

i) Meidän maalisten etumme orjuttawasta rakkaudessa, ja pyrkimisestä mi.
den perään ylitzen taiwallisten hpwydeitlen; tieten kyldäistttä ja selkiällä M.woittamisellaz, että kosta ne maaliset kappalet hallitzewat fydämesä nii>
Ven taiwallistm, että ne myötäns tuomat rastan kuorman alaspmnamaan ja
tukauttmuaan Jumalan sanan Voiman, Luk. 3:14. ja takaisin pitäwäz monw
parannnz-en wäkewästi kutzuttna, ja sen totisen Mndymifen woimasta ja w.
pellisudesta ylitzen woitetut ihmiset, ylöslytkämään katumuxens huomisten asti,
Sya. is: 22, 23. M sitä huomenda ei kostan tule eikä loppua ylöslykkäwiW,
lninkauwan kuin ne maaliset hallitzemat sydämen. Näiden maalisten kappMn
kuormallista rakkautta ei laitta poiskieltä laiffudella jo maailmallisten kutzumi»
fen töiden laiminlyömisellä; sillä ei mailman rakkaus senkantta kuolemaan Pal-
jasta ihminen itzensä laistudella suurembain kiusausten ja pahain ajatusten saa.
tixi, ja uppondu kaikkein syndem orjari, minkum kiwi joka loasa maka, Spr.

l. ja niin erkane monda ihmistä pois Jumalan hywäxi löydpstä säännöstä,
kuin? Jumala sen langensn ihmisen etteen pani, sanodcn: Sumn itzes hiess pp
tä sinun syömän leipää,pstihe>tastl kmus »naaxi jälwis ruler, ettäs siitä stercu
olet,, 1 Mosi 3: V. Se ia itze pyhä tabkokunda, päättä ne
mailmata rakastaman, kuin kutzumiftnsa työn ustollisesti toimittamat, sen armon
wapaudesa ja kewittämisess, jrnga Evangeliumiu woiman osallisuus uston pe»
lastamisesa japyhittämisesa ihmiselle tnotta kaikkein fyndein orjudesta, niinmyos
mailman rakkauden hallituksia Mailman rakkaudella on waiwawainen
juondo ja omaisuus, jota phariseaiaiset Christitpt tahtomat maan miljelemisen
laimin lyZlMsellä kuolelta, ja ed kuitengan taida senkautta sitä wältä; sillä työn
teolla ja tuon orjudella on suuri eroitus. Työtä saa ja pitä tehtämän luma,
lan asettamisen jälken: Ruusi päiwä pitä sinnn ryöeä tekemän, ja kaikki asta»
res wimirtauuln, 2 Mosi La:. Z, mAta orjallista murhetta pitä. wäldettämän
M. poiskiewämääm

SiiL wa<tti tämän asian orkkia luonvo eM ihminen anda Illmglan kutzumi-
fen waiman Vaöudä itzens Imualan tpgö, josa käändvmisesä ibminen taita kai»
km maalisen lyöw alla jn, ohesa ratasta Jumalala plitzm kailkelm Ei ym-
märrä suruttomat sielut ja lain orjat,, kumga se on mahdollinen uston muutelu-
fa tilnsa, rakasta lumalata ylitzen kaikkein, chcä ruumis työtä waan st
Näky, heille kuin Jumala olisi kaffnipt rakasta mailinata, kosta bän kasti työtä
Ahdä, mutta tämän exywän aMuxen Apostoli kukista, sanodcn: Jos ci M

rahos



tchds työtä tehdä, niin ei hänen syömängän pidä. Senkaltaista me käskennuH
ja muwsmme meidän Herran IVuxei» Christuxen kautta, että he hiljaifudesa>

tekisit, ja oman leipänK söisit, 2 Thest 3: ia, 12. Maalisesti mieldynet
ihmiset luulemat Taiwan waldakunnan etzimisellä kadottawans laikki maaliset
edusturens, niinkuin Juvalaiset, joista muutamat sanoit: Minä osiin pellon, ja-
mi»»»» pitä menemän sirä kapomaan. He tahdoit sanoa: Me olemma karikym-
mendä ajastaika sitten, kyllä suurella hinnalla ostanet Romalaisilda kaanin maa»
lewollisen nautinon; jos me nyt ottaisimme mafian sen plönkahotun MeZiaxen
opin ja ustoisimme hänen päällens, niin Romalaisct senkautta härsytetäisin meil-
dä poisotramfttt heidän maans ja kansan, Zoh. 11:

Samankaltainen este löpttp wielä tänäpälmänä meidän aikaisten ihmisten
jykonä, ja ajattelemat: jos minä alaisin taiwasta ja sen wanhurffautta etzi-mään, niin minun sukulaiseni ei annais minun eläkkään; maan täpdyis minun
plönanda minua niin kauwan aikka huwittaneen mailman yftäwvden ja rak-
kauden, jonga minä aiman lamialla mailman suosittelemisella ja heidän tapains
oppimisella estänyt olen. Minä taitaisin päälleni wetää monet pilkat ja lkäp-
M nimet; sentähdcn en minä tahdo ruwetakkn Christillisytteen, maan minun
pitä niitä huwituM pyytämään pittä tallella, joita minä oppinut olen-

Tästä liha ja merta huwitlawalla ja ijäistä waara tuottamasta estefiä, pyp<
lä Jumala lutzumisellans, ihmistä erkaneman, tietä andain, että mailmcr
kaco. ja hänen himonsa; wlMa joka teke luinatan tahdon, fe tjanksitkise-
sti, i loh. 2: l? Sen lEsus tietä anda että mailman rakkaiiden poiskieldä-
jät woittamat tuhansin kerta enämmän kuin he mailman rakkauden hyljämi-

fe/lä kadottamat, sanoden: Jokainen kuin wopui huoneista laikka weliiM, taik-
tl Urista, tvikka Isastä> taikka aicistä, taikka lapsista, taikka pellosta, minun
nimeni tähden, hänen pitä satakerraiseß laaman, ja ijankaikkisen elämän peri-
män, Matth. iZ: 29. Öt kuinga suloinen on siis kuulla kutzumista, myymään
pois kaikkeen turhuuden huwitus, ja osta ijäinen autuus, niin pitä jo ajaja-
kin oleman rauhallinen ja lewollinen nautindo näitä latomaisia tptpmMH
lumalasa.

2) Kutzu' Jumala käändymään pois lAotkamisesta pchljaan suU-Christillifyt
teen ja sen ulkonaisiin harjoitutin. Muutamat ludalaisista sanoit ozranens
wiist parja härkiä, jn nienewäuK niitä koettelemaan. Niillä wiitzM parilla här-
kiä he ilman epäilsmäM asetit tavkoitUlens uhtzeins palmellllxen päälle, kuin o-
lil »viidestä laista, joiden ssasa ns uhVit kuin uhrattin elämillä-, tuwettin pa-
hamaxi Juvalaiset tahdoit? ulkonaisilla uhreillans somitta itzens Jumalan kan»

ja, niinmuodon ei luulleet muuta Wapahtaja timvitzewans, eikä f^

212. Suunundltim KoMnaisKdcn PäiwästH.
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ts oppia tarwita totella, joka waadei sisällistä Jumalan palwelusta hengest ,«
tonuidcsa, sydamlnesä ja mielesä, loh. 4: 24.

Cbristikunnasa enin ota ihmisistä pyytämät ulkonaisella Jumalan palwelu.
xclla suulla ja huulilla lähestyä Esa. 1 -15. Amoxen. 5: 2Z. Matth
iZ: O.tah oen nullä kelwata Jumalalle, likä lasse sydämellens sitä wakaisuttaja spdämcllispttä, kuin Jumalan pyhyys, ja ihmisen kokonans itzens übraminen
maati, ja kutzumisen woimalla on mahdollinen. He edestulewat sen pplnmnMr
Jumalan elteen heidän monenkertaisilla huuldens mylinällä- pubuen ulkonaise-
sti mitä he ulkonaisesti muiswsans omat oppinet järjesäns tietämän, ehkä'be ei
Laikena elinaikanans tunne Jumalan armon ja autuuden osallisutta; arwawat
Jumalan ja Taiwan niin halwari, että he paljalla järjen käsityöllä ja luonon
woimilla raketuin töiden kautta'käsittäwät autuuden; niin Juvalaiset luulit
heidän ulkonaisilla härkäins uhrilla kelpawans Jumalalle; joille ulkonaisten töi<
den Christilyille lEsuren wielä tänäpäiwänä sopi: Minä
tunnen et ei teisä ole Jumalan rakkaus, loh. 5: 42 Waan hei-dän Jumalans palwelus on kylmä, ulkokullattu ja Hengets',n, jota paljasta ul«
to uhria Jumala kieldä asettamasta perustukeni mibingän ChriMlsydesä, sano.
den: Nlkäc luottako teitänne rvall?esten,sanoden: Tasa on -Herrän Templi, täsä
on -Herran Templi. Nwtta parandakar todella teidän elämänne ja menonne,
ler. ?: 4, S<

3) Kutzu Jumala meitä pois ihmisten orjudesta. N7in« olen enninan Nai-
»iut, ja en raida tulla, sanoin muutamat ludalaisista. Tällä wertaurella pm»
märrelän niitä phariscuM ja kirjanoppenuita, kuin olit saanet enimmän olan
kansastv heidän.kuuliaisudens alla, ja hallitzit heidän tundonsa ylitzen, ihmistenMnnöllla ja asetufllla. Jos be oksii lEsuxen hengelisiä muutosta waikutta-
wan opin mastanottanet, nun he olisit'kadottanet paljon heidän kunnia nime-
si<°o simä pharisealaisesa ylpepdesä; ja kansa olis paljo cnsmmin rumennut pi-
tämän itzens lEsuren tygö kuin heidän. He estit niinniuodon kaikella mäellä
kansa uffomastan ZEsusia, joka myös oli alku syy, kosta monda kansasta uftcic,
loh. ic,: 42, siihen suuren wibaan kuin phariseuret osotit lEsurelle, joka nä!'«
dän bc dön omista sanoisias: Tämän me läysimme kansa wierrelcivän, ja kiclyä-
ncn Keisarille «?erca andaniasta, ja sanowan hä» ens olervan Kmiingan Christ
tnrcn, Luk. 23: 2, sen saman syyn tähden he hänen wiimetn tapoit.

Ihmisien orjuus on suureni tullut Christikunnasa,' niinkuin muukin ben-
xelinen epäzumalan palwellus. Kuinga monen ihmisen ijän aika, on spnnm
uneen nukkunet opettajat pitäneet sanan kuutioitansa tietämättömpdesä niistä
naluisvmaisimmisia laiwan totuudeista, ja niistä Pyhän Hengen wailutunsta

tuin
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fuin autuuden oppi waati Jumalan elämän tunnon rakendamisesta ihmisten'sie-zum. Se on un sanomatoin walnngo; siM juuri senkautta ihmiset pidctän su-nittomuden luulo uffosa, ja Pyhän Hengen waikutuxet pilkatan; joista Apo-
stoli aikanans ennusti: Hengi sano ftlkiästi, errä mumaniar
luopiwoar uffosta, ja otta?>?ar'w2arii wiettetewistä-hengistä, ja perkelirren ope»
cnxista. Niiden kautta jotka ulkokullaisudesa walhen pllhnjat owat, loiden omcr
mndo on polvin-raudalla merkitty, i Tim, 4, i, 2. Muutamat kylläkin pyy-
tämät ihmisiä lain jälren plöshcrata synnin unesta, waan ei näytä oikkein
lEsuxen tygo Eoangc!iumi<a, maan pelkäwät kokonans armon sana niinkuin
jotakin määrän opin hedelmätä. Tämän kautta he pitämät sieluja pimiäsä lau-
piudesa ja rastasa waiwasa ilman aMa heidän h.ättäpndynestä tilastnns. NH-
mät ihmisien orjuttaiat luulemat itzens oikkia oppisiz-i, ehkä he owat
ne waiwalloisimmat lain ja synnin orjat. Ei myös lähde keuengän suusta niin
luuloitawia epäilyren pilkoja uffowaesista, eikä myös uffota kenengän puheit.
ta niinkuin siitä orjalliset näkymät ihmisten silmifä pyhiri )a wakairi,

23: 24. 2 Pet, 2: 19. Perustus ja alku . tainkaldaiseen ihmisten orjut-
tamiseen, on heidän ustotloml!>dens lEsuren päälle, ja seurawaisesti heidän wal-
lallens pääsiämätoin tilans synnin orjndesta, ja täyty sentähden löpttää heidän:
mieleirsa että oma rundonsa olewau Tit. 1: 15. Muutamat heisiä
liloslewittäwät sitä ajatusta toisten ihmisten tykönä, ettei kengän taida parein-
haan ja enemin Armoitettuun tilahan tullakan, kllin heidän lailda plösmaadi-
tut luonolliset woilnansa taitamat matkaansaatta, jongatähden ei etzi paremba-
ta wiima Toiset sanomat: heidän täyty hywin työtä tehdä Keidän
paranllllzestans, ilman erouusta jos heille siihcen on woima E"Kngeimmista elr
ei. Näille jotka siis andawat ihmisten käskyt ja luulot opista itziänsfano Apostoli: Te olerra, kallisti ostetut, ältär ihmisten orjat olko, 1 Kor. 77 23..Ei ole nämät kaukana Pbariseusten hapatuzesta, joisto Apostolit muinen sanoit r
Ulhi re siis kiusarce luinalata, että te rahdorra opetlls'aste>s kaulaan panna ftwikm, jota ei. meidän Isämine, engä me woinec kanda? Teko b 13: IN,

Jälkimäinen Osa.,
Ruinga harwat andawat kutzumDn kääcä hcicänsansa hywp«H

nuutihemaan? Täfä etteen tule meille tutkia kahtalaisia:, (t) Kutka kutzumisenl
andawat itzens käätä Jumalan tygö? (2/ Mitä hymyttä, be lumataldahewat? andawat siis kutzumisen käätä itzens Jumalan tygö:^

t) Jumalan pyhän ja korkkian kutzumisen, kunnioittajat. edustu-
it ja niiden wiljelenunen, on mailman lasten ainoa ekementi, joidenga nauti»
Kcmiscsa he itzens turmelemat/ smkautta Mä he halajamat mift heidän Mnäi-
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siä ja ainoa huwitustans, niinkllin ei taiwasta vliffan, ja niiden rakastamisellaestäwät Jumalan armon kutzumisen woiman. 'Sitä wastan ne andawat itzens
Mailttmn ja synnin unesta itzens ylösherättä, Jumalan pnhä kutznnusta
kunnioittamat, ne saamat ylitze luonon »voimain kaywäisen Jumalan woiman
hyljätä maalisten kappalden-rakkauden, joka siinä ensimäisesä parannuresa, ko.
ffa syndinen totuudesa alka käändymään Jumalan tygö, tavabtu paastolla, u.
kulla ja muvyilla. Joel. 2: 12 sen hänehen niin aiwan sywä dä tottunen mml,
man rakkauden juurtumisen tähden, ja myös sentäbden, ettei spndinen anna
itziäns niin kövkäisesti siitä eroitta. Ennen käändpnnstä ei sindmcn oikein tot.
tele Jumalan kuhmuisesta; waau halpana pitä ja ylönkatzo sin; mutta täändp-
misefä hän sois enämmän lunmlan waik«tusta tundcwans, kuin hän sen hänc-
sä wielä sotlwan lurmelluzietts tähden, ennätta kuuleman. Kuiteng.n owat sy-
dämen uudesa halusa, hänen suurimmat tarkoiturensa asetetut sywällä kunnicit.
tamisella kutzumisen woimau perään; ja kosta ikänäns händä horät-
tele, on hän tarkkaasti waarin ottama sen seuramisesta, muistain Imalan wa«
roitrsta: Tänäpä««, jos re kuuletra hänen äänensä, niin alkar paadutraro teidän
sydämiränne, Ml. 95: ?/ L. Ebr. 3: 7. 4: 7.

2) Andawat ne kutzumisen käätä itzens Jumalan tpgö, jotka sama kutzumi-
sla seurawat laisa ja Evangeliumisa. Lain äändä hän kuule oppiarens tundc-
«nan hänen luonollista turmellusians pmmärrpxen pimeydcsä ja tahdon pahoisa
taipumisisa; murheMen sen suuren turmellurens ylitzen, sillä murhella joka oi»
Jumalan mielen jälten, ja saarra katumisen autuudexi, 2 Kor 7: 10. Evange-
liunun sändä kuule kutzumusta seuraja, andamisella spdämesäns herältä usson,
joka ylösojenda kaikki pyyndöns yxinäns lEsuMn perään, plitzenwoittamisM
hänen woimastans ja hänen tahtowaisudesians eitä autta, hänen annettuin lu-
pausten jällen, jotka lupauM andawat yhden Evangeliumillisen taipumisen, et-
tä sowittamisella itze päälles uston ja wastanotta lEsusta, josa he armon hy°
wyttä nautitzcwat. Hänen suuret hywpdcnsä, etteen asetta lEsus sen suuren
Moltisen wertauxesa, tämänpäiwäisesä Evongeliumisa, jotka pxi uffollinen ope-
taja C) seliltä tämän suuren ehtollisen oleman, seurawaiset herkut, kuin me
mainita lähdemme, wastauresa sen ennen tehdyn toisen kysyMMN päälle/ ni-
mittäin: Mirä hywynä heAumalalda nautitzewar?

i) Se ensimöinen herkku, on meidän Vapahtajamme sowindo, jolla sano-
mattomalla rakkaudella lEsus on meitä maan madoia palawasti rakastanut, ko-
sta hän kuumain weri karpalden hikkoilemisesa kärsei sanomattoman sisäöisenselun tustan, jalmatali Gethemanen prlitarhasa, kaikilla weriruffioilda sonncil-
dä lunnosans wmtvaluille lohvutuM; kaikille hengelliM nälkäisille sieluille

<*) T. Vslter,



4. Sunttunbawä Kolminaisudett Wtväfts. 2^
MtmattonmdenrawilinoN, ja sieluns alastomuden'tundioille ihanan kaunistu-
«fi. Silloin tuin sielu saa wakutunlla omistaat nämät sielun lerweyttä -raken-
tamat lEsuxen hpwät piinan hedelmät, täytyy hänen sydämens NemuM tunnu-
stat: Miimn estämän! on walkia ja punMaen, Kork.Z: sekä maxawasa, että
yhdistä wasaZ,ansiosaus. '

2) Herkku, jota se Jumalan tngö käändywäinen ikänMen eln,, on ylös-
Valaisemisen armo,, että hän sais oikein ymmärtäät mistä mielestä Jumala on
ihmistä wastan, ja kuinga hän siitä osallisen tulis? millä tawalla hän taidais
mituaz'i tulla, M'won töiden päällensä sowittamisesa ja kapttämisesä?
joka on pää asia autuuden kssittamisesä. Walistus tästä saa alkunsa Evangeltu-
«lista ja sen opin kätkemisestä, ja kosta se walkeus mva tawan sielun pelastami-
sesta, ja kuinga taidamme ijäisen wapahtamisen käsittäät, niin-taittaan siitä
walon selkeydestä sanoa: Sinun walkeudesas me näemme rvalkcuden, Psal. 36:
10. Tämä walistus kutzutan Christuxen walkeudcn scntähden, että Christuxeu

'ansion maxo ja hänen oppinsa awawat ihmisen ym:mirryxen käändy-
mifesä sitä Jumalan neuwon mieldä ymmärtäniän itzellens autuudezi, jona A-
postolin sanat toden' tulemat: Me kaikki awounilla kaswoiUa, Herran kirkkaut-
ta kGclemma, niinkmn speilisä, ja me nnmreran siihen kuwaall, kirkkaudestaniin kirkkauteen, niinkuin Herran Hengestä, 2 Kor. Z: tF.

.3) Jota syndinen käändymifesä Jumalan tygö käsittäät pMtä, on wanhur-Mn tekennsen armo. Syndisen paljastamissa omasta wanhurffaudesta ja luul-
lusta mahdollisudesta, niinmyös woittamisefa onmisuttens' päälle luottamasta,
tapahtuu syndisen wanhurffmtttaminen, jbna syndinen alastomana Hsetetan Ju-malan istuimen eleen, ja hän äffön inainilusa uffon kahoo liuna,
lan karitzan IGsuxcn päälle poisoecaa maiiman synnin, loh. i: 29, sinäsilmän räpäyrenH, tehdän syndinen osallisen lEsuxen wmchurstaudesta, syndein

saumistn, elämän ja autuuden; josta Raamattu sanoo: He tulemat ilman
ansiVransa wq.r.hursraxi, hänen annostansa, sen lnnastuxen kautta kuin on /IsE.f.!,resa Christurestl. longa Ilimala on armon istuimen astttalWt knlltra
hänen weresänsii, Rom. 3: 24,'2Z. Autuas on se ihminen joka anda sen lE-siiM kutzumistn: Tulkat, sillä taekki owae walmistemr, herättä sielusans ja-
non lEsurcn ansion wanhurffauttamista, hän saa osallisuden alun armosta i-.
M«n elämään

4) On pubithan armo, jota käändywämcn syndinen etzii. Pyhitys ei ole
Wlläs sitä wähenlin mahdotoin sille wanhurstautetulle sielulle. Senpäälle on
Mus hauen lumaludens luonon täydellisydellä pyhittänyt itzens ftndisten e,
"eM, loh. 1?: 19. että hänen piinans uhrilla, on täudelli.nen woima, puhdi.

v staman
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siaman wanhurffautettuja syndisiH, yhdellä tpgölukemiscn tawalla waan myös sa,
masa wanburffauttamisesa laina ja lahjoitta Pybän, Hengen, joka waikuttawal«
la tawalla pp ittä, ja uudistahämsä Jumalan kuwän; jonga Apostoli lukihee,
sanoden:Te olcira pestyt, te oletta pAhitecyt,, te oletta wanhurfkaxi tullet Her<
ran IMsmcn nimen kautta, ja meidän Jumalamme Hengen kaurca, i Kor.
31. lEsureu wanburffaultamisesa aljetan hänen asundons ihmisesä, josta häi?saa woimgn, tnbdon ja soweljaisuden hyljätä kaiken jumalattoinan menon/ja e-
lää täsa lnaitlnasa siwiästi,, hurstasti ja jumalisesti, Tit. 2: is. Wanhurffaub
tamisen tilasa massa om woima itzens poiskieltäät ja synnille kuolla ja pyhM
harjotta jä. täxrräJumalan Kor. 7: s',

On autuaxi tekemisen armo, jota käämdymisen kautta etzitän ja löyttään'.
wanhurMuden osallisuus.faatta autuaxt taiwasa, josa se täytetän,jcr

täällä aljettu pyhitys päätetän. Sitä suurta autuuden autuutta opettakon lE-sus oikein täällä etzimän, että täydellisyys kerran täytäis kaiken suuren waja-
waifutzen, jota armon lapset täällä saamat kärsiä ja tuta, sydämen kiwulla. lal
siihen ilort knin tairoais on, aur meit Herra li3su Christ, piinas ja kuole-
mat, kautta, saar meir sinne witzist, 3lme, totisesta Ameu totisesi, Herra Fe>
baorh! Amen»

3. Sunnundaina Kolminaistlden WwHM
siima puoleeni- sulasta armosta. Tämä oli Jumalan wastuutlnclt

armollllren lcmbeensä ilmoittamisen todistus, niille katumaisille ludan kansm
seasa, sttiä ehkä niin- monda armosta poislangemusta heildä tapahdut, hän kui.
tengin ci ainoastans lieitä jällens ystäwptteens ottanut, mutta myös sitä enä<
min heidän sydämitäns nöyrptti ja sulatti, hänen äärettömän ja ijankaikkisen

julistamisella heille, jonga loppumattoman rakkaudens waatimiscsta
Jumala pyrsi n että tätä ludan kansa puoleensa, niinkmn hän sanoo: Minä
olen ijalckmwsilla rakkaudella st"ua rakastanut; sentähden olen minä wetänyt si-
nua puoleeni sulasta armosta, Icr. 31: 3.,

Jumala on jo ijankaikkisndesta ollut mun loppumattomasti täydellinen, et-
teinhän tarnut autuuttans yxiuäns tahdoi myös muita kansans
osalliset tehdä Käncn suuresta autuudcstans, sentähden hän loi ihmisen nautitze-
maan sitä, tähdellistä autuutans hänen känsans; mutta ei tainnut Jumala luo-
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ihmisiä muutoin kuin kuwaxcns ja »nuoroisclMS, i'Mos. i: 26. OlMnolli?
M täpdellisytläns ei, tainut jakaa ihmiselle, sillä sitte olis ihminen ol«
lut waan ihminen" täpdys luotaat Jumalan kuwan Laldaistri-, joka
taisi "lanqcta. Ihminen langeis myös tottelemattomudellans kieldyn puun Ihe-
delmän syömisellä wastoin Jumalan Ficldoa, 1 Mos. 2: 17. Npt sai Jumalan
täydellinen rakkaus wilM cnämin itzensailmoittaat, ja päätti yhden täydellisen
lumaludenpersonan kantta lunasta sen langenneen ihmisen, nimittäin ainoan, rak-
kaan ja ltze kaldaistn poikans kautta, Ebr 1: 3. jonga rgkkaudens hän kohta
ilmoitti sille kaikkein sywimbään wiheljäisyteen langencelle ihmiselle sanoden:
Waimon sieine-en pitä rikki särkemäil karinen pään, 1 Mos. 3: 15. Että tä«
Mkin rakkaus osalliiudens subteen piti aiwan monelda salasa oleman; ja myös
tämän kallin rakkauden löytäneildä ja tundioilda jällensä kadoiettaman, hyl.
jättämän ja monen hämärän wedettsmän, niinkuin ludan kansa usein teki;

fentähden onlumalan palama rukkaus lahjoitanut autuallifet wälckappaleet,
nimitäin Evangeliumin ja Sakramendit, joiden kautta ihmisten jällens piti op-
piman tundemaan Jumalan suurta rakkauden korkeutta, lewenrä'ja
pimutta, Eph. 3: 18. Tästä rakkauden awaruudesta ja sen kansa seurawaisesta
hedelmästä wetämään ihmisten spdämitä Jumalan tigö; taitaa nyt Jumala sa-
noa: Minä olen ijankaikkisella. rakkaudella siuua rakastsnur; senrähden olen Mi-
nä sinua puoleeni sulasta armosta.

Katzeltamme siis, oliko se ockeus meidän puolelbTmme, etten me' kärsineet,
kosta me rikoimakjn?'eikö täsä loistanut ytzi ijankaikkinen rakkaus ja laupius?
Mitä palwelusta me teimme Jumalalle, että Känen piti näin tekemän lneidln
kansamme? Me teimme syndiä yhtä ijankaikkista Mailestetiä wastan ja senkal.
daisia säästä Jumala, ja ant>a hänen ainoan wiattoman Poikans astua meldän
siamme, ja kärsiä meidän kauhian edestä . Et täsä ole tehty meidän
ansiomme jälken, waan täsä on plitze kaik/ea ymmärrystä -yliHenkäywätnen rak-
kaus, Sentähden tulee PamMn sana. toteen: Jumala ylistä rakkamcans mei.
dän kchtaainme että kosta me nuelä synnisec olimma,öy Christus meidä', ede<
siäimne kuollut, Rom. 5: 8. Ia me mahdamme tätä pohjutoinda ja! käsittämä-
töinpä armoa ihmedcllä: Jumala, zoka rikas on laupiudejta, hänen suuren ru>
kandcnsa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, Eph. ,2: 4.

Evangelium, Luk. 15: i-n.
Tutkinto.

Hmalan loppumattomasta rakkaudesta, langenneen jyndijen e^i-
miftsä t'fgöny/ sulasta. annosta.

I. Ruinga luwalan loppumatoin rakkaus etzii langmutta syndistä?
11. Ruinna sm lumalalda syndism ilZens. kärräät rulee?

-02 Edel-
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Edellinen Osa.

- Nmnga Jumalan lsppumatonl rakkaus eYii.lanZenmra sondista? Kuka olisse, joka läydellisesii taidais ulostutkia ja ylösluetella niitä monenkaldaisia
malan johdattamisen teitä, stiuria töit<l, ja menetysten ihmellisyttä, eriuoniar,
Tain hänen pyhiäns kohtan, Psal. 4: 14. joilla hän niinkuin kultaisella werkollapvtää snnättä kaikkia ihmisiä yhteisesti, ja erinomattain ylösetziä itzekutakin lan,
Zcmuxeftans? niitä asianhaaroja ei laitta yhtenä wähänä hetkenä täydellisesti
felitettäät. Sen me tiedämme Jumalan kalliista malasta, että hän ikäwöitzee kaik,
kein autuutta, sanoden: Niin rotta tuin minä elän, sanoo Her-ra Herra; ei m»
Nulle kelpaa jumalarroman kuolenia murra että jnnmlaroin kiestänjK j«
eläis:palaitkac, palautat teidän pahoista reistänne: ja niiri teidän pidais kuole-
man, re Israelin huone f Hes Zz: n. Että tämä Jumalan lumalallisttn täy-
delltsydeiltcn päälle perustettu wala ulottuu kaikkiin ihmisiin, sen näyttää Apo-
sioli Pietari, sanoden: -Herr- - tahdo errazonZun pidais hukkuman wamr
ktti jokainen ihcns parammxen käannais, ,2 Pet. Z: I. Koetcisnms osotta,lu>

sillä tawalla kuin hän itzekungin saawuttaatlaitaat,ja joh»
Zatta pois tiens erytpLestä; niinkuin, yhtä spndisiä, etzii Jumala rakkaudesa oje>
tis sanan kauua, sen Jumalallisella »vaikuturella.. Toista etzi fe rakas risti.
Muutamia hpwillä pHiwillä. Muutamia peljästpz'illä komista tapaurista jaäkil,
NsisiH kuoleman sanonusta. Muutmnia kamalilla unilla. Muutamia toisten e-
'simerkillä; ja monella muulla tapaurella. Kaikki ne owat merkit siitä, että 13-sus piinallaus ja kuolemallaus on laffennut perustunen autuuteen, iKor.Z:ii>
ei ainoasians syndisten wapahtamisesa kadotuxesta, kuolemassa ja waaw
myös Isäns wanhurffan wihan ja hänen rakkaudens
wiselia, että kaikella tawalla ja lukemattomilla tapauMa ylös- hakeman spnvi-
fiä; ja niin on lEsus kaikifa näisä ctzimislsä alku ja perustus, josta Wapatzta,
zan sanat Zakeurelle totteli tulemat: Ihmisen poika uni rtzimään ja wapahM
maan sitä kuin radonut oli, Luk. 19: io>

Saikella Mahdollisella tawaWeDu Jumala syndiM jokaisia siltä tawalla kuid
tze parhain käsitettäsin, jonga Harmat ottamat. Jumalan rakkauden
Ne kuin Jumalan itzens etziä andamat, saamat thnletellä Jumalan hymyttä ja
rakkautta Davidin kansa: Mikä on ihnunen, eccäs handu muistat? eli ihmisen
poika, ettäs händä chisteler, Psal. 3: 3- Meidän Evangeliumistamms ha»
waitzsmme, että Jumalan rakkaus lEsuxesa etzii langennutta ja kodonutta spn-
HistH, ia Jumalan armollinen lupaus hänen rakkaudens etzimisestä täytetään/jo-
sta hän Isille sanoi: Minä tahdon itze pick mttchm lamhaistani, ja tahdon heitä-
etziä, Hes. 35: IZ.

2)W
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Dhvellä suurelta wiisaudella ja ääretlsmällä armeliaisuvella fanans h?!->

Mä ja woimalla, jolla Jumala pyytää rccketa itzcllens yhtä liskon haMautzejM
tlHwäa seurakunda. Se on ft suurin ja pää omaisin Jumalan rakkauden su-
loiludcn tuttu työ,kosta HHn santta siwansa suloiseni; sillä senkantta hän ttetäK
woittawans simtzisen omaMns ja langettua synbinen myös siitä taita pöcktHät, et-
tä Jumala wielä rakasta händä,, ja niin syndifm wastanorra, ja syö heidän tan-
st,w, PsMiseuM lEsmelle soimaisit Evangeliumisa) ehkä fyndinen myös
lpldäiststi itze mahdottmnudens ja tunnusta fydäluen nöyrvde-
ft Jumalan edesä: Minä olm nmhdoroin kaikkeen siihen jo kairtcew
siihen roiuureen/jonFa sinä ceir palWchaUes, i Nos. Z2: 10. Ne ensimäiset IE-
Den ystäwälliftt puhet sanasa owat jo woimalliset herättämän synpisiä tuleman
hänen vsalli su teensä. Jumalan sana on niin awara Jumalan etzinnsen wäli-
kappale, että st ulottuli niihin kaikkein fuurimbiin syndiin. Sanasa ka«
tzoo Jumala alimmaisia taiwKsa ja n-aasa,. Psal. 115: 6. ja tahtoo niiden stlu-
rimmastt ez-ynein ja ftkaandunem tykönä osottaat hänen parandmvan kaik-
liwaldiaisudcns tahdon syndistä auttamaan, hänen'kadonneesta tilastans. Eko-
lis muutoin kaMmaiseepudKranir ja sondistr rnll<et IGsuMn tMö> kultleina,»
händä, ellei hänen oppins olis ollut siitä luonnosta ja sisällepidosta, että hän
kökötti sen kautta armons niiden pahimbain spndisten tygö.' Jumalan
rakkaus sanasa pyytä kovtat kaikwaisistä laadusta, luonnosta ja eLymifen tapoin
tottuneita syndisiä, se nähdän lEsuren, sanasta, joka sanoo: Taas on,taiwam

loka on mereen heitetty, ja kaikenlaisia kokoisia
Match. 13: 47. Ei ole prikan ihminen Jumalan yhteisestä rakkauden etzimiseMulossuljettu, siitä todista ymbärins koto mail-
man, Mark 16: ig. Ei niinklnn hengettömiä kmva waan nunknmsanan kautta Jumalan tygö kvkoowaisia> wälikappaieita; josta sanan äänen kant-
ta sieluja Jumalalle saattamiftsta, wtran työllä, Apostoli fanoo: Hei-
dän äänens tosin on lähtenyt kaikkeen ma'lmaan, ja heidän sanansa mailmam
Nriin, 3?om. 10: 13. Sen näytti lEsus csimerkilläns niinkuin koko mailman
Messias täncchäimänä, että hän niitä pahimbia syndisiä. wastanotti, ja sillälläptti, että hän laarnalnaail kophttle hpwää sanonlaa, parÄNdamaan säu,'
jetyirn sydHmicä: simuMmaan sanWille w!.'astasta j» sidotuille pääsemistä,
W, 5i,: 4.

' '

.

2) Etsii Jumala kavonutta syndisiä, hänen armons jakamisella fa lahjoitta-
msella. Kuinga monda syndistä tekee itzelkns kuolen luulon ko-sta hän kuulee että Jumala on armollinen, 2 Mos. 34: 6. Meh.,9:i7- Joel,
2: 13. Spr.2:l3. ia ajattele phdesä suruttonlasa ja johongin oman hurstau-dens päälle luottamisesa, että hänellä Moinjo on osa armosta, koska hän senraälle luonon järjen woimalla jossus ajattelee; ja ei pidä lukua armon pyhittä-
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MM ja niin.poisjättä armon woimani Mutta ei Jumala sen.
päälle armoans, eitä ihminsn pysyis pois sen nauttnnosta; ei waan
että jokainen Men pyhittämän osan siitä ottais. Mutta nimkuin ihminen
luonolllsella tundennsella ei tunne tarmitzewans armosta osa; sentähden tarwitzehän plösherätnät synnin kuolemasta, ja tulla hätäyndpneefi armon perään niin-
kuin Hifiia, Esa. 38: 17,. tundcmisellaFänen onnettomuttans ilman armosta o>
fan saamista.

Hätäpndyneesä sielun tilasa wasta Jumala FEsurön tähden alkaa armosns
jakamaan syndiselle. Siinä tilasa lEsus,tänäpäiwäsisä Evangeliumisa sanotan
wastanottancen ja syömän heidän knnsans, sen me näemmä Wapahtajan oinastasanan mertauz'ista lambaasta joka cxyrisä kulki; ia pennilngistä, jonga waimo ta-
dotramisin jälken ctzei, siihenasti eccä hän sin Erinomattain näyttä lE.sus hänen tahtonsa armons jakamisesta sen kadvMa löytyn -lambaan olttlens
Panemisesa, ja kandamisella laumaani Tästä nähdän, ettei Jumala ainoastans
anna banen Hengens, lewetttmrari saattamaan syndistä, waan niyös lahjoitta
syndiselle yhden kandawan, ylöspitäwän ja wahmistawan ailnon, kuljettawasa
sisälliscsä woimasa kaikisa taiwan tien astelisa, joita ei, käändymättöwydcn pi.
meydesä osata käydä; tästä lupaa Jumala: Minä johdatan sinua wiisanom
eielle, ja saattan sinua käymääl» oikialla xerkellä. San. 4: n>

Niinmuodon vn lEsus uston akkaja ja päättäjä, joka armons niin suurel.
la mitalla jaka, että syndinen siinä ylöspidctän loppuun asti, sen lupa luma.
la: Minä, minä tahdon reirä kantaa hamaan wanhncecn,ia siihenasti kuin hap
maxi tuletta: Minä sen reen, nostan,, kannan ja pelastan, Esa. 45: 4>
Syndinen tuntee kyllä heikoudensa.; mutta lEsus wahwista händä juuri silloin
kussa hän enämin heikoudcns tuntee/josta Hengi wakuttaa: minun cw
mooni; sillä minun noimani on heir'oisa voäkewä. Gentähden minä mlelclläm
keWan itziäni miilun hcikkoudestani, että Thriituxen woima miimsa asuls,2Kor.
12: 4< andakon syndiMn waan itzens taluttaat Jumalan tygö.

3) EHi Jumala kaoonutta syndistä, uusilla wonnain lahjoittamisella, ettei
hän enä wastuudesii anna itziäns eryttä mailman wiettclyrildä mailman lawia.
ta tietä waeloaman; eikä synnin rakkauden muotoa ja »voima sydämcens pai-
nettaatKuinga paljon ahtauden ja tuffan työtä tunde syudinen ennen kuinhan
oikein saa woiman kaikkia sundejä wihata; kyllä hänen uffons täyty olla totinen
M sudämellisesti kimitetty lEsu.ren, ja hänen sisälliset päämalins rippumaanbä<
nesa kiindiästi, mutta wielä enämin tarwitze hän a nasta tarkkautta; tästä neu»
wo Apostoli, nimittäin mnasesta uffon tarkkaa silmä-määrä petämän lEsuren
päälle, sanoden: Hayokamme «ston alkajan ja päättäjän lEsuren päälle, Ebr.

12'. 2>
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12: 2, Ia että hänen'aina tulee olla armon ja uEoit töiden harWiwzesO taß-
kandeja, ja niin kätkeinHän uffons aremin kuin joku »varjelee ruumilllsen sil-
„,ans terän, siihnen waroi-tta sama Apostoli näin: ÄMc hengeä: samnmrrako>
i T/.'ff. 5: 'V ja astnkar n?ilpittömät askeleet teidän jalwoillamle, eccci iokntonV»
hasimsiimntuin onduwa, waan paljo enämmiN cerwexi rulis, Ebr. 12: IZ.Kuin?
«amuodon se lapahtmnan saamme tutkistelemuxefamnw tutkistella-.

Boisesa Osasa.
Rlnllga' sin lumalalda ehitM sMdisen i«zens käyttää tulee?

t) Tulee hänen käyttää itzens Jumalaa massaan suuresi kuu-
siaisudesa. Ilman kuuliaista tottelewaisutta ei taida Jumala mäkisin mastoin
ihmisen tahtoa, juhdatta händä tanpan tiellä, ja plöspittä händä avmosa; er
myöskelpa rukouren uhrit humalalle paitzi kuuliaisuHen kalitta liiton pitämisew
tackoitusta ja aikomusta. Tottelemattomuden.-tähden sanoo Samuel Saulin hyl-
jätyt Herralda: Ratzo kuuliaisuusvon parnnbi kum Mri, ja totella parembr
kum'oinasten lihawus. Sillä roccelematromus on noicuden spndi, ja wasta ha-
kosslw'on taikaus ja epäjumalan palwelus, i.Sam. IZ:'22, 23. Löytyn lam-
aan Mä siis pysymän paimenen kaitzemisen alla, ja tottelemalla kuuliaisudellaseuraman hänen sandäns,/ ettei hän jällens pois exuis lEsuxen 'johdattamasta
laitzemisesta, niinkuin moni on joutunut.

Niiden wasimwcsti syndynein uston luondo.waati suuliaisutta sitä wastaw
MM päälle he ustowat; sillä ei se ole prinäns uffon asia>
hnnein saamista ja wanhurstautta lEsuresa, waan siitä, seura sen 'nie-
len ja tahdon kuuliainen seuraminen, jonga hywyden päälle luotamme. Et
liffomisään muusa taida näyttäät hänen ulospul-ckewaa moimans kuinkuuliai-
sudesa Luojans ja LlMastajataM wastan; uffolla Lalunstcttu ihminen on siianut 7
tuta Jumalan mielen, kmngasta taidais'bän muutoin kum seurata sen mieldit
jonga hän tuntee; ja se tulee teltzä wakaiftstiHrael, mitä Herra sinun Inm«llIaV sinulda nnntta anoo; waan eccäs pelkäisir

sinull ja waellaisic kaikisi: hänen jarakastaisit hän» -

dä, ja palwclisir Herraa sinun Jumalaas kaiusta siinm syy.'.m estän s, ja kaiksstg?,
lmm siclustas, 5 Mosi 10: 12, Kuuliaisuus ei saa olla kappalinen ja wälisti,
waan pysywäinen kaikkena meidän elinaikanamme, Luk. l: 75. Kuusiaisudew
llizndo ei saa olla waan rakkauden wapa tah-
t/inen ja sen luondoinen joka ensin syndistä etzei rakkaudesta, ja kandoi spndi-
lm laumaseens ilolla. Näytä myös sinä etzitty ja löytty sielu iloinen ja mie-
Minen kuuliaisuus Jumalalle hänen sanomattoinNn lMväin tekois edestä, nitn-

tuilt
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kuin kansa, joka annoi templin rakennuin hywästa tahdosta;"fillä he annoit
<HewaUe n?agasta sZdämestä, waZasta raydostansa, 1 Aika K. 23: 4.,

VTZmän kuuliaifuden omaisudella laittaan kaikki hengen hedelmät tallessa
kätkettäät ja ppsywäiset olla; siihen tzllee llffowaisen aina antaa itzens kehoitta, sen
suuren Jumalan Maijesteteps ja jrkapmkas läsnä olewaisuus, ,ota etzittpin kij.
toxella runniottta tulee, sanoden kansa, jola kiitti Herraa Egyptin or.
judesta pelastunen edestä: Herra kuka sn sinun werras ju,nalren seasa? Bnka on
snl'Nt kalcaists, joka oler niin dorkia ja hirmullinen, kiirercäwä ja ihnm,
ten retiä? 2 M05.15: ler. 10: 5- Tieten että kuuliaisuus on lumalalda
tKstcttY noudattaa, hänen änudälw tuuleinan, palweleMan,ja häncsä kuni
rippunlan. 5 Mos. 13: 4< Tottelemattomuden rangaistus pitää siihen kehoitta,
vmn; silla sano Apostoli: Sinun korvuoes ja tarunlarroman sydämes jälkc!i, kar«
tucar sinä ihelles wihan wihan päiwänä kosia Jumalan oikia dnonno ilmailun,
Rom. 2: 5. Pitäkämme siis lövttp armo lökapäiwäistn parannuin kuu,
liaisudesa.

2) Tulee sen lumalalda etzitpn spndisen käpttä itzens nimettä hän on py<
sywäinen Jumalan lapsi loppuun asti. Ei siinä ole kyllä ettäs jostus olet sa«
nan ilolla LvastHnoccsnuc, Luk. s: HZ, ja ennättäwäiscu armon wetämisisiH tun<
net suuret tykönäs, joidenga woimasta sinä mitämax wuodatat Kw
kodilin kpynelttä niinkuin Ismael, 1er.41: 6. Eli jos sinä jo itze työfä olet E.
rangeliumin kautta uffon syndpnpt, ja niinmuodon uffosä olet siirttp epäuskon
ja spnnin rakkauden exytMstä, ja Jumalan armoa kliu<
Ziaisexi seuramisez'i lEsuxelda ansaitulta hpwpdeitä ja ilmoiteltua, tahtoa; M
andanut päällens pukia sen kadotetun Jumalan kuwan ja muotoisuden, ja niin
olet tullut nudexi luördokappalexi Christuxesa, ,Gal. 6: IZ. niin muista että ar<
znon kätkeminen waati phden alinomaisen warjelsnusen suurella ja täpdcn toti<
stlla uffon MwoituMa kaikisa lWwisä töisä.

Tämän tähden jos sinä olet sen oikian walon käsittännpt,h7wää ja pahaz
eroiriaman/ Ebr. z: 14. ja sinä katumuresa olet käsitlännpt'wiHan kaikkia sM
z'eja wastan, niin älä anna snä nmilman häijpin tapain, W.wähemin ne k»ni<
nit mailman ltiwalliftihet, wietellä itziäs pois lEsuren pyhästä muodosta, j>l
Nmnnuvdon wäspttää itziäs pois -lEsuM uffon pyhästä luonnosta jasen mielen
semamiscim. Viis yhdeldä puolelda karta jo wälA sisällisiä spnnejä joita N
maallinen laki taida rangaista, kuin on: lviha, waino, eripurainen mieli, t
Kok. 3: torat,, riidat Rom. 12:. 14. Taipumus niiden pane<
teijam Nom- 16: 17. koreus ia
prameus/ Esa.Z: M pahat ajaluM läZimäisestä/ j.a siitä alkunsa saawaijet >u<
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Salisuden muotoiset huokauM, jotka sen ijäiscn Duomarin wihan pnällens wc,
täwäc, lak.ss: 4. saastaiset ja toisten kunniaa wähendäwäiset ja häwäisewäi.
stc vuhet, jotka hywär rawac turmelewat, Eph. 4: 29- 1 Kor. 15: 33. Oman
oikkeudensa pitämiset ehkä ei ne ole Clmsturen mielellä ja sanan opilla ojetut,
eli niiden puoldä pitäminen, ja totuuden marjon alla heidän edestänsä wast,;.
minen, ja niin tekemän itzens osaMstn yripindaisten synneistä, 2 loh, v. 10,11.
Kahdenpuolin ondumiset seurata mailman ja Jumalan mieldää yhtä haawa e-
loittamattomatta seuramisella, 1 Kuning 18: 22. San. l. 4: «4, iZ. Rom.
12: 2 Toisialda wäldä ulkonaisia synnejä, jotka äkisti Christuren lammasten
öikkeudeista ja lugusta eroittawat, kuin myös sen wanhan synnin rakkauden
ruosteen kautta Humalan kuwan sielusta ruostettawat ja poiskuluttawat, jaZ ne
synnit owat ilmeiset: ahneus, joka on kaiken pahuuden juuri jn epäjumalan
palwelus, 1er.6:13. 3ukli2: 15. Kol. 3: 3. iTim. 6: 10. Huoruus, joka
riettaat ihmiset wie kohta hengelliseen kuolemaan, 1 Tim. 3: 6. Juopumus, joka
eroitta Jumalan waldakunnau perimisestä, Gal. 3: 21. Lähimmäisen kansa so<
pimättomus maikka hän sanallans ja työläns on hänen mielens rikkonut, Matth.
5:23. Opettajain wainomiset janan kuuljoilda, ja itzens opetajaxi korottelemi»
set, lak. 3: 1. Christuren lammasten eli lasten pilka ja häwäiseminen, niin-
kuin Goljat Israelin, 1 Sam. 1?: 23. 1 Tim, 6:4 Lähimmäisen maalisen 0-
Misuden perään pyrkiminen, ja oikkeuden marjon alla itzellens saattaminen,
Spr. 1 Thetz 4: 6. Walhen hengen jälken pahan sanoman saattaminen
lähimmäisens päälle, Syr. 3: iK, 17. Ilkiän korwon ja woiton pytäminen,
ja kalleimbata hinnan pyytäminen kaupasa; ja niin edespäin monda muuta jul-

ki lihan töitä; jotta oikian Christityn pitä kattaman, jos hänen muutoin pitä
pitämän uffon ja hpwän oman tunnon Jumalan ja ihmisten edesä,2Kor.4'.'2.

' Erinomaisesti koettele aina ja pidä waari pysywäispdestäs, sekä saaduin ar-
mon omaisudeitten kätkemisestä, ja paban poispoistamisesta. ettei spdämes jostan

cklaisudesa sais puhjeta ja poiketa mailmaan niinkuin Demas, 2 Tim. 4: 10., ja
ettes wastoinkäymisesä poiskielläisi Vapahtajan nimeä ja totuutta niinkuin Pie-
tari ylimäisen papin salisa, Mattr>26: ZZ. Katzo ja etzi sitä woima lumalal-
da lEsurcsa, ettäs laivaisit olla. kaikifa pysywäinen, ebkä mitkä koeturet sinunplitzes käwisit; sillä ei kaikki ole kulda kuin kiildä, eikä kaitti ole usto kuin
uston muotoa kanda; sentähden täyty pysywäisuys ja seisowaisuus koeteida A-
jatteles perään, jos olisit ollut ensimäisesa Christillisen seurakunnan alusa, ja
olisit nähnyt teilit ja hirsipäät, joihin Christuren tunnustajat «pustettin, mie-kat ja kirwet, joilla he teurastettin; ja nyt moni pahenduuja poikke takaperin
nutättömistä ja woimattamista pilkan puheista. Ota sils waari, että sinun u-
ikos olis pysywä murhen päftisä, Esa. 48:10 ja kiusauzesa sanan tähden, Mark.
4' 1?. Senrähden »palwokar, ja aina rukoilkar, että te mahdoUiset olisirra kait,

L ki«
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tia näitä Vattamään, jotka pitä tapahtuman, ja seisoman ihmisen Pojan edest,
luk. 21: z6< Sittes wasta käsität kunnian kruunun.

Päätös.
Niin rakasti Jumala mailma, että hän andoi ainoan poikansa, loh 3:16.

Dl jos suruttomat wähängin hmvaitzisit Jumalan etziwän rakkauden, min Hz
taiwuisit Jumalan tpgö.

Ilmoita ja näytä sinä ijankaikkinen rakkaus Herra lEin sinun wolmas
syndWs, että he taiwuifit sinun elämään tunooos; ja ne kuins jo saanut olet
rakastaixes, opeta uudistumaan iokapäiwä, ja sinun Pyhäsä ja pyspwäsä rakkau»
Hesas pysymään, Amen.

4. Smmundama Kolminaisudm PäiwäM
pitä wiherjöitzleman nimkum palmupuu; ja kasivaman niinkuiil

Cedcnpuu Libanonisi,. Koffa Dav:d sydämellens lasti sekä jumalattomain
ettu elämän, min ssn tutkiesans niiden molenbain elämän hedelmoitze.
miselä sano ne jumalattomat wiherjoitzewän niinkuin ruohoo, v. 8. MuM.
Wanburffan minkuin palmupuun; joka merkitze sitä suurta eroitusta kuin on
jumalmtrmam ja wanhnrssain elämäin luonslla ja hedelmillä; että ne jumalat»
tomat ko/wawat mailmasta olemista hymistä, kuin on rikkaus, tawara ja ruu,

milliset bywär päiwät; mutta Wanburffat lahjoisa ja ijälsptteen
ulettuwisa dedemifä ja hywydesä. Näistä jälkimäisistä David nyt sanoo: N?an«
hurstan pitä wiherjöitzemän niinkuin palmupuu, ja tsistvanmn minkuin Cederipun
Libanonisi:, Psal. 92: HZ.

Jumala on wnfaudesans ja bpmwsäns hpwän lZytänyt hänen lastenst
ldhduturexl jv rchivaissmissxi, heidän näiden nykylaen elämän myötä feurawain
waiwmns ja sitä enemin kehoictalmstn blngen hedeluusä kaswa>
maan, ettc julism he dän'uffons hedelmät olcwan k.rkklasti jn autuuteen wie<
wäisestä luonosta. Jumala suurella nuelisnoju-lla wanhurssasien hengen
ikcdelmiä, sillä-, ne omat hänen lu)ndM,!s, että z:e r>U!,en bengcldäns manhlir»
ffaisn waikutelutkin owal; fentäsiden Jumala ihanasti ja lodduttaldaisesti wan-
hu:st> sta puhuttelee: Ihana ja suloinen olet sinä ormani hekumasa. Sl»
Nun warces sn uunkum palinuruu, Kork. W. ?: 6, ?. sanoo

Mms
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NAnä o?e;t korkiaxi kalvanut niinkuin Cederipuu Libanonisa, minä olen kas-
tanut niinkuin palmupuu wirrau cykönä, Syr. 24: 1?? 13.

Wanhurffas werratan Davidilda, hänen armolda muutetun sisällisen luon«
donsa suhteen Palmupuuhun (1) Palmupuu kaswaa ylös korkeuteen, eikä hä-
nen taipumisestans kostan wedä itziäns psin massta. Wanhurffas sisällisen tai,
pumisens Mken käv aina ylös uffaUmella armon istuimen cygö, Ebr. 4: 16.
sillä hän on uudesa syndynusesä saanut senkaldaisen luonon jonga meno on rai-
lvaihisa, jostache Lunasta?ara -Herra IMsusta Christusta odorcawat, Phrl. Z: 20.
<2) Palmu kaswa makian weden tykönä. Wanhurffas fisällisesä ihmisesä, oppi
E"angelmmin suloisesta wirrasta tundeman Christuxen rakkauden, zoka kaiken
wndemiftn ylitzekäy. Eph. z: 19. (z) Palmupuu on aina ihana ja wiherjöitze
Mamata. Wanhurffas kaswa aina eläwäsä uffoft, ja kanda pysywäisiä hy«.
wiä hengen hedelmitä, josta Syrak sanoo: -Herran pelko on wiistmden juuri;
ja hänen oransa kastoa ijankaikkisesti, Syr. 1: 2Z, 26. Palmupuulla on
wahwa juuri ja luondo, joka kpllä alla taipu, waanlei poikki mur-
ru. Wanhurffas saa kyllä tuta wainon ja abdisturenj tussan alaspainamista;
mutta Jumala plöspitä niisä ja aucra niistä Meus/i Sam, 2: tz.z

Wanhurffas on myös Cederipuun kaldainen.j Cederipuu on ihanaZ oiMa
korkkia. Wanhurffas on ihana Jumalan kaswoin edesä lEsuzenz wanhur-

ffauden puettamisesa, josa hän on ihana kilin kuu ja walitru millin aurinFo,
Korkk. W 6: 10. Oikia on wanhurffas siinä, ettei hän poikke oikialle puolel«
Ie autuuden retkesstä hengellisten ylpeytteen, eikä wasemalle puolelle lihalliseen
suruttomutteen. Joka tahto lvanhurffaudein pysyä, ja hurskauden tiellä wael-
da loppuun asti, hänen tule tarkkaasti waaria otta kaikesta waellurestans, jota
Apostoli mninen waroitti: Astutat tvilpirrömäc affeler teidän
joku kombastuis niinkuin ondmva; waan paljo enämin icerwexi tulis, Ebr. I2:ji3.

Cederipuuta ei wahingoitze mato. Wanhurffasten sielun perinbotä ei taida
salan. wailma eli liban turmellus wabingoitta, niinkauwan kuin- he pyspwät
kiilntettvnä armosa. Siitä wakuttaa lEsus omians:l G phdengän pivächeirä
rewäiscnlän nunun kädestäni. Cederipuu ci mielelläs mätäne, waan wiherjöitze
Mi. Wanhurffas ei suingan sklsti kadota uffonsa woimaa, waan ylösyidetan

loh. 15: 2. zoistaZlzwan-hurstain hedelmistä, me saamme tilan tutkistella, tämänpäiwäisen pyhän <3v.in«
Muniin tutkinnosa, johon meitänune walmistakammelrukouz'ella:llsä meidänjoka olet taiwasa: '

EvangeliW, Luk, 6: 36-43.
L 2 Tut-
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Tutkindo.

hedelnusta.
Z. Rmnga wanhurssailt hedelmät iyens osottawar?

Ruinga wanhursram hedelmät swat eroicerut jnmalattolnailt he,
delmistä?

Edellinen Osa.
RtttNFit rvalchurssain hedelmät ihM3 osottamat? Senpsässe on Jumala a,

settanut ibmisen asuman tänne niailmaan, että, Jumala sais osoita hänen lau»
piudens rikkauden kyllyden händä wastan. Sen myös Iwnala määrättömästä
hywydestänS ja äärettömästä armeiimsudestans, on sitä wiheljäistä ihmisen suku-
k»nda wastan alati osollanut. Kosta Israelin kansa aika ajalda spdämMns
langeis pois eikö Jumala suurilla ihme töillä näyttänyt laupiut'
tans heille min Monenkertaisin lnton uudistamisella ja wastudesii yftawydens o-
fottamisella, minkuin Moses sanoo kansalle: Herra, sinun Imnalas on armolli-
nen Jumala, ci hän sinua hyl.ä, eitä kadota sinua: ja ei hän unhota sinm, I<
Ms liittoa,, jonga hän heille wa,n«»UlU on. Nyjele endifiä jotka owat
ollet sinun edellä?, siira paiwästä, jona Jumala loi ihmisen maan päälle; ja sii,
tä yhdestä taiwan äärestä z;iin toisien äärecn, ios ikänäns niin suuri asta tapah-
tunut on eli senkaltainen Mnäns Klultu? Z Mos. 4: 31, 32. Että Jumala
myös kaikiyn aikoina ja kackelle kansalle on näyttänyt hänen rajattoman lau-
piudensx sen täyty joka ihmisen tunnusta ja tcdista: 2lrmoUinen j« lanpias M
-Herra, hidas wihaan p siulgen l?Mä, Psal. 145: s. Joel. 2: 13. Syr.,2! 13.
JoM tästä sunresta Jumalan taup-.udesta on saanut osan armon
lEsuxen kantta wanhurffautMmisesa, se on se wanhurstas, jolda waaditan hc-
delmitä, ja on medän Evangeliumuume jälken se

li Ensimsimn wanhurssain hsdclmH, laupius: oMt sintähden louxiat,
zninktns reidml laripias on. Laupius on pxi wanhurffain hedelmä, j?-
k» ei_ ainuastans awa silmiä näkemän, waau mpös tuiwulta sydämen armelnu-
sulteen, sitä apua tarwitzewaijZa kohtaan Hengellinen hälä ja sielun wacna,
en niin suuri ja yhteinen,, että armahtelioita sunä asiasa larMtmsin joka ya>
las; fillK se hengellinen pnueys ja Jumalasta croilcUn tila on niin
fa julkinen, että sitä sieluin wahmgota tmn udteileftll ka;kisa tiloisa ja s.adpi»
fä itzens ilmoitta> yhdellä, snruttumalla M irstmsella tawalla,, ei takta lypacl.l-
lä täpdexi walilta; nlin että kyllaisesti lauplmta. tarmitan täfä suunnmmsa sie-wn waaraia osona> WM olis suurembi waara, ia mUa tnrwitze enämmäna-
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nmn osolusta, kuin tämä asia. Tästä asiasta puhuu Apostoli Jakob päätlsifäns
hänen epistolansa näin: Ratkar weljeni, jos joku nistä roruudesta,ja joku
«alaurais hänen: Se tisrkän ercä jota stmneisen palcucra, riens exxryxestä, fe wa«
«chta sielun kuolemasta, ja peirä paljoitden, lak. 5: 19, 20. Tätä tl
tabdo eikä oikkein taida kengän muu tehdä, waan st joka itze on Jumalasta o-
jalliseri ja wanhurstaxi tullut, ja käsittänyt itze on laupiuden, l Tim. l: 16.
Jumala armahtako»! misä ja kuinga monda löyttp niitä wanhurffaita, kuin
spdämilläns lastewat tämän Herran asian ja sieluin »vahingon, ja omasta koet-
telemisesta taitamat ja tahtowvt armahdella sitä hätä, waara ja waiwa, josa ih-
mistt kmkuwat. Siihen siis tarwitan, joka oikkein muita Jumalan tpgö joh-
dattanmn pitä, että hän itze on saanut ofan Jumalan lohduturesta jossa hänen
toista pirä lohdmraman kaikinaistsa waiwaft, 2 Kor. ll 4. Se wasta, kosta
hän näke lähimmäisen oleman wiheljäisydesä, liikku kansakärsiwäisyteen, ja hän-
dä pelasta pyytää, Sentähden wanhurstas i.euwo raimmarromia, lohducra hei-
komielisia, holho heloja, ja on rärsiwäinen jokaiizen kansa, l THH.S: t4, Hätt
tlckoilee wiholiiftes edestä, stuna
Matth. 5: 44- Hän oppi lEsuren esskuwasia sin-kmrelemaan, Mark. F: 2.
tä kärfiwäistä, fa pitä toisen hädän niinkuin se olis.hänen omans Ei Kän pa-
ne kostan knve kuorman päälle, komissa puheissa,- soimamisella, rlsnkatzella ja
Pilkamisella, waan siinä saadusa laupiuden luvnnosa, lohdutta ja
Wtä autta hätää kärsiwäistä lähimmäisiä, Match. Z: 13.

Se sisällinen laupiuden luondo ei ole amoasians spdämesäns taiplmul ar-
mliaisuteen, waan näyttä sen ulkonaisilla hywillä töillä, uikonaisifa ja ruumil.
lisisa lähimmäisen puutteisa, kosta hän näke jongun kansa Ohristttyn kärsimän
puutetta, min et le towa händ» wastcm, Syr. 4: 1. waan oppi fairaira, ruoki
M isowaifta, juorra janowaista, lvaaretra alaftoi«'.da, huonesim? orra Slwot knl»
liat, mene faulirrua roywaisiman, Maith. 25: 33,36. osottain kaikila tapauri-sa ja tiloisa hänen laupiallisudens, sitä ncuwoa ja apua tarwitzewalle.

2) Wanhurffain hedelmä osntta itzens armeliaisella suussa: AlMc dnsmlrw>
emi reirä dllomitais, sonoo lEsus Evangellumisa. Ei oikkein wanhUrstauttttnkoKm ustalla duomita lähimmäistäns, silla hän tietä mitä se ma/a m kutngK pal-
jon ihmisen ihe pitää tundeman itzens duomion alaisexi, ennen kuin hän ltzewanhnrstautetan Jumalan duomio istuimen edesä, ja että hänen armahtamisensIlnualan edesä tapahtuu sulasta laupiudesta, sentäoden hän siitä syystä oppii 0-
sotlanmn armelinlsutta lähimmäistä kobtan, eikä kostan mailman taivalla kostonMnnöllä, walheitte» ja panetusten jälken ojenna puheittes päätöstä lähimmäk-M ajattomasti jaajattekmattomasti, muistmn Apostolin waroilusta: chlt-t ou«-
witko ennen siihen asti kmn Herra enlee, 1 Kor, 4, 5. Wanhurffas tie-

K 3 B,
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tä. kuinga pian Jumalan salainen duomio taitaa tulla tunnotlomain ja äkilli.
sien luulo päätösten tshdcn ihmisen Wtzen, ja ottawai waarin lEsuxen waroi,
tus sanasta Evangeliumisa: crcei ccita duomicais; niinkuin tahdois lEsus sg.
noa: Kawahtakat teitänne, ettet te mu.iden tekemisten ja jättämisten plitzen pa,

rohkene, ylpeydestä, wibasta, mainostaja epäluulosta mittän päättä,
te tulis osalliseni surman työstä, ja niin Jumalan duomion alaisexi, lak.

2: 13. Sillä niinkuin wanhurffas kaikki etzii ja nautitzee sulasta armosta ja rak.
kaudesta lumalalda ustön kautta, niin hän myäs lahjan luonnon taipu,
miseM, osotta rakkaudempäätöxct lähimmäisestä.

? 3) Näyttä wauhurffan hidelms andexi andamisesa. Wanhurffain päomai«
sin työ on, että nautita alinomaisia wanhurffauttamisen uudistusta ja puhdista
sia synneistä siinä jokapäiwäisesä parannuxesa, ja niin nautita aina sondein an.
dexi saamista. Tämä andexi saamisen etziminen on niin pahota enemin wäliä.
Mätöin, kuin ei Jumala taida muutoin syndejä andexi anda, ellei niitä andeKpyydetä. David tunsi tämän käptöxen wältämättömäxi »vanhurskauttamiseen ja
sanoo: Minä tunnustan Herralle minun pahat tekoni; niin sinä annoit andcri
minun syndini wäärydcn/ stla,Wsal. 32: g.

W Niin wältämätöin kuin se on meidän wanhurffauttannsemme Jumalan e-
befä, että alati nautita syndein anoen saamisia, niin wältämätbin seuramusonse wanhurffaille, että niin mieluisesti'osottamaan sitä lähimmäiselle kuin hän itze
vdotta lumalalda. Niinmuodon samalla armeliaisudcn luonnolla kuin me Iu:
malasa löytänet olemma, ei wanhurffas taida muuta kuin anden anda nulle
kuin händä wastan rikkomat. Niin totuudesa kuin wanhurffas suo itzcllens an<
deri saqmisen, niin todesta hän anden' anoa sille rikkomalle lähimmäiselle/ josia
lEsus sanoo: Jos te andcri annatte ihmisille heidän rikoxensa, niin myös lei-
vän taiwallinm Isanne anda reille andexi, Matth, 6: 14. Wanhurffas tVMa
anden anda tärkin niin täydellisesti kuin Jumalakin, erni hän enä ikänänsrch-
do muistella syndisen wääriä tekoja, Esa. 43 - 2g. Siis on täydellinen merkki
wauhurstaille, että be wolwat sydämestäns andexi anda lähimmäisen rikoit, jo-
ko rikkoja lähimmäiren sitä andexi pyytä cli ei/Matth. 18: 35- Sitä lEsus
tahto Evangclimmsa: anderi andakar, niin teille andlxi anneran. Ei ole st ra-
stas wanburffalle, että paljon kärsiä tpbmiä, errä he ilzc naiset orvac, 2 Kor.
Li: 19. Sillä hän ihmettelemisellä ja Maisella kanmloitzcmisella plönkatzo rik-
kojan tyhmyden, ja tuhansin kerta wähemmän arwa rikkojan rikoin, kuin sen
laupiuden tawaran kuin hän lumalasa nautitze, ja se tundcminen pitä yiikäden
sydämmesä, joka tuotta manhurffalle woiman taittaa kärsiä tyhmiä- Se ontai-
wallisen rakkauden hedelmä, että st kärsi kaiM, 1 Kor. iz: 7. Ia ilman,W-
läispt(ä unbotta lähimmäisen rikoxet, seurata» siinä lEsuxen rakkauden W»
kästyä nöprydesä. 4) o,ot-
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.4) Osoita wanhurffain hedelmä itzsns andeliaisndesa. ja teille au-

necan, sano lEsus Evangeliumisa. Wanhyrstas ei anna ainoastans sitä kuin
phteiscsä laisa ja yh'teisesä sowinnoisa on suostuttu annetta, joka fsiwassalle elitosille tarwitzewille ihmisille awuzi za ylöspitämisexi; waan hänen
dens ulottu mpös waatimattomiin hywin töihin, joista ei hän koffan taida olla
hedelmätöin. Niinkuin hän lahjan ja paitzi pieuindäkän an«lota nauiitze Iu«
malalda sekä maalista että hengellistä hywaä, niin yän myös armeliaan ande-
liaisuteen taipu lähimmäistä kohtaan. Wanhurstas tahto ja taita seurata lE.
fuM kästyä saaduin lahjain jakamisesta: Lahjaxi te saitte, mm myös lahmxi
«ndakar, Mattb. 10: 8. Niinkuin Jumalan hywiä töitä, sekä. yhteisesä yiöspi.
tämisesä ja edeskatzomisesa>, kuin armoa erinomatain, nautitaan lak-
lamata; niin wanhurstas ei taida ynn pitää niitä, waan Jumalan rakkauden
luondoisesti ja waatimisesta, on aina niinkuin synnyttämisen pakoituresa) teke-
män bywää lähimmäiselle; eikä myös kostan-kerskaille niistä endisistä andeliaisu-
dens töistä, waan näke ja tunde itzens waaditun' wastuutiseen wsspmättömään
hywään työhön, eikä saa kostan paljon ja täyden tehdyn bywää lähimmäisel-.
le, seuraten Apostolin N,offv inc hywää reemme, min älkännne suucru-'
to, sillä aikanans mekin saamme niitä, ilman lakkamnca, Gal. 6.9. Se wan-
hurffas jolla ei ole ainetta ja ulkonaisten tawarain kyllyttä,; ja niinmuodon ei
taida näyttä andeliaisuttansa työllä ja lahjoittamisella, chkä hänen, ussons rak-
kauden kautta waadeis händä rakkautta osottaman ryösä ja wtuudesa, 1 loh.
3: 18. Hän kyssä näke suuren welwollisudens siinä ja lähimmäisellens hy,
wä woimans ja taitons perästä, ja hänen lahjans on usein Jumala» silmisHotollisembi, ehkä se on wähä, kuin sen äwerjan ands,, joka lahjoitta sen kuin
hänessä on lijan; waan köyhä lahjoitta ainoastans ja ihe tarwitzewasta osastans.
Sen köyhän lesten sanoi lEsus wäbällä omaisudellans uyranm enämän knm
rikkar paljolla tarvarallann, Mark. 12: 43, 44.

.5) Wanhurstas ci anna itziäns evyttäät henssellisesn sokeutleen. Jos synnin
sisällinen turmellus aina vyötä- hanttia ja wäsytta sitä wauhurstasta ustosta pois,
luopumaan, ja hänellä on suuri.kiuvoitus s>mnistä rulcwaista hicraurta
Ebr. 12: 1 Niin ei ole se wähin sota wanhurffautewille, että heidän armoi.
tctusa tilasans piitä, ja kättiä opin seikiän walon ppsywän uffon woimasa pitä-
miseen, ja hengellisen elämän warjelemiseen armon tiellä autuuteen. Opin
Valkeutta pyytä saatan bämäräön iaatta ulkokullatllin rpin wäärin stlittHnustnkautta, niinmuodon, että hengettömät opin selittäjä juki) juliftaioat armoa
Mle ilman armon järjestöstä; eli.wanliwat tottä ja hcdelmitä,
ilman uuden syndymisen elää pyhä elcdnää ilman
Tämä opin tapa ftmmutta enämin kuin heratta uffon elämää, ja wie ihIMHHokullaisuteen, ja seurawmststi Mwitti; totista ChrMchttä, ja tulee monelle

alka-
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alkawasse Cbristitulle langemisezi, ja koetelemattomille paljas kuwa ja marjot
jumalisudefi. Tätä wälttää wanhurffas, seuraten sitä kerran wastanotettua
ja tuttua Evangeliumin waloa, sanoo Apostolin kansa: jotten me sillen lapset o-
lisi, jotka horjulsimlne ja kaikinaifllda operuxen tuu'itda wietelläistn, Eph.
Ei hän ilman koettelemata anna itzens wetää sinne ja tunne kaikinaisten
kullattuin nmisiain Johannein neuwon: Te ratkaimmar ältär jokai,
sta henge ustoko, n?aan kol-celkac hcnZet, jos he Jumalasta owat; sillä monda
»väärää prophetara orvar tullet mailmaan, 1 loh. 4: 1. Wm.hurffas siis pUsen opin joka lain kautta walaise ttzens tundemiseen ja Evangeliumin-kauttaarmosa pitä, josa tilasa ei bändä eWtetä sokeutteen; sillä ei hän anna itzenssilloin toiselda sokiawa taimetta, eitä myös lange niinmuodon pimeiden
hauttaan.

6) Wanhurstas ei katzo raista weljens silmäsä. Kuinga monda häijyä soi<
mausta, salaista ja julkista häppemätoindä wainoa, ja kiukusta plöskudottua
walhetta, täyty wanhurstan usein ulosseisoa täsä elamäsä, ne owat lukematto-
mat. Ia kuinga paljon pahutta> häijyjä puheita, ja niiden wähemin koetel.
duin rikoxia, saa se wanhurstas kärsiä, ja ei kuitengan mennä oikeudelle hei.dän kansans, sitä etteen tulee likimitten joka päiwä heidän elämänsä ijällä, M
<i taitta ulossanoa. Ei wanhurstas saa kostan kosta paha pahalla; Mä eihän
itzekkän elää Jumalan wiban ja wanhurstauden kiimasta votteesta, waan lau.
Piuden rakkaasta sulattamisesta. Hän näyttä, hänen esikuwallans, että hänen
»äkewpdens on Herrasa, joka händä opetta aina oma wikans ojendamaan ja
heikkoin heikkoutta.kärsimään, Rom. 15: t. ja niin malan poisotta omasta sil»
mWs; että hänellä on omasta parannuresta enää tvö kuin toisen.

Toinen Osa,
Ruinga wanhurstain hedelmät owat eroitetut junialattomitten hedelmiMWanhurstain hedelmät owat niin suuresti eroitetut jumalattomitten pahoista j«

mädänneistä hedelmistä, kuin Taizvas ja maa, yö ja päiwä, owat eroitetut toi-
nen toisestans. Tämän suuren eroituren teke Wapahtaja/ kosta hän werta wan<
hurstat hywään puuhun ja jumalattomat mädändyneen puuhun, sanoden:wä puu ei taida hänyjä hedelmirä kaswa, eikä mädanne pllu hyroiä hedelmjn
kaswa, Matth. 7: 13.

i) Owat wanhurffainl hedelmät eroitetut jumalattomitten hedelmistä siinä,
että wanhurstain hedelmät saamat alkunsa Jumalasta. Sen. tietä anda lEsus
käikysäns laupiuden osottamisesa, sanoden: Niinkuin teidän Ilännin laupias on.
<Mä hän tietä anda ja phteen sito laupiuden saamisen TaiwaMselda Isäldä,

jola
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joka kohta waikutta ihmisesä senkaldaista Jumalan wondoisia laupiuden smai-
sutta, kosta ja niin pian kuin M ihminen on elämällä uffolla omistanut osan
Jumalan laupmdest.,; silloin hänen kowa tprannillinen armottomuden luondons
wuuttu armeliaxi, niininuodon on. Jumalasta osallistn tulemisella käändymiseu
kautta, yxi werratoin edustus wanhurssaille ja yri suuri ero-itus jumalattomit-
<m hedelmäin alun suhteen, jZsta Senrakunda meisa: Ustou tans tule
Hengi, kuin uurreeu elämän wiepi. se saarra roistn nnelen meihin, ja lihan hi»
n«c pois repi, min
haisewar luinalan edes. Nsto myös rakkauden cuo, kuil, händ' yli-
siä ja tiirrä, se lähimmäisen suo. ja häudä amra pyyrä. V7ä:n luma«
lan lähi cäytercm, ja weljein wika peicerän, tui!» Christus che kasti, Wirs. k.
Ws'. ?, 8- wastan vn jumalattomat hedelmisäns pahoisa toisä juuri per-
kelen luoudoiset ja tapaiset. Piru oU alusta M murhan hengi, pahan suopa
hengi ja pahutteen haukuttelia ja tvalehcelia, z Mos z: 5. sitä sama työtä
hän teke jumalattomain kansia; hän kehoitta jumalattomia kaikkeen petollisut»
teen Jumalala ja lähimmäistä wastan. loffus hän anda heidän simNans huu.
ta Jumalan rygö, Matth. 13: 8 ja lähimmäistä hän kehoitta jumalattomia
Vahingoittaman: armottomudella, kowvdella, wäärydellä, walhella, häwäisty-
Mä, ja hänen kunnians ja tawarans poiswarastamifella, niin paljon kuin hewaan jollain taivalla taitamat, Jumalattomain bpwät työt jällens omat lihalli-
silla tarkoituMa kelwottomat; sillä he Jumalala wastan osottawat jongun war-
jo.kunnian, ja rukoilemat lumalata paljasta kunnian pyynnöstä, ettei He olisipahemmat muita, niinkuin Simon noita, joka kosta kansa siinä Samaritiläise-sä kaupungisa annoit itzens Phillppurelda kasta, niin ei hän tahtonut pZinäns
ilman olla, maan audoi iyens kasta,' Teko k. 8: 12. Mutta kunnian pyyndö
waadei händä siihen, että hän rahalla pyysi osia Pyhää Hengee. Muutamatrukoilemat lumalata hekuman ja ahneuden tähden, että he saisit jotain luma-lalda, elärens hekuman kuluttamisesi:, Jae. 4: 3- sitä lahja. Sen syyn tähden
monet Papit näyttämät jumalisutta saarnasa, että he saisit sanankuuliain, e-rinonlattain niiden yrinkertaiflcn, lahjoittaman itzellens jotain, saadarens heku-wsa namira sanankuuliain hymyttä, 2 Pet. 2: 13, Kaikilla jumalattomille»
lMoislä töillä, ehkä ne wielä olisit kuinga suuret, on häjy alku ja lihallinentarkoitus, jotka ei kelpa Jumalalle eikä hvödytä heitä itze, Matth. 6: 16, 23.

2) Owai wanhurstain hedelmät eroitetut jmnalattonntten hedelmistä siinä,
että wanhurstain työt tapahtumat rakkauden palawndesta Jumalan tygö, IoSsanomattomat laupiuden työt oivat tullet waikuttawaisesti meidän tun-tuisemme, niin on se täydellinen merkki siitä., että olemme wanhurstautetutJumalan duomio, istuimen edesä; joka armo-tuo on niin määrättömästi suuriWdisen tundemlsesa, ettei hän taida enä olla ilman rakkautta; ja rakkaus sii.

? tä



zä taiwallisesta luonnosta ja tunnon wllimasta, ei taida muutoin kuin tehdä
Jumalan mielistä hywäs, ja olla siinä juurckin ahkera, sillä usto waikmca rak
kauden kamra,, Gal. 5: 6. Täsä on Christillisys meidän aikanamme paljoa
muuttunut, siinä että itze wanhmffauttanusen uudistus on seisahtanut, ja ei si.
tä enä pidetä, pääasiana ja totuudena, sentähden ei löytty myös sitä waafima.
toinda palawata Jumalan rakkautta, joka juuri seura wanhurffanttamisen ai.
naisen uudistamisen myötä,, Rom 5: 1, l>- maan pidetän tietämättömät juo,
M» ja luulo kohinat Jumalan rakkaudena,, ja nähdän paljon maiwa ilman
rauha, elämää.

Kmtengin se kuin wisusti kätke Jumalan perustus-totuudet, ja niiden au-
da itzens woitta hywä tekemän, ni:n ei hän taida muutoin kuin hallittaa alati
Jumalan rakkandelda harjoittaman wäsymäitömiä uffon töitä> ei luulon, war.
join ja kumausten ja myös lahkolleen ppsymättömäin taipumusten jälken, waan,

phden lunmlan rakkauden pyynnöstä,, josta Apostoli sano: Christu-
xen rakkaus, rvaan meica, 2 CoQ 5- 14. Sitä wastan tapahtumat jumalatto-
main parhamätkin Zywät Höt ylönmielisesti,, wastahakoisesta tahdosta, kerstami»
sella niistä',. Luk. I.3''. 12. ja sois pikemin, että hän sais ilman olla paremmin
za ennemmin kuin tarwitzewaNe jotain-lahjoitta, ja niin muodon on se mädä,
ny puu ' joka ci Kanna hywiä hsdelmira; ja jokainen puu kuin ei Msiva
hedZlmäräj,, hataran pois, ja tuleen heiretan, Matth. 7'- ig.

3) Owat wanhurffam hedelmät eroitetut jumalattomitten hedelmistä,
että manhurffain hedelmät tehdän Imnalalle kunniari,, mutta jumalattomat p-
listäwät itziäns heidän töUlänsä. 'Wanhurffas on köyhä ja nöyrä hengesä, joja
tilasa hän nauutze armon Jumalan tykönä, niinkuin se hurstas Jakob, 1 Mos.
M: 10. joille Jumala myös nneluisesti anda armonsa Christuren tähden, sowin-
nofi, ja kaikkeen hpwydcn kaswamiseri, sillä nöyrille anda hän armons. lak.
41 6. otnaistlden woinmstn wanhurftat andawat Jumalalle kaiken
kunnian sen hywän edistä, kuin he hanefä ja bancldä saamat,, ja kiitollisella
sydämellä tpgölukewat ja omistawnt Jumalalle kaikki ne heidän knuttans wai-
kuttawat hpwät Kcdelmät., ja tmmustain Apostolin kansia: N mm, ecca oleim
ma itze «neisiälnnie soweljat jorakin ajarcelemaan, niinkniil itze meistälmne, maan
jos oiemwa johongun fowetjar, niin on 'e 2 Cor., F: ss. Ia AM»
phin kanssa: W meilll:, Meille; waan stnun Nimelles anna kwmia<
fmn': armos ja rornudes rähden, Ps 115: 1. Ia sentähden, ettei he mitään,
tyZöluwe> waan näkemät itzens wäba tehnen ja enämmän welwollifet olewans,
faanmt he enämnnn kaswata bywisä täisH., Nutta juumlattomat heidän hv-
Näin töidens kcrstnmisesa ja itze s niiden tähden kunmoittamisesa, wähenewät
za uMtäu enämwin paha tekenMn,, kuin elämäns- loppuun.

42 Sunmmdaina Kolminaisuden Päiivästä.



Päätös.
- Israel wihoitta ja tukoista, niin että che maan piirin hedelmällä täyttä-
jät, Es. 27: 6. Koffa HERran kansa taas käännyi Jumalan tpgö ja kas-
wo> hengen hedelmisä, niin Jumala kohta julista hänen kansans ihanaifuden,
ja sanoo sen hyödyttämän koko mailmaa.

HERra lEsus! sen oikian wanhurffauden edesluottaja ja lahjoittaja, Ve-
rättäkön spndisiä isowaisixi hänen wanhurffaudens perään, että he sen osallisn-
dcsta, woisit kaswaa elämän manhurffauden hedelmisä, ja saisit kerran usson
lopulla hawaita työns.seuraman heitä hamaan ijankaikkifeen elämään.

S. Sunnundama Kolminaisuden Päiwästa.
näin niinkuin klasisen meren, tulella sekoitetun; ja ne jotka pedosta

wojton saanet olit, ia hänen kuroaftansa, ia hänen merkistänsä ja hä-
nen nimens lugusta,. seisoit ftn meren päällä ja hcille oli lulNalali kan-
dclet; ja wejsaisit Mostxen Jumalan palweljan i-oirrä ia nnrca, sa.
nodcn: Suurer ja ihmelliser oroat sinun tekos, <HiLRra humala Raikkiwaldias,
Mat ja ronser owat sinun ties, sinä Pyhäin Nuniiigas. Se armollinen lu-
mala yhden tarkkan ja aran waarin hänen autunttans nautitzeman

andain lohdulliset todisturct heidän autuasta työ»
stäns, joilla he näyttämät, että beillä on sen wlewaisen elämän esi-työ aljet-
tuna, jota be ijäisesti taiwasa saamat päättä ja täyttä; niinmyös saamat nau-
tita täydellisen hedelmän heidän uffons töistä. Tätä todistaxens, sai Johannes
yhdesä srinomaifesa walosa nähdä, mingakaldainen sen elämän seurakunnan
tila hänen walmistaisans autuutteensilloin oleman piti, jona Jumala Babeli-
ta, st on: Paawin walda piti häwitettämän, ja ilmoitta sekä niiden autuart
tulcwaisten Christillisyden tasajseri; heidän tilasans pclastetuiri wihollisen hen-
gwifestä orjudesta ja mallasta; nim myös heidän ustons työt oleman ojetut
Mvseren Lain jälken, ja hcigän harjoituxens hywiä töitä oleman wabwistetunKarihan, se on: Christlyen Eyangeliumin woimalla. Hän sanoi Minä »näin
mintuin klasisen meren, tulella sekoitetun, ja ne jotta pedosta u?oiton saanet o,
lir, ja hänen tuwastansa, ja hänen merkistänsä ja hänen nimens luZusta, sei-
soit sen klasisen meren päällä, ja heillä oli Jumalan kandelct; ja rveifaisir Mo»scrm Jumalan palweljan wircä, ja Raritzan wirrä, sanoden: Sum-ep ja ihlnel-

? 2 listr
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liset owat sinun tekos, HGRra Jumala Raikköwaldias, oitiat ja totiset OM?
smunries, sinä pxhäin Ilm. k. 15: 2, 3.

Ilman Mosexen Lain ja Karihan Chrifiuren Evangeliumin hedelmöltzewi.
KK ihmisten sieluisa, owat chmffct maelluxesans niin niinkuin ei heKina oliskan, pn ja sama ihminen, joka suuri crinkaldaisus merkitze,ftn, että
he owat täydellisesti jumalattomat. Sillä jos Jumalan pitä yhdestä kadottiMHiellä, waeldawasta ihmtscftä,, joka siiilä iuore niinkmn anZara hewcinen sodasa,
Jee. 8: 6. saaman muutta sitä hiljaisen ja tasaiseri armon lapseri, niin tosi»Mä, Noseren Lain monella tawalla, ja kaikisa etteenottamisisa maahaan tnkii>
ffaman kow suluttomuden ja saattaman sen lihallisen irstaisuden tussal.
tiseA yhdesä ciAafa katumuxeen herättämisesä; mutta ei ole wielä pyspwäistä
tasaisutta omasatlmnosa, ehkä ihminen Laista on ja niin ne suu-
riuunat synnit harjoituMa waan tarwitze myös Chrisiuzen Evan.
Zel-um tasoitta ja seisahia ne lewottomuden surut,, kuin Laki pMäisellä waiku»
tuxellas heräuä; sillä Sangeltumista wasta se woima tule, joka faatta syndise«
tnielulliseLi kaiUa HERran teifä waeldaman, sen samasta Evmigeltumista tule-
wan Pvhän Hengen ylöswalaisewan ja ulöslämlnittäwän woi>
V,an kaurra Watth. 3: 11. Eph. F: 26.

Jumalan sana on siis woimasans, sen totisen tpwennon ja tasaifiiden
lawal siinä wilMtömäsä Christillisydesä, joka yhden ihmisen wastauudesti svu«
nyttä Jumalan lapseni, josa tilasa Jumalan rauha rakelan sielusa, hiljaiseen:
ja suloiseen tasaisutteen mielesä ja taipumisifa; ja silloin on ihminen waellme>
fans niinkuin tywelwynyt meri; hiljaiZins juorewa wirta; za tasaisesti Pubak»
Nawmnen tuuli, jota ei kmkki wastoinMnuset ja lnknta, ja siinäVäMH itzens se ftlainen ihminen ilnn:n roiaca sxdämesa, lakialln ja hiljaisillal
hengellä, st on kallis Jumalan edesa, 1 Pet. 3: 4..

Koffa siis si, Evangeliumillinen oppi, waikutta sen ppsiiwZn hengen mielb
ftn alhaisudesa pitswän nöprpden ja taiwallisen mielen; niin on se ihminew
Christuzesa löytänyt woiton beiwelui xedon orjudesta hengesä pelastet-
tu siitä kadottamasta, muQtoistldesta, puheitten tawoisa ja
töiden harjoituLesa ;c. Se löpta sen klasisen meren kaldaisen Christillisyden,
zotka oikein woiwat, Kntawat, ja tahtomat rakasta ja puhua lumalatVMlwMan Laista, ja Hiaritzan lEsuxen Evangeliunlin hywydestä^

Evangelmm, wk. 5: : -I^.

Tutkindm.
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I. Rumga Christitlisys taita tasaisexi tulla?
11. Sen tasaisen Christillisyden suurra hyodyt^st^

Edellinen Osa.
Ruinga ChristiMs taita tasaisexi tulla? tzlhristtllisps ei taida kostan' lttl-

la tasaiseni, niinkauwan kuin ihminen seura oman mielens walda
sillä ei se kostan taida täsä ihnnsen langsnnesa tilasa olla muu kuin turmellui-
sta aitomisista paha hamasta lapsudesta, i Mos. F: Ll. El mpöskän talda Chri-
Misys tulla tasaisexi Lailisella waaditulla pyhydellä ja itze hurffausen harjoi-
lu,rella, jo.sa ihminen etzi töillä sielun tydpttawäistä rauhaa ja tpwendötä sillspahalle omalle tunnollensa ja si kuitengan saa, maikka hän paljon rukoile, har-
joitta hpwä, ja wiha monda paha; sillä että hän tarkoitta mämmin itze pääl-
lens ja ennen otais awun itze kamtans, kuin sulasta armon. tpöM
min jää hän lewottomuden orjani/ ja Christillisps tule waiwalloisudesta epäta-
saisen, sillä ei Jumala lupaakan heille lewottawata kossahän Esman
lautta sano: Rum te parhaUans käsiänne NVstatte, nim minä- knirmgm Nan-
nän sillnälli teifta pois ja waitra te palso rllroilisitte, m minä reirä kMtentfa,»
iuule, Es. i: IZ. Ia Apostoli sano: riim ei se nyc ole sen joka (Lain Vaati-
misesta) tahto, eikä. sen joka (omalla woimalla ulkonaisella harloiturella)
waau sen jota armahta, nimittäin Jumalan, Rom O: M Si taida mpös
Chrifiillifys tulla tasaisexi pysgwäisestt, jos ihminen, jonga sielusa lunmla ow
ftanut tilan EvanZeliulmn kautta tpwsnvä Gunin raatetcwaisuVen, ja khnnnmhänen wapaudens EvanZeliMun arnwsa jongun ajan nautitze; mutta anda ma-ilman asiat ja onrcm turmewzes taas tulla wallan päälle: jongun pahan seu-
ran, nlkokullattMn mielisuosion tebds ihmisten rakkauden suunmmaM lunmlaw
tahtoa ja nim taita hän jällens kadotta sen tasaisen rauhallisen seiso-
wailudm Christillisydesä, ia tulia HERran Jumalan sisallisestä kanZaMpmisests
wierandu-ieext, jonga peräs kohta seura leioottomus, ja se saatta Christmisp-
dcn epätastisen ja täyttcen loukkauna. Tähän tilaan joudui Dawid, kosta etz
An kiindiäsii rippunut. waan andvi Oäliaiwoja häuesä tapahtua, jostA
hän sano: M'sta en imnä niwun sieluani ja waikirtaimt; ntin minVb
sieluni tali wieroncmxi. minwm lapst amstäns u?i«rHiretan, Ps. Ous
tule Christillispden tasaisuden löptämiseen >

i) Kunchtawa abkcrus Jumalan sanan pphittäwäy wounan peräM'.
olo sitonut itzians auttaman il mistä mlwtoin kuin mälirappalden kaut-

la mikä muu on wKVappale autmMen ja osalllsnlteen Zuma-w kanZa, kulu Jumalan mua sana? Kuinga paljon akasta abkerutta siis
Mwitan,, Mä janota ja ikäwöitä Jumalan sanan hcnMistä woiman waikut-
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tamisia sielun rommiin, jos muutoin pxi lohdullinen ja tasaisesti hedelmöitzewä
Chrizlillisps pitä tapahtuman, joka ei kostan ole jouiilaisna, jos Hengen omm-

oleman aina harjoituresa/ja niinmuodon pri ihminen aina pitä ole-
man aldis ja walmls HERran'tuloa odottmnam Tästä ahkerasta halusta sa-
nan woiman perään, opetta meitä kansa Evangeliumisa, josta E«.angelista sano:
Aansa tunZi hänen kuuleman,Jumalan sanaa.

Mutta sanan ahkera jano tule olla Evankeliumillinen, joka uffon kan§a
tule silloin ia siinä hetkenä, kuin joku sydämens likistämisen asetta Evangeliu.
mihin; sillä Lakifei tuota tasaista Chr stillisyttä, ehkä hän alka Christillispdcn;
ja joka paljaan Lain peljätpreen seisabta, hänens Christillispdens on kylläkin
epätasainen; ftntähden tule meidän ahkcrudemme ja janomme sanan woiman
perään, olla siloinen ja rakas, joka on sen Evangelinmillisen janomiscn luon-
Ido. Tähän ahkerutteen kehoitta Apostoli Petari, sanan woima itzellens ikawöi-
tzemään, sanodein 'Halairkac sitä cerwellistä sanan rieskaa, niinkuin ästcn spntw-
«et ecrä te sen kautta kaftvalstrce; Jos ts muutoin maistanet olma,
että HSRra on suloinen, 1 Pet. 2: 2, 3. Kosta ei kuulioille ole harttauttasanan woiman perään, niin ei siitä tule harrGa ja palawata Christillisyttä,
ehkä kuinga selkiästi ja woimallisesti sana opetettaisin, jongntähden se Christil-
lmen wanhuus on weisannut: sana «n sielun ruoka, josta hän ra-
Lvindons saapi, jota seniMen ei huota, ei hän taiwast mirän kaapi,
Christus kunniax turhax senkaldaisen opin kutM, joka tule sielun murhaa, jcmg'
peräs on kuoleman sniHu, Wirs. k. 227: 2. Joka siis tahto pysywänj rauhan
Jumalan kansia, ja tasaisen waelluren ChristillispdesHns, hänen tule

2) Tarkkaasti waarin otta siitä, mitä Jumala sanasans waati ja opctta,
ettei hän niinkuin paljas löysä kuulia, ainoastans sanan julistamisesa hetken
löysästi liikuis, niinkuin moni sanan ilmoittamisin alla näyttä
kohra Mens unhona millinen hän clj, lac. i: 24. Ilman epäilemätä otit A-
posiolit myös tarkkaasti waar'-a lEsuren opettamisesta wenhestä/niinmnös kan-
sa/joka juuri,senpäälle oli itzeus lttnienut lEsuren Meidän pitämiin
sywällä tarkkauden,'kunnioittamisella kuuleman Jumalan sana, että sen ilmoite-
tun sanan woimasia waikutetan totinen Jumalan pelko meidän sydämmehemme,
joka Jumalan pelko opetta halulla kätkemän sana että Jumala m-
mons hengcFä istutais sanan woiman sydämehen hengesä kaswamiseri. Näin
Maria itzensä käytti, kosta Paimenet ilmoitit sen sanoman, kuin he Engeleilda
kuullet olit, niin Marjasta todistetan: Mutta Maria' kärki kaikki nämäc sanat,
turkistelkn Luk. 2: iq. Siis sanan kuuleminen jo'kuulemisen al-
la, näyttä wirwottawan hyödytyren totisesti oppimaisten sydämisä, ja taita
mpönpttä kaikki ihmisen halullisen totisen ja ppsywäisen hmvyden perään, jo»"
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kaikki säädyttömät pyynnöt ja lihalliset haluitten kiusawdiset rMtelemiftt, sei-
sahtawat, )a ihminen saa moinen lakata olemasta ehdollinen synnin uloshar>,
joittaja; sillä sanan kätkemisen kautta, wastanotta si;ndinen lEsuxen, ja silloin
saa woiman Jumalan lapsexi rulla, jotka uffowat hänen nimenta päälle Jot-
ka ei merestä, eikä lihan tahdosta, ei nueben tahdosta, mmm Inniala-
sta fyndyner owae, loh. l: 12, 13. Sana on juuri se, joka sen harttaat wa-
stanottajat wastauudesti synnyttä, jonga AzMoli Jacob todista Episiolans l:

Petann, sanowat muutamat Oppinet, myös ylösheränen tämän paiwätse-
P Vapahtajan wen he-saarnasta.

O! jos koko mailina kuitengin tiedäis otta waarin hengelli-
Wä waikuttamisefla, min lEsus pian sais näyttä hänen Prophetallifella wt-

mllans meille tunnon Jumalan pyhittämästä ja uudistamasta tahdosta ja neu-
wosta nreidän autuudestamme, niin mailma pian löydäis takaisen tien elämään
ja autuutteen.

"3) Tule nhteen ppchwäiscsti tasaisen Christillisytteen, niinkuin yxi taitama
«valmistus, että andamaan Pyhän Hengen ylöso)enda kaikki sieluns moimat
kaikkia ajatunans, puheitans ja töitäus koetteleman; ja wiftalva, kosita ftnam
woiman tundeimsen alusa, pyytämän ulosjuuritta kaikki snnnin totutut tawat,
menot ja käytöxet, mailman uuelisyden kaldaisudct, ja rakkaimmat'helma-syn.
hein suostumiset, niin tahtolumala tebdä ijäiscn rauha-liiton syndisen kansia,
niinkuin Salomo sano: Joka pahan tekonsa rieldä, ei hän menesty n?aan
sm nmmista ja hylka. hä,lelle wpahm lailpms, San. l. 23: 13- Tämä kutzutan
Mexi buwälle käiwamisexi PyHäsä Raanmtusa, niinkuin Propbeta'Jeremias
faiw HERwn Jumalan kässyn jälken ludan ja lerusalemln miehille: Rynda-
kic wastauuvesta, ja älVr kvlwärkö orjanrappnrain sekaan, ler. 4: 3- Hos 10:

13, Wapahtäja, lEsus käffi tämänpäimäisesH Evangelimnisa Sunomn
wcrrons ftwälle ja heirrä apajalle

siis mmun Ebrisilttyni minkauwan toiwokkan rauyallissa Felua M ta-
saista ChriMisyden waeldamifta, kuins syndiä rakastat, _ja et kalkkia, ivounta

uhra Jumalan tunnon, ja takdon seuramiseen. -Scntähden anna Iphan Hen-
Un sanasa berättä sinmas niin suuri pyhillämistn waikutus, ettäs olet aldls
poiskieldämän kaikki synnit, ia woiman wastanotta armon manhurffaut-
lttn, pyhityxcen ja autuuttecn; niin sinä'tosin löydät sen tasmsen elaman tterz
Muutteen.

Toinen Osck.
Sen tasaisin ChriMiMen'simrra hyödyistä. Siinä Jumalan HeMeldcl

tze raketusa Christillisydesä Jumalan, oMlsudetl worma, että se ta.
Usuden Hengesä waeldawa ihminen
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2) Osoita kuuliaisuden mieluisesi: scuraman ja tekemän Jumalan käffM.Kuuliaisus Jumalala wastan osotta ltzensä, niin hpwin Jumalan lupausten oi

nttstamisesa, kosta lumaia niitä täffe wastanottaman, sitte kuin ihminen on li-
skon saanut; sillä se on uffon ensiMinen ja ainainen pää-työ, että omista jz
päällensä somitta armon lupauria. Siitä seura kuuliaisus seuraman Jumalan
säändöjä ja opetuxia, jotka owat hywäin,tapain ja töiden ojennuzet, joisa u-
sio elätä tahto ja löytä hänen elementins ja menestymän ppsywäisydens. Jotauseimmin ja sydämeLisemnun yri ustohon herännyt sielu, on ahkera wastcmotta-
misesa armon lupausten tpgösimomtsia, ja otta omistamisella wastan, mitä lu.
»nala lupauzisans käste, esimerkixi: Tulkac, oztakac llman rahaca ja ilman hi„«
nata wiina ja mesta, Es. Zg: i. Joka jano, se tulkan, ja joka tahto, se otta»
kan elämän weerä lahjaxi, Ilm. t. 22: 17. Sitä enänunin ihminen hengesä
«vahwisiu elämän Jumalan käffpisä hänen töidens ojendcnmseen Jumalan tab-
don jalken. Silloin käpltä elämän tielle waeldawa tasainen Christitty ihensniinkuin Petän Evangelimnisa, joka sanoi lEsurelle: Sinun kästystäs, nunä
heitän ulos wcrkon. Sen Christillisyden tasaisutta nautitzian sydän pitä ole.
leman wedetyn erottelun pois mailman, lihan ja weren kuuliaisudcsta, ja
«la annetun Christuren käMlle, ja totteleman Hengen nuhdetta ja muistutu-
sta, että poiskieldämän kaikkea jumalattomutta ja mailman muotoisutta, yhdc-
sä jokapäiwäisesä kuolemisesa kaikesta omasta rakkaudesta ja tahdosta, ja pysp.
män lEsuxen sanoisa, andaman niiden olla hallitzian ajatustes, puheiites ja
töidens ylitzen. Järki mahta sanoa mitä hän tahto Petarin kan§a: Me olcm-
ma koko yön tpörä tchnet, ja eu mirän saancr; niin tule Chrisiityn yhtä hy-
wm pysymän lEsuren sanoisa kaikilla sielun woimain pyynnöillä, ja tekemän
HERralle lupauren: Minä wannon, ja sen wahwmm pidän, että minäz siimn
wanhurstaudes oikeudet pitä tahdon, Ps. 119: 106. Ia silloin se kuulu: Jo-
ka minua ratasta, se pitä minun sanani, ja minun Ijäni rakasta händä, loh.
24: 2Z- Slllä joka sano: minä tunnen hänen, ja ei pidä hänen käskyjänsä, hän
on u?a!hettelja, ja ei häncsa ole totuus, 1 loh. 2: 4. Mutta tämä on rakkaus
Jumalan rygö, että ms hänen kästynsä pidämme; ja hänen käskynsä ei ole ra»
fiat, 1 loh. 5:3.

Kosta siis sydän ustosa, rakkaudesa ja kuuliaisudesa on taipunut Christu<
z-en togö, niin ei se enä ole joku senkuldainen mahdottomus, mitä Chrisius on

kuin je silloin tuuliin olewan, koffa lihan wastanhaloisuS hallitzi ih»
misesäz waan saavan nähdä, että ne owat kewiämmät, kuin joffus koettelemat-
tomudesa taitin uffoa. ILsus on se, joka wetä sydämen bänen soweljan ikens
alla. ja joka työtä teke sieluja wanhan ihmisen jokapäiwäisesä kuolettamiftsa,
ja sen sian plösherätta aina uudet halut,! pyynnöt ja janomiiet hancn oikeu-
HM perään, ja siinälokapäiwä kaswaman Christuxcn kaldaisutteen: Joka
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M iyensä hänesa hänm pitä niin wne!daman> tmn hangin
4 loh. 2: 6 ja niinmuodon se lasaisuden Hcngcldä johdatetlu Christittp, saa
sen mwan ja mielen kuin-ChristuMakin oli, että hän mahdais elätä hänesä,
niittkmn hänen wastanortanuctin on, Col. 2: 6. Tieten, että ne jotka täällä
muodistamat Cbristnsta wiattomudesa ja pphpbesä, niiden pitä siellä hänen kal«
baiferi tuleman ja ne jotka hänen tanstans kärstwät, ue pirä myös
zmnä hallitzenian/ Rom. 8: 17. 2 Tim. 2: 22.

2) Hyödytps tasaisesta Christillispdestä en woilna ja tahto seurata Christu-
-sia Vapahtajan jälkenseuramincn edesmaalatan meille tänäpäiwäifesä Evange-
liumisa, sekä Opetuslasten kunliaisesa werKonsa ulasheittsmifesä Wapabtajan
tästpn jslken, että mpös heidän esimerkisäns, Foffa he olit merkkous maalle me-
iänet: Hlönannoir kaikki ja seurmsir Idusta.

Joka tahto ChristillMesäns ua,uttta soimamattoman omantunnon, hänen
tule seurata lEsusta opisa, elämäss ja kärsimisesä, niin ei suingan Chrtstillisps
,«le joku piina »penkki, waan rauhallinen wiipMisen aika täsa turhasa elä-
mäsä. Että oiknn opPia sitä, siiheen tarivitan: rakastammen lEslyen oppla,
josta ITsus sano: I?s ee pyfttre minun puhesani, niin te totisesti yuuun Ope-
tuslapseni oletta ttidäll pirä .totuuden ia toruudei» pira tei,
M wapahtaman, loh. 8: ZH, 32, lEsuzen opista uffowainen etzi wahwan
perustuM kaikkia omia spdämen ja muiden eWttäwäisiä ajutuzia wastan, muu-
toin ei hän taida olla tuettu kiusauxen hetkenä, ja wapa wääräin opetusten
Mllein wiettelMista, <Eph. 4: SuuNlla tptpwäifpdellä ne tasaiset Christi-
tpt tutkimat lEsuMN öPM., ja kuulemat ja tundewar hänen >ää,
mns, loh. 10: 4-

Se tasainen Christittp sema lEWa ala aunetulla tahdolla Jumalan tah-doit Ma jälken: nöprpdesä, rakkaudesa, rukouxesa, kiitofesa, ja HERran
kunnian MsauMmisesa. Lähilwnäistä mastan kanSakärsiwäiWesä, sillä siitä
picä kaikkein rundeman teidän unnun Opetuslapsixeni, jos te telkenänne rakka.
i!d.n pidärce, loh. 15-: 35. Se tasaisesti uffowainen sielu seura lEsusta awul,
Midesa; sillä ci yM.n mennyt pcks tMä awutoina. Laupiallisude-sa; sillä lEsus oli kaikkein armahtaja, Mättb. 8: M KanVakärsiwällispdesä;
sila ihmisten wiheljäisps liikutti lEsusta kppnelihin, Luk. 42. loh. 11: zg.
pickämiclijydesä kärsimän toinen toistansa, ja andexi andaman toinen toisillen-sa, jos jollakin on kannetta toista wastan: niinkuin myös Thristus on teille an-
dexi andftnur. Col. Z: 13 pstäwOesä, uöyrpdesä, ia siinä autua-sa tilasa lövräwäc lewon sielullensa, Matth. 11: 29. Itziäns wastan tule hei-däu lEsusta seurata kohtullisudesa, puhtaudesa, ja tptpwäispdesä heidän vsal.

len<
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lenfa; aykerudesa wirasans; murhenpttäwäispdesä sieluns iiäiftffä autuudM,
ja kaikella mahdollifudella sen perään etzimään, hpwällä uston kilwoicuxeU«,
2 Tim. 6'. 12. Muita kappaleita taita se tasmncn Ehristittp potskieldä köpkäi.
scsti; sillä ei näiden katowatsten kappalden nautindo ulotu mihingän>fen kato,
mataman lumnlan tunnon sywpden subtcn, kuin ne itzens kaikkein fyndein o-
sallifudesta eroitetut löytämät, siinä autuslsa jn hiljmlesa Hengen sabbatbin pi.
tämistsa, joista lEsus sano-. 2lnmar owar simiär, fillä. he faowar maan pe-
stiä,, Natth, Z,:. 5, Amem

K Smmmdaina KolminaWden WiwHM
on Lain loppu, jykaiDlle ustowaisille wanhurffaudrxi. Uposiolr e-

destuo näisK sanoisa meidän "kallibimmun Wapahtajamme täyttämisestä Iw>
malan Lain meidäll edestämme, ja että kaiM knw eläwäsä ja oikiasa uflosa
hänen täpdeckspdens wastanottawat ja omistamat, löytämät ja saamat sen Ju-
malan edesH. kelpawan M otollisen wanhurffauden, ja sen kautta «ma
kirouxen ja duomitzewan mallan ja woiman. Sitä mafian tsptäwät uffowaiset
lumalnn armsn ja vstäwpden, ja taitamat autuudenfa toimom sen peruftuM
päälle raketa: Chriftus on Lsin loppu, jokauzeUe ussowaistlle mmchuvsiaudext,
Nom., 10: 4.

MM wirwottawa' kewitps, on phvelle nwilinan wmwaMseffa matkalla
Vaeldamaiselle, että matkan jälken odotin ja ikswöitä hpwä loppua? MM
Vlösp.ltäwä wirwoitus päiwännehello, on päiwän hetken perästä odotettu ehto»
rasten wirwotus? min on Chu-ws meidän autuudemme asiasn. Mikä liewchs
Lain duomion wndewalle ja sen murbesta rMrräwäUe sydämelle, Sam.
O. on., spnVisen perään odcttawninen ILfus. Koffa, me fils Lain duomion tun<
bemisesa, saamme ylöndä. peljäsipnei jn rastautetut sydämen pppnnöt, Vhdm
lunmlatn ja ibmisiä sowttuMazi WapÄHtajan tpgo, niin lue hänen sowittawa<
fa. täyderi-tekennsesäus, sielua kewittamän wirwoituz-en löydämme; Mä M
«n st>windo meidän syndeimme eveftn: ei <un2astcms meidän; waan «nxos kai-
ken inailman edestä,. 1 Ivl), 2: 3. Sillä- oll arino, M runsas luna»
sfus- hänelle, MZ.. 130: ?.

Jumalan pys'ä ja'FrbellM ichtoa Laisa, el taida yDäg tHpitäz^kuiteM
M ett saa me jätta LMa> ellei st malkaan faatta hpödmpstH meidän
me. Mmala» Law piU UmU tuottaman wnmn tunnon meisä, ja pphällä dm<

Mol,
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Jollas niin levottoman saattanen meitä,, eiiä saanmre lotisen surun, kuinga
mahdaismnne lulla pelastetut meidän synneistämme, ja min muodon vitä Lain
aiaiMN meitä pois tykönsä, ja niin kamvan waiwaman meitä, että meidän
täyty etziä Lain täyitäjätä Chrisiusta, joka on Laill loppu. Autuas mi siis se,
joka anda Lain opstta oikian sonnin tunnon; autuambi se, kuin synnin tun-
non chesa anda Evangeliumin herättä uffon / että spdämellisesä halusa kiiruh-
taman itzens lEsuren tygö osaaman häneldä armossisia syndein anderi saamista
ja Lain täyttämistä hänen kauttans, että Dawidin autuuden julistus täytetM
tulis, joka sano: Autuas on, jonga pahar ceor owac andcxi annecm, jonZa
stunir owat. Autuas on se ihminen, jollen HMRra ei soima wääryc,
ta; jonga hmgesä cl wilpiä ole, Ps. M: i. 2. Christuxesa tule Lain duomio
ss„disil!e woicö/i, Matth. 12: 20. siinä, että duomio tunnosa aja moittajan
osallisuttten.

Sitte pyhä Apostoli siitä autuallisimmasta hyödytyistä, kuin Lain loppu
Christus hänen täydellisen kuuliaisudens kautta meille ansainul on,
mnhurffaudesa. lEsus on siis warjo Jumalan uhkawan wihan edesä. IE«
fts on cdeswastaja Isan tykönä taiwasa. lEsus wenscsä sowinnosans,, on
werho ja peite monenkaldnisten ja ainasicn rikosten, beikkoudein ja raadollisu»
vetten ylitzen. lEsus on tien awaja kaikkiin lumalalda annettuin lahjoihin,
niinkuin hän itze saiw: Minä olcn rie, totuus ia elämä: ei kengän tule Isan
tMo, waan nlimln kauttaui, loh. 14: 6. nimittäin: tie hänen opisans, totuus
hänen lupaurisans, ja elämä hänen piinasans; jotka kaikki tulemat woimari
sielulle, koffä Evangeliumi awaja sydämen-hänen päällens, ja lEsus walkene
soroittajaxi Jumalan ja ihmisen wälillä. Pyhän Hengen tygöömistamifen todi.smresa Jumalan lasien oikeudesta, kaikkiin lEsurelda ansaittuin armo-tawa-
roihin, joidenga perustus on lEsuren kuolcmasa. lEfuxen kuolema, weri ja
haawat tulemat silloin uskon autuaxi ja pysywäiseri päämaaliri; kär-
sittl) nälkä ja jano, sielun janon terwenden lahteen; sytytetyn uffon elämän li<kimäiseri elon nesteri ja rawinnoxi, niinkuin lEsus sano: Minä olen elämän
leipä, loh. 6: ZZ. Autuas on se sielu, joka on saanut uston sisällisen taidon
nantita ja päällensä pukea meidän kallisia lEsustamme, hän taita riemullisella
Ohenmoittamisella sanoa: -Hän puetti minun amuuden waatteilla, ja werhottimiinus wanhurstanden hanlella, Es 6i: 10.

Tästä uston wanhurffauttamisesta, on eroiltamatom ja peräten uffon luon-non kansia nhteensopiwainen uloskäpwäinen hedelmä: elämän wanhurffaus, jo-ta uffon saadulla woimalla harjoitetan; sillä niisiä uffon wanhurffautta jano-
waijista, on Jumala puhdistaja iftellcnsä erinomaisen kanscm, ahkeraxi hpwim
tochin, Tit. 2: 14. Sinä hurffas "elämä seiso, pahain töiden hpljämistsä, jahpwaln töiden lekemisesä.

6 2 Evam
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Evangelium,. Matttz. 5: 20-27.

Tuttindo.

WM watthmMudesta seumilvam elämän wanhurstautm
I. RumM Laki Christuxen kaMM elämän wanhurstautra tarköirca ja waati?
11. Rmngk me Christuxew

Edellinen Osa.
Ruinga Lakt Christuxen kautta» elämän wunhurffautta tarkoitta- fa waati?

Me mainitzimme esipuhesa, simdisem tulewam wanhurffaxi ufföm kautta ilmaw
Lain töitä;- mutta mvnikahdat taitzaiU tästH opista käsittch sen syndisen ja
dottawan päätören, että ihminen saa M kuinga ikänans hän tahto, koffa et
töitä, eusingän katzota wanhurffazt tekemisesä; jokaajatuxen luulo soti kokonawsa, Pybä ilnwiteltua sana ja asian luondoa wastoim Pyhä Raamattu sano näilt
tästä asiasta IM> me, jorka, rahdomina Christuren Kutra wanhlustaxi. rulla,,

2: 17. Että senkaltainem fyndinem ajatus on itze autuuden asian luondoa, ma-
fian, sen saamme kuulla täsä tutkinnosa,.

i> Tarkoitta Laki elämän- wanhurffautta. Jumalan oikeuden walwomiseM
ihmisteni omisa. tunnoisa maan päällä. Ei Jumala tarkoittanut Laillansa,
jotain, woittoa itzellensä; Mä hän on itze itzesänsä korkeimmasti autuas,, min-
kuia hän on ollut ijankaitkisudesta. Jumala ei tarwitze meitä, eikä: taida siw
da meidän, pal meluistamme lisäpstä autuudesans; niinkuin ei hän. myös- taida
jotain, kärsiä meidän tottelemattomudeftammtz, hä,-.d.ä wiyamisestammo, ja- hawäi«
semisisiämme; waan saamme Hywän händä niinkuin häwsano: reen lnupmden monelle ruhanelle, jsrka minun kMxni plräwät,
N Mos. 20: 6;, Ol onnea Laista iyndiselle.'.

Mutta ei tämä onnt Laista wle meille, ennen kuin si enssmäinen tarkoitus
Jumalan oikeuden walwomisesta on käsitetty, Nun on: meitä ihmisiä oikein le»
nMwmari saattaminen,, meidän pahan tilamme, suuren metkamme ja määrät-
tömän turmetluremme plitzen, ja, se siitä woimajta kuin Jumala wa-
rvitlnella ensimmäiselle ibmiselle andoi: Jona päiwänä sinä siira kicldyn puu>l
hedelmästä Mr, pirä ssnw, knolenwUa kuoleman. N Mof 2: 17. Jumalan py-
hä oikeus on Lailla, ei ainoastans waatia sitä tekemän ja sitä jättämän, kuin
Laisa kuffettu ja kielw Hnz waan myös minkauwan nuhtella ja uhkauMa wal-wo-
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«MM, sen' ChrissuMa eroitetuu ihmisen tykönä, tunnosa, syVämeA fa mm-
stosa, Dä Jumalan oikeutta kuin hän ihmiselle ensiinmäisesä- luomisesa
nimittäin: woima ja sowbljaisutta, täydellisesti pitämän Jumalan tahdon LaisaZ
ja niinkauwan kuin ei ihminell etzi ja löydä Ehnsturesa Lain täyttämistä, pitä-
Lain ilmoittaman ihmisen sen duomion: Nrsttn olkon, loka ei kaikti<r
Mtä Lain sanoza räyta, etr'r hän niiÄen Mten rcdis: ja kaihki kanta siw)kan,
MM, s M»f. 27:: 26. Joka hetklsisä synnin rikonsa on Laul? oiksns, kmvalla
D kiimalla päätöMä nuhdella ja sanoa: Sinä olcr kuoleman mies, 2 Sam. 12:7.

Jumala on suuresta armosta wiM andanut pyhän Lakinsa wirkans har-
joitta' juuri tarkasti ja walwowai.festi, jvkaitzen ihmisen tykönä,, sen ennättä-
wäilen armon työllä, ettei yritän ihminen siitä- wapaari pääse. Laki pyyt«t
nchlens duomiolla särkeä ihmisen klwi«kdwa sydänVä,. ja MvittH hänen suru-
loinva lobdutustansa, josta Jumala sano:: «Okö nnnun sanani ole niinknin mli>
ftno sa niinkuin wasara, joka rouored mmenda? ler. 23: 2gl Ei sen
jäälle, että syndinen etzeis apua Lain tykönä, sillä ei Laki ole annecw elätoärö
lehmän, Gal. Z: 21. wäan että ihminen etzM Mon wanhnrffautta
ft, ja uston walchurffaubdn wvtmalta harjoitta elänen manhurstaMta.-

- 2) Tarkoitta ja maati Laki elämän' wanhukssaulta Cbristuren wanhurjkalt-
tm kautta, hänen woimallifella herättämiselläni. Lain herätprestä tulemat har-
ivat hyödytyMä osallistxr etkä suurin osa ihmisistä pitämät Lain kslkuttamiset
mkelen kiusaurena epäilyxehen. Muutamat niistä Lailda herätetyistä, pitämät
M luulemat herätyxen käändymiserr, ja rippuwat sentähden paljaisa herätvrrn
liiluturisa,- M koffa ne Lailliset liikuturet loppumat, niin Ke menewät kakarsin
ja nHänVywät wvimattvmuttecn,. eikä kostan tule Cbristuren kautta elämän
mnhurffautteem Toiset andawatLmn herätyxen waikuturel wapaasti ja eM-
mstä ilmoitta tunnon ja näön:, penkatonns ja pahlMans MnVeman,-
joka on se Laillinen MI Lain kaucra synnin w';do tule, Rom.

3: 20',, maan enm osa näistä, ja likimain seurakunnat, (joisa Jumala La?
kmsa kautta saa nlösherättH) asettanut pyyndonsä- päin Lakia, etzimän enckn-
bitä tundoa Lmllifesta nurrhesta, ja synnin tunnosta, kuin Jumalan wiisaus ja
hywys bywäxi lövtä,. ja beille terwelliseen parannuxeen tarwitanf joidenFa
Ven surun ja tustain kautta, bs pyytämät kahletta syndiä, ja harjoitta elä-
män wanlwrffmttta; josta syndy se kamala itze° pyhyys, että koffa ei he Läildcr
löydä sitä ikuwöittß woima,. alkamat omilla luonnollisilla wolmillans, wälttäl
män paha ja harjoittaman' lwwä, ilman Cbristuren wanhurfkauden osallisuderr
woima, joille lEsus- sano:- Ilinan miiulca ec re woi mirän tedda, Job, 15: ss.
Tästä kasma se, ulkonaisen lnuotons suhten, 'vhnrlsealaisten labroklmba, täp«
»äns ajatoinva Lain wihan luondoista kiiwautta, ylpeyttä ja ylönkatMa Cdri,

c. F stuM
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siusta wastan, ja wiha hänen ustowaisians kohtaan, wäandämän heldän uffons
ja menons expttäwäistzi; waan oman laillisudens olkioixi Cyrlstttyn tundon.erki.
xi; joita wastan Apostoli sano: Jos ne, jocka Laista owat, owar perilliset,
nilti nsto on turha, ja lupaus on hukkaan tullut, Rom. 14.

Tainkaldaisesa tilasa pyytämät Lain alaiset waelda elämän wanhurffaude-sa ilman Christusta, ja se soti kokonansa heidän järkensä käsitystä wastan, että
elätä pyhästi Christuren kautta; senlähden he elämät suurella haikkeudella ja
vrjudella, eikä muuta nikoin saa kuin kuwa-chriMispttä, epäluuloja, pyhä
wainoa, panetusta, ja Lain oikiata larkoituz'en hämittämistä ja estämistä, au<
tuulta hakemisesta Christurcn tpköns. Laki tosin ennen esiwanhembain syndi.
hin lcmgemista oli e!ä,näxi, waan npt langemisen jälten o;z st tuoleinaxi, Roni.
7: io. sillä hän waati täpdellisytlä, jota ei npt enä ole. Se joka Laisa apua
ja puhyden woima hake, hän on luulo-pyhä, joka mieli olla soweljas Lain
speilin katzoman, tebdHensä sen jälkcn; mutta saa jäädä ijcuststi sen hcngeA
sen luonnon jälkcn tckemätä, sillä Laki on npt ainoastcms opercajanlme Lhnstu>
xen tygö, että me usion kautta wanhuvstaxi tulisimme, Gal. Z: 24. Laki tosin
ei tiedä sowiniosta ChristuMsa; mutta ei hän anna ihmiselle ennen lepoa, kuin
Christien lotlftsa omistamisesa, jonga omistamisen Evangeliumi apelta uston
kautta, ja anoa woiman elämän wanhurstautteen. Sitä Laki tarkoitta ja waa«
ti hänen waikuttamisellans.

3) Tarkoitta ja waati Laki elämän wanhurffautta, wanburffaz'i tekemisen
zälken. Koffa uffowaiset sielut owat saanet autuan osassisuden lEsu.resta, ja
be niinmuodon nautitzewat alinomaista wanhurffauttamista hänestä, ilman pie-
nindäkän itze päällens luottamista ja töiden ansiota, tämän totuuden jälken:
.He tuleiwar ilman ansi'3tansa wanhurstari, hänen.armostansa, sen lunastuxm
kautta, kuin lOsuxesa Christnxesa. tapahtunut on, jonga Inmala on annon
istuumxi astttanur, ilston kautta hänen rocresäns, Ro>n. 24, 2Z niin he myös
saamat woiman uutteen elämään, josa elämän wanhurffaus itzcns osotta, ettet
enä kostan,'eikä misän asiasa ja tilasa, elämän itzellensä, waan hänelle, joka
heidän edestänsä kuollut ja ylösnosnur on, 2 Cor. g: iZ. Uffon luondo, rak-
kauden hengellinen taipumus, ja kuuliaisuden welwollinen kiitollisus, waatiwat
ja sitomat armoitetuja wanhurffaudesa elämän. me nautitze rurnnin cine-
hestä, ellei se tuota meille sekä ramitzemista että woima. Joka eläwäsä uston
isomisesa naulitze lEsusta, niin ei hän ilman lohdutusta ja uuden woimain li<
sämistä koffan ole. Niinkuin se on Jumalallinen armo kuin lEsusta omistajat
saamat, mm saamat he myös jumalisuden woiman hurffasti elätä, josa elämä-
sä he owat täydellisesti welwolliset waeldaman. SentMden Laki Jumalan wan-
h«rffaudetta spndistH uhka ja ahdista, että hän lEsuz-en ansaitun wanhurstau-

dcn
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omistamisen kautta fällens tulis Lain elämän wanhutffautzefa, Ol-

lä stn woiman anda Christus wanhurstautetuillensa.
Jälkimäinen Osa.

RuinFa me Christuxen kautta elämän wanburstalldcsa waellamme? Koet-
Aenms ofotta, kuinga paljon ihmisistä, ermomattain hengellisestä synnm une-
sta sieluista, kaikisa Pyhän Hengen kolkurcamistsa, Ilm. k, 3: 2(3.

armon monenkaldaisisa wetämisten waikuttamisifa, ahkeroltzewat hywlstä tot-
N ja pyhästä elämästä; joka myös itzesans on Jumalan wakamen tarkotlus,
M niiden täydellisesti hänen armostans osallisexi tullein ja nsutchlam, tule sa-
mlda saadulda arnwlda anda itzians opetta pyhydesta, pahuden tzpllämlstlla,
jl)sta Apostoli sano: Jumalan armo kaikille ihmisille cerwellinen, on ilmestMpr:
joka meidän opecca taiten mmalatromau menon hyljämän ja maalliset hunoe,
jaräja maUmasa fiwiäfti. hmstasti ja jumalisisti elämään Tit< 2: 11, 12. Mut-
ta kosta se tapahtu ilman lEsusta ja ennen lEsuren kärsimisen za ansion osat-
lifudcn omistamista, niin silloin pyyttään elä hurffaasti illnan hurffauttaMM
Siis waati Mi oikia elämän wanhurstaus

1) Etten me ensingän perusta ja noja, sitä wähemmin jää lewäjämän nii-
ien meidän tpkönäuune ja lapabtunein walmistus armo-töiden päälle, ja nnllK
Wdä wanburffafti elä, Mä walmistus armon-työt waikutetan enlmitlen fyn-
mn pahan suututtamisen, ja osallisuden armolle tilan awajanusen tähden; waa;,
midön tule sieluMlls beräjämisesä hengellisestä kuolemastamme ja waltstn«la
meidän syndejsmme, kaikkein ensin ja pikemin pyytämänsä rukotleman ufforl
lEsuren päälle, ja pyytämisen ohesa wuowmnan oMlsta lEsusta, ocklaM
Wistänusesa, me synnin orjuben »vallasta pelastetaan, ja annon hywytteen kn-
liitctHän;.sillä sitä warrcn Jumalan Poika ilmcsM ecrä hau perkele,: tyor sar-
kis, 1 loh. 3:8. Silloin omistamisen kautta tavnbtn hyodytys,,
sekä, että mc pelairecan meidän MihoUisiemme isistä, että myös lulnalara psb-
lämätä paiweleimnen ja wKnlmKmdela datkena mcldan ellna«ranam-
m Luk. 1- 74. 75, Uskon woimalla me si;s elämän tVansM-
staudella wahwistaMnn' Lain, Rom 3: Zl.

- 2) Elämän wannurffaus on, el enä MostM fa duomise-
ldasia wäkiwallaiftldesta, sitä wähcmmm oman woiman K.itMttw; wuan uffsn
Hengen lain sitowmsudesta, jota sen Mlden luonnon halu. tahto, taipumus M
rakkaus harjoitta, sillä- usto waiturra,t-aKa»Ve« kautta, Gal, g:, Tämä w-
skon rakkaus waati wanburstautcltuja eläwästt, suloisesti ja urholltftstt
An ja pyyydeu UM, rakraudetl tshdm, händä lakal,ln ralasta-
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Mstllä hsnen käffyins jona tule: Ia annan Msnnn hennmiteihin; ja reen niin, errä re zVaeUarce minun Mdyisäni, ja pidäcce minun oike«
udem, ia ceerre uuden Mken, 36: 26,. Ei HERran wanhurstauletut eniaseta töitä, hedelmitä ja pphä elämätä uston ja wanhurstan tekemisen eteen ja
plitzen, maan paljota enämmin muistamat lEsuga hänen mmosans ja awusans,
Joka anda heille siunauren ja menestyren elämän lVanhurstautteen, joka on wan-hurstari tekemisen hedelmä, siitä sano Apostoli: Errä ce olerra synnistä wa«
paucetur, ja Jumalan pawoeljaxi tullec, niin reillä on teidän hedelmänne pyh«<
Teen: uuma lopuxi ijantaiVinen elämä, Zlom. <i,: 22.

Se on selkein ia ktrkkain opin todistus, stn woiman tundemisesta ja ulkg.
kullattomasta uffosta, että kosta sielu pysy alinswaistsa manhurstauttamisesa.niin st kohta matkansaatta hurstan elämän, aina pahasta kuolemisen ja armon
hedclmisä kaswamistnz sillä jota enämmin päämaalisa Fbristurcsa ustollu ripu.
taan, sitä suuremmasti Taiwallimn esi-elämä ilmandu, joka on pyhps. Silloin
on teidäil paljo enämbi kmn pharistAsten ja Airjanoppenitteil.
SiUoin on reille wanhurstaude,: aurinZo iotrraiwa, ja aunius hänen siipeins al<
da, Mal. 4: 2. jota wanhurffauden auringota seura murjo, joka on st wälitömätöin pyhä elämä, kuin sisällisestä armon nautinnosta, ulosputM ja kaswattasaman luondoistt hedelmät ulkonaisesti. Ei tarmita wanhurstauttawalda uffol,
da kysyä ja waatia hywiä töitä ja hurstautta,; sillä wanhurstauttamistsa ne jo
aljetan harjoittaMaan. Jota Vaatimattomani pphäK kukin tule, sitä enämminse todista lEsuren osallisudesta. Jota enämmin joku hurstas elämäsä kaswa u<
Dosa lEsufen päälle, sitä enämmin hän oppi salaisetkin pahat mättämän, niin-
kuin soriwaisiK siewa «?astan, 1 Pet. 2: 11. sekä luondonsa,, hedelmänsä, että
miimein loppuns ja palkans suhteen.

Z) Edesautetan ja wahmistetan elämän manhurstaus Christuren kautta sen
-tiffon wanhurstaudeM wanburstautetun tykönä, yhden lakkamattoman ja sei'
sahtamattoman kilwoituzen ohesa ja kautta; kosta wanhnrstauttamisen armosta
osalliset sielut lMvin andawat sydämellsns käydä sen pyhän armon kalleuden,
kuin se korkia ja pyhä Jumala silloin lahjoitta, kosta hän'phden kadonnen ja
zzmhdottoman syndiscn armoihins ja ystäwyteens otta, ettei bän sitä enä annais
wihollisen halwari saatte ja kadotta; ssntähden lEsus Maroitta aiwan spdä»
melnststi niiM armotstwja: pidä se N,in sinulla on, etrei kengän sinun knm<
»mas srraisi, Ilm. k. 3: 11.

Elämän wanhurstaus pysy siis niinkauwan wolmasa ja harjoituxesa, kuin
Assomainen malwömiseAa ja uston tarkkaama waarmpitämistllä kätke kaikki fta.
dut M löpttyt armon edusiuzet mmkuttamasa tokönäns, ettei hän kostan olis,

eläis



Mis ja Mwnis lnonolliftsa tunnellu.rens muodosa Jumalan edesä. waan alati
M MettMä armon warjosa, sitä lEsus tarkoitta sanoisans: Naho minä tu-

len mmkuin waras: ainuae on st joca.walwoo,ja kätkee waattensa, ette! hän a-
lasti käwisi, ja ettei bänen. häpiär?-'nsä uähdäisi, Ilm, 16: 15. Tämän tähden
tulee Ehristityn min nautita sisällisiä woimians iokapäimäifesä pyhichxesä, että

ulkonainen elämäns paistais walteudesta edeja, Matth. 5:16. et<
/z kaikifa puheisa, menoisa, käytöM, tekemisisä ja jättämiM loljiais totinen
Wullisuus ja oikius Imnalan ja ihmisten edesä.

Päätön
Zllkat luiMo, että lniltä tulin lakia ja -prophetaita päastäniaän; en mii,«

Mut päästämään,-.murra täyttämään, Matth. 5'- i?. Wapahtaja lEsus tahto
sanoa; että hän piinans NrsimiseLä, ei ptenindäkän ole lmsta poisottaman ja
tyhjän ttcemän tullut, ehkä hän lain on tullut täyttämän meidän edessämme
Joka'ei siis totisen ja usson järjestpxesä osalliseni tule-lEjilxentäy.
de.n tekemisestä, häneldä on lailla täydellinen oikeus jg spp waatia knikein kä-
styin täyttämisen, muutoin on spndinen lain kirojen ja duomion alla ajasa ja
ijankaikNsesti.

Meidän tule siis lain anda todeP pakotta menemään lain täyttäjän Chri.saaman häneldä wonna hänen pelwosas elämän ja waeldaman, kai„
kisa ajatnnsa, tarkoituxrsa, puheisa ja töisä; Mä ei lEsus ole ainsastans tul-
lut meitä wanburffauttaman, waan myös pphittä,mää:v, ja hänen täydellisen ar-
wlis kiNltla walmistvman itzellens yhd?n kansan, joka Herran laädxsä waelda,
ja pira hänen oiMudensa, ja teki: niiden jälten, Hef. 36: 27. Täsä Herran tah«
im tiellä wasldaisa oikiat Chnstilyt wasia andawar walteudeus watista ihmi»
stm cdß, että he nätistr heidän ryönsä ja kmmioiraisit heidän Isä»O
tuin on raiwasa, Matth. 3: 16. Amen.

7. Sunmndaina Kolminaisuden Wiwästä.
joka wöicraa, annan ,mnä syödä siira salatusta »nannasta. Näin ar>

mollisefti tahtoo lEsus wakuttaat niitä hengellisten sotaan heränneitä
mdisiä, yhdestä wirwottawasta armo palkasta heidän tuskallisen työnsä päälle,
kuin heitä heidän rebellisesä kilwoituxesans kohtaa täällä maan päällä; kossa

wastaan ne huolimattomat sieluns' tilasta ja autuuden etzimiftstä ei saa tu-
ftä hpwää kuin lumalasa lbytpp, ja hänen autuudesans' on wal-

tt mistettlt
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K Sunttuudaim Kolmknassuden PäilvästH.
missetM oMaille uston woittoa. nauttnvisse' sieluissek lEsus kewittäH siis nffosakilwoitteljoita lupaurella siitä henMisesta mannasta: Sen jota wouw<r annan
minä. HoM Mräl falarusta-. »nammfta:,, Ilni, l?..

Suns tottsesa, ja wMttomM Chriss!llisi)Vess eteen tulee yxt alinomainen'
HengMnen, kilMoitus-ja sotcr. Joka ibnusesä löytyy salainen pyyntö' woiton pe<
Jään, ja woiton jälkeen jongunkaltatnen lwwitus saaliista'., Aarni-hauden hak°
LaM tekee pääNpitämäisestr N)M Mttuärens HwrrjM saaliM. Peltoinics
Ruluttaa hikens fa wäkens maan snlaanusesa owtwmisella runsiistC rawinloa!
hänew tpMns,.. niinkuin Patriarkka I-aak,. i' Mos 26:. 42.
tekee, kowimman, la anZarunmaw työn, kalliin metallia kallion pobja-
sia., lunmlan! lapset uhraamat kaikki wommns lövttsärens osallisitden luznaiMarmow ia>pMwydesä;, waan ennen kuin se iöntHäät ftasoat paljm
kilwoitellat rukouxella- jcr auMrudon pyynnöllä uffosa', ennen kuin kilwditUW
päälle scurna. suuri woitw niinkuin' Kananean maimolla, Matth: lz: 28', joD
m he armon perään pyrkiesäns wielä. tiedä, eunen kuin siinä auluusir armon jo-

Mailman ja synuim pahuden wältäK ei tiedä wielä sodvn alla.kuin!'
Za paljon. w sielun waara hän poispvistaa tykMnfä, koffa hän
halwnK Mwoittelee' nutä wnssaan, emen kuin woiton saaveja hawaitzee. miw
M kewittäMn> wapauden Känen sieluns käsitti kirwoiluren hetkeaiä, ja: suvo:
INewäw Alun? päaD lniukmn lindW liebnmiehen paulasta: paula- on? särjetty
Mme alemma: paästctys, Psiil. - Rtnnan Hengen tullsm- mwlia wnsinW
fotia ei Mdä kilwoiteNsans> mikä suloinen rauha ja Jumalan rakkauden M
ucn Wndo laMitctaan sodaw Loptttln Mkä- ijäinen woiton-kunuia jw sanomc»
toin Kekuma> kerran om kohtaama, niitä Mllck Mhsn aikaa uston so.
Kasa rehellisiä,, sen he puolittain- ylmnärläwät niissä wirwoituxista kuin> tMS
wirwviwxen hetkinä heille jaetaan, josta Ke päättämät, saawans nautita ijäism
täyden: autuuden wirran Jumalan tykönä Taiwasa. Jokainen sus mahtaa eW
Jumalan woiwaa kiswvltella', ustom woiton perään, että lEsuren lw
Mlis täytttätsiw hänslle: Ipka. woina«> sen. <u:naw minä- hätä. siitä' salatuD
manaafta;

Hnrwat iHmiDn lÄpsssia antawnt' iNns'walmissaat yenMssisecn sotaan woit.
Suurin osa niistä Kamvoista owat kyllä lailistlw walolta ylitzenwoitetut,

että synnin, paMa on Rom>, 6i 23' Muita Uecn tulemaia- svdasa spn«
tziä wastaan enemmin,koettamat omalla wvimalla- sotia' ja woittaat kuin he etzi<
wät wontoa lEmren kautta.; ja sinkautta tuottajat pahnt soimmvaisot haa<
wat omalle tunnollens, eikä saa, ustvn wo-ton lohdutusta, himmentäin M pl-
mittäin. sm, Minckfen auttajan Msnren, tunMnifeerr, ja niin kayownr rvanhl!»'-
ffaudew aurnmon koiton ohitze, jM « löydä autMtra yänm siipems allss/ M>'

.
<
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7. SllymmdaiM Kolmttmisuden PäiwästH. 5>

4:<Z. TcstZ allunsa saamat Mjallisudet ja monenkaltaifet He eteen otetut soti-
piisen tawat, MI jäille luonnon asottelemisten harioituxille,iotka ei tuo sotialle
tod!,stuz'en sinetillä .wahwisiettua :rauhalli,sta ja riemullista woittoa.

Nston sola luloe ollat rehellisien ja ainainen, jos Jumalan mmon lahjoit»
tamincn pitää oleman .täzHelliuen ja rawitzewainen sitä kuokmatointa M ijäisel-
jä hpmpdellä prinäns tptpwäistä sielua.

EvangeliuM/ Match. 17: 1-5.
Tutkicko.

Hengellisten WHittnjam hantista sit>i salattua mamm.
I. hengellisiä Ivoixcaim.
11. SBarcua ma>l»a jota.woicwjat faawat.

Edellmen Ofa.
hengellisiä zvMaita. lälken spunin lanZemifen >ei jaida ihminen lZytZä

Imnal,a,n armoa ja pstämpjtä ilimn suurta ja ihmisen sielustl tuttmvaa kilwoi-
tusta M Men näki Aposioli olczvan wäUtäMttömän uWn M totisen
ChriMisyden kansa, waxozttain Tinloteusia: Bilwomele hMä nsson kilwoltus,
käsitä ijai-taitkin elämä, jo.hongo sil-ä kutznreu olcr, H Tim. G: 12. Hengellinen
kilwoil.us ja sota Bptpy japahtua kaikista sielun naimisia, jota znpös ruumin
woimat seuraamat, jos muut in toiwotctlama woitto pitää käsitettämään ja so-
ticm puolella oleman. Sen sppn .tähden tilwoitus ja sota tarwitaan kaikista
woilmsta, että sp.ndikin on juurtanut itzens kaikkiin woiznihin. Synnin sMy«
dcn ja kiinteMn tähden, ilmoittaa lEsus kilwoiluren wältämättKmäM, sano-

sutu jäbde niMtoin ,ulos, kuin mkouxella ja paastolla, Matth.
l?: 21. Mutta ei synpi ole ainocMns paha siinä, että se on kiintiä ja ilkiä,
wiawäinen päin kadotusta, haisema Jumalan edesä, ja aine Jumalan wanhur-

losiettawa; maan spnnillä on niin suuri fangttzemamen pimeps sielun
woimia, ettei spndinen näe eikä moi luonnon omaisuMa kilmoitella ja sotia
häntä wastaan; sentähden ivaati asian luonto plönluonollista witsauden taitoa
loimelliseen kilwojtureen ja sottaan, josta Raamattu sanoo: Jos joku kilwoir-
tclcc, niin ei hän kruunata, ellei hän toimellisesti tilrooiccele, 2 Tim. 27 g. On
siis sille ihmiselle wältäuMin jota pitää moittaman spnnin, että hän oppii tun-
temaan, mikä se on jota mafiaan häncn sotiman pitää, ja kuinga hänen soti»wn pitää, niinmuodon on hänelle tarpellinen.

n 2 1) <Mn-
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?. SuMundaina KolminMldm PäitvW.
!) VkZnluonnottinen hengellinen ylöswakiMs PyhKstä Hengeltä. Tämäss,

suuren armo-tpön on lEsus piinans ja kuolemans kautta sille langenselle ja pi.
mitstylle ihmiselle ansäinut, jota Pyhä Hengi hänen opetus wirkans kautta näyt-
tää ihmiselle,, kuinga paba sondi,on, jota wastaan hänen sotia iamwoltel!a!tu,
lce. Tämän walmistus työn autuutteen se ihminen saa hawatta Ma edellä
woiitain Hengen nuhdellus nnraan kantta on plösherätetty synnm ja surotto-
Niuden unesta; jonga hengellisen ylysberäjämisen Apostoli myös edM>
käywän, plöswalistusta,, sanoden: Heräjä sinä, joka makaat ja nouse,kl«liclsta,
min Christus sinua n?alaisee, Eph, s: 14. Armon walaistuxcsa lhmluen wasta
Näkee ja tundee synnin hänen jlllmasa ia mahingollisesa muodosans,
Jaan hänen nstosa sotia tules ja Chrisiuxesa woittamaan. Yloswallstus taptpp
tapahtua Millisen herättämisen kautta omasa tunnosa, hywain tapam lokce ma-
fiaan sotiwaisia pahoja töitä ja hedelmiä, näyttämään; niinmpös nnden lu,
Malalta annettuin tumallisten kappalten pakanallista nautintoa ja spdämen rip,
pumista maallisisa, 1 Ker< ?: 31. 1 Tim. 6: 1?. Evangeliumin walistus an.
taa synnin tunnolle enämmän walon ja ilmoittaa ltze epäuston, nnnkmn nluuw
kaikkeen syndiin, ja sitte osottaa tien lEsuf-sn tygö, jona laittaan sanoa: lu,
mala, joka kasti ivaltcuden paistaa, se paisti tunnon walkmden nni-
dän ftdänufämme Jumalan kirkkaudesta IGsuxm Christien 2

4: 6^

PyhW Raamatusa futzutaan yloslvalistus silmäin awamiseli, ,a pimeyyK
M nvMuteen däändän.istxi, Tek. 26: 18, Tnnnärryxen silmäin
Epl> 1: t- Totuuden tundc!n<iscM/Ebr..io: 26. N>aiksudcxi Herrasa, Eph:
5:8. Tämä ylöswalistus tapahtuu erinomattmn ihmisen ymmärrpxesä ehellä
pyhitystä; sillä kuinka taitaa hän ilman pyhyydey perään pyrkiä, ennen lum
hän laista näkee mikä paha on josta hänen pitä pojes ppMmän? ja kunM
taitaa ihminen bywyyden perään pyrkiä, ennen kuin hän Evangeliumista nä-
kee, mitä hän tarivitzee, ja että häneltä kaikki puuttuu ttman lEsnsta; nun-
myös ettei hän mitään, synnin pahoa woica, mumoin kuin INsuxen tautra,
loh. 15'- 5..

Niinmuodon on lunmlan ftzm heräneltä. omalta tunnolta nautittu, ylos-
walisimen wälikaPpalö ihmlssn ymmärrystä; sillä:. Hcoran käftft owat kirkkaac
ja,ivaliitawad silmär; ja tckewät yLEerraiftr Psall. ic>: Z, K. PphH
Raamattu on se pvopherallmen sana, joka niinkmn kynceilH pimeesä' rvaliftaa,
niuikauwan tuin päiwä rcaitens, komrähri' teidän s^damisänne, 2

W Tämän VlZswaUstUM. yäybtämiseM ja ylltzenwoittamisesta, fas
ihminen uuden tunnon toko autnuden tiestä, Jumalan neuwosta ja mielestä au-
wuteen; josta se. oikia sota ja kilmoitus saa alkunsa, sen muutoin Pimiän ia



7. Slliimmdaltta KolmiMsudm MMstZ. M

veikon ihmisen tpkonä, joka paitzi sanon walistusta ymmärrnMns et tck M3<3-
!,,s eikä tiedä sitä paeta. Opetuslastensa heikouden tähden, otti lEsus,muu-
sat heistä mpötäns kirkastamistans näkemään; Pietarin: häwittäxens sitH

mallista ajatusta, kuin Wapahtajan waltakunta olls tästä mailnmsia,, zsng»
Vietän mähä ennen lEsuren kärsimistä tietä antot, sanoden: Armahda sinnas
lerra ältoön sinulle fe rapahcuko, Matth. 1G 22« Jakobin, otti lElus mpo-
Ms kirkastamisensa wahwistamiseri, händä hänen wsrens Mwdattamistsa ensi,"
mäiseri Christuxen tähden, Teko. 12: 2. Johannein, rohwmstmeri edeswqsta.
öiseen lEsuren lumalutta wastoinseisojain edesä. Tänäpäiwänä saamat wlelck
heikot ihmiset, sanan matosia nähdä spnnin orjuuden kadottawaisuden, ja sK"
mn woimasta saamat he woiman spndia waflan sotia.

2) Omat woittajat saaneet uuden wotman wasiuudestt syndymtsesa otta-
maan woittaat synnin ja hyljätä synnin rakkauden. Hengellisesti kuolleet n tun?
nesondiä eikä taida seuramaifesti sotia sitä wastaan, jota ei hän tunne elkcb
wibaa, että tM on kuolleet syiniist, Eph. 2: g. uudesa spnvylnistsä saa stts lh-
ininen uskon elämän herättämisesä woiman lEsuren nimesä sotia ja wmttaa,
synnin; se wafia taittaan oikein kuHuttaa eläwäzl, joka moittaa kuoleman syyn
luin on sundi, loka eläwäispps uffosa lEsuren päälle käsitetään;Mä hanesa?
m elämä, ja elämä on ihmisten walrms, loh. 1: H> Tästä tulee se
M oikein eläwän usson käsittäneet sielut, si taida Ma ilman harttautta lE-
smn elämän osallisudsn perään; sillä uffon harttauden ohesa ja kansa Mu-
sswainen bawaita synnin kuoleman ja annon eläwchi tuleman Nuxesa; sillch-
Vsus on se, ioka kuoleman otti pois, jaelämän ia ktzöleuzarcomudencarGvan-.
Mmm kautta valkeuteen. 2 Tim. 1: iy- lEsuM Voitolla siis ustowalstt-
wittawat Viholliset, kosta he lEsuxen kiintiäsä wrwasa.,

Aina öwat sodafa maan päällä, ja heidän päiwäns swae niinkuin se-
im päiwär, Job. 7: i. Ei ole Cbristitpllä koffaan suruttomuden aikaa, eM
ibnuscn laissa luonto aina olis malmis mahinFolliseen lepoon nukkumaan 3 kuin-
Ha joku taitaa olka ilman sodata, kassa Viholliset aina hiiftelemät päälle rar-
loilemiseen. Sus tlllee Eftristityn aina'Malmista itzens kilwoitus-plaMe.
Aisyden Wristilpn hänen käänttMisesäns Jumalan tpgo,Maclsn-

!>> pukea fen aina cdesstisowan sodan urhollisuden wihollisia' Vastaan, muutoM
chvlliset taitamat höneH wotttaa wäbchssä kiusauMa. ' Ilman sitä että kääntp-
Alen luonti wnatii että niiukuin ihminen ka äntvmi se sä ewttetaan pois
vihollisen pnlwbluresta ja orjudcsia lEsuren sanan jälkeen, 3uk. 15: 24. M et--
l°> ihminen käänrymisessns ainoastani sen fUurwman ja vvia Mihvlllien perke-
M orjudesta pelasteta ivaan mvös mattmau ja oman- tunuellttrens

ba, sm näiemme, L-uk. 1: M ja mpöstin Whä Mamajw, mmnwos koet-
ta K tels»



se 7, SuMuMaws MmjngMeu Wjwgstä.
tel«n«S osottaa, näipen Mhojlistcn mastuiiHestl nostaman sodan sitä heidän bx.
judestansa päästettyä ihnlistä nastaan, sen näemme Paaroajin sanasta',? jota sa-
noo: Liha hengeä rvastaaN, jg heup.i lihaa rpastagn nämät w,<z-
stan wmm roistansg, niin eccer r,e ree, meitä re tahdotta, Oal. 3: 17. Uffo.
zpaisilla on siis aina sota nuhollisia mastaan täsH eIäMW. Se kuin ei tunne
sotaa, Hän sn jo plitze wpitettu. Jos taas sota ngpttää katkerari,
sitä Jos joka päypä .tahpot warjella silmäs, kolmas ja suus',
niin wältä syupiä, synnin tilaa ja pahaa seuraa, et.te,i.synnin pahuus ja Ml.
man kamaluus pääsis sydchnc.es.

4) Vaawaj ne oikiat sstiat moiton xiemufla. Se kuin lEsuren saanan al,
la uklMisesti sMi, sya kmmjaLisen ja lFhdMscn wojton, perustehan Chch
ilurcn woittocn ylentämisen tjlafa, Mä Msus wDitti synnin, mailman, kuole,
znan, perkelen ja helwetin. elämäsa toiwosa ne o,iki,at kihpoitteliat suti,
wat, että niinkuin Chxistus kerran moitti zpiholliset yhteisesä jyoitosa, niin tuot?
taa hän erinnstisen moiton uskon saloille, ei ,wähinnnäz-t ilori heille kaikesa me.nosans.; Dand sanoo tästä-: ja autuuden aHni on wanhurstasten majoisa;

oitia käsi on kcrorctru.: Herran oj.kia käsi saa xvoicon, Psal 15,5.
Kaikkein muidM Jumalan hpwän töiden edestä tulee Jumalan lasten kiittää,
niin myös woiton edestä, sanoden: Siitetty olkon Mlnajs, joka meille xooMKndaa 2 Kox. Z: 14. ,

Ijäinen kiitos ja kuolematsin kunnia plkon lumMlle ijankMkisesii, HA
nen pelastuz.'es' edestä synnin hexxaupcsta ja mallasta, luin totiset ulkomaiset
nautitzcwat heidän moitog ruhtinasans' lEsuresa, jonga sulasta armosta he o
zvat saaneet uffon syntymisesä tahdon sotia, ja wpimän Mittaat st/nnin jamail,
mair, sillä kaikki mirä on, fe woicraa mailman; ia meldän
«stomme on se zvoino, jofa mailman rvoirri, loh. F: 4. Vi Jumalani lap<
sst ainoastani käsitä woittoa julkisista lihan töW, jotta Gal. Zi 19, 20, 21.

maan he moittawat myös ne sisälljset cli hengelliset synnit, kuin
cwat dl Epäusto, joka ihmisen pitää naitettuna Jumalasta ja Wapahtajan an<
sion halpana Pitää, ja itzc Gcns auttamisen lrZnon ja lain töillä. >2/Weif.
iamat he balUtzewgn penseyden M uress rakkauden kautta joka hänen tnnteiui.
stns' ilmantumisesa ylitzcukäy tcnkM rundeinjstn, Eph. 3: 19. (3' Woittmvat
he ajatusten hajoturct, ja taitaivat olta ne faiDixi «ston kuuliaisuden alia/2
.Kox. .10:3. ja niinmopon kjinittäwät mielensä -ajaturet Jumalan sanan, ja ha<
lajawaj siitä ramintoa ja sen sisällisen ihmisen kaswamisia, Pet 2: l4i
WoittMPat he itzensä koreltelemiset muitten ylitzen ja ajattomat pharisealaisct
Mwaudet;, pitäin itznw' nöyräin kalraisna, Rom. 1.2: 16« Sodasta näitä stn»
Miä wastaan sanoo ApMsli.: Gi meillä ole sora lihaa ja weerca wastaan,

ivaall



?. MMMftM KolMiMisubM G
MM M ruhtnwita' ia' walbvia nastaan/ MailnlM hswvM H'slM> ftsfts B-
,ttän mailman tpallltlwaL, pahsja
Fph. s: 12»-

Niiden hwgelMn syndein sodassa ei lcknoöjät Mä,- sitä wähs-
M woitosta niiden ylchcn, M' korotteseival- kllrt<ngln orkiAfi'ehkä le ei löydä opin 10l dutusta, uuden Tssimnenöm- mannan ofallisubesa.

on kyllä heNgcälftcn syntzeln sota tuttu ~ ehkä m oMt tihnmmat jK
MluämMät ekdittaa hengen hedeln:iM kuin MMM svnM Muttal ussowai-
stcn woitto on kuitenkin wNhwck, minkattwan kuin he pyspwätlEsuMn takkau-'
sesa; sillä Kalkija nis woiranttne,< hänen- joko
Rom. A: 37.

Mlkimämm Ösck..
Salattua MMNa' jssa wvKralM faalvat. Se' joka' MM laltMM MUtitß

sMon rawinon Mannaa, Mnen tulee täydellisesti olla'EoMMliumista,! herännyt
ja' niiltä tMoallisilta Moisilta wmkutuplta lvouettN, ja myös miM
MN kaikcsa CheiMisiMn barjsitufisa. Hnttey janMs'' armon peräin täytW
Myös aina Ma EvangeliumillincN, jos hänen pitää pysymän alali MMoN cklais-
M, johon liINMM HMypS jv rakkaus OuodetMavt- tsittaav. MM pvh'äs<b
MauVesMs' ja Mnans' ja- knolemans rawinnosa, on se oikia uuden Kesta-
uunbin manna' jck suloisuus sielulle, josttr sanoo: Minä-olen se
Pä, jM Taiwaasta' alas tlNi, se tckn Mä leiwäscä sys>, hän elää Gankaiwse>
sti; ja se' leipä' jonya minä annan, on nunuw lchaui> jougw PiM
MN mailman elämän loh. 6: Zl.

CnM tulee M tietä., että kossch lumalck söMMMsesn jakaa' hänMWesa walmistetun armo täwarans' syndisMe, nnn tulee synbisen olla lEsuxew
suloiselta Evnngeliunun kutzmmsen! woimalta lvnlmistetun yhteen MrnstetlMwjW pysywäisttzN alhaiseen nöyrMen lEsuren. kaltstsOdesa, Pyil. 2: F joka eh
koffaw tapahdu' Jumalan wanhmstauden tunnon mnrwmistlla spndisen tykönä,
waan lEsuxen' plönMltisen rakkauden tuntemisella,' joka spyVistlte. labjoitetMN
hänen oman sywäckn tphjydens' ja MÄhdvtwmudens tuntemisen oftesa,. jB B ow
Mkiwnllainen, waan EVangVliumin taiwullifclta hywydeltä wmkutenuzl jck tut-
W niNM armon- hywpyttä janvwaisilta, jonga EwnKliumilliscn novrpdcn Ma-na tunsi ja sano' kiitos wirresäns'': Moimallised on hän Vukistannp jstuin«lta>M
koronr Luk. 1': 62^

. Toiseri saamat ne lEsuren amon mannaa' nautita, joilla löytyy' sydämet
UM rakas janowaisuus MsuM hpwäin töiden. ofMisuden perääln Ihmiste

owat



64 ?. Sunnnndalna Kolminatsudm PäiwZM
vwat luonnssians' talpuneet nojailemaan ja luottamaan omain otnaisuttensa jg
tö,d?nsä päälle, eli ennättäwäisen armon maikuimiin; senttchden paljan lain
jälkeen ylöcheräneet, asettamat suuremman janonsa hedelmiin, ku.in nnoen an,
bajan päälle; ja niin omasta syvstäns jäämät ilman armon rawnidota lEsure-
sa, mennein armon istuimen ohitzen, kanvamaan iMens' kajwoja joisa ei wesippsy, ler. 2: 13.

Mutta Evangeltßmin lmwältä sanomalta rakkauden himoyon ja haluun
heräneet janowat ja asettamat pyyndönsä. pää tarkoituM autuuden lähteen
lEsuren tygö, joka itze kaikesa armonsa työsä on janonut syndisten autuutta,
loh. 19: 23. ja suurem laupiuoesa lahjoittaa niille armoa janowmfiUe rawin-
non, Matth. 5: 6. OlkocM janooja itze mielestas heiko, wäsynyt, waiwattu ja
raadollinen, niin hänellä on lupa ja kutzumus janota lEsu-
sta ensin ja wiimein, ja sanoa weimn halusa seurakunnan kansa: IE ilst' sie-
Inn halaa, sZdän perään palaa, IGsust' odoran, snrust' ratri hiwun; kärsin A-
piän kiwun, händä ksipaisan, IGsumcn! minun sulhaisen! en tahdo mailmas'
»nitän sichtcs nNnän pitää, Wirsi k- 270: 1.

Kolmannes wuodattaa Jumala lEsuxesa ansaitun rakkaudenla hywyydel,
siihen armon mielen ja luonnon jälkeen nöyrytettyyn sieluhun, kosta sils liffa
vn nöyräin sieluin tykönä aukentunut, niinkuin Lydian sydän uffon kautta Hcr«
rnlda awcrtin, Teko. 16: 14. Silloin tapahtuu Jumalan hywpden woiman
«vuodattaminen, ansaituista hymistä töistä, joka niinkum hywin ba<
jawa woide jawäkewä öljy-, hywällä hajaamisellans' haukuttelco sekä ludalat-
set että pakanat tpgöns', ja antaa kaikille nöyrille tuta mikä hänen kuumansa
perimism rikkaus <ön hänen pyhisänsä, ja kuinga sunri hänen nieid.m
kohtamme on, jotka hänen näkemän rvoimans' rraikntranusel: jälkeen ustommc,
Eph. 1: is, 19. Jumalan ja Wapahtajan armon ja rakkauden tundeminen
listosa, tuottaa bunajaa la mannaa makiamman, rawinon sielulle, ja herättää
lvahwistawan hengen todisiuren armosta ja lasien oikeudesta Jumalan tykönä,
jora ei kengän risdä, waan se jo3a sen saa, Ilm. 2: 17. Wahwistaa wnvon
anruudestH yldäkvlläiststb, Rom. iZ: 13. Tuottaa ylitzewuotawan raudan ia
hengen ilon ijankmMststi. Esa, 32: 17. Lahjoittaa Jumalan rakkauden wake'
wyden hywän harjoittamisen ja pahan hyljämisecn.

Neljännes tulee woittajain nautita lEsuren rakkauden hymyttä alatl la
Nman wäljä pitämistä, elämän loppuun astl ja ijankaittisestl,, sillä se «uttnto
tuottaa ijäisesti pysymän elämän, niinkuin lEsus sanoo: Se kuin rästä lenva»
stä syö, M elää ijankaikkisesti, loh. 6: Zl. lEsuxen kuoleman sowmnosa
Zumal«n rakkaus perustettu ja lahjoitetaan Hiille, ustosg sen perään Mooiville



«uluas osa siitä, köyhän synbisen wanhurstari joka kiimttHH uffo-
waiset niin Jumalan korttaan ja pyhään rakkauteen, ettei he enää suutu sii-
hen, niinkuin Israelin lapset mannaan torwesa, halaten iTgpsitin liha-pato-
ja >'2 Mos. 16: Z. Ei he anna itziänsä siitä poispeljättää wanvairen kautta,

Ro,n. 8: 35- eikä pois haukutella nykyisten eli tulewaisten asiain
San. l< 23: i< Spr. 2: 2.

Ab', sentähden te sielut! jotka oletta maistaneet Jumalaa rakkauden sana«
ft, sakramentenllifcsti lEsurcn Ehtollisesa, pitäkät se armo kunniasa ja s>iure«sa arwiosa loppnun asti, eitä te ijäisestl saisitte rawituzi tulla Karitzan häisä
Taiwan waldakunnasa, Amen.

8. Sunmlndmna Kolminmsudeli Päiwästä.
on nimi, ettäs elär, ja oler kuollut, Wapahtaja lEsus, niinkum

kaikkitietäwä Jumala, näki Sardixen seurakunnan opettajan Asiasa, ynnä
koto sen seurakunnan asujain kanZa, langennen pois Jumalan elämästä tunde-
msesta ja Christuxen palamasta rakkaudesta, jonga he kerran Evangeliumin o-
pin woimasta ja matosta käsittäneet olit; mutta nyt ei enää muuta jätillä ollut
heisä kuin paljas puostawillinen tieto, ilman pyhittäwää waikutusta ja bedel-
Mtzemistä sydämmens tahdosa, ja pidit tallella marjon ja muodon endisestä cm<
tuallisesta tilastans toisten seurakunnan miclesä ja muistosa, yhden ulkonaisen
laittamattoman ja kunniallisen elämän kautta. Tämän valjaan nimi.christilllsy.
den kelpamattomuden ja waa<rallisuden tahdoi nyt lEsus heidän silmäinsä ete-
en lasteat, ja beittäät wastauutiseen harttauteen ylösherättä; sanoden: Sinulla
«n mmi, ettäs elär, ja oler Vuollut, Ilm. k. Z: l.

Ei taitat täysin walittaat Aadamin langeemiscsa tapahtuneita wabingoa,
M sunnilla ihmisen sukukunnan ylitzen tulleen hengellisen kuoleman surkiaa ti<
laa, siinä, että se on poiskuolettanut kaiken hengellisen elämän ihmisestä, ja
niin muodon ei ole yhtään palamaa rakkautta Jumalan tygö, ja harttauttabinen sielunsa woimisa Sardiren seurakunda oli joutunut tähän hengelliseen
kuoleman kylmään tilaan, joka hänen entisen uffon elämän barttaudensa täh-
den kannoi elämän seurakunnan nimeä, jolle lEsus sanoi: Sinulla on nimi,
Ms elär, ja alet kuollut.

Hen-
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' Hengellisen kuoleman tila tutaan parhain, koffa me asetamme sen rumml-
listä kuolemaa seurawan muodon, sitä wastan; josta asiasta lawtammin saa-
Daan kuulla Evangeliumin tutkinnofa.

Spy ja alku, josta se hengellinen kuolema tulee nyt wtälä Chriftittpille,
,M beillä on nimi, että he elämät, on 1) Turmclewainen lasten plöskaswat,
tammen, koffa ei lapsille heidän kaswawasa ijäsänsä eteenaseteta Jumalan o«
maissia, tahtoa ja mieldä, niinmpös lasien welwollista käptöstä kaikisa heidän
Luojansa ja Lunastajaansa wastaan. Tähän onfpp wanhenlpain oma hengel.
lisesti kuollut tila ja koettelemattomus Christillispden fisällisestä luonnosta, 2)
Spn ja alku hengelliseen kuolemaan, on niiden joffus spnnin kuolemasta herä.
wäisten määrä käptös elämän etzimisesä. Ei he täydellä todella,anna itzesänst
herattät kokonaista halua lEsuz'en perään, maan piinaamat itziänsä oman moi.
man varandauusella; josta tulee se, että niin Harmat tietämät uston elämästä
ja sillä hallitaan. 3) On kadottawainen kauhistus ja epäluulo uffon elämästä,
ja sen turwaliisefta harttaudesta; josta tulee se, että kaikkinaiset epäillvs-puheen
kuormat pannaan niiden heikko-uffoisten etten, ja senkauttn kuoletetaan hei.
dän plöspyrkimä kilwoitMnsa, joka muutoingin wiela kpllä taistelee epäillM
ivastaan. 4) Tulee hengellinen kuolema hengellisen elämän Mensa sammutte
misen kautta, uudella suruttomudella, ja spndiä jäll bpwäuä suosiolla seurami-
sella ja rakastamisella; josta tulee fillet langenellet itze sangen tpöllääxi enäät
löytät elämää, ja pahendaminen ettei ho uffo enäät mitään, maan tulet
Hengellinen kuollo koko mailman plitzen, eikä ensingän luulla oleman mahdolli-sen elcknäsä pyspwaisnH TästäluoKmHa saamme lawiammin tutkia Evangeliumista.

EvangelKlM, MÄtttz. 7:15-2^
Tutkindo'.

Wm-LHnWM KwWa, mä hHt elää, wnlNs

I. Minyärähben nimi- christiery luules, etß hän etsä.

Edellmm Oft.
Mingätahtzen luulee, ercs hän eM. Sen tletäanla hätien

luulonsa, jokaMllnm muotoa harjolM lumalay palwellusta, MK marjolla,
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8. Sunmmbaina Kolminaisuden Päilvästä. 6f
Mmolla Za paljaalla jmnalisuden muodolla ulkoopäin, niin paljon kuin hän
lueunolliststi mmstaaja wo'; jongatäbden st usein ensinuiisesä ja kaukaisesi»
Mlckatzannusa näyttää, kuin hän olis totinen Chrisiitly, joista Apostoli sa«
~00: «että heillä ou junlälilien ineno nmrra sen woiluan he poiskiel»
bäwäc, 2 Tim. 3: ss. Hän joutuu tähän luuloon.sentähden, ettei hän kostaan'
woi pysyä itze tykönänsä, ja jokapäiwä koetella ajaturiansa, kuinga niiden kans-
sa on laita;,ja ettei he niinmuodon taida oikein koetella itziänsä ja tutkia muo-
tonsa, waan oMat petetyt perustamattomalla luulolla itzestänsä, ja

rauhaa, ja ei rauha oleNan, ler. 6: 14. Ei ole ihme, jos he tietämä-
nsä synnisillä tarloiluz-illa jotakin hywää.harjoittamat, ja luulemat, että heMioät, ja tahtomat jotakin olla, 3 Joy. v. g.

i) Sentähden, että he omat kastetut Christityt, joilla sentähden on oikeus
Jumalan waltakuntaan, ehkä ho ei ensin gän tiedä,, mikä woimä Kasteella on,scn uuden ihmisen osallisudesta Chrisiuren kansia, ja niin ei siltä woimalta hal-
lita, pyhitetä, ja henZesä cläwäri saateta jokapäiwä, woittamaan ja hyljämään
pahaa, ja elämään siinä pysywäsä hywäsä, jonga woiman Kaste tuottaa; sillä
jiinä lahjoitetaan ynnäChnsturen kansia kaikki hänen armo-työnsä ja hengelli-
set eli hengesä pyhittäwät woimat, zosia Apostoli sanoa: Niin monda kuin ce
Chnsmxehön kaftecuc oletta, niin ce oletta Christuxen päällenne pukeneet, Gal.
3! 27. ja Christuxen päällensä pukeminen ei jätä ihmistä synnin ja jumalatto'
den orjaxi, niinkuin nyt nimi-christityt luulemat, ja wetäwät ne korkeimmat
pahudet heikkouden nimen alla; he seuraamat heidän lihallisia himojansa heku-msa, ylpeydesä, ahncudesa, hanreudesa, wihasa, wamofa, Jumalan nimen
turhaan lausumisesa, kirourisa, torisa, lähimmäisen omaisuden wahingoitzemi-sesa., Kaiken tämän ohesa, lohduttaa itzensä sillä, että muita pahempia
löytyy mailm«sa, eli että ne omat paljaat ihmilliset heikkoudet. He tekemät
myös wälisti hpwää syndisellä lamalla ja tarkoiturella, erittäin yhtä synnin ije.
stä weräwäifille heidän tanstans, 2 Tor. 6: 14. Ia sentähden luulemat, etts
he elämät.

3) Luulemat nimi-christilyt, eltä he elämät, kosta he seuraamat heidänluondonsa taipumisia, ajatuMa, luuloisa, puheila ja töisä, ja ei tunne sitä,
M ne omat ebdolliset synnit, jotka eroittawat armosta ja oikiasta uston elä-
mästä. He luulemat, ettei lihallista mieltä ja niitä siitä lihallisudesta uloskäu-
wäisiä monioita ajatuta ja pahoja puheita, taitta muutettat toisenkaltaisiri,
kuin ne omat pahasta plöskaswattamisesia ja tottumisesta tulleet harjoituren
lautta waldiari heidän plitzensä; ainoastansa kuin ei he tee mitään, johon
waslineu Laki taitaa kajotat. Tästä muuttumaitoman tilan hpwäzymisestä, o-
M enin osa ihmisistä, ja wielä suurista oppineista, sisälleytetut, ajatellen ettei
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De taida toisenkaldaistxi tulla; ehkä he ei ole sisällekäyneet autuuden järjessp,
zeen, ja siinä tulleet saamaan mielen ja sydammen muutosta Raamatun jälkeen
josta laitaan lukea Es. 1: 16, 1?. Hes, 18: 31, 32. 36,: 26. loh. 3: 3, 2 Cor"
5:1?. Eph. 4: 23, 24. Näistä sydälnmen muuttmnattomuden edeswastaaista,
M paljaita ulkonaisia melmollifudeita opettmvaisista, käffee Wapahtaja tämän
päiwäisesä Evangeliumisa kawahtamaan itziänsä, sanoden: Kawahrakar reirän.
me wäärista propheraista, jork» teidän työnne lamlnasteu nmatteisii tulewar,
murra jMdn owar he raarelewaistr juder. Lammasten waatteilla tarkoitta lE-sus niiden ulkonaisesti kunniallisten ihanaa kunnia-nimeä ja makioita puheita,
joilla he roisia petcäwär, Rom. 16: 18, 2 Pet. 2:, 2, 3. sillä ei he ajattele sy-
dämmefänsa, sen jälkeen kuin he ulkonaisesti näyttämät ulkvkullaisella
Muodolla, josta he itziänsä paljon aykeroitzemat, joka on wihollisen satananwuocoisus, 2 Cor 11: 14. Raatelewaisten sutten kaldaisudella> ymmärtä lE-sus ulko kulomäin wiekkautta, jotka takanpäin wainolla ja häwäistmi-setla tappaw<it, loh. 10: IQ> 38. Teko k. 2n: 3». jota menetystä suruttomat ja
mMiset edefänfa pitämät, ja luulemat itzensä yhtä, hpwin elämän hcngesä.

3) Luulemat nimi-chrisiitpt, että he elämät, koffa he suussa tunnusiawat
nffon. O! kuinga paljon ihmiset kukin puoleftans pyytämät tehdä työtä'ulko-
naisen puoftawin tiedon päälle Jumalasta ja jumalisista asioista, että he kau<
neilla puheilla taidaisit näyttää ihania tunnustusta, niinkuin suuret pyhät, tai.
man opista. Jumalan tahdosta, sowinnon armosta. Jumalan pelwosta, synni-
siä, muiden ihmisten pahudesta, erindmattain niiden joita he wainewat, owat
walittawanans phteisen jumalattomuden ylikäden ottamisesta; ja toisialda Ju-malan suuresta rakkaudesta, niinkuin he io olisit nautttziat siitä, ehkä he ei pie-
Nintäkön ole strä tundeneet fydämmesanO, ler. 22: 2<

Toista ulkokullatulta taitamat pube-christitnt luulottaut ihmettesemään hei-dän suurta Chriftillifyttänsä,, ja hengellisiä lahjojansa, Ma he sytyttäwät kiil-
do-pyhpttä ja hengetöintä hengeckfyttä, hengeitomäin tykönä, ja niin rakendn-
wat yhtä Kl)ristillispttä, Milla on jumalinen meno olemanansa, ollen aina op-
piwaiser,, ja ei tvstaan totuuden tundoon rulervaisec,, Tim. 3: 7. Senkaltai-
sta lahkokuntaa on paljon mailmasa. Heidän suu-chriftillisvdenM tundomerkki
on wihan, syttyminen niitä wastaan, kuin heidän Ehristillisydens paljastamat,
ja ei omista heidän muuttumatointa tilaansa oikiap; sillä pxi walaiftu Christit-ty näkee ja tietää, etwi humalan walrakUUtU' ole puhefa, waa«l woimala, i Con
4: 2N, Suun tunnustajat opettelemat puhumaan hvwistä saannoista, kirjoista,
M eläNäin Christittpin koetelluista puheista; ja ntirfomat ne oikiat hengelliset
Napat ja osotteljai puhumaan toisten peräsä, eikä, tunne piemntäkän hedelmä-zH ssiM josta he pNhuwat,-M että. hs elämät.-

.
4) Luu-
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8- Sunnundaina Kolmiuaisuden PätwM. ch^
Luulemat nimt-christityl, että he elämät, kosta he harjoittamat pM sy-

dämen jakamisen Christissisyttä. Antamat Jumalan Hengen jostus ja ntifä suu-
limmasa rikossa itzensä katuman pahoja tekojansa opetetta, joitzenW tilasa,
niinkuin phdesä parannufen alku-työsä, löytyy jotakin oikiaa alkua ksäntpmi-
ften» esimerkixi: He tunnustamat- mitä he omat ehdossa määrin tehnet lähilmnäi-
fiä Warkaudella, wahingoittamisella, salaamisella, ja turmellun kalun
mMnisella> ja niin edespäin; näitä. wääryM he pyytämät somittaa, antexi a,
M paha» työtänsä ja maxaat mahingot> usein monenkertaisesti niinfuin 3a>
chcus, Luk. 19: 8. ja luulemat siinä seisoman koko autuuden; mutta toisialda
n etzi uston Kerätystä Evangeliumista, joka pyhitäls fydämmen sisällisesti Juma-
laa ja lEsusta rakastamaan ja hänen tahtoansa mieluisesti seuramaan, maan
jättämät koko tilansa yhteen stkoituxeen hengellisistä ja maallisista, eikä koffaan
liedä kummanga he omat walinneet, eikä kostaan tule oikian totuuden woimaa
ja pyhitystä tundemaan: Heillä on jnmalmm meno olewanans, waan fen woi-
nmn he kieldawäc pois, 2 Tim 3: F,

TäM emmitten tulee kahden puolin onduminen, nyt uffon ulkokullatutta
jc, pitämän yhtä mieldä heidän kanstans; npt taas synnin haukuturesta seura-
man mailman mieldä, tawoja, ylpeyttä, kiukkua ju ystawyrrH, 2 Cor. 6: 13,
16, 1?. lak. 4: 4- Tämän kutzu lEsus phariseusten ja Herodexen hapacuxexi,
Mark. 3: iF Senkaltainen oli HerodeLen Jumalan palwelus, että kosta härr
eli Pakanain stasa, min bän uhrais epäumalain altarilla; mutta ludasaistea
feasa asetti hän itzensä beidän jälkensä. Niin teit myös Phariseuret. Että a-
fcttaa itzens jumaliser jumalisten kansia, ja jumalattomani jumalattomain kans.
sc>, on pxi suurin wlekkaus, niinkuin Smron Magus, joka antoi itzensä kastaa
ainoastans siinä tarkoituxesa', eltä Petari olis hauelle myynyt Pyhän Hengen

päässe että hän olis saanut rahaa sen kauna, Teko. k. 3: lz, 14 iZ>
Itämät kalwen puolin ondujat luulemat käytörensä oleman yhden rauhan pirä,
loisin kaittcm kansia., Rom. 12: 18 Sltä wästaan totuuden tunnustamisen ja
nuhtelemisen pahutta, yhtenä riita, menona, ja .niin korottamat itzens totuuden
seumjam pkitzen, ja tahtomat pitää sitä nimee, että he elämät, ja omat kutten-
gin kuolleet. longa tähdenMMeidän tulee etzia todistustaa siitä, että he omat
luolleet, ja tutkimme siis;

Totsesa Osasa.
Että hän on rteimiM kttollm. Se kuolema, josa mmi-christitpt makaa-

vat, on niin ilmeinen ja silmillä nähtöwä, että jolla wäh/mgin on tietoo lu-
wlan sanasta, ei taida päättät beiftä, että. he eläwät, maan taitamat jokainen
KAäM nähdä, että. he owar kMliecr ftnnG D Eph. l.
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?d s. Sunnundaina Kolminaisuden Päiwästä;
l) Owat he kuolleet heidän pimitetyn vmmärryxen suhteen, koska he ei nun

paljon ymmärrä ja sydämellensä laffe Jumalan pphpttä, wanhurffautta ja tu-
lewaista duomiota, että he edes orjallisesta pelwosta poisjättäisit ne julkiset li<
ban työt, joista Apostoli suuren joukon ylösluettelee, ja jättää sen päätöin:
Eccä jocka niirä tekewäc, ei p'dä lu/nalan waltakunraa pernnän, Gal. 5: 21.
Ia että niiden julki-syndein kautta on Kasien liitto rikottu ja armo kadotettu,
ja niin he Jumalan, pstäwpdestä voiseroitetut ja kadoturen alaiset. Että he
wetäwst ja luulemat julki.spnnit heitkMdep, se on perkeleen »viettelys hänen
kansansa piinan siaan, josa wasta syndi tulee spnmz-i, monelle fttka ci ajäasa
ole antaineet synnin tuntoa ilmandua heisänsä. Että kastetut Christityt owat,
niinkauwas hengellisesti tulleet kuolleen, ettei he enää pienintäkin hengellisen
elämän liikuntoa tunne tykönänsä, että wähängin tietämän, mikä Jumala ja
mikä spndi on, sen näyttää koettelemus monesta. Dawid sanoo heistä: iäi he 0.
le misaän kuoleman hädäsä, Ps. 73'- 4. Että julki, syudiset owat kuolleet, sm
näyttää Pyhä Raamattu, esimerkki: Hekumallisista sanoo Apostoli Pyhä Paa,
wali: Joka hetumasa elää, st on eläwäldä kuollur, 1 Tim. 5: 6. Kuinga ah-
neuden sundimystäns tuo monda wahingollistä paulaa ja kiusausta, niin myös
wiimein kadoturcn, sen myös sama Apostoli tietä antaa, 1 Tim. 6: 9. Sa,
malla muotoo on heidän tilansa kuollut muitten julki.spndein kautta. Heidän
tahtonsa on myös lihallinen ja taipunut päin spndein, joka luottaa hengellisen
kuoleman ihmisen ylitzen; sillä lihan halu on kuolema, Rom. 8: 6. Rakkaus
syndun sastta tahdon harjoituxelle turmellun tawan tekemään kuolemalle hcdel,
wää, Nom, 6: 16: Lihallinen, eläniä synnin mielesa ja tahdon taipumurisa,
kuolettaa sielun elämän,, ehkä ei joku julki-syndein ulöspuhkeiskan; sillä M
te lihcn jälteen eläne, niin teidän picä kuoleman, Rom. 8: 13.' Ihminen on
lumalalda asetettu tähän elämään, .että kandaman wanhurffauden hedelmiä,
joila seuraa ijäinen elämä taiwaasa. Joka ei siis kanna uston ja armon he<
wlmiä, se kantaa pahoja synnin hedelmiä, joita seuraa ijäinen kuolema. lEsussanoo Erangeliumisa: puu ei cmda pahoja hedelmiä kaswaa, eikä mädä-
nyt puu hywiä hedelmiä kaftvaa. Jokainen puu, kuin ei kastoa hywiä hedel,
mää, hakataan pois jarnleen heiremän.

2) On mnu''chM:tty kuollut, sisällisen tilansa laadusa, joka kokonans Ha 9
litaan hengellisillä wihollisilta, joiden aikomus e: muu ole kuin kuoleman tuot-
tamus ihmisen ylitzen. Se ihminen, joka jollain taivalla tilasa ja
ilman wastauudesn syntymistä toiwoo auluari tulemanansa, ja luottaa johon-
guun luonnolliseen ontaisutcen, ja niiden tähden luulee elämänsä hetkellisesti;
tsimerkin: Jos hän luonnollisesti on taipunut kunnian pyyntöön, eli jos hä<
nellä muutoin luonnosta on- armeljas luonto, niin taitaa hän tehdä tarwitze-'

eli muutyin ulkonaiscsg phteiftsä elämäsä menettäät itzensä rahal,



lisesti ja kunniallisesti kaikkein kansia, ja siinä taitaa sanoa nuoru-
kaisen kansia: Mira mmulca rviela puurtuu? Matth. 19: 20. hän on sisällisefK
tilasansa se kaikkein wihcljäisin, jolle Wapahtajan sana Laodicean seurakunnal-
le toderi tulee, joka sanoo: Ettäs svnor: minä olen rikas, minä olen rikastu-
„ur, jä en minä mitään carrviye; ja et tiedä, ertäs wiheljäinen ja raadollinel»
olet, köyhä, sotia, ja «lastoin, Ilm. k. 3: 17. Nämät ihmlsöt owat suruttomu»
Vcsans kaz-ikertaisesti kuolleet; osittain heidän tundemattomudensa tähden sisälli-
M raadollisuutt.ms; osittain heidän tietämättömydens tähden, että etziä to->>
tista tilansa parandamista armosa muutetuki, spunin orjudesta wapaaxi sa wal-
lallet pääsietyri, maallisesta mielestä ja pyynnöistä, taiwaallisin, ja lihallisista
himoista, hengellisesti janowaisuteen. Heidän spndiset ajaturensa, llhalltset
pppndönsä, pahat puhensa, ja kelwottomasta alusta tehdyt työnsä, hän-luule?
Mki oikein oleman- Heistä Dawid puhuu Psal. 10: 6,7, 8,3,

3) On nimi-christitty kuollut, ehkä hän Mää elämän sanaa suusans. Mek«,
täli aikanamme Christikunnasa on pakanallisus niin kauwas tullut, että fe pide-
tään suurena häpiänä, jotakin puhua Jumalasta ja hänen tahdostansa kansia-
kaymisisä, erinonmttain säädyllisten ihmisten seasa; maan muut maalliset, tur-
hat ja spndiset pubect omat heidän snusansa, ja owat niin kuolleet, ettei he
pelkää tilintekoa kaikista turhista ja tarpeettomista puheistans, Matth. 12: 36.
Mutta paitzi näitä mailman isoisia, jotka ei Jumalan sanaa kunllakkan moi,
mnomattain jos nnbdellus-sanaa heille ilmoitetaan heidän pahain töidensä ja
wenonfa ylitzem; niin löutpy suuri osa ihmisistä, kuin luonnollisen muistonsa
jälkeen puhumat Jumalasta, heille mahtaa s> olla sumeri että jotaktn
hpwää ja armon järjestynen kansia yhteensopiwaisia edestuoda, koska si he mi-
tään onlasta koettelemisesta, ja Pyhän Kenqen uudistamasta armosta puhu; maan
ainoastansa mitä järjen muistoon on kätketty Syy tähän puostamin, puhescen
en Jumalan sanan woiman ia mnuttuwaisuben puutst, ettn sen hengellifpys
ole wielä tullut sydämeen. Hedelmä senkaidaisesta puostawin puheesta on myös
Pysumätöm. Koettelemus on nmdan'silmillämme nähtäwä, että ne kuin llman
Cbufluxen hengeä puhumat, ei saa muuta mkoin kuin yhden pian loppumart
lvarjo-christillistden, ilman olennollista pvhittämää Voimaa ja hengellistH elämää.
Nimmuodon kuolettamat sisällisen Pybän kuuliaisuden toisten sieluista;
fentähden ottakaa! waack puheistanne, siitä waroitta Apostoli: Jo? pw puhuu,
Wn puhukaan niinkuin Jumalan sanoja, 1 Pel 4: li,

Muutoin se omasa nimesK, ja mielesä. pubuwa:sus on pahon saa-
nut mallan meidän aikanalnme, että muilta opituista pukeista näyttämään itzens
Christitpn jongnn oudon cdM, koffa he muutoin koto.menc-ma suhteen tutaai,

wrha-mksten kaltaisin, kaikesa tyhluäsä mpurailudesa, wihasa ja mainosa
i

'

, wacl»
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waeltawan. Owat outoin Christityt, ja Papukajan kantza peräspuhujat, ilma»
totista koettelemista. Hänen pharisealainen puhe» tautinsa nähdan ChristillGdcn
hengen sammuttairi niildä kuin ymmärtäwät, että paljon puhuwaisec sanowar
pahon sicä kuin ei sswi aficnni, niucca wiisac punnHewar sanansa kulda waalla,
Spr. 21: 27. Tieten että ryvmäin chdän on suusa; umcra «vusastm sun on h,
dälneja, Syr. 21: 28. -

4) On nimi-christitty kuollut, woimattomudesansa, taltamaan pitäät yhden,
kaltaisuden kalkisa tiloisa. Se kuin ei kohta Christillispden alusa tahdo näyt.
tät kenen palwelja hän on, waan häpee Christuzennimee ja hänen totuuttan-sa, hänen ujkonsa ja sisällinen rauhansa on kyitä onduwa ja epätasainen, eikä
taida koskaan yhteen wahwistettuun armo-tilaan lullat. Joka Pabentuu Chri<
sichen rististä, älköön ihmetelkö hänen Christillispdensä ja sitä
soimawaa omantunnon kuoleman sanomaa, kuin hänesä soimaa ja waiwaa hän-
tä pelwolla ja epäilpxellä, sillä se on hedelmä osattonmdesta lumalasa ja tun-
tomerkki hallitzewasta ihmisten pelwosta, josa ei Jumalan tunto taida tulla elä-
wäri, waan täytpy kitua, yhden tykönä wähemmän, toisen-tykönä enämMn
jaan, M wiimein nääntyy woimattomuden kautta kuolemaan.

Päätös.
O! jostas kylniä taikka olisic! Ilm. k. 3: Olit lEsuren wsi

roitus Laoduean seurakunnan engelille, joka ei ollut peräten sammuntunut Va-
pahtajan rakkaudesta, eikä myös totuudesa ja palawudesa häntä palwellut.
Kaikkia Ehristillisyden muotoon ja marjoon seisahtawia talttaan wielä tänäpäi-
wänä tämä muistutus sanottat. O! jos te turhan muodon hyljäisitte, ja etzi-
sitte Hengeä ja woimaa teidän Lhristillisyteenne, palwelemaan HERraa H<enge<
sä ja totuudesal -

Ne totisesti synnin unesta h-eräneet, senjälkeen käändymisen armosta oftsli-
seri tullsseet, ottakat waari, ettei teidän jo armosa ja uffosa löpttp ustonne elä»
mä, saisi synnin petojen kautta, wastauudesti muuttua paljaan nimen ja mar-
jon luottamiseen, waan että armon kautta kätkisitte elämänne uston palawude-
sa loppuun, asti. Siihen auta meitä Laupias HERra Jumala lEsuM täh<
denl Aamen. .

p. OM
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Mz/lnä m«n)on silmä minuldani ostamaan kuldaa tulella seliccttpa, ettäs' vi<

v' kastumc; ja walkiac rvaarteer. joillas sinus vukisir, ettet sinun alastomu-»
dcs häpy näriisi; ja woirele silmus silmäin -woireella, ettäs näkisit. Se arme<
lilusudesia tcytci-ty lEsus, tahdot yhteen wtlpittZmpteen ahkerudesa plösherät«
Mt; sitä hitauteen langenneita Laodicean seurakunnan opetajäa, että etzimään
elämän uffon herättämistä, totisessa parannuxessa, niiden autuuteen asetettuin
Valikappalten kautta, ja sitts uskolla omistamaan ja päällensä pukemaan hänen
wanhurffaMtansa; ja että tähän soweljaati tulla, käffee lEsns häntä etzimään
walaistmista/ näkemään sieluna hengellistä alastomutta ja wiheljäisuttä, että
häu tulis tietämään ja tuntemaan, että juuri hänen alastomudes' on sy siilienettä hän larwitzee lEsu.ren Wanhurstauden ja ne taiwaalliset rikkaudet: Minä
«icuwon sinua «innultani ostalnaall kuldaa tulella eträs rikastuisit, ja
lvalkiac waatteer, joillas sinus pukistc, eccei sinun alastsnmdes häpp ja
woirele silmäs silmän woireella, crcäs nätisir, Ilm. 3: 18.

Laodicean seurakunnan Engeli eli opettaja, oli joutunut siiben yhteisesti mail-masa hallitzewaan epäuffon penseyteen, joko siitä, että hän paljaalla luonnolli-
sella tiedon lahjalla takdoi kalkki wirkansa työt toimittaa, ja luuli sillä par-
hain Jumalan kunniaa ja sielujen autuutta taitmvans edesauttaa! seurakunna-sa; eli, jos tämä Laodicean seurakunnan opettaja oli ennen ollut uffosa osalli-
nen Jumalan rakkauden tunnosta, niinkuin Epbesoon seurakunnan opettajakin,
jonga harttauden lEsus kutzuu cnsimäisixi rakkaudexi, Ilm. k, 2: 4. mutta kui-
tengin kaiken ulkonaisen ustollisudens ohesa, ei pyspnyt uffonsa sisällisesä pala-
wudesa, niinkuin uston myötä seurawasa omaisudesa; «vaan oli jollan ajaalla
ja josain tilaisudesa erkaandunut siitä yrinkcrtaisesta uffon katzannosta uffon
Majan IHsuxen päälle, Ebr. 12: 2. eikä sydämmcn kiinteydellä Pysynyt hänesä,
joka on elämän wiinapuu; ja sitä wastaan ruwenut antamaan, sen wanhan 0-
wem hurstauden jällens sia saada, katzclemaan luonnollisia lahjojans. eli niitäennen olleita armon omaisurla lukemaan töirensä, joisa hän itzens hu-witti, niinkuin niisä jotka ei enäät pidäis wähentymän, ehkä hän ei niitä uu-
distannut jvkapäiwäisesä parannuresa, luullein itzens rikkaaxi, unbottain oman
heikoudens tunnon; jonga Wapahtaja häntä nukella muistutti: Erräs sanoc:
minä olen rikas, minä olen rikastunut, ja en minä mitään rarwitze, ja et tie-
dä erräs wil?cljäine'u jaraadollinen o!ec, köyhä, sokia ja alastoin, Ilm. k, Z: 17.EeMhden löysi lEsus tarpeelliseni waroittaa tätä opetajaa, sanoden: Minsymwon sinua minulta ostamaaipkuldaa tulella lc.

Ne, yhteisesti HUauteen kiusaawaiftt syyt ChriMispdesä, owat tarjona
uiili,



niille kerran parannurella kastens liiton uudistamille' ja omat:-seisabtamisetelämiststä ja tvaelramisesta hcngesiv, Gal. 5: 23. joka tulee wäfymättömästä sun«in turmelluin myötä senraamlsesta, Eln. 12: l. Kosta synnin myötä seuraa,wa hitaus saa mallita sielun woimaen ylitzen, ja waimuttaat sisällisen ibnrs»»woimia kuolemaan koffa welwollinen sota «vihollisia mnstaaa laiminniin laittaan ustv kadottaat la silloin ynnä soweljaisuus kaikkiin hymun tm.hiin, ja seurawaisesti taitaa syndmen lällens' tulla woimattomuteen juoremaanOna kilmoituxesa kuin eleen pantu on; sen syyn tähden pyytämät hengelliset
wcholluel wäjymätä wastuudesti sytyltäät synnin himoja, saadmens suostnmi.sclla seisahtamaan niihin, jdtka himot siere synnymnväc synnin/ ja kosta svMon spndynyc, niin se synnMää kucl?n?an, lak. 1: 14. Siitä seuraa sen Evan.geuumllllsen wapaudon määrin käytös, johon armoitetut sielut kiusataan, M.Usella rohkeudella yi-tzenkäymään autuuden tien - rajain ja pyhäin ojennusteli.Ma wlsusti marjeldaman ja kätkettämän pitää. "

Sontähden tulee tcrkaastt waarin ottaat lEftlren pubeista, joka tänäkinPiuwänä Vielä rvaroltuzen, neuwolla Chrisiitpitä Chrisiikunnasa tygö puhuttelee:
rinna ncuwon sinua minuldani osta»nan kuldaa tulella selicerrya/ettäs rikastui-sir; ja walkmr waattecr, joillas sinus pukisir 2c. että Christityt oppisit mälttä.wsän sitä ama tarjona okewaa hengellistä sielun waara ja ijäistä wahiugoa.Tästä, asiasta pldemmäldä ErangelluNin tutkinnosa.

Evangelmm, Luk. 16: i -^,

Tutkindv.,

UMwaisten ja wKllhmstwi tehdyin sicwtt Wnsimtta walt-tamään henZelllsta ja ijälsta waama.
MM st hengellinm ja ijäinen waara on, jora ustowaistr jawM

H. wiisamta, jolla se hengellinen ja Uinen waara W«lkecään.
Edetlmen Osa.

"'' «stowMr ja wanhurst.ixi
l) Waara, jota uffowMen M wanhurMxi lehdpin wälttaät tulee, cn li.hMnm mnlttomus spnmK,, °n Jumalan pttwon Ms wlewttwminm spdäm-

mestä
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mestä ia omasin tunnosta, ja toisialta itzensä jättäminen AadamW perittyin
luonnolleen htmoltren mallan hallibemiscen< kaikisa sielun woimisa ja ruumiinjafenljä, haMtzemtscn kautla, ihminen hengellisesti kuolee pois
Jumalan ela:västa tunnosta, etkä oilialla tawatta tatda eikä tabdo koetella mi.tään, )os se on ypwa ell paha kuin sisällisesti eli ulkonaisesti edeskäy ja tapah.
tim hänen ajaturl-ans', pyynnstsaus', puheisans ja töisänsä; David sanov yh.
dcsta juruttomaka näm: Inmataroin on korja ja wchamen, ettei hän ketään tot-tele; el yan humalaa olervaiigan luule Psal io: 4.

Suruttomuden hedelmä on, synnin köykäisen arwaminen, ja nMemminMlimgclll.na pltämlnen. Siinä lihalle ja merelle, makiasa suruttomuden une.sa, rohivaliewat.uruttomat itziansä ja toinen toistansa, sanoden: mclUe käomm 5: 12 Nlm,ttÄin kuin Jumalan wakaiset maroituxen uhkau-zet Prophetam )a ujkollisten opettajain kautta sanasa ilmoittamat! Suruttomuson helwettn häpry )a,wlhollisen uniwesi, jolla hän koko maailman juowuttaa jahouraa, wnnmaa ia paadiittaa; ja niille synnistä ylösheraneille paljon seisau.M aikaa tuottaa, za bltauteen waiwultaat pyntää. Suruttomus, halwentaaZumalan tunnon ia pphän tahdon ihmisisä, ja niiden muiston niin poiskulut-taa ja tukahuttaa, että synnin, unesa makaja poisunhottaa' sen kuoleman jäl«teen cdesselsoman ttlmteon, ja Esaun lamalla pois myy armon ja autuudenesikolsuden olteuden, 1 Mos 25: 33. Syrak ppytää suruttomuden unta pois.puhdtstaat, sanoden: Ala ole stlrucoin, jos ssnun ftndis on wielä rannaisemata,)ll tahdot mna sts,r«hden syndiä tehdä. Mä ajattele, Jumala on vlön laupias
«

yan rangalse mmua, minä reen syndiä niin paljo kuin minä laydon, Syr. 5:
<«

" pahaxu ja karta synnin pahaa, eikä halaja armon hy.
./ -I -«

lultt lumalattomus ja suuret synnit maasa ja malta,
lunnasa ihmisten tpkonä. Suruttomus ei pidä ihmisiä lnpsilliscsa kunnioittami.W Jumalaa kohtan, maan saattaa hänen röykiäxi; pahuudesa pimittää ummär.N" !? tahdon spnmu orjuteen, etzimään jotakin huwitusta, iloa jamarautta sitnä, ioka saattaa hengelliseen kuolemaan, lak. 1: 1-. ja pitää hel-
sians' h

esimaun tunnosa, koffn se joskus rupce hcräjämään plös une-

Jos sils katzotaan yhteistä ihmisien elämää meidän sealamme, niin' selkiästi
w

MAlmc, on pahudesa, i loh. 5: 14. ja niin parusa surutto.mude a että he owat mmkuln iuowurisa synnin myrryllisydestä, joista muuta-mat makaamat nun täydesä et Jumalaa, sielua ja ijankaikkisutta 0-Tunnollansa ia sydämisänsä rastammat Jumalan puoleen tuin plyjy.
la / sonans' ttetämättömät elämästä ustosta. Kylmemmät jäätä luma.nn :attaudesa. Kuttengtn Jumalan wtfflmen, ja w aagan päällä köokäisemmät<2

. nöhtäs



nöhtää ja tomua, niin että Davidin näkö tujee: Rnmga anvan turhat
«wat kaikki ihmiset, jotka tmtenF',, niin suruttoinasti ciäwae, Psat. 39: h.
Suruttomudetta ihminen tulee oudoZ Jumalan m itzens' tundemisesa, jolle ai-
kaa ennen tätä olis ollut kohtullinen, että Ncdnkadnätzarin kansa ajcceaat pois
'idmisten seasta, ja eläimen kairaisin sydämcns' kansa, melzän eläiurcn kansa
juosta, Dan. 5:21. Suruttomus saattaa ihmisen köpkäisemmäzn höhändä hen.
gen hedelmistä ja töistä, niinkuin Beltzasar, jolls M tundematoin käsi kirjoitti
tämän todisturen: Mene, mene, tckelc upharsin, se on fiuä oler rvaagalla pA
Juitn», ja aiwan köyt-usixi Dan. 3: 26, 27. On siis se wahingollinw
furuttowus st hengellinen ja yäisesti surlnaawa waara, jota uffowaisten tulee
wälttäät.

On hengellinen fa ijäinen waara omain woimaitomain töiden päälle
luvttamimn orjuden tilasa. Koska lain nuhteet '.välisti tutnan, wacm ei tulla
Evangelilunisa pelastlisia etzimään ja woimaa käsittämään. Ihminen on luon-
tonsa'taipumuzesa niin epäjumalinen kuin furutoingin. Hänen suurin epäju-

ilmaantuu siinä kamalasa itziäns' amtamiftsa ja iMsen autlruden-
fäsiltämisesä paljain kuollein tölden kautta, wastoinRaamatun selkiää ilmoitusta,
Gal. 2:16 3:11. niimnyös harjoittamisella enemin hedelmistä kuin itze uston
käsittämistä lEsusta. Se mpabtuu näin: spndinen tuntee, joffus josain tilad»
fudesa, joko onnettomudesa cli wastoinkäpmisesä, omaisten äkillisesä kuoleman
tapaurela eli kiusaustenwaiwoifa, pbden surettawan ja ahdistaman pelwcn,
Pnnä tuffallisen kpsnwyren ajatuMws, tästä sisälle pidosta: Mixi minä sinustH
ftn kuulen, tee luku haMrus rrirastas? Ia PropKeettaan waroitus sanat: Ruu»
le siis Herrml aända, ler, 38: 20. niin spndinen kohta alkaa jollain lamalla
rukoilemaan, lukemaan ja harjoittamaan jotakin hpwää. Jos senkaltainen pal-
jain töiden harjoittaja asuu vudesä seurakunnasa, josa jumalisuus katzoraan y,
lsn, ja Jumalan tunnosta pahoin puhutaan, ja lauetaan ylpiästi, Psal, 73:
niin hän paljalla järkens woimalla pyytää itzens mallallensa hsneu tustistansa.
Jos hän on siinä seurakunnasa iosa parannuresta ilmoitetaan ja harjoitetaan,
M, wähin puhutan lEsuren awusta ja bvwists t^stä, niin se pelwolta waiwat»
tu ja töillä itziänsä auttaa, pyptäwäinen, opettelee aina malttamaan ja liem-
Mätlömiä hywän kaltaisia seuroja noudattamaan, barjoittain ulkonaisia wanval,
loisia käptöM, joiden perustusta ja hpödytpstä ei hän ta:da koetella, waan M'
M parata hänen pahaa asiatans, jn poiskuluttaa solmun ja oman tun-
non haawan sillä waiwawaisella tuskalla, enämin kuin lEsuren ftaawain pa<
ranwmisella, ntin hän joutuu orjallisten woimatiornutcm ilman ustoa, iosa on
wahdaroin Jumalalle kekoata: Ebr. li: 6,

TM Masa ei ole spndinen jtze kansans lewollmen, eikä talda .oikein apua
eW,
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chiä. eikä myös saa woittoa wihollisten ja crinomattain pahan oman kuntonsa
plitzen, waan koffa hän on parhailla töillä pyytänyt tunnon suuta tukita, sitä
enemin hän saa tuta sen waiwanusta ja raatelemista, epäilyren tähden, joka
händä siinä Ulasawaiwaa, se epäillys aina seuraa waadittmn töiden ja har-
joitusten wäellisyden myötä, ja epäilewäincn mies horjuu kaikisa halien teisänsä,
lak. 1: 8. Hän tahdois tehdä paljon, waan ei lEsuxen armon ja woimat?
kautta', sentähden ei hän woi »nicään rehdä, loh. 15: 5. Hän on tahtowanans
Jumalan mieltä seurata, waan itze työsä ja totuudesa ei hän tahdokkan; sillä ei
hänellä ole Jumalalta mielen muutosta tapahtunut, minkauwan kuin ei hä-
nellä ole uffoa lEsuren päälle. Hän nemvottclee lnonollisella järjelläns; omain
auttamistens rakennuz-ia,wäärän huonen haldian kansa: Mitä nnnä reen, sillä;
Mlun -Herrani orraa pois minulta wiran ja en minä woi
häpeeil minä kerjätä, Syndinen tulee niin suurexi luulo,,pphH.n omtsa
että hän ulkonaisten töiden harjoitusten menestymisestä on ylon ivanhursras ja 5»-
lön wiisas; ja turmelee itzens, Saaru. 7: 17. mpotäkäpmisesä luulee itzens
olewan yhden niistä suurnmuista Jumalan waljtmsta; mutta wastoinkäymisesH
on hän kaikkein surkiannnasti duomwn alainen. Hän tuhlaa ajan ja luonnon
lahjat niiden wäbembäin totuuden käsittämiseen, ja ei uhraa mitään perustus
toluutta rakastamiseen; ja niin estäs edelläkäpwäisen walmistus armon waiku-

uffohon, sekä sulan armon että uffon elämän rakendamiserl
Musansa; sentähden otetaan häneldä wirka pois ja taito ustowniseri tulla,
tttä hän m» aina oppimainen, ja ei Vostan rotuudell tundoon tulewaiinn.
<in taidosta turmeldli, ja kelwotoin usioon, 2 Tim. 3: ?, Niinkauwan kuin
ei häntä EVangellunun kutzumiselta laitta, Evankeliumillisella tawalta, ylitzpu-
hutella kaikkea wanburffautta, armoa ja autuutta lEsuresa etzimään. Hän ra-
kentaa paljasta teko pyhyyttä- josa hsnzlewottomalla sielulla mielii auttaaditziäns
ja muita; mutta mistä ja' mih in, siitä ei hsn itzckkän tiedä. Toiwotettawa olis
eltä Jumala tahdois hengens työllä tyhjäz-i tehdä omat työt, ja annais kaikki
Plmisealaisudet ja teko pyhpdet wäfyä, ja läpttäät tahdon ne
hipiät pphär sinun jeastas orraa pois-, nny eres enäncki rohdi ihiäs korormar
mimn wuoreni tähden, Zeph. Z: il.

3) On benqellinen ja ijäinen maara, kaikkinainen ltzewaltafsuus ja plolli-syys armoitetuilta. Watitettawasti käy niin, että ne synnin welaasta ja duo-
mosta vewstetM, ja hengellisellä rauhalla ja elämättä lahjoitetut usein auta-
wt luonnollisen rophkepden jällens ylösnosta ja sekoittaa itzeas heidän hywin
oljettuin töidinsä. ja rupeemat roil>olliftn yssytyfestä ja itzestäns waarin pitä-
mättsmydestä/ wuowaamaan uffon woimalle seuraamaan kaikkinaisia lnonnollisu-

käytöxisä, puheisa ja töisä; eikä walwo tarkkaastj saaduin armo tawa-
Wen plitzen, niinkum luMlan ppyä yhdistys mmM; waan sekoittaa paljsn

K Z luon-
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luonnollisuutta hengellisiin, erinomattain omaa luonnollisia röykkeyden robkcut.
ta M's'ollisuteen, jona heidän walaistu n ielcns' himmenee hywän ja pahan se-koittamiseen, josta Apostoli sanoo: Minä pelkään, crrä nm luin kärmc wimcli

kawallnfellansa; niin myös reldän taitonne turlneliaan siltä yxikcrtaisude,
sta, kuin on ChriziuLesa, 2 Kor. n: 3.

Christillisyden harjoituZesa, he puhumat ja tunnustamat ylpiästä spdsmcstä
korNasti, endifcn oman eli'muilta saaduin puhein tawan jälkeen toisia Christi,
lyitä wastaan. Itziäns wastaan, he wlcroittamisella. itzens pois lu.malan likisestä yhteydestä josta David sanoo: Rossa en minä minun sieluun a-
scttanut ja mm nn sieluni tl!ti niinkuin lapsi äiti»
stansä wieroiccraan, Psal. 131 2. Itzens oikein koettelemisesa ja armvsa kiin.
tiästi rippumisela tuleioat he oudoz'i, josta syystä he uudella tawaila tulcwät
synnin orjaiz-i eikä enää tiedä karnaat iyiär-s omalta henZeltäns, Mal. 2: 15Tukemat niiumuodon ftpimattomari wal lhnnstä kuolettamaan, ja hengen
köyhudesä häpee aina kerjätä uutta armoa, silla tzarttaudclla jolla he ensin ar<
mon löysit.

4> On'hengellinen ja ijäinen waara, hengellinen ylpeys. Se hengellinen
plpcys sopii yhteen sen ennen puhuiun ylöllisyden kansa, multa on kuitmgin
niuutamisa asianhaaroisa eroitetlu siitä; sillä M plöllinen luottaa kokonansaatisen tietonsa ja koetukensa päälle, eikä enää pyydä kaswaat ticdosa eikä koet<
tclemisesa,waan on tuulesa lentäjä kaikilla ajatuMans jakäytöz'illäns', ja pyp<
tää Mn talla aitoin entisillä; mntta oikein hengellinen ylpiä pyytää kaswaat
tiedosa, että sitä enämin oleman suuri ja wiisas toisten silmisä, ia korottaa i<
tzens' toisten ylitze, josta eriseurat ja riidat wlcrvat, San. 13: 10. joka on m<
siuutinen lihallisuus, jumalacromain tawalla voaelcaniaan, 1 Kor. 3: 3. Etzii
huwitustansa toisten ylönkatzeesa ja laittamasa panetuxesans;, johon wikaan Ko.
rinttiläiset myös langeisit, joista Apostoli sanoo: Me olemma tomppelit Christu»
xen tähden, mutta te roimelliser Lhrisiupesa: Me heikot niurra te roätewär: tt
kunnialliset, mutta me kayorut ylön, 1 Kor. 4: iu. Wäärä huonenhaltia oli
myös sangen ylpiä hänen Herrans' omaisuden kanla hänen welwollistcns'wclan
wahentämisellä. Hengellinen plpiä plxeillee myös Jumalan lahjoista, jos ne o«
zvat luonnon eli armon lahjat, ei Jumalan kunnioittamista, maan itzens ko«

la toisten wahingoittamisexi; waan hänelle itze on suurin henZelli-nen ja häinen waara eläisä ja kuokmasa.
Toinen Osa.

N)iisautta, jolla ustowaiset ja wanhurstautetut sielut hengellisin ja ijäisin
y?aawn nMcäwär. Ei he wältä niitä waarvja petollisudella, niinkuin wäärs



huoneen haltta, )oka käffi hänen Herrans welwolliset istua fa kirjoittamaan
welkaansa wähemmäxi kirjaan kuin se siinä aluusta oli kirjoitettu, muutamatsaadaan lugusta wliteenkymmendeen, ja mnutanmt sadasta tabderan kymmen-
den. El hän peljännyt Jumalala eikä hälvennyt ihmisiä. Uffowaiset wältts>
wat waaran wusaudellar

D Yhden alinomaisen liikkeellä olemisen kautta hengesil, elläwällä ussonhalulla tmwan tiellä waeltajesa. Pp',ä Raamattu puhuu «Roivaisten lswosta Mrauhasta Jumalan kansa, niinkuin siitä hedelmästä joka seuraa wanhurffan te-kemistä, Rom. 5: i. Eph. 2: 14. joka hengellinen lepo ja rauha humalan kan-si tulee siltä etlä »millä silloin on lepyinen Isä taimala, on niinkuin se likisintukewa sinetti Jumalan kansa ijankatttisesta pysywäisestä pstäwpdcstä.. Muttatämä lepo ja aauha ei ole joku suruttomus synnisä, että sota hengellisten
mholllsten kansa scnkautta sius lakata, maan Jumalan rauha on yxi lasten oi.
leuden tunto kaikkiin hengellisiin ja ijäisiin IC-suMa ansinttmn tawaroihin>jolta tawarat ansmtzewat sitä suuremman rakkauden ja kunnioittamisen, kuinM ne owat pyhät, korkiat ja iläisesti pysywäiset; ja koffa rakkaus niiden- nau.
tiimosa et taida olla lmkumatoin ja kylmä, waan antaa sitä enämmän uskonja wireyttä niiden lahjain tallella pitämisesä, alati herärrämi,
M sitä Jumalan lahjaa tuin ineisä on, 2Tim. 1: 6. erinomattain osalliseni tu«
lemisesa walittuin ommsudessa taiwaasa, jotka kaikesa uankaikk.fuvesa kiittäwät
Jumalaa ja lEsusta heille annettuin sanomattomain tawarain edestä, johon kii<>
chm tpökön he owat aina alttiit ja malmit niinkauwan kuin m»ös nautinto»edeskäy ustosa, ja se työ ei tapahdu koffan ilman hengellistä liikuturen hart-tautta; sillä niiden taiwaliistcn tmvaram hylvyys, pdw ja woima owat niin rak-
kauden liikutusta herättäwäisel, että sen kyllyys ulospuykee suun puhesecn sii-tä, ja kalkkein muiden seasa bänen ylönpaldisen tuudemisens tähden sanoden:walmis on nltnnn sydämeni; Jumala, walmis on minun lydämein weisamaa»ja Nirrämäan, Psal. 57: 8> W8: 2. Siinä tilasa taitaa uDowmnen olla, tur-wsa lEzuMen; walmis tiliu ja luwnn.lastun päiwämi, jona kysytään kum-
ga armon lahjat owat wastaan otetlit, ja kätketyt ijäisen elämän aluuzi, jcr
luustus woimaxi ijäisten tawarain osallisuteen taiwaasa?

2) On wiisaus, wälttää sitä hengellistä ja ijäiftä waama,. että ussowmsetkalkkein muiden Cl ristillisi?dens wtlwollisudeiti-en suhteen, pitäwät waarin he«
dän alinomaisten syudeiM andeefi. saamisesta ja puhdistamisesta meret?
ansiosa,. Ms muutoin bcidän armo-lilansa pitää olciuan seisomainen. SillH
tos spndineil lakkaa anderi anomasta, niin seisahtaa andeexi saaminen, ja niinasiaa jäll" synnin welka kaswamaan. Nndeexi andamattoinuden tilasa jäll' si-n-
--«lum lanMe pois armossa. Kosta M ihminen on aina fpumlbä. turmelllr pe.

nmö
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nntö tl!rmelluz'e!ta, niin tarwitzee hän aina pestä waalteensa karitzan meresi;
ja niilimuodon on Christityn waellus yzi aliilomäinen puhdistus elämä, jota ih,
nnncn kaikkein wähcmin tahtoo tehdä, ehkä st on pää työ koko ChnMisydefä;
seutahden luwetaan Christillisesä opisa, saaminen suunmnmri ja ensi-
mäisexi arnw wöfi; ja se kum syndein andeez-i andamisia taitaa nautita, hä.nellä'owat myös kaikki muut autuuden tawarain osallisuus; MH ne toiset seu-
raawat sitä ensimäistä, scntähden David ne kohta kutzuu ja sanoo oleman au-
tuat, joilla syndein andeeri saannnen on, Autuas on se jonga pahat
teot owat annenir andecxi, ja jonga spmuc owac, Autu>ls on st ihmi»

'«en, jollen -Herra ei joimaa Pfal. 32: 1, 3. Ia Lutberus sanoo mei-
dän Katekhismuresannne: Rusa saudein andanuls on, siinä on myös e,
läma;a autnm. .

Niinkauwan kuin anderi andamista nautitaan, niinkauwan on syndiftn
manhurstazi tekeminen uudistuzesa; niiiikauwan myös synnin melaan kuorma
poisotetaan, ja niinkauwan on ihmisen sielu kewittäwäsa wapaudesa; nunkau«
man kuin syndein poisottaminen tapahtuu, on syndinen soweljas ja wirku u<<sson waatimattowia hywiä töitä tekemään. Ia niinkauwan kuin usko ottaa
synnin puhdistunen lEstyesta, niinkauwan ja silloin on hengellinen elämä spn-
distsä hallitzewainen; ja niinkauwan on hän soweljas sisällekäpmän ijäisten au-
tuuteen. Niinkauwan ei syndinen myös tuhlaa Jumalan hywyyttä, niinkuin
ivcUra huonen haltia. Niinkauwan pysyy myös syndinen yhdistyresä! ja ystä«
wpdesä Jumalan kansa, ja armon Masa; ja saawat walilut wiimein tämän
perustus armo työn päälle tämsn todistuz-en: r7ä,näc owat ne, jotka suuresta
zvaiwasta tulit, ja he owar heidän roaattecnsa pesueet, ja owac heidän rvaat«
teensä taritzan weresä walaisnet, Ilm. 7: 14.

3) On wiisaus wälttämisesä sitä hengellistä ja ijäisiH waara,' että näyttä
ustons elämäni hywillä töillä tarwitzewita kohtaan. Niin paljon kum priChri-
siltty on harras niiden taiwallisien tawo.rain perään, ja ne löytää; nunpaljon
hän taitaa näyttää hywiä töitä, niitä tarwitzcwills. Meidän Wapohtajamme
pää-Lmaisin tarkoitus täniän päiwäisen E"angeliumin julistamisella, oli asetet<
tu niille warallisisse ludalaisille, joilla oli woima tawarastans lahjoittaat ruu-
millistä puutetta kärsiwäisiä, ja sanoo: relMär mllenne wääräsm ma»!»
wonasta.

Juvalaiset spnagogeisans puhuit kyllä laistaja sen töistä, multa eijitzelß
«eet lenjälkeen, lEstls sano heistä: Mostxen istuimella istuwat kirjan oppinet ja
phanstuxet, kaikki siw micä he kästewäc pirää, se pitäkäc, ja eehkäär: mutta
heidän töidenla jälkeen «M re nhköi sillä he Mowat, ja ei cee/ Matth. 33:23.

2«
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jtz ei he jättänet ainoastansa niitä Laisa kästetyitä kastpjs tekcmätä, waan myös

plitzen. Lain käymäisct rakkauden työt, kspbiä wastaan. Ahneus ja tawaram
kätkeminen esti heitä,siitä, ja heidän sydämensä makais Mammonan palwellu«

orjudesa. Meidän aikaiset Christlttymme omat sen kuollun Mammonan or-
jat. Ei heillä ole misian muusta murhetta, ajatusta, puHetta ja työtä Nman
lakkamata, kuim rahasta ja tawarasta, sen enäntäckisestä ja korwosta; waan
rakkauden töistä köyhiä wastaan on Mammonan orjudesa laahaille kangia ja
outo asia; siLä he kuluttamat heidän woimansa sen kuolleen epäjumalan pal-
vellussa koko elinaikansa, joidenFa loppll on kadotus, ia heidän watzansa on
heidän jumalansa, ja heidän kunniansa joutuu heille häpiäri, jotka maallisia ra-
kastamat,'Phil. Z: 19.,

Oikiain Christittyin tulee siis kaunisiaat heidän Christillisydensä hywillZ
töillä, Ei uskon hywckt työt saa myös olla johdatetut kunnian pypnnöldä, ja
niinkuin PsMiseuret ylpeilcmään niillä; waan tehtämän ilman omia tarkoitu,
M, niin cehdän ne ilolla, joca Imnala rakastaa. 2 Mos. 25: 2. 2 Cor. 9: g.
Ustosia uloskäywillä hywillä töillä näyttäwck Chrisiityt Jumalan muotoisuden-
ft/sillä me olemma hänen tekoilsa, luodut Christuresa IKsuxesa hywiin töihin,
joihilt lunmla meidän on jo ennen waeldanman roalmistanut. Eph. 2: 10. Hy-
wät työt ei saa myös tapahtua oman walitzcmisen jälkeen wisieisa tiloisa, waan
ustowaisen pitsa oleman nilhili aina altiit ja malmit: Rosta siis meillä aika
on/ »iin cchkämme jokaiselle mutta enimitten niille, jotka meidän kans,
ftweljemme ustosa owat, Gal 6: 10. Hywät työt pitää tapahtuman seurawai«
stm syiden tehden: 1) Että" se suuresti ylisiettäwä Jumala on meitä Pojasanstt
lEsuresa walinnut lapssMs sulasta hywpdestä, ja joka hetki jakaa kaikkea hy-
wäa, kumgasta se taidais olla ilman hywyden osotusta ymbärillens, joka hy<
wpdestä itze täytetyn tulee: Chrisius andoi, iyensi', meidän edestämme, että bän
meirä kaikesta wäärvdcstä lunastaisi, ja iycllensa crinomaiftxi kansaxi puhdistais,
Meraxi hywiin töihin, Tit. 2: 14. 2) Sen syyn, tähden, että meidän maalli-sen omaisudemme seasa taitaa löytyä monta osaa, joita me ahneudella ja mail«
wn rakkaudella' olemme koonnet, ja niinmuodon welwolliset meivsn Vapahta-
jamme neuwon jälken, tekemän mMemme pstäwiä määrästä Mammonasta,, se

on: määrällä ja synnillisellä himolla kootusta tawarasta kuluttamaan tarwitzioil-!e, awuri. 3 Sentäbden että köyhättä rukouret olisit meidän «mallisten tawa-
räin jäitämisesä kuolemasa, meidän kansiamme seurajat, sen Majestetillisen Iu«
w!an kaswoin eteen,, hywsä todistusta antmnan meidän elämästä ustostamme,
loka ajaasa taisi puhjeta hywiin töihin, Matth. 25: 34, 35.

Päätös ja Rukous.
~

Npt sinä suloisin lEsu! woitclc sinun sanas hengellä, meidän tundommeMät, etlen me tietämäiä synnin uneheen nukuisi, engä pppdäisi itziäln-
ms
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me auttat armohoon autuuteen ulkonaisilla töillä, waan anna elämän, ustoti
woima metsä hersntuä, että sinusa etzimään mahdolliwtta, elämää ja autuutta!
Anua uffon hedelmöitä rakkauden töihin> ettei meidän CHristillisydeunne olisi
paljas marjo, waan sinun autuasa yhdistyxesas saisimme elää ja kuolla, Amenc

ia. Snnnnndama Kolminmsuden WiwästH^
minun pääsäni- olis-kyllä wtttä. ja minun silmäni olis tyynelden läh.

de; errH mm» itkeä yli päiwää ja yötä. lyötyjä minun kansastani,
Kosta Propheta oli usiamman kerran saarncuniselm j«
mcnein ranFaistusteN. uhkatyilla, Jumalan taffyn jälken, pyytänyt Israelin,
kansa, spdämestänsä kaänwmään Jumalan tygv, ja kieldänpt heitä, luottama,
sta ulkokullaisuteen patjalla ulkonaisella Jumalan palweluMa, niin miiös siitt
ulkokullaisudesta: alkunsa saanutta, syndein ja epäjmnalden palwellusta: ja he
Untengin pysyit olla, paatkmuxesansa ja taipumattmnudesansa Jumalaa mafian,
nim Propheia hänen spvämens mucheen kewtttämisez-i ikäwöitzi. taitawam
G itku «kyyneleillä walittat sen. suuren, sekä kanfaU kowuden, että myös niidm
furettawain rangaistujen ylitzen, kuin Zumala oli Israelin kansan plitzen an.
Kama käydä, sanoden: I.ofta mimmpääsän olis kyllä wcrrä, ;a minun ftlmä-
Ni OUO koneiden lähde; crrä minä. woisin' itkeä yli pänvää ja yorä lyötyjä mi-
nun kansaltani, ler. 9: 1.

Se suurm kyyMtein wuodatwmiftsn, on se. määrätAn ja, katkamatom Im
malvn plönkatze, kuikklna aukoma, tiloisa ja säädysä., joka on, langeneen ibmi,
sen. sukukunnan suurin kilttamättömps za pahuus, jota ei taita kyynelissä täp,
deri walitettaat ja, surkuteltaat. Se kuin wähängin tahtoo pitäät ja seuratat
mnantnmwn ylitzenwolttamusta, ei. taida muutoin kuin, hawaita entisten aikain
historiasta, M myös nykyisen Hjaan koettelemisesta, kuinga wähä Jumalan tun-
wa, rakkautta ja pyhän fturamista on ollutpa wulä iöptpy, mailmasa?
Ia jollei Mmtzella oikein ole täpdcllimn syy Propdetan Jeremian
kansia wuodatta ylönpaldisia kppnelttä,, kylmyden ja huolimatwmuden plitzcn
Jumalan asiasa,, ja, sen, totisen Christillispden langemisesa, joka nyt meidän sea-
famme, nökyy muuttuwau pakarmaisUdexi elämäsä. Itkeä ja kyyneliä wuodat<
tat kylläkin saamat kaikki oMat Christttpt Chk.stillispden kplmenemisen tähden,
ja, huutcmt HERran wgö Dawidm kansia.: Aura sillä, pyhät owat
WähMdxnser;. ja ustollistc owar hauuzar ihMsten. lasten Ps 12: 2:

Mei<



Meifcsti owat kyyneleet todWs synnin lanaemisesta; sillä min pian kuin
ihminen annoi tilan synnille, niin aukenit nu/os hänen silmänsä'kyynelitten
läbteexi. Koffn sus il minen npkyisesä tilasanla mailmaan syntyy ja alkaa hä-
nen ajaalltsen eläinänsä, niin se rapahnm. kyynelillä. Wiis. k. 7: 3- ilmoittain
hiillä sitä edesstisowaa wil>eliäisyttä, kuin hcknen ylitzensä käymän pitää mail,
Msa, kaikkein niiden waaraln, mahingoin ja onnettomutten tähden, kuin yh-
teisesti kaikkia ko tawat; sillä ihminen syncyy onnerromuteell, niinkuin kuumain
hiilrm tipinäc singsilewar Job g: 7. Jumalan lapset saamat sekä
maallisten että hengellisten surkeutten ylitzen wuodattat kyyneliä, paljoa enäm-
«iän kuin mailman lapset, sillä he pyhällä tunnolla suremat synnin hengellistä
pahaa, josta AZaph sanoo: Sinä ruokit h itä kyynclircen leiwällä; )a juotar
hmä simvella miralla täyuänsä kyyneiirä, Ps, 80: 6. Sentähden on Jumalan
lapsille, syy yhdistäät kyyncleittens kansia, täydellinen ikäwöitzemys, päästön pe-
Mn näistä kyynelistä «jäiseen iloon; sillä kuolema päiwä on paremhi tuin syn-
dymä päiwä, Saarn. k. 7: !i.

lEsus wuodatti kyyneliä syndisten.plitzen lerusalemisa, katzellensa heitä
mimeisellä matkallansa öljymäettä. Monta syntistä löytyy niin kcwaa sydämi-
insä, ettei he opi lEsuren kyynelistä, wuodattamaan itze ylitzens: kcttumuren,
i ensä tuntemisen, rukouren, ja lEsuren perään ikäwöitzemisen San-
gen Harmat löytywät pysywäisesä Christillisydesä, kuin harttaasti wuodattawat
kaipamisen ja murhen kyyneliä eteen, siihenasti, että ne muuttumat
ilon ja rakkauden kyyneliri, wirmoittawan löptämisen ulitzen sitä armoa?, jota
he kyynelillä etziwät.

Ah', sinä Pyhä lEfu! joka meidän tähtemme olet kyyneliä wuodattanut,
lähene meitä sinun Hengellis, rikki musertamaan ja sulattamaan kylmentyneitä
sydämiä, hautauteen sinun armos perään, että me niinkuin takaisin almsinlppnelillämme poispphkimään sinun kyyneliäs! Kuuldele meitä meidän Juma-
lamme: Isä meidän, joka olet taiwaisa :c.

Evangclium, Luk, 19: 41-47.
Tutkindo.

RmlM nmdätt tulec Hppia wuodattamaatt kyyneltä meidätt
surkign tilamme yliyenz

I. Ulkona meistä olewain syiden tähden.
11. Sisällisten syiden tähden.

i. 2 Edel-
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Edellinen Osa.

Illkcnla meistä olcwain stiden tähden, tulee meidän wuodatta kyynelitä.
Meidän Wapahtajastmnme kirjoiletan Evangeliumisa: Siihen «i,
kaan, kmn IzLsus lähemmä tuU Jerusalemia, kayoi hän kaupungin pääller,
ja irki hänrä, Ei taitta sanoa, että lEsus jumaludensa puolesta itki, sillä hän
»n täydellisesii autuas ja ainoa waldias, RumnWsten Rumngas, ja kaikkein
herrain HMRrA, 1 Tim. 6: 15. Hänellä on iloa täydellisesti ilman
eM walkeuden ja pimeyden waihemsta, lak. 1: 17. Waan lEsus itki ihmisy.
den luvndsnsn puolesta aleudamism tilafa, koska hänen täydyi tuta kaikkia ih,
millistä tzeikoudeita ja tulla kaitisa kmftruxi niinkuin mrtm, tmrmgin ilinan
fynnirä, Ebr. 4: 13. lEsus wuodatti kyynelitä suurella kansiakärsiwällisydellH
lerusalenun asujain ylitzen, ja ilku°smllla puhkeis.näihin sanoin: Jos sinäkin
tiedäisit, niitl sinä ajattelisit tosin tällä sinun mirä sinun rmchas sopisi
tNurta nyt owat ne kätkecyc sinun fiimäis edestä, Es 22: 4. 63: 9, IQ.
48: 31, 36. Ps. 2: 8. loh. 13: Tek. k. 9: 4-

Meidän kallis Vapahtajamme on ufbimin kuin yhden kerran wuodattanuk
kyyneliä. Muutamat Isistä sanöwat itbeneen alelwamisens "tilasa kuu.
si kertaa; nimittäin: Hänen fylwymiftsäns, ymbärisleikkamisesans, Lazaruxenz
haudalle, lerusaleMtt kmlPungin tybönä, hänen ruoffitzennsesansa/ ja ristin
päällä. Ramnattu sanoo lEsu.reu kolme kertaa wiwdattanneen lyynM, niin-
kuin: Lazaruxeu hauDalle, loh. 11: 35- lerusalennn knuPUngin tykönä, ja
wielä lihansa päiwinä wäkewällä hmidolla, Ebr- 5: ?. Ei lEsus tarwinnut
wuodatta kyyneliä itze tähtes, wvan mstdän synneisten'tähden, ja niinmuodon
wuodatti hän. kyyneliä ulkona hänestä olewain syiden tähden.

Ihmiset yhteisesti wuvdattawat myös kyyneliä itkulla; wscm ei kaikki kyy-
neleet, ole ltstosta; sillä jumalattomat myös wuodattawat niitä mvneukaltaisista
syistä, niinkuin: Esau wuodarri kärssmänömyden kanelia hänm esiPoisiMs. oi>
kcudens yäpiäUsen poislnyymjftn tähden, 1 Mos. 2?: 28. Israelin lapset kor-
wösa,, pahasia himosta GZyprin lcha°pmain perään, 4 Mos Sauli,
wuodatti harmin ja kärsimättömpden
tähden mämmin Dawidia kuiu SmUin, 1 Smn 18: ?. wuodatti epäi-
tyxcn kyyneiiä, Matth. 27: 3. Eekö myös wielä tänäpäiwänä niin käy ihmi-
ften irkun kantza? Ahne wuodatta rudan, kyyneliä, ettei hän saa kplläisesti ta<
waraata. Kunnian Pyytäjä itkee kyyneltä ,'Mm. Koste» n ppptM
wuodatta kyyneltä tnstafta, että hänpldä pnuUu- ula pahaa tehdä ja 'vähin»
hinMttat. lähimmäistäni.. Hekumallinen eAei häu M lihansa hmnla
täyttät. KaiVi nämät kyyneleet vwat syndistt, ja yHlskuiwataan. tzclwelna,
Mci ne.annvu aiaasa muutu. pc»ram.uzen l^^nelixi. lumz-
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lumalan"lDen kyyneleet owat toisenkaltaifssta laadusta; ne owak Mhile-

lystä luonnosta ja aluuMalkunsa saaneet; sillä, Ppbä Hengi on ihe sulattanus
heidän sydämensä wuodattamaan katumuzen kyyneliä syydsinsä tähden, ja lE-
fuzen tawalla kansiakärsiwäisydestii'muiden waaran ja turmion ylitze/ja niin-
muodon owat ne jotka kvxnetillä ja ilolla niircäwär, Psal. 126: G.
Näitä syitä kpynelHin, me sus tuMmme niinkuin ulkom heistä oleiMn:

i) Mailman yhteisen suwttomuden tähben. Jos Jumalan lasten oma tur-
mellus, joka synnistä heihin aina tavrwu ja hiraali rekee, Ebr. 12: l, on alin-
Mainen ftdäckelle tllstan tuottaja, ja heistä waatii monda salaista walitnflcz
Jumalan eteen, ehkä ei he aina taida ulkonaisesti kyyneliä wuodattaat, waat?
ftawat katkeralta sydämen tuffalla walituzella ikclwöitä,: Minä wibeijHinett ih-,
mmcn: ruw päDä lnnwn räftä kuolensan rnunnsta? Rom. 7: 24. Niin hs. sit-
tekin wlelä ylitzcn Mmnn oman mucheensa, saawat hawaita yhden kanffakärsi-
wäiftn taip.lnnul-en ja liikltturen niiden wielä Lhristnxen ristul wtholli-

waetrawalsten cdcM ickin walim:at, Phil, 3: sen ylitzen,, että niin
smm heiltä hawmtzematoin pimeys'pitä niin kokor.Msa wallitzeman heidän kal-
listi oMuiba,- ja kuitenM pphityxeen aiwoitulta sielujansa epäustosa, joka si-

too ja upottaa Heitä min k«wastl synnin ja mailman rakkauteen, että h 3 teke-
wät sHndis niinkuin wälttlanättömpdestä, Poiskuvllein Jumalan elämästä tun-
nosta, nwMin pakanat. Se käy Jumalan lasten sydänullä, että

pojan jalLvoillaan tallaav>ar, ja Testameurin wercn
jouga kausea he pyhnetyr owat, ja arnwn hengeä piltkawat, Ebr. 10: 29. Tci-,

mä Jumalan lasien kausiatarOvä surkutteleminen, käändymättömäin Jumalaa
plönkatzinvaiscsta ja omia sielujansa ijäisejM turmelelvaiftsta tilasta, waatii u-
scin heidsn janonsa käändymättömän parannnM perään hamaan kyynelihinl
chi, erinomattain jos se surutöin on parannuin km:tta Klisteensa liiton uudi-
stanut, waan jällensä wastauudesii, on scisaHtanut uffon kilwottuziesta/toistalni-sccn suwttomuden uneen nukkulnMla, jonga kautta sielun lvihollinen on saa-
nut tilan osm«r ftitzeinän pohembara henkeä kantzcmsa, ja nim sen thinistn v>ni-
mciscr rulcvvar kuin ensimäistä Luk. 11: 26. Ia lisäniyy
lasien suru niiden langennein wihMisyden plitzen sstä elckmmin, kuin että mo-
nenkertainen koettelnuus »Hpttä ne langenneet tulleen monella tawalla pabcm»
wu, kmn he jostus olit ennen kaändymMnsä; joka silrkllteldawa paha ilmaw
eptulbluätät' tulee siitä,, että senlaatuisella kerran ylöswalistnM saaneells syndi-

sclle mi kowempi tunnon todistus Mntä wast»m, taptt,>y min harjotttaat enäm-'
»>än pahuutta, sitä rassata soimausta,, k;nn häneNe on, yNtzctk

aina surutlomudesn. elnntttten, jonga täbden tettnen Christiss-.sys tulese
pimitewllc enämmin nn:ckuin Ehr:siilli<ys olis syy he:däV

AMnKrtaucstlpahempaan Mmäänsä; seniähden ÄpestoU sanoo:,Se oUs hell-
>

' K, ls
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le paeeempi ollslr, eccci he wanhurMldm cierä mndeuerkan olisi kllin että he
tunfic sen, j: poircchr pois pyhästä tästystä joka hcllle annettu oli. Mille o>,
tapahtttaur se totinen sananlasku: Roira s?ö ja Ma ryvöä
vopakosa jällen, 2 Pöt. 2: 21, 22.

2) Ulkona heistä olcwamen syy Jumalan lasten fmmelihin, on mailman
ivaino ja pi!kka. Kolmenlaiset kyynelet suodatetaan ni ltä wamoa ja pilkaa
kärsimäisildä. 1) Owat pelwon kyyneleet Aikawauet ja wielä
oudot armon tiesä, owat araat ja tottumattomat wamuitteu hawäistoreen, ja
soisit saawans autuuttansa etziä i'man juomasta pilkan joka ei ole
tvähin katkerudeisia; sillä juurl silloin kum autuuden etziät yänen kunnianpa
xään pyrkiwät, saamat he ne bäMLisimmät nimet ja wihan mailmaja maineil-
ta. Ei se olis wähä lepo Keikoille ChrisntpNe, jos he pian saisit poistat pilkan
pois pääldänsä, ja olisit usein Pctarm tawalla malmtt kurittaman wainon ja
pilkan harjoiltaita, niinkuin Pelari löi yliminäisen papin palweljaca, Matth.
26: 51. 2) Toisen laisten kärsiäni kyyneleet wuodatelaan esirukouresa wainoit.
ten edestä. Esirukous wainojaln edestä, ei tapabdu kärsimättömydestä, sitä wä«
hemmin koston pyynnöstä, ttkä wäsymisestä Chrlsturen ikeen wctämisesä ja kuor.
nmn kantamisesa hänen jälkeenseuramisesansa ristin tiellä. Se olis uffon luon.
doa ja rakkauden omai sutta wastaan, että pahendua rististä ja mainostas sillä
ei muulla tawalla taitaa oikein ustoa lEsuren päälle, waan että ottaat kaikki
kärsiärensä, kuin uffon mpötö on seurannut ja'wielä seuraa, sillä me tiedäm-
me , että waimon siemenen ja tärmen siemenen rvälilla on wmno alusta ollut/,
1 Mos. Z: ig. ellen me numtoin tahdo rikksan nuorukaisen kanssa muchelliseri
tulla ja poismeilnä, Mark. i«: 21/ waan saadan kärsimisellä wuodattaat esirn-
kouren kyyneliä, tahdois Jumala Koille parannuren armon labjoittaat armon
ajalla, Teko k, 7: 6c). Z) Omat kärsiäin kyyneleet wainon ja pilkan alla yhdet
ilon kyynelet, niin hywrn sen sisällisen lohduttaen suhteen, kuin ne oikiat ri.
siin kantajat nautita saamat heidän rauhMsesa sielusansa, että myös sen rum
nian täbdcn, lukea itzensä heidän Mestarinsa lEsuz-en astelisa wael«
daitten sekaan, ja olla' hänen huoneensa wäki ja perheensä, Matth. 10: 23. He
iloitzcwat, erca he CHriauxen kansia tärsiwär, että hekin ajaallansa hänen Wil>
liiansa ilmestMsä iloitzisic ja riemuiHisic, 1 Pet. 4'- IZ.

3) Ulkona keistä olema syy kyynelten wuodattannseen, on, Seurakunnan
kylmenemisesä oikiasta harltaudestans. lEsus olis kpslä suonut leru.

salenuue, kppnclteinsä wwdattamisesa, että heidän Jumalan palwellu.rc.nsa olls
tapahtunut totuudesa ja hengesä. Se yhtemen surua ja kyyneltä herättämä
syy kyyneliin seurakunnan »vahingon asiasa, on monen ulönkatze ja
yhteisen seurakunnan pyrcpttä ja kokoonrulenusta, Ebr. 10: 25, jota wastan wa»
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sslaan pakanalliset huwituret korttt-peleisä, jcl mitättömiä toinen' toisensa koh-
taamisen ajaan kuluja. Wowaisten spdäluet ja silmät saumat myös wtwVattat
lppneliä, ustollisten opettajain puutteu ylitzev jotka Wapahtajan mielen kallat-
sudesta osallisen tulleet omat, Phil, 2: F. Ia siinä mielisydesä ChristUMn lam,
haira ruokkiwäb, loh. 21: 17. nimittäin EhriftnM- puhtaalla ja suloisella E>
vangeleumilla, Es ZFr 1. Siinä ofottain suurimman yhteisesti jc»
erinäisesti. On myös wiimeisten aikain kyynelten syy, niiden eriseuraisten koi.
ttius, jotka asettamat itzensä paljon koetelduja opettaja wastaan, että he itzsjohdattajana olla jä Phariftusten ylistpMn käsitäisst, maan sKawac' sirH
p Mä.

Vmnen Osa.
SWsM Mä kappalnn wMdmcamiseelf-

17 Syy kpPnelVen wuotamiseen sisälliststt, on HERran ckrmoss lunnou pIM-
U Seurakunnan yhteisten uudistamisen aimoilla, ilmeisten liikutusten kautta,
näkyy ja tuntu HERran armon tunto ja kanfawaikutus tunduwaisesti waikut-
wvaWi, ja usein niin waiwallisezi ja niin kauwan päälleseisowaiftri, että
mtnMngw koeteNltt Christillifpden sisässisesä luynnvsa ja woimasa, taitamat ss-
sille otmat siitä' ajatlMsta, kuiw olis selckaltainen pulamaisuden tunteminen sent
eikian Cbristillispden pää omaisin tila; mutta kosta se- ijankaikkinen wiisas Ju-
mala kätkee suloisudensa tunnon, ja tabtoo opettaat wanhmffautetut elämckw
ustun kautta ja ei tundemisssta, kosta hän takaisin wetää sen wieraallisen hy.
wZn maun, ja anta sielun tuta kuiwutta, niinkuin Bawid jan'oo'. Minun sy-
dämeni on tyoty ja rmweccm:ur niinkuin heinä, Ps. 102: 5.

Ei ole' tilmmpaat sisällisesti muscrtÄmaiscmpuat koetusta koko Christllllsb-
ben tilan ja mn juorusa autuuteen, kuin Jumala kerran tuturr armv.ka>'wou-sa peittyminen, jotka bengelliseft mpötäkäymiscsä olit niin kirkkaat mkoia,
tci se armvsa ripVUwaincn luullut sen kostaan katoowan; multa kosta kmten-
gin toisin käy, ja Jumala seisahtaa liikutusten silloiset tundenuset, ja tahtoo-
fyndista totuutlaat sanasta elämään, silloin tapabtuu se kuin Jumala sanoo'
Drvpftetan kautta: Vaho, minä rohdon y«n:ä haukureUa> wicvä hancn
ja puhua suloise.li hänen Kansiansa, Hos 2: 14. Silloim wafla' opitaan uffvllH:
fana-sia ottamaan ramintoa sielulle, jona lEsuren sana toden tulee: Auwar o>
wnr nc, jork» ei näe, ja kuicenZl!» ustowar, loh 20: 29. Se kuln wat-,
betWen muutoresa, nimittäin-. Nmtemisten liiklltmifta ustoon, itzensa Monan.

johdattannsou alla,, auta hänen kaipguo. kvMeKnA muuttumat u-
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sion kttnitys-kyymlixi Jumalaan, tunwmsesa ja tuntemattomudesa pitä-
mään itzensä Jumalan tpgö, noiamistsa lEsurcn ijankaikkifcsti kelpamaan täy-
hellisytcen.uskolla, jona sielu uskon kautta oppi kaikki omistamaan ja kaikki hä,
zien cteenottamisensa tekemään, ja täptetän se sana: waichnrffas elää ustost»,
lak. 2: 14. Gal. 8:11. Ussou kuuliaisuden elämäsä wasta opitaan .se oikia tai-
tamaisus, koffa ei enM nojata tundemisiin; silla silloin ihminen anta itzensä
johdattaat uffon hengeltä, ja pysyy HTRran jobdattamisesa, niin myös taitaa
pysyä kimitettynä Jumalan miclisess taidosa, josta Prophesa sanoo: Kenelle hän
Ms operca wiisaurra? Bmengä hän anra ymmärcä saarnaa? wirwoirecrum
siestasta, eroitetrmn nisistä, Es. 23: 9.

2) Sisällinen syy kyynelteni wuodattamisecn, tapahtuu Jumalan kurituren
olla. Ei Jumala suingan mielellänsä lyö kurtturen witzalla, sillä hän annais
lnielclläns lapsillensa hämää; mutta että he wielä omat pmbäripiiritetyt niin
paljolta joka turmellus hvwisä päiwisä cnännuin käsmais, ja wii-
wein ylikäden ottais, ja niin liha kuolcraw hengen, Rom. 8: 13. SentähdenJumalan täytyy rakkauden mitzalla kurittaat, että hän sais ehkä kyyneltein»
gin alla, sielut pysymän yhdistyxesänsä ja autuuden perään kilwoituresa; sillämeidän pirä monen Taiwan taurra Junlalan waltaklniraan tuleman,
.Teko k. 14: 22. Se joka kurituren alla enämmin katzoo waiwan ja tuffanpäället, kuin kurittajan hywää aikomusta, hänen kyynelensä sen alla omat or,
jalliset, ja,täynänsä epäilystä; waan joka enämmin tutkii sitä kurituresa ole-
waa rakkautta, hänen kyynelensä muuttumat hänelle rakkauden ja turman kpp-
neliri; sillä joica minä rakastan, niitä minä myös nuhtelen ja kuritan, Ilm. k.
Z: 19. sano lEsus.

3) Sisällinen- spp kpynelihin on uskon heikous. >Ei oikioilla uffowaisille o-
le kostaan paljoa ustoa, waan on heidän mielestänsä heille aina wähä ja heikousto, el he myös mistän niin paljon ahkeroitze, kuin uffosta. Ei ole myöskän
salaisempaa, tietä, kuinga ja millä lamana uffo waikutta hei.
dän sieluisans; sillä he tuntemat aina uffon puutten ja heikouden, eikä ole mil-
lään muulla uskolla tytywäiset, kuin sillä joka puhdistaa ja pyhittää sielun;
sentähden saamat he kyllä kyynelillä rukoilla: HKRra! lisää meille ustoa, Llik.
i?: 5. He Pyytämät uston lisämistä niin paljota enämmin, kuin että uffo ai-
na lurmelluren manvmtamisesta tahtoo sammua ja muuttua kuolioon järjen
käsitpMä, i Cor. i: .

4) Sisällinen syy Fyynelihin on rakkauden vuuttet. Se joka luulee itzel-länsä oleman paljon rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan/hän on sain-
mumallans siitä oikiasta rakkaudesta; .mutta joka tuntee köyhudensä kaikisa hen-

>
.
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omaisurtsa, se wallttaa nu>ös rakkauden puutten ylitzen, rukoillen aina senlisämisesta, sanuden seurakunnan kansa: O! Rirkas tuli ja leinmus, sycyrä nm-

hin palawa raktcus. picänläan sinun sanas; ja opetuxcs, fiini myö>s kiini rip-
pumastn, kaikes kiusauxes, Ryrie elceson, Wsal. 176: 3. Ei phtäkän ChristiUi'
spdcn welwottlsutta tmtta ulosdarjoittaat ilman rakkautta, sillä rakkaudella on
tahto ja woima tehdä sitä kuin autuuteen talee. Sen tiemmät Jumalan lap'
set, sentähdcn he nöyrypdcsä sitä ijankaikkista rakkautta lähestymät kyynelillä,
että hetdan sydämcns sytytetyt niin taiwaallisesta tulesta sanoman:niminä rakastan sinua Herra, minnn woiinanl, Psal. 18: 2.

,5) Sisällinen syy kyynellhin, on pelko pysywäispdesiä ustofa ja Chrisiillisy.
desä. Re monet päälle karkanuset. wibolliselta, kuin humalan lapsia kohtaaheidän clämäns'ajaasta, saattamat heidän elämäns' kaikerari ja kiusaturi; ja
wiimcin pyytää wäsymään ja myöden antamaan pois hywästä uston ktlwoitu.
Ma,, enjisti peljästymän, sitte seisahtelemaan, ftnjalkeen hallipewaau pensey-
teen. Näisä tapaurisa, saa orjallinen pelko ruweta waiwuttamaan ihmistä, ja
koffa Jumalan Hengi, joffus saa ylitzen woittaat syndistä bänen wähentymise.
siäns' uston ktlwoituzesa, niin pelko käsittää hänen; silloin Km hän hawaita et.
ti hän on mmklm hellinnyt jcuhi, Hcs, 7: 16. jota syndistä lEsus näin tpgö
puhuttelee: Minulla on sinua nastaan, että sinä sen siuun ensimäisen rattaudes
liunoir ylön, Ilm. 2: 4. , Siinä ja niisä tapaurisa saamat autuuden etziät wuo-
daltaa monet kyyneleet, että jälleens lö,yttäät entisen palawudensa, ja taidon
Mä uston oman tunnon, ,1 Tim 3: 9. 1 Pet 3: 16. Ia erino.
misella kilwoituz'ella pitämän uston loppuun asti, joka wasta saattaa auruaxi,
Nlatth, 24: 13. Ei auta siis paljaat kyyneleet ja pelko pysymättömpdestä,waan
«nainen uuiten woimain etzinnnen nstola, että taitaman osottaat uffollisudenloppuun asti, johon lEsuren waroitus Smyrnan seurakunnan opctajalle tulee
lakille uffosa ktlwoitteljoille jälkeen clämiseri: Ole ustollinen kuolemaan astlAmii» minä sinulle elämän krnuuun annan, Jim. 2: lv. Amen.

n. Suunundmua Kolmmaisuden Päiwästä.
te annatte rahan siinä kusa ei leipää ole? ja teidän työnne siinä kusaei ole rawindora? kuulkaar, kuulkaat minua, jarautickaac sirä hv.nää ja

teidän sielunne riemuittaan lihawudesa. Se kaikki tietämä wiiws jo.
la tutkli ja tunte ne kaikkein salazsimmatkin, niin myös koettelee ja
mnaffuut; hänen tchtpp nähdä sen hänestä ihmisen httnen vi.

klan
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kian elämäns kadottamisen tilasa, oleman niin tuhmydesä sekantuneen, M
hän hänen woimattomasa kuolleesa titasans on taipunut niin suuren epäjuina.
lisuteen, etts mastoin kaikkea hänen woimattomuttans pyytää edesanttaatjaan.
saita autuuttans, häneu omilla woimillans ja luonnollisilla omaisurillans; joi»
Hen päälle hän tahtoo nojata loiwons Jumalan ystäwydestä ja autuuden saa.
Msesta, niinkuin yhdellä osto hinnalla ja rahalla; josta Jumala pyytä siis ih,
«usta eroittaat. Se armollinen Jumala tahtoo myös näpttäät sitä awutointa
ihmW, vikian awun antajan, se on: Hänen itze tngöns, saamaan lenMW
«rmon hywää, jossa ihmisen alastoin ja nälkäinen sielu sais riemullisen rämin-
«on. Kaikesta tästä, sanoo nyt Jumala: Miri te annacce rahan siinä kusa ei
Kipää ole? ja teidän txönne siinä kusa ei rawincota ole? Ruulbaat minua, j<t
Vautittaat, sitä hxwää, ja teidän sielunne uiemuitkaan libawudesa, Esa, zZ: 2.

Rahan andamisella siinä kusa ei leipää ole, ia työn tekemisellä siinä kusa
ei rawindota ole, ymmärtää Jumala sitä fvkiaa menetystä kuin ihmiset näyttä.
wät heidän suurimmasa ja t«rpellisimmasa asiasans', kuin on sielun autuudm
etziminen,, joka itzesäns' on se ainoa tarkoitus Jumalan puolelda, jongatähdcn
Jumala on asettanut ihmisen mailinaan; muttä että ihminen, sitä autuuden etze-
Wifiä harjoittaa tyhmällä tawalla, on se, Mä hän omilla luonnollisilla woimil-
lans' puptää itzens soweljaxi tehdä armoon ja autuuteen, ja tahtoo parata omai.
fuxiansa muutamilla itze tebdvillä töillä, joko surnttomudesa röpkiäsH rvhkeudeja-
eli orjallisudesa joffus mäkisellä itziäns' maiwamisella. Siinä tekee ihminen kal>
Venkertaiftn hengellisen syynin, cnsiststi: Hän hyljä eläwän Illmalan tykönä ko,
ko awua>etzimisen; toiseri; asottaa itzens epäjumalan, itze tvkönäns apua peruz.
fiusta ja rakennusta etzimisellä, ja niin pyytää etziäns parata ja auttaat joM
Jumala Prophetaan kautta sanoo: Nlumn kansani tekee kahtalaisen synnin: mi>
«un jpks olen elämän weden lähde, he hyljäwär, ja kairvarvar ihellensä kaiwo»
za,,, joisa ci wesi pysy, Icr 2: 13. Ei Jumala sano si-
tä, ettei ihmiset etzi autuutta kukin tawallans ja taidollans, waan että se ta-
Palmm itze puoleens käätyllä tawalla, joka pyytää pcrustaat Chrisiillisgden M
autuuden vmain töiden päälle, jonga ihmiset itze kuitengin kieltäwät kirkko wir-

M ansion täs mirän kelpaa, ei ne mwctxi anna wcltaa: armoo me kerM
Nm haneld", W. 225: 1. s?cngellisefti ibmiset tphmpydesä ja hengellisesä sokeu>
Vesa tekemät mastoin sitä kuin he maglliftsti itzens' käyttämät. Maallisesti, er
iibnliset koffaan mene ostamaan leipää sieltä josa ei sitä ole, eikä tee työtä sen-
tattoisisa paikoisa kuin et anna rawintva; jos joku seu tekis, hän luuliaisin mie-
Opuolcxi., Siis on se suurin hengellinen tphwyys,, että omilla woimain töillä
ja harjoituxilla ppytäät auttaa joka, sekä estää Jumala» awun, etts
sammuttaa kaiken ustcn, harttauden ja rakkauden palawuden ihmisen tyköä; ja
niinmuodon, ihminen itze lekemiselläns' wähendyy siitä »Masta lWmäfiä, juuri

siMss



Möin koffa hän on sitä harjoittawanans', sen näkee ihminen kosta usso hänesäberantyy, niin että hän sanoo siitä endisestä tilasians, joso hän omain töiden
kautta pyysi itziäns auttaat: Hukkaan minä tein, turhaan ja tHchMl! mi«
«ä täja kulmin wäteni,- Esa. 53: 2.

Sitä wastan näyttää Herra Jumala kaikilla ihmisille, itzens olewan sen oi-
kian aluun ja lähteen kaikkeen hengelliseen ja ijäiseen hywyteen, jota hän kä-
siee kaikkein sen wanhurstauttawan uston kautta nautita, josta sielun elämä kä-
sittä ylönpaldisen riemullisen rawinnon woimari eläät ja waeltaat hengesä; sii-
tä sanoo Jumala esipuheesa: Ruulkaar, kuulkaas minua, ja nautiröaat M h/»Mä, ja teidän sielunne riemuirkan lihawudela.

EVMgeliitM, Luk. l 8: 9 -15.
Tutkinto.

Tmw NM työtä LdrisiMsydesiz, fa kmttga st pamtM' Me^
I. Sitä turha oma työtä.
11. Rumga st turha oma työ paratuxi tulee?

Edellinen Osa.
Sira turhaa omaa työtä. Meidän kallis Wapahtajamme näyttää Su»-

uuntai päiwäisesä pyhäsä Evangeliumisa eroitujen turhan oman työn ja usta»
työn wälillä, wertaurella Phariseuresta ja Publikaanista, heidän käytöMns',
ja niinmuodon tahtoo kukistaat ihmisen omat tpöt ja kehoittaa rakentaman uston

töitä Christuren päälle. Siitä perustuxesta näyttää lEsus sekä sen wäärän, et-
tä okian wanhurstauden. Sen wäärän wanhurstauden. me>tamme tutkistella-
Mme edellisesä osasa, joka tulee.

1) Omain woimain päället luottamisesta. lEsus sanoo Evangeliumisa':
3ocka itze päällens ustalsic. Kosta oma suuri tzeikousl ja sanomatoin mitäättö-
NWs on ihmiselle tuntematoin, niin taitaa ihminen aikomuresans' wuowata jo-
takin ulkonaista hywää tehdä, saadaxens' jotain lohdutusta hänen kuolematto-
malle sielullens. Omain woimain mpötä on npt langemisen tilasa paljo luulo-
wabwuutta, joka härspttä ihmisen nojamaan, luottamaan ja ustaldamaan itzeMllens, juuri sen syyn tähden on niin monta kaukana erinäns' Jumalasta,
"k» ripu Jumalan armosa ja awusa kimitettynä, waan ppvtää rauhoitmat pa-
lA svndi-tilaans' omilla wHiwillans, ja rawit.g kuplenMointg sieluuns' .pal.

Ms
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>M 11. SunmmdaiM Kolminaisuden Päiwästä.
MM ltlttlöLans: Jos hän fitte tuntee jotakin luonnon lahjaa, ja omaisutta PU«Wärrpresäns, eli pyhittämisen lahja suurten pabuutten wälttämisesä, niin hän,
Hntaa itzens' ja luuloMat olewaNs' uston sangan, ja on kuitenain se kaikkein
tyhmempi, niinkuin Salomon sanoo: Jota omaan sydänn-ensä uskalda, hän on
tyhmä, San. l. 28: 26. Se omiin wonniins' luottamainen ei ainoastans'
dota Jumalan nstäwyttä ;a armoa, waan myös päällensö wetää Jumalan lop-
pumattoman kironnen, semähden että bän silloin luottaa epajumaliscsti jokomw
hin ihmisiin., eli omaan wiisauteens: Rirorm olkon se mies jota luottaa itzenft
Hmiseen, ja panee Uhan itzellenA tästwarurxi, ja jonga sydän luopuu pois Herra»
fta, ler- 17: 5 sanoo Jumala. Kuinga pian ja paljon, ihmiset elämäsäns' sy,
tzämens' luopumisella po-s Jumalan kunmotttamistn tunnosta langcewat wäa,
räsn nojamiseen epöjmualita; sen Jumala waroituz'esans' tietä antaa sanoK»u
Ultään wiisas ktrffalro cunftudcstcinsil, älNän wäkewä kerjtatto
fä; älMn myös rikas kerskatko nMnuoestansa, ler. 9: 23. Että ihminen itzePäällens' luottamisilla, langee epäjumnlisuteen,, sen näyttää phansealaisten Chri.
ftillvin «n- ylpeys puheisa, käytörisä ja waattecn parsisa, jolla; jolmnm
tietä antaa Ncdutadncsa:im kerffaman prameuden, siitä sisälleptdosta: Tämä on
s- ,-uri Babcl, !onga nunä rakendanur olen,. minun kunniani ylistMM,
Dan. 4: Täsä taitaa kerjäläinen, plpepdesä luotta. taitMns' nimpalj.vll. n>
hallisesa nuelesäns, kusn Kuningbs hänen linnaans',.

2) TurM oma työ.ow oman.hu rstauden päälle rakentaminen'. ICsus sanoo-
EvanZeliumisa.:, enH he,' olir huustaat Siina Pharisealaisesa omasa wanlM
ffaudesa, on oma-wika wähä ja köykäinen,, niinkuin Phariseuz'ellaAm Evange'
liumifa. Oma hurffaus on, se ensimäineu taipumus, johon- sieluns' pelastamift»
sta ilmiuen taitaa langeta, koffa hän pahan oman tundonfa soi"
wmvaa lkwottomulta tahtoo itze parata ja sowittäat welkans', muutamilla ul«
konaisesti kaunixi näyttämillä harjoituxilla ja töillä,, ilman usson ja rakkauden
taiwuttamista. Siins antaa se ihn-inen, joka ei, oirein, noyryynny sulan armon
ala luulottaa Jumalan käffpin täpttamisestH ja pitännsestä, niin että hä«sen rikkaan nuorukaisen kansa lohduttaa itze itziäns' ajatlzxisans' ia puheisans'
fanoden: Nämäe clsn minä picänyr nuorudcstazn; mitä rvielä «»inulra puut-
luu, Matth., , Tainkalmwen ajatus-piöspitä enimmän» jouten ihmisistä
luultusa hmffaudesa,,. niin ettei heille tule niruttawaa janoa lEsuWn wan»
hurffauden osallisilteen, joille lEsus antaa sen todisiuz'en: Ki cerwe'tarwitze
parandojara-waun sa,rcar,.MaUh., 9: Toiset taitamat lobduttaat itziäns',
pxinkcrtaisudestans', jotta ei eusingän ymmärrä niitä nsällämcutömiä tottmdeita
aMMeen, eikä ole herätetyt tolista tilans' ja ConstilliWens' parannusta etz!«,
mäsn; waan ppspwatyhdcsä 'patnnaiisesa, kackesta ijäiststa ra/en-
nuxcha,, luullein itzenfa. oleman, mtipen, j^tka.uston MnkMaisuudcsa jo

malat»



11. SUlMMdama KolmmKtsuVen PäiwäM 5^
walMusa Jumalan tunnon tilasa, itzens' wakuudella käyttälvck> jo omat stmH
owllistr Jumalalle, t Aika k. 23: 1?. Erinomuttain jos he tuulemat eli lwks-
wat lEsuren sanat, että- hän on HHnen walratunrans il,uoirranm pie«>

Matth. ii-. 23. Ia Apostolin sanoista:- Gccei monda lihallista
n monda woimallistv, ei myös mouda suuresta: stlgustaj: waair ne kum maitmaw
edesä hullur owar, on lumalO walmnur, 1 Kor. 1: 26, 2?^

3) Turha oma-tpö on toisten ihnnsien ylöwkatzs.. Ia «mnra
Dm lElus Evangeliumisa. Ihmmen itzens' tuntemaltomuden tähden hän ker-
kiää ja uffaltna toisen asioista ja töistä waarinottaan ja päätöfiä jättään enäm-
Mn kuin omistans. EM bän oikein rakasta autuuAans'; sentähden ei
hän myös taida toisen autuudesta murhettia rakkaudesa, maan ainoastans' wi-
han ja soimaamisen mielesä, ja niinmuodon ei taida seurma rakkauden lakia,.
joka opettaa nöyryydcja pitämään ro sir parempana klnn iyensä,. Phil. 2:'
Pelastamatoin sielu kurkistelee lakkamata toisien tilaa ulkokullaisesti pahemmat
kuin omans';stM omaa tilaans' hän tutkii aina oman rakkauden jälkeen hywä-
p, ja halwentaa joka on hänelle se huwitus-työ joWhän pyytää itziäns ylitzenpuhuat päättämään itzestäns eduisemmastijch
Prennnasti toisia.

Tästä stlawat ne monsnkaltaiset ylönkätzeet alkunsa, jolla ihminen tekee lä-
himäisen rakkauden lain rikkomisen synnin; sillä joka tayoo lahimäisenja ylön,
häu rekee syndtä, San. !4: 2k. Siitäpä juuri, tulemat' murhamaiM pilkat ja
kunnian häwäistpz'et käymään ymbärins' maata ja fturalu!ttia,joka on jumalat-
toman Kainin kaltaisuus; sillä heidän myotäns' seuraa aina. wihollisen surmaa-
wn luonto ja wiha, kateus, panctus ja pilkka:, niinkuin Salomo hänestä sa-noo: lumalarromau tuilesa culee: pilkka ja häpiä, San. is: 3, Mi-kä on suurempi ja yhteisempi pahuus CKristikunnasa> kuin. häpemätoin murta-
minen sen Jumalan käskyn hänen laisans'. että lähimmäiscstä Kywin ajattele-
man ja puluman, ja kaikki asmt parhain päin kääntämään. Senkautta etzi-wät ihmiset häijyä omaa kunniaa ja itziäns' korottamista, mutta toisten alastal.lWista, lrmlloin sillä cchnnm Himalalle pakvelllixrn. loh. 16: 2' Senkaltai-b,n menetpxen osotti PhariseusPubltkanm wastaan Evangeliumisa.

H' Gn tuthatyö, rukoilla ja palweM Jumalaa ilman totista Jumalan!Pelkoa ja N7inä kiiran sinua Inmal« !l erren minä ole mmtuin muueihmisec. Tundemattomus' raadollisuudesta ja suuresta synmn turmelluresta saat-
Phariftaiaisen Jumalan palmelluxasa, tekemäpn sitä kuin tulee sen-

stall'en Jumalan kunnian, kuwga. ja hän tahtoo, paljaasta tawol-Wdesta, ilman itzcns' lannistusta Jumalan Pyhpden. edrfä, M ilnlan totista
3 nöy'



94 ii. Sunnundama Kolminaisuden PäitväA
tiöyrnttZ, balullisutta ja rakkaudenj hartlauita, joista Raamattu näm
TNinua cosin he eyiwär jokapäiwä , tahcowac nerä nmmn tietäni, niinkuin st
tansa, joka jo wanhurstauden tehnyt on, ja ci ole heidän Jumalansa oikeutta
hyljännyt, Esa. 58: 2. Mutta kaiken tämän ohesa tahtoo pittäät katumatto,
wan sielun ja armosta huolimattoman sydämen.

5) On turha oma tvö, turwaminen ulkonaisen kunniallisuleen, kunniM.
suus on ihmillisen elämän kaunistus ja ulkonaisen waeldamisen ihana side re.
bellispteen, ja oikeuden pitämiseen, keffenenäisosä elämäsä ihmisten wälillä, jo.
fia myös st Apostolillinen seurakunta ahkeroitzi ja Pawoli seurakunnan, puole-
sia todistt: Me ahkeroinemme sirä kuin kunniollinen on, ei aiz,oastans Hewlt
edesä, waan myös ihmisten edesä, 2 Kor. 8: 21: Niin oli ja eli myös Most,
hänen huonesans, Ebr 3: 2. Mutta koffa se muutoin itzesäns hywä ja mone.sa tarkoituresa sitä ullonaista elämän onnellisutta edesauttama kunniallisuus a<
sctetan perustutti, ja spdämen huwitawaiseri sypri, jotain stnkautta ansaita lu>
malan edesä, ell päättää siitä kuin ihmisellv sen tähden olis uffo ja osallisuus
armosta jongatähden chminen teitää ktiwaudella ofottaat kauhisturen kaikkia ul.
konaisia synnejä wastäan ja wältäät wäärytts, sanoden Phariseuren kansa: ec«
ten minä ole ryöwäri, wäärä, huorin rekiä, taikka-niinkuin tämä publikani.
Niin on senkaltainen luulon rakenus turha oma tps, Ma ei suingan lohduta
sitä kuolematoinda sielua; sillä he makaamat yhtä hywm kuoltuna ulkona ja e<
roitettuna Christuren uston elämästä. Ehkä ulkonainen kunniallisuus taita»
tehdä ihmisestä yhden kunniallisen pakanan, niin ei ulotu st kaikkein paras ul.
konainen hywä meno ja laittamatom käytös autuuteen, kosta niiden totisten
ustowaisien joilla on sekä ulkonainen että sisällinen wanhurstaus, ja olisit kaik<
ki heidän welwollisudens' täyttäneet, täytyy lEsuren opettamisen jälkeen tuta
ja tunnustaa heidän heikoudens' ja wajawaisudms', sanoden: Roffa te-oletca
taikki tehneet, kuin teille kästetty on, niin sanokat: me olemma telwottomat
palweljat: me teimme sen tuin meidän piri tekemän. Luk. 17: 10. mitä mahdat
sinä ulkopuolinen kerstata hapenistas, kosta ei ne kuitengan kelpaa eikä uletn
sielun pueturexi eikä rawinnorj, waan menee moni ulko pyhä helwettin; ja
publikanit ja portot käywäc teidän edelläns'Jumalan waldakundaan,Matth. 21:
Zi. Kosta he pikemin tietäwät katua syndins ja käydä Jumalan waltakuntaan.

6) On turha oma työ pyhyden muotoiset käptöret. Sen pohjattowan tur<
melluxen kawalus näyttä itzens itze.tehdyisä pyhyden muotoisudeisa, ruumin
käytöMä. oudoilla tawoilla; äänen ja puheitten muuttamisella kamaliri, jotka
ei ole Jumalan sanalla perustetut. Ms owat teko.ppbäin poiskieldämiset, joista
Phariseus sanoo Evangeliunusa: Rahdesti wiikkosa minä paaston, ja annan kpm»
Mnyrtt kaikista k.M UinM M MttH ei Mi» kutzutuilla shristityillä ole chs
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lyzsä ja totuudesa PhariseustenFan kaltaisutta. Ei he näyttä utkonaiMWnHW.
lpttä Jumalan edesä, eikä anna lain welwollisuden jälkeen kymmenyMä>. W«aW
salaamat niitä, ja warastamisellans' päällen/ä wetäwät ijäisen kadotnzen; silla
M luule että autuus Tatwasa käsitetän, ellei enM salattua takaisin anmta>.
ja sitte etzitä uflon wanhurffantta lEsuxesa^

Toinen Osa,
KuinFa si turha onm paracuri tulee? Sej tapahtuu KuiuuVm

MestpM:
l) Totisella itzens" tundemlsella.' Itzsns' tundemisen tarwitaan hnrsias t>

lllcheräjäminen synnin unesta muutoin ei synvinen taida tietä kuinga hän on
hndinen ja sylvältä turmelluxen alainen. Jos taas syndisen pitää taitaman.
liila itzcns' hänen oikiasn nnwdvsans',, niin pitää herätystä seuraaman ptöswa-
lijlus inistä ja Evankeliumista., Laisia synnin kadottawaisuus, erinomattain mi-
lca lihalllsten syndein. Evangeltumin pitää walaiseman syndistä niitä hengelli-
sia sunneja, kuin yhteisesti omat: oman wanhmffauden ylösrakentaminen ia n-
linMc sowindo-arnwa wastann Christu^esa^

Tämä itzens' lundeminen Pitää oleman Mwä fa perustettu. Elämä itzens"
jä spndis' on sydämmesä waikuttawa surun, pelwon, häpemistn, tuffan
ji> ahdistunen tunto pelnstamGn perään Christuxesa lEsuxesa. Se olkia itzens"
lundeminen^on myös perustettu,min että fpndinen on itze mielesäns' fe kaikkein
f.ihin, ilkein ja smiriu syndiMa, i Tim. i: 13. ja niinmuodon kaikki ylpiät
fsarisealmset ajaturet maahan lyödyt, ja ettei hän en ckmpi turmaa mihmgänl
iilkulureen muutoxim, eli tehtyin ja ennen ollein pyhydeibin, waan
Hcnwoitamistlla tuntee ja tunuustain rukoilee PUblikaamn kansa
l»isa: Innala arnlahda minun fMdiftn päälleni. Tämän hänen katuman ru-
lwfens' hän lähettää Jumalan tygö, erittäin hänen turmelluzens' tunnon täh«
Kn, joka hänelle on tustallinen, hän nimkuinl Publikani, ei wh.kene nostaman AnMns' T.aiwasien pam, maan
>« sen sumen synnin pahuuden kuin hänesä asuu tunnustain Jobin kansä-r.Aul olcn syimä rehnyr, Job. 7: 20 Psal. 32: 5., Davidin kansa: Mins
Rnen pahat tikont, ja minun svndin on aina edesani, Pfal. 51: g. Ia tuh-
«ia pojaan kansa: Isa, minä olen fyndia rchnxr Taiwasta wastan ja stnun

Luk. 15:21.,

, itzens'' tundemisen salumus pitää oseman yhtzistettp senkaltaisella w-
lelliUH aikounsen tm'koitu;ella. Moi ainoastansa minkmn ulkokullattu, pyytä-
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wäN syndiä andexi ja sen mngaistuxen poisottamista, waan myös synnin wal.
lan ja herraudeil poisottamista, josa tilasa ja hän Davidin kansa
etzii Jumalan armoa, sanodcn: Jumala ole mimMe armolll.en si uu
lähäen, ja pois minun A d»,i sinun -uureil laupiudes tähden,
Se »vasta on se oikia uston tpö Erangeliumista, ettei ainoastans'
tähden etziä synbein andexi saamista, waan myös sen pyhän armon tähden syn.
nin mallan häwittämistä pyhitpfeen; josa tilasa wasta tapantuu armol.
linen anWi antamus, jongatähden se turha oma tpö ChristillisMsä paracan:

2) Syndisen wanhurstauttamisesa Jumalan edesä. Koffa siis syMnen oi«
kialla tawalla etzii pelastusta synnistäj, niin hänen alinomainen ja pfinätnen tar,
koiturens'P'tää sen suuren mailman Wapahtajan ansion perään,

hän sais ruweta hawaitzcmaan sielua ilauttawaisia waitutuM Evangellu,
mistä, wakuturexi syndem poisottamisesta lEmren kautta. Syndlsen pää sy.
dämellinen tarkoitus, halu ja pakottama esindö pitää yllpään olemau asetettuna
ITlurcn meren woiman puhdtstus, zonga Publikaant siihen rukouxeen sisälle
sulki: Ilunala armahda minun ly, disen päälleni, Täsä tilasa tulee syndiscn
toiwottaat ja ikäwöttät Evangeliumin lupausten moimallisexi saattamista Junia,
lalda hänen pohjattoman armons' tähden, jvsa tilasa Jumala saa täyden tilan
herättäät uston lohdulliseri turwazi lEuxen päälle. I koffa uffo käsittää elä.
wän turman, niin hän myös onnstaa lEsuzen wanhurstaudexens', sunä hän
myös wanhurstautetaan, jonga myötä seuraa elämä ja woima, josta lEsus sa.
noo: Totisesti, totisesti sanon minä teMe: herki culce, ja jo on, että kuol<
lecr saawar kuulla Jumalan pojan äänen, )a jorta sen tuulewar, ne saawat e-
lää, Joh. 5'- 2g.

Kosta siis wanhurstauttaminen lEsuresa tulee spndiselle kaikkein kallim<
totuudep autuuden tunnosa, niin on se hänelle mahdollinen poiskieltäät

maaniset himot; kaswaat hengen hedelmisä; kilwoitella hywää uston nlwoitusta;
uudistua Jumalan kuwan j.lrecn; ja woittaa' hengelliset wiholliset hengellisesi
sodasa Raamatluin kaffyn jälkeen, i Tim, K: 12. Eph. 4: 23. 1 Kor. 15: gi.
josta seuraa wälttämätöin welmollisuus siinä totisesa ChrlMispdesä, kutn nn:

5) Pvbityresä waeldaminen. Niinpian kuin syndinen niinkuin sanottu on>
saa wanr-urffauttamiscn, niin alkamat mpkS kaikki hengen hedelmät hänesä, ja
»wat niinkauwan spndisen lyköi ä kaswamasa kuin hän hengen köuhpde-
sä. Ei hän saa manhurssauttanttsta ilman spwää Publikaanin nöprpttä, eikä
pnsp sen uudisiamisesa, ilman uöyrpdesä pysymistä ja ilman hengen köyhpttä«o<
malta puolcltans', kosta ei mitään hengellistä hpwää ole hänelä ltzej maan su<
la armon waikutus. Ilman hengen köphuttä ei tunne spndmen tarwitzewans'IEl«'



'ZEsufia ja hänen wanhurstauttcmsa, waan turwaa nlinkuin Phanseus omaan
Myteensä ja töihinsä, jona Kän lakkaa oikiasta pyhpdestä ja kallistuu langemi.
sten, minkuin Pctari, Matth. 26: Z5, ?2. oma hywys häwittä kaiken oikian
hpwyden ja pphydcn perään pyrkimisen, ja sowaisee Hengen walon, ettei syn-
dmen näe enää tarwitzewansa jokapäiwätstä wanhurstauttamisen uudistusta.

Mutta pyhitys seuraa niinkauwan tuin wanhurstauttaminen pysyy uudi-
siamisesa; sillä wanhur!?auttamiscsa kerjää syndinen nöyrästi yhtä puhdistama
ja pyhtttätvä armoa lEsuzesa, ja se sama omistettu ja nautittu pyhä armo,
mikuttaa pyhää elämää. Senkaltaista kuin'nautitaan, senkaltaista hedelmää
se tuottaa edes kaswantoon; jonga alza syndinen saa tuta spwään oman mität-
tömydensä ja köyhydenlä, ja sanoo Paawalin kantza: Armosta minä olen se
kuin minä olen; ja hänen armonsa minua tohtan ei ole ryhjä ollut, 1 Cor.
ig: io. Sydämellinen köyhyden tunto, ei'anna syndisen olla ilman lEsuren
rikkauden omistamista; ja se kaikkein köyhin on kaikkein rikkain armosa ja Hen<
gen hedelmisä, josta lEsus sanoo: Joka minusa pysyy, ja minä hänesä, hän
tandaa paljon hedelmärä, loh. 15: 5. ja se hedelmä la että se
kaikkein köyhin on rikkain ustosa lEsuxen päälle, sen Apostoli tietä antaa, sa»
noden: Rosta minä heiko olen, niin minä rväkewä olen, 2 Cor 12: 10.

Se oikia nöyrys ja himo sinun rikkaudes perääni herätä meisH HERra
lEsul että saisimme elää sinun kangas täällä ja iankaikkisesti, Amen.

12. Sunmmdaina Kolminmsuden PäiwästH.
sanoo se pyhä, se totinen, jolla «n Dawidin awain: jota awaa, ia el

yxikän snlje: joka sulkee, ja ei pxikän awaja. Koffa meidän kallis Wapah»
tajamme tahdot antaa Philadelphian seurakunnan opettajalle hpwän todistuxen,
sekä hänen pysywäisydestänsä hänen Jumalansa ja Vapahtajansa autuasa ph,
distyresä ja armon tilasa, että myös hänen ussollisudestansa Jumalan asiata e-
desauttamisesa siinä hänelle uffatusa seurakunnasa, niin meidän Wapahtajam-
me myöskin tahdoi muistuttat tälle opettajalle/ että kaikkeen siihen menestyen,
kuin hänen kauttansa seurakunnasa tapasstui, oli lEsus itze alku ja perustus,
joka hänesä näptti hänen kaikki taitawaisudensa, awamisesa ja sulkemisesa hä-nen lahjojansa, kosta ja kuinga hän tahdot ja löysi Tästä sai nyt Jo-
hannes kästpn lEsuxelta kirjoittaat tälle nimitetylle Philadelphian seurakunnandl opet-

9712. Sunnundaina Kolminaisuden Päiwästä.
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VpettaMe: Näitä sanoo ft pyhä, si totinen, jolla on Dawidin aroain: joka ch
VM, ja ei xxikän sulje: ja jota sulkee, ja ei xxikän awnja, Ilm. k. 3: 7.

SM pyhällä ja korkialla Jumalalla on aina M ylZnpaltinen huolenpito
Hänen pyhästä seurakunnastans; sillä ei hän sen annais kcffaan kylmendpä HZ,
»sn rakkaudestansa, eikä wähendyä hänen totisesta tundemisestansa; waan swsen kaswawan ja enänewän kaikesa hywäsa: Sentähden, että eroittarcnfa seu,
UakuntMsa parannusta ja pysywäisyttä hywäsä, walmiftaa ja harjoittaa häa
Hengens Skoulusa opettaita niinkuin wali.personia, tundemaan ja koettelema
zesta hawaitzemaan HERran tunnon asian-laatua, että he sanan kuulloillensa:
taidaisit olla: ei palkka-paimenet ainoastansa keritzemään ja surnttomutsen Upot-
Kaman sauankuutioitansa epäuffosa ja tuolleesa luulosa autnud.sta, Es. 3, 12.

kautta enin osa ihmisistä joulun opettajain nneliaisudesta ja koettelemat-
tomudesta HERran tietää wiimcln kuolcinasa kadotUMen, Es. 9: 2 Tim.
37. 13. Waan lEsus pyytää opettaat, totuttaat ja kiinittät totuudensa tuuloow
ja rakkauteensa, eltä saman totuuden woiman tunnosta, hengen ja woiman o,
sottamisesas aina oleman sytytetyn, johdattaman sanankuulioitansa

ja niin heidän ustollisen työns kautta hettä pimeydestä roalkenrecw
lääudämääy, sna he eriäisit rvallasta Jumalan rygö, Teko k. 26: IA

Tämsn auttmri p'yptäwsn tarkoiinxen täöden, tahtoo nyt lEsus mcidiik
zffvuhesamme, ei ainoastansa wahwiftaa Philadelphian seurakunnan opettajaa
hänen erinomaisista lahjains jatannsesta, taitaxensa stunaurella ja hedellnöitzemi-,
fttlä raketa Chrlstrycn seurakunta, ja opilla ja elämällä lnonda opeccac wan>
hulstaureen, Dan- 12: z. Jota Jumalan puolesta ja Jumalan siasa lEsus ko,
Vo opetus-wiralla tarkoittaa, toimittamaan, ja päällepanee kaikkein oikiam
Mlweljainsa wejwollisudefi: Hrmda Vohkiasti, ätä säästä; korota äänes niinkuw
Bosuna; ja ilmoita muun kansalleni hänen plitzeMymifenja, Es. Z8: 1. Teh-
den sitä ei ainoastansa phieisesti saarnoifa, waan myös kaikesa menosa, kautza-
Uymisesä M tiloisa.. Koffa siis Jumala saa jongun opetus-wirkaan walmistat
HengenA lahjoilla, ja picäinän päälle hywällä za sopiutatromalla ajalla, niin
Gtbä> hän rakkauden neuwoilla, uanZaisee nuhtelee, neuwoo kaikella jtwexdellä j<l
«petuxella.,, 2 Tim 4: 2. silloin Jumala tosin lEsuLesa täyttää tämän lupau-
zensa:. Joka aivaja. >a ei kengän sulje. Jumala sytyttäkön monda opetus-wi-
Vasa,, HengSsa Zionita korjamaan..

Mutta- aiwan harwat walitettawasti, owat opettajain wirasa ja tilasa mu-
Ma jumaliset ja. hengelliset kmn saarnas-tuolisa, ja sielläkinl enin osa sowiW
«rmon lupauxet suruttomudrsa makawaisten sanankuuliain päälle;' erinomattallD
sjw.ä„ M he omistamat Jumalan lohdutuzen niille, maallisosa murheeff



;3 -rikkauden himosa lewottomisse ihmisille, joka luokonensa unittaa ihmiset ma-
tamaan muuttumattonmsa tilasa hamaan ijankaikkisuteen asti. Kauhia wahiw
go Christikunnalle; joka tulee Pappein maiUnan kaltaisudesta, jotka usein yl«
peilewät ulkonaisesta opistansa, ja sillä ei kuitengan mitään toimita Jumalan
elämän tunnon edesauttamiseni, waan pikemin kästewät hengellisten kuollein te-
kemän jotain hywää luonnon wsimilla, ja sillä toiwoman autuutta: He loh,
huttawat nunuu kansaani hänen wibeljäisydesänsä, ja stmowat: rauha, rau-
ha: ja ei rauhaa olMan, Icr. 6: 14. Ne owat ne kaikkein ensimäifet ja wik-
kelennnät harttaita opettaita wietteliöh-i hawäisemään, niinkuin Kirjanoppineet
soiinaisic IGsusta, loh. 7: 12, 4?. Kyllä lNlkkuneet sanankuuliat saamatrauhasa maata suruttomudesa hengellisesti - kuollein opettajain pimiäin huoli-mattoulndesa.

Jumala armollisesti vlösetzikön meidän kylminä Christillisydemwe aikoina,
opettajain alkuja, aikanansa HERran tietä tuntemaan! että Jumala sais tilaa
jakaa armon tawaroita pphittäwäz-i totuudesa HERran tuntoa ju-
listamaan!

Evangelium, Mark. 7: 31-37.
TuMnds.

NrmW awamisesta Sfttdisille.
I, Minläkalcaisille syndisille armo awetan?
11. Misä armon awalnincn itzens il,noitta?

Edellinen Osa.
MinZäWltaisille syndisille armo awetan?

1) Senkaltaisille kuin kuuliaisesti andawat itzensä johdatta lEsuM tpgs',
pois synnin ja mallman rakkaudesta. Tähän tarwitan edeswoittain Jumalan
kaiMwaltiai suden työ, näyttämään ja tuturi saattamaan spndiselle hänen hen-
gellinen kuuroudens ja mpkkäydens Jumalaa ja hänen hengellisiä lahjojansa
wastan. Koffa siis Jumala ennättämän armonsa kautta, saa tilan spndiselle
ilmoittat ja tundemiseen saattat hänen luonnollisen huolimattomudensa kuurou-
den, ja taitamattomudensa mykkäpden hengellisisä, silloin hän mieluisesti antaa
ltzensä johdattaat lEsuxen tvgö, saamaan parantamista tälle kuolettamalle tau-
dillensa; sen HERra Jumala jo wanhasa Testamentisä lupais antaa tapahtua
Wdesa Testamentisä opin aikana, sanoden: GiUom awacan ftkiain fil-

9912. Sunnundalna Kolminaisuden Päilvästs.



ivo 12. Sunnuntaina Kolminaisuden Päiwästä.
w«t; jakuuroin tonvat aukenewac. Silloin ramnmt hyppäwäc niinkuin peurat,
ia mykkäin kieli pakahtuu kiiroxcen, Es. 35: 5, 6 . Että ihminen ennen hänenkäändymifiänsä on hengellisesti tottelemattomudesansa kuulematoin ja taitamat-
iomudesansa puhmnatoin jumalisisa ja autuuteen tulewisa asioisa, sen tietä an-
taa Apostoli, sanoden: Me olimma myös muinen caicamacronmr, wwakorwai»
«vt-iser, expwäifer, Tit. 3: 3. lEsuren Evangeliumilla on woimaa teroittaa ja
kuuliaisutta lahjoitta waarinottamaan HERran äänestä, tahdosta ja autuude.
siansa, jota myös syndinen totisesa taipumisesansa lEsuren tygö sydämesiäiru
loimottaa Jumalan andawan hänellensä taidon kuulla Jumalan armo-työtä sie-
lusansa, ja sanoo: Puhu stnaHMßra, sillä sinun palweljas tuulee, 4 Sam. 3:3.

2) Awetaan niille syndisille armo, kuin heidän sielunsa raadollisudcn tun«
temisesa rukoilemat lEsusta panemaan kätensä heidän päällensä, niinkuin ne
kuuron ja mykän taluttajat teit Evaugeliumsa. Sen hengellisen kuuron ja my-
kän johdattamistsa Pyhäldä Hengeldä lEsuzen tygö> ei taida hän enäät clla
ääneti; waan Nlkoilee. ehkä he wielä taitamalla ja palawalla rukouz.'ella, niin
luitengin sydämen toiwolusien pyynnöillä, siitä sisällepidofia: Awaa
WMUN huuleni, että minun suuni, ilmoirais sinun tiitoxes, Ps. st: 17.

Ck ole syndmen amoaflansa raadollinen synnin tundemisesta, waan hänen
iaitamattomudensa rukoileman lisää hänelle paljon waiwaa, sentähden hänen
täsä, niinkuin muisakin hengellisten awuin saawisesa, täytyy rukoilla kahden
lerraiftlla rukouMa, nimittäin-, ensisti, että HERra opetais händs oikein ru-

sanoden Opetuslastell! kansina opeta meitä, rukoilemaan,
Luk. 12: t. Toiseri tarwitzee syndmen rukoilla lEsusta parantamaan hänen
«aadolltsudensa, Dawidin kansia: puhdista minua itopilla, wmä. pubdistM
M: pese että minä lumi waltia.ri tulisia, Ps.Z>: 3>

3), Awetaan niille spndisille armo>. kuin antamat itzensil ervlttat mailman
Koffa lEsus tabd.oi para-Uat kuuron ja mykän, niin otti hän hä-

Nen erinänsä kansasta Ihminen tulee käändylnältömäsä, Masansa, hengellisesti
kuuroxi ja, Jumalaa wastan, lnailinan syndisen ja turban- menon surut-
tcmalla seuramisella; waan tmilesa käänwnustsä. eroittaa HERra hänen mie-
lensä ia pois mailmau tyhmydestä,. kauhisityen herältämlsellä ma-
ttman efytpfiin, kiiruhtain Käutä. väittämään kaikkea kuin pahaxi
3 Thess. Z: 22. huutain syndisten. tunnoisa:. pacrkaat, paerkaar, läyrckääc »iel.

ia aMät mihtngän jnastcistel-t larruko; menZär ulos heidän xch-
distctzaar ceiränne re jotka. kuilla annatte, Es 52: 2 Kääntywäisen
ipköuä löytyy wietä peri- turmellus, ftntächden taidais hän wastauudesti pahe-
tunl tuLM,, M hän sturais mmtman. hulluutta,, ja vns mmlman pftäwä ja hn-



nen pahoja lamojansa seurais; stntähden waroittaa luinala käändywäisis ar*
mon ppbänä pitämän mailman saastaisuden wälttämisellä, sanoden: paerraac
heidän siastansa, ja eroircakaar reiränne, sanoo HERra: ja ältäär saastaischen
ruwetko, ja niin minä korjaan reirä, 2 Cor. 6: 17.

Moni kääntywäinen on itzensä kahden toinen toistcins »vastan sotiman HEr-
ran palwelemisella, mailman ystämyden feuramisella, kaduttanut kääntymisen
woiman; silla maitman on wiha Jumalaa wastan, lak. 4' 4' Mail-
man ystänniden sturamisella Jumalan armo ja ystawys suljetan pois ja seisah-
ja; stntähden waroitti Jumala jo alusa itzetmakin hänen kansastansa: iLi si-
nun pidä Mikkoa scuraman pahmccn, 2 Mos. 2Z: 2 Siis on Jumala silloin
lvoittanut hänen Pyhän tarkoituz-enfa, kosta syndinen hänen sydämensä ja me-
nonsa anta sulkia mailmalle, ja awata armolle. Todesti laittaan silloin sanoa
lEsuxen saanen ottaa spndisen erinäns kansasta, ja parandanneen hänen sai-
raudestansa. .

,

4) Awetaan niille armo, kuin lEsuxen,armon wapaasti wasianottawat.
Ibmeitten tekiä lEsus paransi mykän ja kuuron, sormensa pistämisellä hänen
lorwnnsa, ja sylkenusellänsä wallallans päästi hänen kielensä jännen. Hän tie-
tät annot tällä parantamisen muodolla, ettei hän tarwinnut woimaa odottaat
taiwaafla, waan että woima siihen asui hänen personasansa Inmaluden luon-
non woimasia. lEsus rukoili myös, sanoden: Hephera, se on aukene. Joka
todella tahtoo paratnp tulla hengellisestä sielun sairaudesta, hänen tulee uskon
pphäsä kokottamistsa, omistaman lEsnren haawain parantamista, yhdellä kiin-
tiällä sydämen rukouMa: paranna minun sieluni, Ps. - Paranna minim
HSRra, niin minä paranen, aura sinä minua, niin minä olen aucerru, ler,
l?: 14. niin saa hän hawaita awajamistn, stntähden tntkistelemnw

Toisesa Osasa,

Misa. armon cnvaminen PensH ilmoitta? lEsu/ett aptM etzlwtsss atmon
awajanunen ilmoitta itzensä:

l) Jumalan sanan hengellisen ymmärrpMN sa woimgn selittämlsells. Sa-
nan hengellisen walon ja woiman tanv tzewat ennen kaikkia opettajat seurakun-
nasa, että he senjälken hpvdytyrellä laivaisit ilmoitta fanankuutieille- Jumalan
huwän ja otollisen tahdon autuudesta; sitä armon siunausta pyysi Aoostolr hä-
nen fanankuuliansa rukoilemaan Imnataltn, sanoden: RukoiUen meidän-
yin edestämme, että Jumala meille sanansa owen an?ais Chr.istuxen salaisinrn
plchumaa,», Col. 4,: 2- Ia waikka suruttomat sanankuuliat n sitä tee, eikH

3 hen-
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ioz !2. Summndaina Kolmimisuden PäiwäM
hmgeMsestt nukkuneet opettajat sitä ikawoitze, maan luottamat omass woimansa
M oppinsa päälle; niin on se kuitengin walttämätöin, että oinat opettajat esi,
rukousta sanan menestymisestä odottamat sanankuulwiltansa, ja harttaat sanan-
tuuliat sen myös tekemät. Kuuron ja mykän edestä rukoilit hänen tuojans
lEsusta paneman tarensä hänen päällensä. Opettaja joka tuntee wirkansa pai-
non ja oman heikoudensa, ei taida nunitoin kuin ikäwöitä esirukousta sanan-
kuuliotltans Apostolin kansia: wielä. rakkaat welftt, rukoilkaat meidän cdestäm,
,ne, errä -HERran sana menestyis, 2 Thesi. Z: 1. Koffa kääntpwäiset malai.
sian HERran sanasta, niin he saamat koettelcmisesa nähdä selkeydellä Jumalan
neuwon ja elämän ojentaman tahdon autuuteen; sentähden ne oikein sielunsa
terwcpttä ja rauhaa etziwäiset, käyttämät sanan yhtenä aina heidön
paistamana kirkkautena, joka heille Christillisyden luonnon antaa ja »vaikuttaa
heisä woimaan sitä harjoittaa!. Koffa sanan hengellinen walo heisä enänee,
niin he sanan ojentamisesta pyhyden tiellä tietämät sanoa: Sinun sanas on mi,
nun jalkaini txnrilä, ja rvalkeus minun ccllläni, Ps. iig: 105.

Jumalan sana awaa ja selittää waikutuMansa autuuden järjestyren syn-
diselle: kuinga parannus synneistä eroitta, ja usko armohon kiinittää, ja myös
nudisturesa syndinen tallella kätketään autuuteen. Tämän autuuden järjestpren
sanan kautta, kutzuu Dawid ihmeitä närynHsixi HERran Laisa, Ps. 119,: 18.
jota ihmellistä ja ylitzen meidän luonnolllsesti pimitetyn ymmärrpren käsityrem-
uie käywäistä walistusta, Jumalan lapset aina lumalalda rukoilemat, heidän
uffonsa ja elämänsä ojentaan, sanoden: Johdata miuua sinun comudcsas, js
opeta minua, Ps. 25: Z.

2) Tapahtu armon awaminen syndiselle, hänen sydämensä awamisella. Ih-
misen sydän luonnollisen syntymän jälkeen on peräten kiinentynyt ja kowasa
taipumattomudesa Jumalala ja taimallisia hpmpriää wasian; waan syndisen
kääntpmisesä muutta Pphä Hengi syndisen niin, että hän sydämellänsä ja me-
nollansa ylönkatzoö ja poiskieldää mnilmalta hänen rakkaudens, mutta, uhratensen Jumalalle, ia silloin laittaan ihmisen sydän sanottaat oleman awctun sen
oikian päämaaliinsa ja alkuunsa, joka, kosta le tapahtuu, on päälleluotettawa
lucrki siitä, että ihminen on enämmin hallittu armolta kuin luonolta. jonga
armo°won, kääntyneet syndistt suurexi HERran työZi lukemat, ja myös suu<
rella kunnioittamistlla ilolla julistamat, sanodcn: HGRra on suuria relMt
meidän rohtcuunme: siua me «lemma iloiscc, Ps. 126: Z. Senjälkeen

3) Ametan uston woima syndisesä. Uskon kautta muutetaan pakanallinen
ihminen phderi jumalisesti mieldyneexi ihmiseni ja oikiazi Christityri, joka
hämn muutMnsa jälkeen kokonansa, toisin ajattelee, puhuu ja tekee, kuin en-

ne?



i2< SlMtmndaina Kolmtnaisuden PHitvDs. wzi
llw Yänsn kääntymistänsä tapahtui hengellisesä sokeuden mielesä- Aston KWa-
jamistsa ei paljokan wähempää lunralan suurta työtä,' kuin ennm
Pakanoille heidän käändymisesänsä tapahtui, jongn Apostolit AntioHiasH seura-
kunnalle tiettäwäri teit: Ruinga paljo Jumala oli heidän kansiansa rchnyr; j«
pakanoille uston oiven awainnur, Tez. k< 14: 2?. Usko on yxi wahwn> uskallus
mihin, joita loimotan lEsuxen kautta, ja on werratoin tawara ja ainoa Väli-
kappale auluari tulewmn puolella, jolla armon tiellä waeldmsia kaikki hengelli-
nen hpwä käsitetä», ja kuolemasa taiwan kunnia woiielaan.

4) Awetan heille armon owt, joka on uskon awettu sydämen päämaali, et-
tä nähdä ja tuta itzellensä oleman tygökäymisen wapauden lEsuren kautta <

wastanotta ja nautita sondein anderi saamista, sielun elämää ja rauhaa> jc»
kaikkea sitä woimaa, kmn uskoon ja Ehristilliwden. harjoitureen tarwitaan. Tä-
män armon owen tunsi Apostoli aweturi, kosta hän keholttaa kaikkia sen kaut-
la lähestymään, sanoden: käytämme edes uskalluxella arnwn - istuinlen tMo>
etla me laupmden saisimine, jft silloin armon/ dosta me apua rar>
lvitzemnn, Ebr. 4: 16,

Z) Awetmi heille kuoleman oM, niinkuin kikwoittamtsen ja pelasiuren port-
ti'näistä ajasa waiwawaisista ja vaarallisista asioista, kiusauxista, tussista ja
katkerista kilwoiturista, ijäisten lepoon taiwasa, jota ujkowainen kaikella lawal-
K uffonsa odottaa, rakkaudesta palamalla lampulla, jolla kilwell<i
K wuowawat käymään kuoleman läpitzen ijäiseen autuutesn Taiwoisa; sillä, 5-
fi strkiä pirä astuinan plös heidän edelläuja. heidän pitää särkemän läpiizs', jcr
käymän porrista ulos ja sisälle; ja heidän Run-lngansa pirää käymän heidän e-
dMnsa, ja HGRra kaikkein esin heirä, Mich. 2: 13.

6) Awetan heille Taiwan owi, suurella kunnialla ja sanomattomalla rle-
Mslv, jona ei be cnä nruuta näe, hawaitze, muista ja käsitä, kuin ijätsiä ulos-
fanomatoinda iloa ia kirkkautta, s-stlle käydesänsä portista ijäiseen eaupmWhm,
Ilm k 22: 14 Vri werratom autuus, koffa se kerran heille jota be
aiasa owat etzinet/ja kaikesa lmnosans» ylimäisnä ja wiumisns tmkoitnxeM
aineena owat pitänet loppuun astr,.

Päätös.
Awa HSRra mtnwl huuleni, että Nttnnn stlMr llntoitais jlslnit

Vl ni:
kis ihmis raukka olet tähän asti ollut pubumaloin hcngellisisä, niin rukoile
Amalaa, hän, tahdois todella sinun siclus palawutecn Jumalan krm-
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nioittanusesa, ja kieles puhuwaxi hänen pyhä ja hywä tahtoansa, ettes menisi
mykkänä ijäisptecn.

HERra lEsu! sano wielä yxi woimallinen Hepheta Evangeliumin woi<
Malla! monelle kallisti ostetulle sielulle totiseen ylösheräjämiseen synnin unesta,
sielun ja sydämen harttaan palawuuden saattanuseri, että täällä Jumalan ar.
mo»mielen tawalla ja ijäisesti uloswaltttuin täpdMspdellä, weisamaan ijäistH
halleluja Taimasa/ Amen.

iz. Sunnundaina Kolminaisuden Päiwästä.
»niilä rahdon, ja en uhria. Koffa ne oman luulonsa päälle raken<

tajat Phariseuret, tahdoit ulkokullaisudesa omaa pphyttäns ihmisten cdesH
näyttät, ja ei pitäneet kansakäymistä niiden ylonkatz'ttuin Publikanein kantza,
rohkenit myös plpeydesänsä soimata lEsusta syndisten vstäwäri hänen atriotzemi.sensa tähden samain Publikanein kansia, joita he ylönkatzoit; Niin se suuri ih«
misten ystäwä lEsus, maahan lyö ja mitättömäni näyttää kaikki waaditut an<
saitzemisen welwollisudet ja mäkisin harjoitetut tpöt, Sitä wastan tahdot lEsus
näyttät niille ylpeille PhariseuMe, että koko heidän elämänsä, käptöxenfä ja
työnsä piti hallittaman laupiudcn ja armollisuden Hengeltä, wälttäz-ensä wilM
ja anbcrutta LähimäistH kohtaan kaikesa menosa ja kantzakäymisesä. Tästä lau,
piudesta sai Wavahtaja tilan waatia Phariseurilda, sen soimawan puhen pääl.
IZ, kuin Phariseuret sanoit lEsuz-en Opetuslapsille: Teidän Mestarinne syö js
juo publikancin ja kansta; niin sanoi lEsus: Laupiurra minä tahdon,
ja cn uhria, Matlh. g: 13.

Christillisys on silloin käsittänyt suuren täydellisyden, koska se näyttää hä<
nen menonsa ja harjoiturensa hallittawan laupiudella. Ei lEsus ilman täyttä
syytä opettanut niitä, jotka piti Känen esimerkinsä jälkeen ojentaman elämän»
sä: Oltar laupiar niinkuin ceidän Isänekin laupias on, Luk. 6:Z6-
Ihminen ennen ja ilman Jumalan armon muutosta, on täynnä katkerutta ja
haikeutta, sen näyttää jokapäiwäinen koettelemus; eikö kirous, sadatus, wal<
ben katkerus, panetus ja Lähimäisen kunnian leikkaminen, ole ne jokapäiwäl-
set vahat hedelmät, joista wiha, waino ja Lähimäisen tappo saawat alkunsa.
Kaikki tM, menot, ja puheet, kuin ei saa alkunsa laupiudesta ja rar-
kaudcha, ja Christuxen luonnon osallisudesta, on Wrkkys wahingollisempi, kot.
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Mhoa katkerampi, ruttoa tappawaisempi, ja totista Christillisyttä hajottamat,
sempi kuin sota ja nälkä ihmisen sukukunnalle; ehkä sitten ulkonaiset awut,
vmaisudet, koetueet, ja tiedot olisit auringoa kirkkammat; korkeudeitä ylemmät;
ilmaa wäkemimmät; tulda pawmammat; ja kuolemaa mältämättömämmät luu-
losa, ja ei kuiteugan olisi rattaurta, niin ei se mirän oli-, 1 Kor. 13: 2. Että
omaisudet ja työt omat mitättömät ja paljas ulkokullaisus ilman totista laupial»
lisulta, sen se laupias lEsus usiamin näytti niille furmamille ja armottomille
phariseuMe, erinomattain nähdän se Mattheuren 23 lugusta; jotka mitättömät
työt ilman laupiutta ei monellakan ennen tule ilmci kuin kuolemasa, koffa he
sanomat: Herra emmeko me sinu, mmes kaucra enuustaueec, ja finun mmelläs
ajanet uloZ perkeleitä, ja olemma sinun mmes kautta monda wäkewätä työtä
lchner? Ia silloin ,ninä heille tunnustan, en minä teitä ikänä tundenm; mm«
Zär pois minun tyköäni te wäärinrekiät, Matth. 7: 22, 23.

Ellet Jumalamme palwellus; bymät työmme, päättämisemme lähimäisestä,
ja suumme todistamiset, saa alkunsa Vapahtajan armeliaisuden ja laupiuden
mielen luonosta, niin ne omat Herralle kauhistus, ja miimein komin HerraltaJumalalta duomitan; sillä arinotoin duomio pirä hänen päällensä tuleman, jo<
ta laupiutra tehnyc, lak. 2: 13. Ihmisen katkera armottomus, on merk-
ki hänen wihan-alaisen tilaans'; sillä se lewotoin oma tunto/ ja säädyttömätspmnn hlmoitten raateleminen, tekemät hänen elämäns katkeran, joka famasahedelmäsä osotta itzens' lähimäistä kohtan.

. Ocktasta laupiuden luonnosta ei montakan ihmisiä mitän tiedä; sillä seluuri sitä Aadamillista sisua »vastan, ja ei löydy muisa sieluifa kuin elämän n-
ffon kautta. Jumalan ja lEsuren laupiuden woimasta ja hywydestä osallisenitulleisa, jotka taitamat osottaat itzens' laupiuden töisä jokaista kohtaan, lEsu.
fen lamalla, joidenga plitze Apostolin todistus toderi Hengen hedelmä on:
rakkaus, ilo, rauha, pltkämiclisys, ystäwys, h'«nvys, usto. h:ljaisus, pnhtous,
Gal. 5: 22. O! jos kallisti ostetut ttmdisit, kuinga awarasti Jumala on heitäsuurella laupiudella pyytänyt toora, Esa. 34: 7> niin be kyllä hawaitzisit lEsu-M tahdon: Laupimra minä tahdon, ja en uhria.z Herra laupiuden Jumalahäwittäkön kaiken armottomuden mielen ja työt ihmisten sydämistä, ettssmeyh-denkaldaisen plchen pidäifinime, sowiretut yhdej« mielesä, ja yhdesä muwoss,
1 Kor. 1: ly.

Evangelium, Luk. 10: 23-38.
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Tutkindo.

Lmlpmdeu sst»tlamlWg lnhnnälselle.
z. Mistä laupias UhimKstä tohtan saa alwsssa?
11. Ruinga laupius itzens ofstta?
lU. LttNpiuden suurra hxöd^sts,

Ede3inen Osa.sNisiä lanpius NhsmaM kohcan saa aKuusa. Kosta humalan m W.i«GMamme bVwpps ia rakkaus ihmisille Evangelu nnn kautta i?ÄihMstt sen opin selkiästä walosta saatttanmw suun osa kohta aika etzlttMn lepoa lain pitänMsä nUden ss e' näi'täwälsen armon walkutufien kautta, ennen kuin he Oiwätksn lauViuden äbttnlEwxen jyköns woima Lain pitämiseen; ja mintokonans laupeuden ylönkatzeseen, ja niin ei saa maatwaa Ui usta ChriMIMecn )H sen hedelmiich muusta kum orjMfestci pelwosta. ja ei auvwdeXlaupwden wndo Chnstuxeja Vtm woiman Z wVIdM«3, pccko ol« rattaudesa, waan taxdrAinen uaMens ajaa pois pelwon ia ei ta da

N " sottaat laupium lHwäi.

>«.«
Mnßeman luwMn laupiuVen mHM nä!sts tlloista ja MtzpiM taMift m/da jatvl-ssns pachawan palnwan ja mvaran rattatwm sIll« «tt?

Zunmsa rakastaa svppumattomasii ja WuuttumaMmia isimisen!Mw M sm, pelastusta 54 WM wamaM. 'Jo Z^ wsß



Asa Masa suruttomuden unesa, pyytää händä nuhteilla ja haukuiuMa heräjä<
wään käändymifcen hänen tykönsä Monta tukauttaa ftn herättämän armon
NM tottelcmattonnldesla, joita Jumala sanans' totuudella ylitzenwoittaa hänenchiwastä laupludcstans': Rumga ustiu nnnä tahdatn koota sinun lapsts, niin-
kuin kana takoo poikans siipeinsa ala? ja ec' te tahtonet, Matth. 2Z: 37. sanoolEsns ludalaisille laupiudens etztmisestä heitä. '

Jos me tutkimme Jumalan laupiuden awarulta ybteisesti koko ihmisen su.kukuntaa kohtaan, hänen Wrsiwäsä odottamisesans' ihmisten parannusta; niin
eu me taida muuta kmn ihmetellä sen loppumattomutta. Koffa mieleemme
johdatamme Herran Jumalan laupiaan käytören osottamista ihmisiä kohtaan yh-
teisest); nnn hawaltan Jumalan wiisasia käytsxestä, että hän suurilla ja pM
alkalstlla ulkonatsilla hywillci töilläns' tahtoo ihmisten sieluja totuutta rakastaman händäns'; sillä kmnga monda wuotta antaa Jumala maan siunatun ollabedelmalla, auringon paistamisella ja satamisella niin määrille tuin wan»
hurskackekrm, Matth. 5' 43- Amakin siinä tarkoituresa, että Jumalan hy,
wsys wecaa, wndlsia parannuxcen, Rsm. 2: 4. Mutta kosta ihmiset turmellu-Ws'Mkcen käyttämät Jumalan laupiuden töiden hedelmät syndihin iaplön-
pMmteen, ja niin wchoittawat Herran hänen lahjainsa käyttämisellä poiseroit-
tamuM Jumalasta, kosta ne pidäiskehoitimnan hänen tuntoonsja rakkautteens;mn Jumala kurittaa maan asuwm näljällä, sodalla, ja rutolla, saattaafens'lhintslil tundeman händäns', ja hylMmään ne epäjumaliset nauritzemiftr Mal-lisia lahjoja synmsä, Ebr. 11: 25.

Tätä käytöstä on Jumala suurella kärsilvällisydellä osottanut kaikelle il>msen sukukunnalle sekä wanhasa että uudcsa Testamendisä, ja merkittämällä ta.
walla antanut hywät työt enämmän ajaan päälle seisoa nautittaat, kuin kuri-turet; zotka todlsiawat Jumalan suuren laupiuden ihmisiä kohtaan;
ia ;oka siltä armelmsta käytöZestä waarin ottaa, andain sen herättäät itzens'u.stosa nautltzemaan tätä laupiuden yywpyttä, kuin Jumala niifä tarjoo hsn!aa tuta Jumalan isällisen laupiuden suloisuden, ja tunnustaa suullaia sydämen woitolla: Sinä wäkewä hallitzia Huomiycr hiljaisudesa, m hallitzecmnrä paljolla tärsiwällisydellä, Wiif. 12: 18.

v. , , , , »

Paljoa enämmän laupiuden pohiattomuben tundewat ne jo armohon ja y-
wvptcen saatetut Jumalan kansa; koffa he hawaitzewat Pphän Hengen sMMhteelHettä lohdutan eroittawan heidän sydämensä pois synnin rakkaudesta,
ia kllnlltäwän hettä Jumalan laupiuden hymyteen, jota.he lEsuresa Christu-lM omat ckrmosa walmistetut nnutitzeman uffon kautta. Kaikki oma-l»tunnosa, ja lohduiuzet toistamat Jumalan muuttumattomasta
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2Qg i;. Sllnnundaina Kolminaisuden Pällvastä.
laupmdesta uffomaisisa sieluisa. Kossa siis Jumalan tpöt sekä hvmisä labjoisa
että kurituM witzanusesa, tulemat aineeri kehoiltaman spndisiä rakkauteen sitä
yäiftä taupiutta kohtaan, niin on syndmen oppinut ustomaan errä jora Herra
raknstaa> sitä hän myös. murra jokaista poikaa hän pierre" kuin
hait ksrma, Ebr., 6. Sille, kuin t<M on oläwä koetclemus, he osottaa lau>
xintta lähimäiselld.

M) Vauraus lählmäistä kohtaan saa alkunsa Evankeliumin armon walonl
Näkemisestä ja suloisuden tundemisesa. Evangeliunnn kirkkaus kyllä alwoi pm,
Kaman niinkuin ihana aamurusto sen ensimäisesä, julistamistsa Paravifisä,, että
waimou siemenen piti rikki särkrmän kärmeen pään, 1 Mos 3: 15. jonga n oi,
malla esi isät autnaxi. tulit, ehkä. suurella waiwalkoisudella, niiden wonein se,
rcmoniain, kurvausten,, aikain ja niinmyos marjoin wnarinottamise>
fa, Ebe. 3. Mutta uudesa Testalnentisä on Evangeliumin kirkkaus täydcsli-.
sesä roglosaus" itze lEsuxen kautta niinkuin kirkkain puolipäiwäw
Wakaisewa ja lämmittämä paiste, fota Provhcetaat, Patriarkaat ja Kuningaat
ikäwöitzit faada nähdäxens", sanoden: Herra minä odocan sinmi antmUtas, sa.
Nv Ualriarka Jakob, 1 Nos 49,: is- Esaias huutaa: Irstas raiwar halkaisi
fit, ;a astuisit alas, Esa. b4: 1. David osotti hänen sisällisinunätz. halunsa lE-suren, ja hänen Evangelinmiusa suloisuden perään näin7 O', jos apu tulis Is-
raelille Nonista!, silla kosta -Herra päDaä fangimn kansans', niin, Jakob iloi'
tze> ja Israel riemmtzee, Psal. 14: Est isäin sydämellisen harrastamisen E»
»angeliumin täydellisen walkeudeu perään ilmoitta lEsus tämänpäiwäisesä G
VanMliunusa, sanoden: Mondu prophecara ja BuninZafta tahdoit nähdä, joi-
ta w uäettä, ia ei nähnet, ja kuulla, joita te ja ei kmMet; se on: eh»kä Wrophetat ja Kumnqat ikswLttzit nähdä ja kuulla EvanMlwmin
fuin uudesa Testamendisä selkiästi paistanmn p«r, niin ei he kuitengan saanet
nautita sen täydellistä malsa, niinkuin Apostolit ja muut uuden Testamendm

seurakunnan uffowaiset sait. Wanhasa Testamendisä nähtiu kyllä Messias
Nffon silmillä; multa uuden Testamcndin alusa nähtm lEsus uffowaisilta sekä
hengellisillä ruumiltisilla silmillä ybtä haawaa. Autuuden tie wanhasa Te-
stamendisä oli monella maiwalloisella waarin ottamisella yhdistetty, waan nyt on
wapaa tMötaxmM armohan, Rom. 5: ilman Seremonialisa töitä. SUloin
elit wi§it paikat ja aika uhrata Herralle,, ta rukoilla Jumalaa; nyt kaikkina
aikoma ja pa,wisa> 5 Tim, 2,:, 8. Silloin ulkviKUsten uhrein, ohesa, npt henge-
O. M wtuudela, loh.. 4:. 24.

Christuxen opin walo,, sytyttäH annosa MyäiM
tzen MlWaistä kohwan, silloin kosta tunto heisä. osottaa
wmwMft,tickutmu itMns' jHka miyul» htldäu armottoman luon.
WM , 3)Aikaa



3) Alkaa laupius lähimäifiä kootaan siitä laupiuden osoruresia jolla ZEfus
korjaa ja auttlaa sitä köyhää fytldlsta. Se ihminen kuin lEsuren armolla ja
hengeltä käsitetään ja walaistan näkemään, oman raadollisen syndins turmellu-
in sywppttä, ilkeyttä ja kiindepttä; ja siinä
mn Kaawoja wanhurssaxi tekemisesa ja pyhittämisesä ei ainoastans synnin mal-
lan poispphkimisellä, maan myös synnin herrauden poisottamisella, ja niin
saattamisella »vapauteen rakastamaan ja palwelenman Herraa ja W.,pahtajaa,hän
fywällä kunniotttamisella arwiosa pitä sielunsa pelastamisenpa kiitoxella ylistää
Herran laupiutta, sanoden: Sinä oler «ninun sieluni sydämmeilisesti roapahranuc,
emi se huskmst, sillä sinä heinr kaikki minun saudini, siMs raar, Esa. 33: 17.
Se armoitettu syndinen saa hawaita hänen stelusans tapahtuneen lEsuren an-
sion parandamisesta sen kpin bän teke ihme-toilläns sairaila, josta Evangelistn

ma.n Mark. 7: 37- Se hengellinen täyttämpS tästä, on Jumalan rakkau-
bin täysi ilmoitus.

O! suutta lohdutusta, että spnnildä ja mmlman orjudesda rikki särjetty sie-
lms terweydrstä, jällcns löptä ja uffosa lEsuxen sowinnon ter-
wcri tekemisen! silloin tulee Esaian todistus lEsuren sowindo wirasia täytetyxi:
Rangaistus on hänen päälläns, errä meillä rauha olis, ja hänen haawainsa kaur-
la hicmma me parmltt, M, SZ: 5. Kuinga uffowainen jokapäimH nautitzee

lEnrrcn terweri tekemistä slelullens'? sen jokainen Jumalan lapsi
ha tiitoMa hawaita, ntinkauwan kum hän puhdistus meren wirran tykönä
pysy, ja'siitä ustosa nautitzee peson ja parandannscn wastuutisisia synnin tur-
mellunsta; se taitaa niinkauwan sanoa: Minulle on laupias tapahrunur, l Tim.
l'. 13' Ia kosta fyndinen tämän parändamiscn synnin haawoista, sulasta ar-
mosta ja lavpiudesta nautitzee, niiy hän ei myös taida muuta kuin osottaa lä-
himäiselle rakkautta ja laupiutta.

Toinen Osss,
RnmFa laupius iyensä osstw? Vhteisefli osotetan latlplus oikwtlda Juma-

lan lapsiwa, toisia ihnusiä kohtan kansakärsiwältisydeää, niin että sydän liikkn
loisen wiheljäGdcstä, niin likisesti kuin se olis hänen omansa joka toisella on
tustaM. Usein lilkku laupian Christitpn mieli loiftn surkeudesta «näinin kuin
omasta wmwasta; Mä omalr waimansa suuruden jarastanden hän tuntee, maan
ei tunne ja tiedä kmnga maiwawamen lähimäisen surkeus on, ajatellen toisen
waiw.in oleman surctta oaisemman kuin omansa. Sentähdcn että Kän tuntee u-
stola Jumalan pohiattoman;a äärettömän laupiuden watkutuxen sielunsa woi-
misa, waatti st tzäM rattaalla taipuiuuz-ella kandaman roi,,m kuormaa, ja »uin

03 Chri-
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ils i;. Omnundaina KVlminaisuden PKiwästä^
Lakia täyttämän, Gal. 6: 2. Apostoli Paawali perustaa hänen ope.

turens Jumalan laupiuden dsottamisesa oleman täydellisen kehoitus syyn lau.
Pisuteen lähimäistä kohtaan, sanoden: Wmala, joka rikas on laupiudesta, hä<nm suuren rakkaudensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut Me olemmahänen tekonsa, luodut Christuresa hywiin töihin, joihia on
jo ennen meidän rvaeldamaan walmiftanur, Eph. 2:4, io> Ei saa Jumalan
lapsi oman walitzemisens' fälkeen mpöstän asettaa koffa ja ketä mafiaan laupiu.
dcn työt tehtämän pitä; waan aina ja kaikkia mafian, ja erinomattain totisiaJumalan lapsia wastan; siitä neuwöo sama Apostoli: Roska'siis meille aikaan,
niin relMmme jokaiselle hywää mmra enimircen niille jorka nieidän kansinvel»
jemme ustosa owat, Gal. 6: 10.

Jumalattomain osattomus Jumalasta nähdän siitä, ettei he woi eikä tahdovsolta laupiutta kaikille; maan ainoasians heidän spndi-ystäwillensä, niinkuin
ludalmset, joista pz-i lain oppinuista tuli lEsuxcn tpgön, saaman wastausia
siitä, jos kaikkein muiden kuin ludan lahkokunnan ja sugun omaiset, pitä ole-
man hänen lähimäisens? jonga kpspmyren meidän Vapahtajamme «iin suurel.
la ja ihtsseteldäwässä, wasiaurella ratkäis, että hän sillä edestuodulla wasiaurenhistorialla, yhtä haawaa maahan löi lainoppenen kamaluuden, ja saatti hänenymmärtämään kaikki ihmiset oleman hänenMimäisens, joille hän oli welwol«
unen hvwää tekemään ja laupiutta osottmnaan.
»'MMoni Jumalan luonosta osatöin puhuu autuuden opista ja Jumalan kä-
skyistä, waan ei ole uston kautta lEsuren päälle käsittänyt rakkautta luma,
laan;sentähden ei he myös taida pitää ja seurata uston hengen lakia rakkaude-sa ja laupiudesa; waan yhdellä syndisellä oman tahdon lahkollisella tawalla ai.
noastans niitä wastan kuin heitä kunnioittamat, joka on aina Pharisealaisudentundomerkki, josa tmttavn mennä melkiän kaUwas orkiain Jumalan lasten muo,
toisubesa, maan tutan erifturaisudHans, josta lEsus sanoo: Jos te rakastat'
te, niitä, jotka teitäkin rakastanet, mitä te dän siitä palkkaa on? eikö pnbMa-
nit nim myös tee? Ia jos te ainoastansa weljeinna kansa soweljat olerta, im»
tä te sen kanss erinomaista cecrtä? eikä publikänic myös niin ne? Matth. Z:
46, 47. Wtä rakastamisella ja toista wihamisella, he näyttämät, itzens' ulko-
kullauuyi ja määrin tekiöiri, ja ettei se ole rakkaus, lvaan roääryden side ja
«eu>vo, Esa, 5: :8.

Ellets taida rakastaa jaksottaa laupiutta kaikkia kohtaan, niin ei sinullst»le osalumalasa, eikä Jumalassa sinusa, ia niin ei ole sinusaj ijankaiMnen e,
!«,,,« i Ich. 3: 15. sillä uffon opin totuus ei ole silloin tullut ihmise-siitä sisällepidosta: MaMuZ ozz lgiu täxuämvs, Rom. 13: 10.
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13. Suunundaim Kolmmaisudm PätwDZ. ,lz

Jumalattoman ja Phariseuxen rakkaus ja laupius on fpudinen,
kunnian ppynolla ja oman tarkoituMa täptetty, ja stntähden ket-pamatom Jumalalle, ettei se ulotu edemällä kuin kumpaneins tpgö.

Mutta Jumalan lanptudesta osalliset sielut, näpttZwät laupiutta kaikille,loka ylitzen kalkkm osottaa itzens lähimäisen sielun plösrakendamlsen edcsaulta-mlsesa. Lahlmälsen niinkuin omakin ijäinen pelastus on Jumalan pää ja pxi-
Mncn tqlpumus ja ainainen ikäwps, jongatähden kaiM heidän mensns ra-pahw racraudcsa, 1 Kor. 16: 14. ja ei taida muuta kuin osorraa mmllepmden, Jos. 2: 12 jota Apostoli opetMa: pickekar siis reieänn? nimkum In-malan waUwr, pyhär ja raökar, ftoä:n?l!zft!Zä ystäwvdcllä, nöy-lssdcUa,hll-alsudeila ja pirkäimMsydeM, Kol. 3-. 12, Siinä Masa Jumala a-suu sicwsa, iPct.2:H. ja laittaan oikein ncuwoa ja roinsn roistns kuorma K tatt'
taa, Ml. 2: l, 2, Gal. 6: 2. i Thcs ll.

Sen hengellisen laupmden ».voimasta, ne oikial yz-infsrtaisct ja ilman omiatarkoituxia tapahtuwaiset laupiuden tpot, ulkonaisesti tehdän. Siinä tilasa jo,
lainen osottaa minpaljon hpwiä töitä. Mutta ja totuutta kaikkia kohtaan kummahdollinen on, jaYM woimaa löptpp, usein omalla mahingollans. Jos fitswauyurstas arlnahraa Ehtaansa, San. 12: Paljoia enämm ihminen lä-btnsslstänsä ja kansa palwcljatans, Matlh. 18:'Zg. ja käyttää itzens niinknmBoas Ruunlle. Ruth. 2: 14. asuwaifet Saulin hauramlscsa, 2-S«:N.
2: 3/ 6. Obadm sadalle prophetaalle, l Kumng. 18: Samarttani haawot--tettua Wlcsta fchden, joW tänM Ia Ta-
bua köyhiä waftan, 9: 36- KaVi lnahdvllifet laupiuden tpot kuin il>mset taikina aittoina tniknvat ja welwolliset owat lähimäiselle osottaman, neProphetaa sulkee tähän kaffppn: Taira isowalle wie unadollisec wlkiachnonesces, koftas näet alastoman, nun wameta häjiyg m M käännä itziäs voislchas tMä, Esa. ss:, 5

Kolmas Qsif,
Laup:udm «uurra Olla laipmM «Knänsä itzs lpsonsä /ci s-laät rtzclltnsä ja anttaat itzinnsä, on suuri osa meidän epäjumalisuVestamme, jo-ta nozaa meldän luutttun woimiiMue. Samasta perustuksia owat meidän Inu-Pnudemme lyöt kyllä voimattomat ja laihat, jos meidän tafkoituMnme owatpnnäns meidän itze puolemme; seurawaistß en tottele" laupindesta

itze kohtamme» Niinkanwan-M, kivn olemme armottonM
wjamne kohtaan/ min myös ,olemme mmottomm lähimäW kohtaan, ja o<
mnW armvUomuven alta. KM uikokullatoin< ja Whitttip lanpws
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harjoitetaan niildä Jumalan laupiudesia osalliseri tulleilda sicluilda. Ei ole se
uston luondoisudesta, että waaditulla tawalla pelwulla tehdä jotakin hynM
Pharisealaiset pitäwät suurena kerffaurena, kosta joku työlläisesti laupiutta 0.
sottaa. Mutta ajatteles, jos joku mäkisin welwollisuttans tekee, tapahtuko se
rakkaudesta? mutta Christiltp. tietää sen tehdä rakkauden »vaatimisesta, koffa i-
känäns mka ja tila on, Gal. 6: 10. On siis laupiuden hedelmä ja hpödytps.

1) Kaswawat he laupiudesa, sekä laupiuden tunnosa itze kohtansa, että
mpös laupiattisudcn osottamisesa lähimäistä kohtaan. Jota enämin se tulee heil.
Ie eläwätt koettelemiseri, kuinga luinala on armollinen ja laupias, lak. 5-. 11.
sitä halullisemmin hän osotta laupiutta lähimäiftlle. Juuri sen sppn tähden hal.
litzee piinawa ja surmawa karmeus eli wiha, Pharisealaisisa, ettei he tiedä M'
vie saaneet ostaa Jumalan laupiudesia.

. Uffowaiset owat »vaaditut rakkaudelta
laupiuteen, suoden enämän taitarens tehdä hpwää, kuin he taitawatkan tehdä.
Ei he mpös kostaan lewäjä ja luota töidens' päälle, waan näkewät welwollisu»
densa enämmän maaliman kuin he taitawatkan matkaansada; sentähden he ai-
na owat lauPiudcn osottajat, ja sanomat: Me olemma kclwottomar palweljar
me teimme sen kuin meidän piti tekemän, Luk. 17: 10.

On laupiuden suuri hpödytps, että ihmisen koko elämä muuttuu wäsy.
mättömözi laupiuden elämäri; joka liikkuu spdämcsäns laupiuden kansakärsi.
wästä taipsimurista. Ikäwöitzee itzellens'tilaa saadaxens'osoltaa laupiutta. Kaik,
ki hänen puheittens' tarkoitus johdatan laupiuden hengeltä. Hänen työnsä
hallitaan rvoimallisesti laupiuden pphittäwältä luondoisudelda; sillä lEsurenrak»
kauden kästp mpös on hänen uuden armoitetun elämäns' ojennus joka sanoo:
Ottar laupiar, niinkuin ceidän Isangin laupias on, Luk. 6: 36. ja RaiM M»
dän menonne tapahcukon raktaudesa, 1 Kor. 16: 14.

Päätös.
Armotoin duomio pjtää hänen päällensä joka ei ole laupiutta tch<

nyt, lak. 2: 13. Jos sinä olet luonnollinen ihminen, niins wihaar wiholli»
sias ju rakastat lähimmWäs, Matth.s: 43> ja st kadottaa sinun ijankaikkisesti.

Jos olet armon perillinen, niin nautitzet, elät, woit ja käsität kaikki lau<
piudesta; älä waan anna haikeuden kukistaa laupiuden luontoa, ettäs käsMsit
ijäijen laupiuden taiwasa, Amen.

14. Smst

112 13. Slmnundaina Kolminaisuden PäiwästH.



14. Ounttunbainls Kolminaisuden PäiwDH. K l3
14. Sunmmdaina Kolminaisuden Päiwästä.
Christuxen Jumalan pojan weri puhdistaa kaikesta synnistä.

Jumalan ainoa ja rakas Pocka lEsus Christus, on itzensä ulosandanut,
pelastamaan meitä spndisiä ihmisiä synnin turmelujen raadollisudesia ja wisel-jäispdesiä, sekä sen welan, duomion, että HMtzemisen mallan alda. Senpäälls
annoi hän wcrens wuodatetta, että loppumattoman Jumalan ääretoin wan-
hurstaus piti loppumattomalla sowinnolla lepptettämän; lukemattomat synnit
inaxcttaman; ja sanomatow armo ja autuus ansaittmnan ja tygö luettaman,
josta Johannes sanoo: lEsuxen Chvistuxcn luumlan pojan weri puhdistaa
Mitä kaikesta synneistä, 1 loh. 1: ?.

lEsuxen Cftristuxen Jumalan Pojan weri on wuodatcttu kaikille syndisille
hpwäxi, ei ainoastansa wiattomille hänen werensä wuodattamiseen, waan mpös
hänen weronfa wuodattaille ja elämän HERra" rappaille, Tek. k. Z: 15. jos
he ainoastans sydämellisen kääntymisen kautta olisit sen heiltä tapetun lEsuxentygö tulleet, ja sitä heiltä ajattomalla kiukussa ulosmuodatettua werta uffolla
nautinnot heidän spndeinsä anoen saamisen; sillä lEsuxen ruumillfset tappajat
owat lnyös sisällesuljelut niihin todistus-sanoihin, kuin Apostoli" sanoo Wapah-
tajan kaikkein plitzen ulottumasta pnnan maxosta: Hän on sowinro meidän syn-
deiinine edestä, ei ainoastansa meidän, waan myös kaiken maillnan edestä 1 loh.
L: 2. Ah jos ihmiset kaikkinaisista säädyistä ja ijistä, tahdoisit anla malmistapmmärryxensä, ja pyhittämällä wounalla taiwutta tahtonsa käändpmän heitän-
sä pimeydestä walkeuteen. ja satanan wallasta Jumalan rygö saamaan syitdein
öndcxi »aamifta ja perimistä niiden kansa, jocka pyhicecän uston kautta Juma-
lan päälle. Tek. k. 26: 13. niin heille tapahtuis puhdistus lEsuxen Christuren
Jumalan Pojan weresä kaikista synneistä, katumattomat syndiset ei saa osaasiitä meren wirran puhdistamisesta, ehkä se heille on altis. Katumaiset näke-
wät armon walosa stn puhdistunen tarwitzewansa, saawat myös tulla sitä
Nautitzemaan. Uffowaiset janoowat weren puhdistusta, ja nautitzewat sitä kiito-
Ma, san')den: liiccäkär Ijää, joka meitä sowcljan tehnyt on, pyhäin perimi-sen osallisnreen walkcudesa: joka meitä pimeyden wallasta pelasti ia on meidän
siirränvr rakkan poikansa waldakuncaan. longa kautta meille lunastus on HH»
VM rocrens kauna, lumiccäin syndein andcxi andamus, Col. l: 12, 13, 14.

Kallis, pyhä, wiatoin ja Jumalallisesta woimasta on se weri kuin lEsus«n, »vuodattanut, joka meiltä salatulla samalla ulottu monelle tuhanetle syndi-
selle sielun raminnoxi ja puhdistuxe.ri, ja ulottu niinkauwan kuin mailma sei-soo. lEsuxen weri on woimallinen, että se on puhtan ihmisen ja Jumalan-Vojan wen. Sen woimasta todistaa Apostoli Paawali ja Mari: Jumala oli
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Christuxeft, ja somitti niailnmn itze kansiansa, ja ei lukenut heille heidän sonne-
jansa, 2 Cor. 5: 14. Ruinga paljo enämin Thrisiuxcn meri, joka itz?,:s ilman
kaikets ijankaMisen Hengen kautta Jumalalle nhianllt on, 0,, puhdista-
wa meidän oman tunnon, tuolervaisista röi,lä, elawätä Juiualata palwelcinan,
Ebr. 9: 14. Apostoli Petari waroittaa lEsuxen meren ja pphyttä kal,
ltzi arwaman, sanoden: Tieren, ertec te ole karoroaisella hopmlla ett kullalla:
lunastetut teidän turhasta menostanne, jonZa te Isäin säädytstä sairre, waan
kallilla Christuren niinkuin rviattolnan ja puhtan Rantzan, 1 Pct, 1:,
18, 19. Ahl joskaikki svndiset arwaisit sen meren kaikkein kalieimari, Taiwau
ja maan wälillä, että hengelliset raadvlliscsti ja totisesti ihens tuntewaiset hei.
dän haisewaisten syttdeinsä tuunosa saisit osan lEsnren hywin hajawasta so»
winlo-uhrista ustosa, että kaikki tmdaisit tcdistaat: liVWen Christuxrn Junia-
lan Pojan n?eri,, puhdista, meitä kaikista meidän synneistämme.

Siis talttaan lEsuren meren woima wta sen nautitzioilda; kosta ne suM
tomuden ajaalla monet tehdyt ja mkastetltt synnit' ajaturisa, puheisa ja töisH,
andeeri annetan wanhurstaxi tekemisesa, kusta- ustowaM lEsnresa omistawat
sitä rvanhuriZamca, joka Jumalan edes» kelpaa, edeUäräywäisten syndein ande,

xi saamisexi, Rom. 3: 25. Numnpös, kosta he pyhityxesä ja jokapäiwäisesH
uudifturesa sowindo, merestä ottamat moinen pubdzsturexi asumasta
sia; ja sitä aina nautws sitä myödsn kuin turmeltuskin jokapäiwä ilmantu sii.
tä wanhasia turmelluM pohjasta, johvn puhdistaen uudistamisien Apostoli wa.
roittaa, sanoden: puhdistakamme itzemme kaikesta lihan ja hengen simstaisilde»
sta, täMäin pyhyttä "Jumalan 2 Cor. ?: t. lEsuren meren woima
Pehmittäkön sydämet m sielut, totuudesa isomaan sen Minän ja autuuden- pe-
Mäti,/kuin, se anw, ijäisexi puhtaudext Karihan häthiin.

Evangeljum/Luk. l?: I^-19.

Tutkin do-.

Inmalan Pojan ISsnren CdrWxctr werm puhdisiO
Vaifin -woimaa WneiM-

!. Rntka ftndisct Jumalan pojan lOjuxm werellä MhMekM
11., Mistä, rundonurkclstä ritträän synneistä plchdiMM?
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Ensimmäinen Osa.

Rvtka syndisec lunmlan pojan IGsuxen wevellä puhdistetan spnneistä?
Se on kyllin tiettäwä, että Cln-isinren meri on kaikkein ihmisten edestä ulosan-
ncttu lahiaxi, uhrixi >a mukiaxi ha!uxi, Eph. 5: 2. Niinmuodon kai-
kille puhdlsiureri synnistä; mutta kosta ei kaikki ihmiset tabdo hellittät synnin
rakkaudesta, ja pydä siitä eroa; maan kiinirippuwat synneisä, kuinga taitaa
puhdistus tapahtua niin kiintiästä spitaliudesta kuin syndi on, mastoin syndisen
suosiota ja tahtoa suruttomuoen tilasa hillitzemättömästi. On siis wttlttämätöin
puhdistamiseen synnistä, että me

1) Tunnemme synnin spitaliuden kiwistelcmistllä ja totisella wihalla syndiä
lvastan Sen historiallisen tiedon jälken tietämät ja taitamat ulkokullatutkin
tunnustaa suullansa: Minä waiwamen syndmen ihminen, sehkä heidän sydä»
mens on kaukana, Matth. 15: 8. Mutta ne oikein plösheranet tundewat syn-
nin pahudcn ja kadottawaisuden, ja kuinga paljon sielun tuffa synnin myötä
seuraa, sen painamasta kuormasta, jonga Jumalan wanhurffas wiha ilmei
tuottaa katumuresa, sen Apostoli näyttää: Laki tehoittaa n?ihaan, kusa ei lakia
ole, ei siellä ole myös plitzcnkaymistä, Rom. 4: 13. Synnin tUndcmisesta sans
Apostoli:_z3n »ninä muuwin olisi syndiä rundenur, ellei lain kaurra. Sillä en
minä olisi yimostakan mitan ellei laki o!:si sanonut: ei sinun pidä hi-
moiyeman, Rom 7: 7. Laillisesta ylöshcrämisestä siis synnin tUUto tulee thmi'
selle, joka hänelle antaa täyden tilan puhdistusta etziä.

Mutta ei ole sunnin tunto oikiasta luonnosta ja ei Jumalan mielen jäl-
keen, eikä tule pysywaiscri parannuit, ellei Jumalan rakkaus ja lEsuxen
ansion hymys Evangeliumin waikuttamiststa tule tuturi sen Lailta herätetyn
spndiftn tuntemisten, sillä kuinga hän taitaa wihata sitä huonoa synnin rakka-
litta, joka ei tiedä siitä hywästä Jumalan rakkaudesta? Ia kuinga taitaa jo-
ku plönantaa synnin lewottoman palmclluren, niinkauwan kuin ei hän ole tun-
tenut armon suloisuden ylitzewoittawaa kalleutta? Scntähden piM sen Laista
ylöshcränen sielun synnin laillisen tuntemisen ohesa ja kansia kääntämän ha-
lunsa sen ansaitzemattoman sulan armon puoleen lEsuresa Christuresa, sixi et-
tä sowinto armon puhdistus tulis wäbittäin sille synnin kipua ja kadotmwai-
sutta tuntcwaiselle syndiselle, ensisti niingin paljon kalliiri ja painaman, kuin
Jumalan wihan ja wanhurffauden tuntokin on syndiselle, josta Pyhä Hengi
sais wapaan tilaan kirkasiaat Evangeliumisa Christuren ansion puhdistawan
woiman, että syndinen tulis siirtyri wihan tuntemisien alta, armon tunnon a-
laiseri, niin että kusa syndi on suurexi turru, siinä on grmo ylönpaltisexi rur-
tu, Rom. 5: 20. rs Sen-
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Ssnjälkeen kossa Evangeliumin kirkkaus Christuren ansion woipaisudesta

en ilmoitettu synviselle, ja syndinen hänen puoleltans on puhdistusta ruwennui
tvastanottamaan ja nautitzemaan, niin ei hänen pidä antaman itz:änsä stkoiltat
Za estät siltä yhteiseltä wthollisen kiusauxelta, jolla hän enimmän osan puhdi«
Muista takaisin langettaa, nimittäin: koffa Jumala alkaa sunnin raskauden
kewittämisen ohesa, unohtamat itze synnin, ja ei muista Dawidin tunnustusta:
N7i,mn kipuni on aina minun edesäni, Ps. Z8: tB. Ia se kipu oli hänellä
synnin tunnosta. Se totinen ja nwfertawainm spnmn tunto pitää fpndisM 0.
leman sekä ensimmäisesä katummesa, kuin myös iokapäiwälssn nudistnren ticl.
lä; sillä st on se aina pysywä syy, jongatähden wndinen puhdistusta tarwitzee,
ja täytyy kaikesa mcnosansa tunnustaat: Mrhecyxer kuta Anna mi-
nulle anrexi salaiset rikorer, Psal. 19: 13,

ToiMta si tule myös fynVisen lisätä jck snämäft pyyiämäns waiwals
synnin tunnosa, itze itziäns auttamisetta, jonga kautta hän uppoo siiwcmmället
synnin raatelemiseen. Ei pidä syndisen myös pyytämän olla salattuna ja wai,
teneman syndinsä ja raadollisutensa jultstamisssta Jumalan edesa; sillä
ta saa syndi tilan fangita ihmisen johongin liittoon itze kansiansa, ja jostain li<
lasta tahtoo ulospuhjeta, joka tuo sielulle wielä enämmän epäilyxsn waiwaa,
josta Dawid puhun näin: Nosta minä tahvoin sitä lvaikeca, muserruit minun
luuni, minun jokapärwäisestä itkustani. Sillä sinun käreV oli polla ja päiwällä
rastas minun päälläni, niin että mimm nesteni ktliwi, niinkui» st kesällä tui,
waa, Sela, Pfal. M:3, 4. Jos ns kymmenen spitaalista miestä olisit jollain
jawnlla pitäneet heidän tautinsa huwittattmn a-jaan kuluna, niin ei he olisi
löytäneet puhdistusta fpitaaliudestansa; mutta se oli heille eläwW tuttu, kuin.
ga kiwistelews, ja elämän woimiat kului, se tauti oli heille stntähden sop
waatia parantajaa etzimsän, sanoden: rakas Mestari armahda meidän
päällemme. Alkät Mliöskän tunnustako lEsuMe muutamia synyejä, waan ko<
to luontonne huwin turmellus. Ei pidä myös »välisti hädän ja tuffan aikana
häntä etzittäman, waan muullonFm Ei lEsufta mpös lähestytä ilman sielun
fpitaalwden tundoa, waan köyhänä raadollisna, niitä armahtaa HERra, niin<
kuin Dawid sanoo: Ei hän hyljännyt eikä kayonut ylön könyän raadollisuica;
N?aan kuin st häntä huusi', kuuli hän sitä, Ps. 22: 2g. Sillä HGRra on jml<
ri läsnä niitä, jsilla mmheMnen sxdän on, M anna niitä, joilla sn surkia mie<
U, Psal. 34'- ig

2) Puhdistetaan ae synneistä, kuin lunastus, armon kallma ja pyhäsä kutl>
Nwitmnusefa pitämät, eikä enäät tahdo piMt edusta ja ehdota itzellänsä mitään
wanhan ihmilen tawoista: ajaMrisa, pubeisa, käytössä, ja sitä wähemmin tot-
Dz, M ttttäwät niidsn sotlwan puhdistus armoo wastaan/ ja e^ittawan
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sen osallisudesta; jona welka jällensä kaswaa, ja puhdistus seiscchdelaan. Mi
ainoa kymmenestä spitalisista palaisi takaisin lEsusta kiittämään; yhdexän lan-aisit takaisin kiittämättömyteen,

Monl spndinen herätetään Jumalalta ihanasti puhdistusta etzimään, jota
hän niinkauwan janoo, että hän sen löytää. Mutta kuinqa pian myös mo-
nelta sama puhdistus halwari arwataan, ja ftndinen anta luonnon turmellu-
in wiipy pesemätä, jonga kautta hän jäll tulee hyljättäwsri saastaiseni Juma-
lan edcfä; joille Mosexen kysymys mahta olla st wakewa wasaran lyömys
tunnosa, koffa hän kpsyjen sanoo: Niinmpös re H<ORran maxarre, hnUil ja
tyhmä tanja? 3 Mos. F2: 6. Kiittämättömys ja armon halpana pitäminen
kaikkein enämmin ihmisiä nukuttaa wastauutiseen synnin uneen; sentähden joka
en oppinut tietämän ja tunteman, kuinga sywä nöyrys ja ulkokullatoin itzensH
tunto» ja,armon.etzintö joka aika tarwitaan, ei sen pidäisi enäät köykäisesti u-
nohtaman millinen Hän oli, lak. i: 24. Testamendin weren tallaita on kuiten-
kin, armahtakon Jumala! sangen monta, ja Harmat pysywät ensimätsesä rak-
kandcsa, ehkä he sitä autuallista weren wirran puhdistamista owat nantinneet,
lEsuren jumalallinen waroitus sille paratulle miehelle/ jonga lEsus koMen-
hnnnemn ja kabdcran wuoden sairauden jälkeen paransi, mahtaa olla jokai-

synnin ilkeydestä puhdistetulle wonnMinen opetus, näin kuuluma: Rayo,
siuä olcr parattu: älä sillen stmdiä ree, (nimittäin ehdolla ja suostumisella), er<?
tei jotain pahempara sinulle tapahtuisi, loh. 5: 14. Sillä ne ainoastans puh-
distusta nautitzewat loppuun asti, jotka lEsuz-en weren wirran puhdistamisesa
ifowasti ja omistamisella aina pysywät.

z) Puhdistetaan ne synneistänsä, jotka lEsuren ansion tvoiman kautta elä-
M uudesv kuuliaisuden elämäsä. Usein ja enimiten Jumala wiipyy kauwan
lvatuturen armolla niiden wilMömäin armon etziäin kansia, siri että hän wii«
pymisen ajalla sais muuttaat syndisen wilpittsmään pysywHispteen ja
wanhurssauden tiellä lEsuren ansion woimalla, Sitte kuin Jumala on pyhän
larkoiturensa woittanut ihmisesä; pysywäifyden aikomisisa, halusa, ja parannu-
Zen harjoituresa uffon kautta lEsuzen päälle, niin syndincn oikem MM syn-
nin kuolcttamlsesa, arnion saamiftsa, ja uffon lopun perään, joka on Dluu l-
Mkaikkilicn autuus, t Pet. L: 9. ja niinmuodon tahtoo olla sielun ja ruumin
woimam ja elämän puolesta uhrattu HERralle elämäsä ja kuolemasa, ja niin
W spndinen paljon nautita hymyttä HERralta jo täällä ajasa, jongatähtzm
«vaaria otamme:-

tZ ' Työ-
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Toifesa Osasa,

Niistä tundomerkeistä tiettään synneistä puhdistetuxi? Koffa ihmisen puh«
disiuren etziminen ITsuresa on oikia ja totinen, niin hän saa hawaita tytonän,
sä fturawaiset tuMomerkit:

1) Hawaitzee puhdistuxesta osallisen tullut spndinen, synnin tuffan, wai.
wan ja duomitzemisen poisotetun' omasta tunnosta ja sydämestä; jos ne waiwat
sitte owat suruttomudesa tehtyin syndein tähden, eli sisällistä sydämen turmellu,
sta seurawaiset. lEsuren wcren woima puhdistaa uffowaiset niin woimallisestj,
että se klrwoittaa heitä sielun tuffasta ja duomilzennsesta, niinkuin Esaias siitä
puhuu HERralle: Sinä duomiyer heitä määrällä, ja tirwoitar heitä sicre kuins
«naaralla tuulellas olet heitä saattanut, kosta idästä tuulee, Es.
»?: 8. Niin että lewottomus spdämesä ja rauhattomus omasa synnin
tähden. HEsuren ansion osallisuden saamisesa, muuttuu suloiseen rauhaan lu.
malan kansia, Rom. 5: 1. Ia se synnin tuffasta wäsynyt sielun tila tule
stlxelda wirwoiceturi, Matth. ii: 28 merkillisesti silloin, koffa häneltä synnit
poisppbitän. Ei ole k.ewittäwäisembää asiaa mailmasa, kuin koffa se synnin
kuormalta rasitettu spndinen ylitze »voitetaan Pyhältä Hengellä synnin welaan,
rangaistujen ja kadoturen wapaan' pää^emisesä, joka lEsnM osallisudesa ta-
pahtuu, josta Apostoli heitä lohduttaa, sanoden: Gi ole yhrän kadotusta niisä,
jotka IlLsuresa Christuxesa owat, ja ei waella lihan, waall hengen jälken, Rom.
8: i. "Spitaaliset miehet sait suurimwaxi kewittämiscfensä hawaita heitäns pa«
ratuxi tiellä menncsänsä Jerusalemiin, ja niinmuodon sait nautita osallisuden
lEsuxen hpwistä töistä.

2) Tundomerkki synnin welaan poispyhkimisesiä, on synnin wattan ja hal-
lilleen poisottaminen. Spitaalisten miestcn taudin waiwat, haisewaisus ja on«
tmnus po»sotettin taudin pul-disiamisesa. Puhdistaisesa synneistä saadaan au<
tuallinen kewittäminen, niin että spndinen aikomus ja suostumus ajatunsa ja
tarkoituusa hajotetaan, sen Hengen kautta, joka orjudesta uffon waikuttamisel.
la wapauiecn saatta, josta Apostoli Pyhä Paawali todistaa: HenZen laki, M
elätväxi tekee Christuxcsa on minun sonnin ja kuoleman laista
tanut, sano Apostoli, Rom. 8: 2. Itze sydämen ilkiä lä!!de tulee niin tukituft
ettei synnin woima taida ulosmurtaa pahoin suun puheisiin. Silmät ei saa
pahain ajatusten kautta wetäät hengellistä kuoleman tautia sydämeen; waan
owat uffowaiset paljon wapaat niistä, ja pypnnöisä ylöstulla, kuolettamat nu<
tä wanhuxffan tekemisen woimalla uffosa ja uffon kautta. Täsä nyt seisoo al«
ku siehsn pyhään elämään, jostg Pyhä Raamattu niin paljon puhuu, M

olla nstmnaulicm nmilinalle ja mailma hänelle, Gat 6: 14.
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Vsto pitää alinomaista sotaa massaan lihan hunsa, silmän ja e'äM»
korcucra, 1 loh. 2: 16. ja niinkauwan kuin uffosa kilwoilteliat anna suo-
stumustansa synnin haukutuxille, on heille woitts mihollistsn ylitzen, sillä uffo
VN st moirro joka mailman moitti, 1 loh. 5:4.

3) Tapahtuu puhdistus Jumalan Pojan lEsUFen merellä siMsestä fynnm
lEsuzen puhdistus spitaalisia miehiä nlotui heidän ruuminsa fi,

sllllisiin osiin. Jumalan lapset puhdistetaan alinomaisesii lEsurcn wanhurffa-
uttamistn uudistuxella peri-synnin spitaaliubesta, täydelliseen kunnialliseen puh.
lauteen. Ne waiwaiset Phariscalaiset elämät hymäfä luulosi, parannuin alku-
työsä, koettain kuollettaat syndiä ilman lEsnren täydellisiä osallistuta; nnltta
ftä sywemmället uppowat siiheen, ja kiusatan sitä enämmin synnildä, eikä tule
tietämään pelastuxesta sifällisestä turmelluxesta mitään, waan M- koko Juumlan
kuwan rakenus M muutos, (jota koko autuuden neuwo erinomattain waatii),
ilman ja hukkaan; sentähden että he totuttamat itzsnsä turwamaan enämmäu
joihin ja kuin? lEsuMeen. Ettei he tule pestyxi synnin ttirmel.
lmesta, sen näyttämät seurawaiftt Raamatun sanat: Gal. 2: i6> Gal. 3-- 11.
Ebr. 7: tB, lK mutta Jumalan lapsille ja puhdistunen arlnohon tulleille sieluil-
le/ on se uston alinomainen rippuminen lEsuzen ristin, kuoleman ja ylösnou-
semisen wVimasa, josa he synnin turmelluxesta woiton saamat ja lvnllallensa
pidetään sen hallitzemisesta, jonM werrattoman arnmn plitzen he wetsawat kii-
tosta Paawaiin kanssa, sanoden: Rncos olton Jumalan, joka »neille woico»
antanur on, meidän Hl3Rr<m DLsuxen Christuxen kautta, l Cor: 15:
lEsuzen meren moima nantitziöille antaa Jumala niin su-ureu moitin ja puh-
distuzen turmelluzesta, että he jo täällä mailmasa wälisti hawaiHewat spnnitK
woimamsesti kuoleteturi, joka on likisin ulkir ijäiseen elämään, ja silloin taitg-
»at lEsuxen turwisa sanoa: kufa on stnnn ows; h«l-
-wmi, tustr on sinuy woittos? il

Kolmas Dft,
Niiden synneiM puhVisteMutt welwollisucta. Niiden synneistä puhdistet-

lmn welwollisus on osittain mallallensa pysyminen' ja oleminen endisi-
stä synnln itkeydeistä, että osittain M kiinittämps siinä faavusa ja löpttysä ar-
mosa, johon tulemat seurawmsct melmollisuVet:^

Tulee pubd-MIM osottaat hänen Mollisudensa pundisiajaNe,
ssnä, ettei bän enä anna itzränsä rakastamaan niitä fynnejä M sitä turmellusta
josta bän puhdistusta on etzinyt ja löytänyt; sillä se oli s se suurin kiittämätto-
M stkä pubdiftajM mallaan, cjta kokonansa sotiwainen armon luontoa wa-.
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sian, ja puhdistus-työn häwäisewäisin plönkatze ia halwentammen, zola teke<
mäsiä lEsus muinen waroiiti sairasta miestä, sitte kum hän parattu oli- Ra.
ho, sinä oler pararcu; älä sillen svndiä tee, ercu jorain pchemvara sinulle r«<

.pahruisi, loh. s: 14. Sillä se on sangen yhteinen waaralllsus, ettei ne puh.
distusta etzimään heränct syndiset pidä puhdistus-armoa nun pyhänä työnä ja
tallina armona, kuin se itzeläns on, että olla pubdstettu syndetn armolliscsa
anderi saamifesa, josa puhdistus tapablu, Sentähden juuri Jumala wiisaude»
sansa usein kauwan takaisin pitää wigcyttämisen spndein pubdtstamssesta, ettei
fyndisesä wielä löytty wahwaa aikomusta, että »varjella ja wl!ustl katkea puh,
tantta, >ja että puhdistusta niinmuodon etzitän synnm rangaistuz-en wälttämiscn
täbdcn, ja ei halusta pysymän puhtaudet, joka tarkutMs, nilMttain, että pp.
syä ainaisesa pllbdistawan armo:, osallisudcsa, on -myölä seuraa omaisus yhtä
vikiaata puhdistunen ctzimistä. Se on bäwäisewä ultokullalnw, että pyyttäät
synnin welkaa andeezi, ja ei synnin pahutta murretup ja waltaa poistetun;
Mä se on ainoastansa puoli armon etznnmen, ja ei koko lEsusta, joka ci ole
Min meille rehty wiisaudexi ja wanhmstaudexi. että tuta sunnin ja anoen
saamista, mutta hän on myös cchry ja wna.stuxexi, 1 Cor. 1: 30,
Dn siis puhdistus armon löytänein sieluin eroittamawin welwonyus, että aina
poiskicltää pahoja ajatuxia, puheja, töitä, ja-tarkkaasi! rippuman ar-
mon hpwydesä, niin puhdistunen jälken kuin edellMn. Kuka maallisesti hei.
tais hänen hää- ja juhla-waattensa lokaan; paljoa »Vähemm kärsii sielun puh-
distus ia se autuas, uudistus, kuin Pubdisturesa syndiselle tapahtuu, että hän
jällensä niinkuin pesty sika rypöis iftensä jpnnm ropakosa, 2 Pet 2: 22, Siis
varoittaa Vapahtaja: Pysykär siinä minun rakkaudescmi, loh. 15: 9. Mckä
on suurempi armon ja rakkauden työ, kuin että lEsus puhdistaa ja pitää wa!«
lallensa synnistä ja sen rakkaudesta; sillä sangen harwat siiheen tilaan tulewat,
sen näemme spitaalisista miehistä.

2) On pubdistettuin wclwollisus, karttamaan itze itziänsä puhdistamista.
Kari suurta epäuskosta alkunsa saawaista syytä on, jotka ulossulkewat lhmi,ct
taiwan autuudesta. Mi on huolimatoin suruttomus sielun pelastamisesta; tol<
nen on itze itziänsä auttaminen sielun autuuden asiasa. Siitä edellisestä en me
nyt aimo" puhua; waan siitä jälkimäisestä. En me täsä nyt puhu plosheränem
sylysten itze itz«ansä. puhdistamista, paljnta wähcmmin käändymättömain itzensa
pubdtstamisesta kuolleilla luonnon töillä Cbristillisydesä; waan meidän pubemme
on'ainoastansa niiden itze itziäns puhdistamisesta, jotka jo owat puhdistetun
tulleet.käandynusen jälkeen wanhurstaxi tekcmisesä.

Ne laittaan kiusattaat itze itziänsä auttamiselta, jotka toluudesa owat saa<
yect Evangellumillisen mielen, hengen ja käuMen lapsillisuden Jumalan rans^



ft, mm että he jo kaikisa ustalluxella käywäc arnwistuimen tpgö, Ebr. 4: 16.
taitamat niinmuodon kaikisa nojata lEsuxen päälle; ei mitään aiwo, ikäwöitzs
ja eteensä ota kuiit ainoastans lEsuxen nimesa ja turwisa, ja hänen puhdista-
ivan ja pyhittämän armonsa janolla, että kaikki tapahduisi hänen johdattami-sensa ja halliturensa jälkeen; niiden welwollisus on, että karttaat itze itziänsä
auttamista, joka silloin on tarjona ja ensimmäinen tpö, koffa joku wika ja kom-
pastus tapahtuu. Eli jos ei he aina wisustt pidä waaria luonnon itziänsä se-
koittamisesta, armo.lahjain ja omaisudeitten harjoittamisten sekaan. Eli jos he
jotakin tumallista alkamat nautitzemaan paljan luonon jälkeen, ilman poiskiel.
tämistä ja liki olemaa turmellusta, ja ei laajasti ripu lEsuren putz-
distaiuisesa ja mallalla pitämisesä salaisista Psal. 19: 13. Eli hawai-
tzcmata andawat itzens' uffollisuteen orjallisten ihmisien kansa. Niin taitaa outo
pelko tulla heidän päällens, joka pyytää orjuden tawalla heitä jäll' auttaman
ja parantaman itziäns', ja niin jäll' joutua uffon turmaa sulkewaisen pelkoon,

Rom. 8: 15. ja niin laittaan kadottaat se oikia puhdistus ja peson tapa lEsu-
M meresä synnistä. Sentähden tulee niiden jo lEfuxesa pesoa nautitziain kart-
taat ettei he annais mingän wieroittaat itzens tuttawasta tpZökäymi<
sestä ja sydämellisestä janosta hänen armo plöspitämisens' ja warjelemisens' pe-
rään, että he aina walwoistr ja rukoilisit, jv mahdolliset olisit kaikkia uöirä wslt-
tamään ja seisomaan ihmisen pojan edcsä, Luk. 211 36. Gal.Z: 1. 2 Tim. Z: 19.

Päätös.
Herra lEsu, sinä kaikkina aikoina, tiloisa ja tapaufisa ainoa parantaja

sinun haamais ja kärsimises kautta! lainaa piinas ja kuolemas tähden Pyhs
Henges, joka woimallisesti herätäis suruttomat synnin spitaaliultans tuntemaanja siitä totuudcsa puhdistusta etzimciän, että he parattuna sinua ijäisesti kiitäisit.
Ne puhdistetut pidä alati puhtauden wirran tykönä ilolla ammundamasa wec-rä aucuudcn läbcecstä, Esa. 12: 3. että he yäisen pphpden täudellisyden käsität-sit taiwaisa, Amen.

15. Sunnundama Kolminaisuden Päiwästz.
H??mä ja miinln huoneni palwelemme Herraa. Näin st pää asiaxens käsit-
welennsen, lulklsella tunnustuxella ilmoitta hänen elämäsä ja kuolemasa pysy-wän alkomnzensa, että sekä itze että hänen huomns wäki piti pitämän nimite-

<2 tpn

121?4. Sunnundaina Kolminaisuden Mwästs.



222 !5. SummndaitM Kolminalfudew Päiwästä.
tyn Jumalaa palwelcmisen ainoana ja parbanuma woittonansa kaikkena eiinm-
kanans. losua ei tahtonut häpiän eli pelwon anda itziäns eM tästä hänen
wahwasta aikommestans Herraa Taiwan Jumalaa palvelemisesta, sen hän tie.
tä antoi sillä julkisella tunnustuxellans', kuin hän pelkämätä sanoi: Minä ja.
minun hnoneni. palwelemwe Herraa, Jos. 24'. IF.

Ihminen on. Jumalalta luotu palwekemaan Herraa. Jumalan palwesemi-
z,en -tapahtuu erinomattain silda ihmiseltä, joka uffosa taitaa kuntiästi nautita
armon woimaa Jumalasta; ja on totinen tuntomerkki läsnä olo-
ssa ihmisen sielusa» joka uston spnduckisesä alkaa, ottä hän taitaa palwella Ju-
malaa hengesä ja totuudesa. Jumalan totinen palwellus on siunattu ja wai-
kuttawa hedelmä, sen TaiwalliHn. Herran ja kunnian Kuningan armon saa-
miscsta.,

losua oli prr mies joka yans hänen huone wäkens' kansa palweli Hev
raa. Hän löysi 'suurimman syyn hänellens' oleman kehoitta muita, ibmisiä mpös
Herran palwellures,n Hän pyytää edelläkäywäisisä fanoisa ylösherättääl walit-
zemau sen welwollisen Jumalan palweluren, sanodem r7un walirkar teillemme
tänäväiwänä. terä te palwella nchdorra, vi IZ. johonga myös kania andoi it-
zeus kehoitta, ja sadoit: Me tahdomme palwella Herra meidän Jumalalamme-,
ja olemme häneiv äänellens kuuliaistr, v-. 24. Imnalan palwellus on omai-
suus »oka myötäns tuo suurimman hyödytyren; sillä jumalinen esiwalda, kii.
was opettaja ja hywin ajattelewainen huonen.Kallitzia yhteisesti, niinmyös jo«
lainen Christitty, erinomattain, näyttää ei ainoastanS uffollista turmansa
sitä korkeutta Jumalaa olendoa wastan Herran palwelemisesa, wann myös
rimmosti pitä n-urketta vlöshcrättämischä saman Jumalan palwellureen, Ehch
stillisillä puheilla jumalisella elämällä, ja rakkauden waatimlsella, alamaisians'','
sukulaisiaus ,ja, kan'a Cbristityitäns', uffomann,. rakastamaan, M wapaasaftuu-
liaisudesa paliveleman Herraa. Nun onnellisesa lckelen asettamisesa löusi itzens
tämä Israeliittan ylimmäinen Josuan Jos me myös tahdomme lapsemme suku-
laisemme, ja kaikki wmiset palweleman Herraa Jumalaa,, niin olkon suurm
mnrhemme ylöstehoittamaan, palwetzmaan Herraa. Yxi welwotlisuus, jonga
laiminlyöminen on alku. Jumalan waldakunnan kylmenemiseen,' ja niinmuodon!
syy Jumalan palvelemisen saiumuttamiseem

Ä'kämme siis bäwäiffo lumulntamme händä ylönkatzsella mammonan pas-
weluxen kautta, jolla saatalsimme mettämme ijäiseen häpläan.. Kaikkein met-
dän tulee palwella Herraa, ylhäisten ja, alhaisten, miesten ja mannoin, berram
ja palweljain,, ja lasten, suurten ja piendein. Me olemma katkrt.
Jumalan alamaiset. Wecllä, kaikki, lumaialda lainani.. Me tarwitzcnnmam»
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aina sitä laupiasta Jumalaa. Jos me uhramme itzemme hänen palweluxehen.
sa, niin hän autta mettä hädäsä ja luolemasa; sinun lumalas jocas lattamaca
palweler aurca sinua, Dan. 6: 16. olla, että kaikkinainen hätä, murhe,
,a ahdistus kiusawat sinua, niin senpäälle seumwa lohdutus sitä suurempi, sil,
lä joka Jumalaa palwelce, se knnanxsn jälkceu lohdutetan, ja murhesta pelaste,
«N/ ja kurituxen jälkeen löytää ar,non, Tob. 3 : 21.

Evangelium, Matth. 6: 24. loppuun asti
Tutkindo.

Makaisin ja rakettdawmsta lumalata palwelelnista.
I. XVakaisen ja ratendawaisen Juinalara palwelemisen luondoa.
11. N?ältamänömytl« palweleman lumalara.
111. Sen wakaisen ja rakendawaisen Jumalan palwelemisen suuria

edustuxia.
Ensimmäinen Osa.

N?aka»sen jarakmdawmsen lu,nalata palwclemisin luondoa Sitte kuin
iwinen armon kuutta eroitetaan synnin palwelluresta ja kuuliaisudesta, niin
kaikki hänen sieluns woimain taipumiset käätään Jumalaan, ja hän oppii tut<
kiinaan ja rakastainaan hänen oikiaa alkuansa Jumalaa lEsuren ustosa. Sil<
loin alkaa ihminen wakaista ja rakentawaisla Jumalan palwellusta wilpittömy-
Kllä, johon Sprak meitä kehoittaa: Jos rahoor Jumalaca palwella, niin tee
se wilpirrömästi, erres kiusaisi Inmalaca, Syr. 13:24. Ihminen on luotu mail.
maan. tundemaan, rakastamaan, kiittämään ja mielelläns Jumalan käffpi»
Men tekemään; joka sitte kutzutan Jumalan palwelemiseri. Tätä Jumalan
palwelemista tahtoo Jumala tapahtuman ychvakaisesti; sillä ei hänelle kelpa
iclettu sydämen tiluja menetys, että se jaettu tila tuottaa hengellisen sokeuden,
»linkuin ne jotka haparo'tzewar seiniä niinkuin sotiat,, ja pitelewäc niinkuin ne
joilla ei silmiä ole, za ihsns puolipäiwänä, Esa. 39: 10. sen Wa-

pahtaja käcens' aurasn lastemisexi, ,a kayomiseri rakmssa, ja ettei se ole
sowchas lunmlan waldakundaan, Luk. 9: 62. lEsus sanoo tämän päilväisesH
Pphäsä Evangeliumisa: <Li kengän taida palwella kahra Herraa.

, NMä Jumalan palwellus tapahtuman sielun sisällisistä woimista, joka a-
W harjoitetaan mailman turhuden poiskicttämisesä, ja rakkaudesta usson pake-

2 nemt-
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Nemistsa Jumalan tygö; joka pakeneminen Pyhäldä Hengcldä E,
Vangeliumin suloisen kutzumisen kautta lupauxesa, siinä särjclusH
fydämmesä. Se totinen sisällinen Jumalan palwelus faatta ihmisen
Mirjsstt, ja tpötä tekewäifpdesä palawaxi heugesa, Rom. 11., Alku ja peru,
Pus fisälliseen Jumalan palwelsmiseen löpttän siinä hengellisesä uudesti syndy.
znisesä, joka herättä tahdon ja toimen ihmisesä palwelemaan Jumalaa. Sen si-sällisen Jumalan palwelemisen »vaikuttaa Jumalan Hengi hänen liikutuMans,
zotka seurawat armoitetnja sieluja kaikkena heidän elämäus' aikana; sillä niiw»
luin ruumilliffa elämää, seurawai. liikutuxel sydämesä, wcresä min-kauwau kuin ihminen ruumillista elämää nautitzse. niin löytäwär reheliftt lu,
.malan palweljat tykönäns' monet suloiset taipumiset Evangeliumifta,
sielulliseen-Jumalan palwelemiseen. .Se olis kokonans' mastoin armon tunnm
luontoa,, ettei Palmella sitä,, jolta niinpaljon loppumatointa hywypttä nautitaali;
Illä jmlrr osallifuden hywpps waatii nautitziata estämätä ja wälipttämätä päl.
welemaan Herraa, ja aina elämäns' kuluttaman Davidin nenwon jälkeen, jM,sanoo.:, -Herran ja iloitkar wapistuxesa, Psal. 2.

Jos Jumalan palwelemisen pitää oleman wakaa ja rakentawaisen, niiW
Wlee sen olla niin Herran pelwon kunnioittamisesa ja rakkaudesa yhtynyt si,
M ijankaiMM olentoa kohden, että se hillitzee ja pyhittää sisäöiset sielun woi
mat. kawm luonnon waltakunnan edustufisa, taitaman ihmetellä sen ijäiW
olemaa Jumalan rakkamta, kaikkein kappalten wiisasa luomisesa, ylöspitänu,
fesä ja edcskatzomisesa, jotka kaikki tawnllans' palwelervat -Herraa, lud. 16:17.
ja cwat siinä awarasa luonnon wcktakunnasa herättäwäiset ja oMtawaiset
woittamaan Jumalan palwellusta tykönä, jotka mvös nautitzewat Ju-
malan loppumattoman plöspitämisin, p:u>ä nluiden luotuin' kansa yhteisesti,'
niinkuin Paawali todistaa: Hän ranran kaikki sanalla, Ebr. 1: 3-
Jos siis kuolleet kappaleet tawallans palwelewat Herraa, niin on niiden tut-
tia fe ymmärtämä ihminen, tuhansin kertaa enämm welwollinen sisällisistä sie-lun wcimista palivelemaan Inumlaa mmstain lohanneren herättämää muistu-tusta: Ratastakammehändä, sillehän rakasti, meira enstn, 1 loh. 4: 19,

Paljoa euäwin on fe sisällinen' Jumalan Mmcleminen herättämä, koDHminen-tutkinnollani perään ajattelee, armon waltakrmnan suuria hymppdei-
tä,. joidengn feasa on fe suurin, että lEms Poika tuli meitä Luna-
siamann, ja'sentähden otti ihmisyden, alwst itzens'risnn kuoleman asil, PIM

3. ulosfeisoi Jumalan wihan; saatanan nuolet tzäwäisiyxet pphäsä sielu-sims'. Kannot jakäwi hapiällisem tiwlemaan Esa, SZ: 12 senpäälls,
Ztß nm,ttaaxens' meitä ulos synnin orjudesw ja wanvcsta, ja itze kauttans' a-
wanut twn taimasen; ja antaa unille wajiuudesti häntä rakastaat jw
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palwella kttnttällä ja sydämelisellä rakkaudella, Ml. tZ: 2. EriMMÄtkaM,
sta Pphän Hengen armo-työt kääntymisesä ja pphitpzesä, lahjoitetan fpnvistBie>
jotka häntä pyhällä lilknturella uudistamat; Jumalan rakkauden ilmoitta; fh-zimen muutta; uston elämän hcrättä; mirmoiturillans' lohdutta; assmon lupall-
sten sulolsuden tuta anta; uffon pysymäifydesä loppuun asti kiinittä; ja wii-
meisnä hetkenä armon turwisa kätkee autuuteen. Ne omat Pyhän Hengen, hu-wät tpot, jotta Jumala vikloille rukoiljoille lEsmeil nimeen auraa, Lus
Ia tulee oikiam uffowaistsn tätä suurta ppbntäjää niin rakastaa/ kuulla ja to-
tella, etict be nustän saata Hengi murhellistxi, Cph. 4: Ia koffa u-
ffowaiset joka arka karttamat Hengen ttMänsä poisajamtsta, min heilläon tpllmnen lyy, amo ja uffon sekä woima että welmollisuus palwellat. Her-raa, crrä he mchtecromiue löxrcäisin meidän Herran IGsillen CyristuMlsen päwäna.,-1 Thesi, 5: 28. sekä kuolsmafa että ducmiolle tallessa.

. 2) Qn wakalsen ia rakentaman Jumalan patwellMtt luonw, waatlmu-
-tom lllkonamen Jumalan palwellus.. Se en muutetun tahdon uusi käytöxerk
lnonto, että kuulmis»della raNaudesta seurata sen Jumalan kässpjä iaMa syndlnen sydämestäns' toiwoo ja odotta pyhää armoa ja Hengsn eläwärrWttamtsta. Koska siis usso on sytytechxi tullut Uudesa-syndpmisesä EvanOeliu-«nsia, nnn st sinä silmän räpäyrenä, alka palwelemaan Jumalaa joka Täimare

maan tchnyt ont Wä että se ihminen jolla elämä uffo on, ei elä hengellista
eläinätä tHcfisns eli iMens?, waan hänelle joka nleidän edestämme kuoUuk jcr
Mszwsnur on, 2 Kvr. Z: 14: Ia mikä on eläät Jumalalle ja lEsnrelle muu-
ta kuin että palwella häntä; nnnmuodon se joka sanoo ja Mää iNns' uffo-wnn Jumalan päälle, hän uhraa totuudesa koko sisällisen ja ulkonaisen me-
lions' ja waelluxens Jumalalle kaikisa, eikä tabdo misään tilafa ja paikasä eh-
dolla, plolttsydellä ja surtrttomuden rohkeudesa rikkoa hänen ijankaikkista hywiw
Mäns mafian; maan fM-sen sisälle asuroan armon jälkccu tahtoo, että senkan-Wvaiknttaman armoa jatkeen mol palwella Jumalaa ja' wanhnr-'staudcsa wlktelta elmaikanans> Luk. D 73. Se on auiuuden merkkilan läpsisi >

,
~MtH pafweffa Jumalaa vybpdcsä,, siisim tarwitzes EWUltty eM spbämew

Pphtttmmstä lEsurm mcresä niin täpdellisestä, että bänen luonollinen turmel-mrcns' hallitus uutrretan' ja häw saa halun- ja rakkauden m scMkaubtMu että wiban aina sMwcns' pabmta, eikä tottele sen AaVantillisia pyy-noiä.Kol. z:9, siltom taltan spndlnen seurata ja harjoitta Jumalan pybää tab-loa, z Mos. i1:,44. ja olla puetettu uuden ihmisen luonolla, joka kunnioittshumalan puhMtä työltä ja elämässä IllmalM «vastan;,ja totuutzw jaorkeudenl
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pitämisellä ojennuz-enans' lähimäistä wastan kaikisa asioisa, Eph. 4: 24. tekemi-
sisä ja jättämisisä.

Toinen Osa.
N>älttälnättömyttä palweleman Jumalala. Ettei Christitty taida muutoin

Ma uskowainen ja autuuden perillinen jollei hän anna sisällistä armon osalli-
suden woimaa ulospuhjeta Jumalaa palwelemiseen, sen näyttää:

i>Uffdn ja sen elämän Chrisiillisyden luonto. Usko ei taida muusa etziä
buwallisuttans' kuin jumalisisa iöisä ja menoisa, sitte kuin Jumalan luonto on
tullut ihmiseen uston kansa; ia niinmuodon ei taida olla ilman yxiwakaista ja
rakendawaista Jumalan palwelemista. Joka itzensä tunnustaa Chrissttpxi/ hän
tietää°antaa, että hän wasianottaa koko lEsuxen opin kästpt, uhkaupet ja lu.
pamet. Pää tarkottus lEsuxen opista on, että, johdattaat ihmisiä pyhään e-
lämciän, ja etten me annais uffoamme seisahta palsaan tietoon; waan senjäl-
teen ojentaman elämämme, ja niinmuodon palweleman Jumalaa ja sillä wah.
wistaman meidän uffomme ja tunnustuzemme. Se on kiitollisuden merkki meiltä,
että annamme uskomme waikutta Jumalan palwelemiscn mcisämnze, johon u<
ssomme tunnustamisella itzemme sidomme. Silloin wasta taidamme nautita mi-
tä ajallisia edustupiakin siunauxella. Herra teidän picä teidän
palweleman, niin hän siuna sinun leipäs ja simm weres/ L Mos 25: 25. Sil-
loin en me enä ulkokullaisuudesa kerffa opista patjalla opin tiedolla; waan näy-
täwme että.opin woimassa tahdomme auruaxi rulla, Rom io: 10. ja annamme
opin woiman opettaia kiinittä mettämme hengesä ja totuupesa palweleman lu-
-nmlaa, lak. 2: 18. Jumalan ilmoitetun tahdon jälkeen.

2) On Jumalan palweleckinen wälttamätöin Jumalan kunnian tähden. Mi-
kä Jumalan palwelus se olts, joka et ulotuts edemällä kuin köykäisiin ajatu»
xiin Jumalasta? eikö se olisi paljas muoto ja ulkokullattu Jumalan pal-
welus? jolla Jumala ci minän tawalla taida olla tytywäinen; sillä, kuinga tai-
taa y?i maalinen Isä ja Isäntä olla tytywäinen lastens' ja palkollistenfa tie-
dolla ja ajatuxella heidän tabdostans', ellei he myös työllä tee heidän tahtocm-
sa? Ongo se paljon ettäs pahain töiden wälttämisellä näytät ettäs tahdot wält-
tääi helwetin waiwan, ja Jumalan tahdon tekemisellä näytät tahtowas Tm-
wan iloon, ja oppia sitä chötä joka iankaikkisesti on uloswalirruin työ raiwa-
sa? Esa. 6: 3.. Eikö sitä kuolematointa työtä pidä ajasa aljettamcm ja opitta-
man,jota ijanraikkisuudesa täytettämän pitää walittuin seurakunnasa, josta Jo-
hannes puhuu,llm. 4: 8. tosin ei vMn taida sitä tehdä ijankaikkiststi, ellei hän
täällä sitä opialkcnnaan.

, .3) On
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3) On Jumalan palwelemmen! wälttämätöin lähimäLen ulosrakennuxen

lähden. Lapset ja nleidän ympärillämme eläwäiset ihmiset tulemat totijen Iu-
Man palwelemisen kautta muistutetuin heidän autuudestans ia elämM Ju-
malan tunnosta. Wapahtaja lEsus waroitta tästä sunrimnmD tarpellisesta,wel«.
wolllsudesta, sanoden: N>alistakon «idän n?alkcudcnne ihmlften errä he
näkisit «idän hMär ryönne ja kMnioiraisic teidän Isänne joka on taiwas,
Matth. 5: 16. Hpwät esimerkit tuottamat chpwätz wairutuxet. Ne omat moi.
malliset plitzen pubujat ja lait edesauttamaan totista Jumalan tu,ndoa. Ahl jos
ei lapset näkisi buonekunnisa muuta kuin paljaita lumalan,Mwetjoita seurasi
ftnoisa, käptörisäja töisä, niin ei myöstän pitäkää löydyis kuin ei etzeis läht-
mäisen autuntta; el kengän silloin seurais Kainln esimerkkiä, sanoden: Olengo
minä weljeni warrla? 1 Mos. 4: cj, Waan ufto ja rakkaus kurotcns lähimäi-
scu tygö, wieläkin hänen lanZcmisesans', jona hänen tarkoiturens' on ftnnei.
ftn palammnnnen. tiensä exyryxestä, se wapahca fteluu kokemasta., ja peirm
sudein paljouden, lak. 5: 20. >

On Jumalan palmellus wälttämätöin meidän antuudemme tähden. Er
«ikään tvö ja palwellus ansaitze autuutta, niin seurawat ne kuttengm ijäisy-
-sem amnaxi wlen?aisia, IKm 14: 13- ja sitä wastan ne joilla ei Jumalan pal-
welcnnsen kautta ote hpwiä hcdelmiä ijälseen tuleen heitetään, Matth. 3: ic?-
Duomio päiwänä MH nähtämän alku eroims on niiden wäklla jorka Jumala-
la palwelervac ia niiden jotka ei häuda- palweb> Malak. 3:13.

Jos me siis tahdomme kaswM meidän tietomme ja leiwt-
MKlumckan ja nreidän Herran lEsuz-en yUHewotttmvasa tundenn-
fesa; ja kätkiä sen hywän kuin me saan?t olemma, ettei kengän otacs kruu-
numme; ja niin olla wapaat tämän mailman wiettelewäisistä pahenimren kuu-
samista, ja löptäät sen sunren-Jumalan rauhan ja lohdmurerem, ja meidän
parhammari osaremme, niin ppuläkämme saada se werratom walittuill, seura-
kunnan kallaismis, joka yorä ja päiwää palwele Inmalaa ,a korin/aa. Ilm 227
3. fitte niin lomat ajaat lähenisit, että enin osa llMsista, lanFels pois
Jumalan palvelemisesta, niin ne Harmat kuitengin kärsimtstllä ja uffon pttä-
mfellä tallella, kätketään Herran palweluxesa, ja olla
wahwat hädM ja kuolemasa, ja NAna ja minun huomn palwele,n-
me Herra.

Kolmas Osa.
Genwakaiscn Jumalaa palwelemistn suuria eVustuxia.

Gödptpxct owaz seurawaiset. __,-„l) «u^l>
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1) Wältetääu mammonan palwelelmsen orjuus. Se Syrialainen sana main.

«nona merkitzee: rahaa, omaisutta ja rlktautta. Pakanoilla oli mammonaani,
minen epäjulnala. Wapahtaja lEsus tahdm muistutta ahneitten epäjumalisut.
ta mammonan nimellä. Omat mpös kaikki epäjumalan palweljat, jotta ei yli.
tzen kaiMa palwele Jumalaa. -

~

Jumalan lapset ja palweljat pelastetan epäjumalisudesta; sillä ehkä muuta,
nmt saamat omaisutta mailmasa, niin koffa he. korkiammasti kunnioittamat, pal,
welewat ja kuulewat Jumalaa ja mpös rakastamat händä; niin omat he', wal.-
lallans' heidän maallisista tmvaroisians' heidän sydämellänsä, ja taitamat nä.
?nät pian katowaiset siinä halmemmasa armiofa pitää, kuin ne itzefäns owat,
niiden hengellisten ja taiwallisten tawarain suhteen He omat hallitziat tawa«
rains' plitzen jä ei tawvrat heidän hallitzians', maan palweljat wiemään lu'ma<
laa sitä enämin rakastaman ja palwclemaan. Sen näemmä entisistä Jumalan
palweljoista: Abrahamista ja Lorhista, 1 Mos 13:25. Isakista, 1 Mos. 26: 15
Jakobista, 1 Mos. 50:43. Idistä, Job. 1:1, 3 ludichststa, lud. 8: 7- Josiphi,
staAnmariasta, Matth. 27: 67. Zakemesta, Lr.«k. 19: 2.

V) Wälttäwät Jumalan palweljat nurisemisen Jumalaa wastan. Ei oi,
kein Jumala kunnioittaja Imnalan etieen aseta jotain witziä märä eli muoltoa,
Kuinga ja mitä hänen pidäis antaman heille näistä katowaisista kappaleista,
sillä heidän painamin ja kallein pvvntvns' päämaali on hengellinen hhwä, ja
niistä koota itzcllens' tawaroita Taiwasa,- He korkiazi acwawat Jumalan pp<
hän ja wiisan hallituz-en, joka pphän tahtonsa jälkeen taswatca ruohon karjat»
le, js h)'wäc ihmisten carpexi, Plal. 104: 14. niin paljota enämin kuin he ha.

luontokappalein tptpwäisen käytöin Luojaans wastan.
Wapahta)a lEsus muistutta meille linnut Evangeliumisa: Rayokar taiwan lm<
duja zc. David kehoitta kaikkia Mjellisiä antamaan itzens humalalle, sanodem

sinun surus Hcvrar päälle, hä,: sinusta murhen pirä; ja ei salli waichur»
stan Ma knlkianst ijanrajtk:ststj, Psal. Zg: 23.

Z) Wapahdetan Jumalan palweljat lewottomasia mailman murhesta luma.
lan palwelus nn)ötänsa tuolta palwelewaisille niin suuren uffalluz'enjja rakkmi»
den Jumalaa wastan, ettei he tahdo spndisellä lewottomudella ja" tarpettomalla
mailman surulla, rikkoa Jumalan mieldä, cikä saatta elämääns'waiwalloisem-

katkerude"a ajattomasta jolla ci mitään matkaansaateta:
Klika reistä woi surullansa lisärä yhycn kyyoärän hänen pirudellellsa sanoo lE'sus Evangeliunttsa> Jumalaa palwelewaiset owat vlitzenwoitetut ettei he mii»
tä4n toimita ajattomalla waan näkemät wahingon nimittäin: elämän
WeMmisen; sillä ajattomasta mailman surusta tulee riita ja sundinen kumaus,
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elainan, Spr. M: 26, ennen aikans; ja ettei he ilman Juma-

lan siunausta mitään hyödytä pakanallj<clla murhetta; waail saattamat ajatto-
mat Harmat karmat- heillcnsä. Ajatcltawasti waroitta lEsus 3)lartlmta, tar.
pettomasta ja kuluttajasta surusta: Marcya, Martha, paljo sinä fnrer ja pv-
ne. N>aan yxi on rarpellinen: Maria on hyw.'m osan walinmlt, joka ei pidä
Häieltä poisorercainan, Luk. 10: 41, 42.

On totisella Jumalan palwelemisesla, lähimmäisen rakkaus tarkoitu.
M, Joka Jumalaa palwelee, se mp->s palwelee lähimmäistä sen toisen tau-
lun jälkeen lunlalan Jumalaa palwelewainen autta lähimmäistä neu-
wolla ja lohdutliiclla hengellisift; ruoMmisclla nälkäistä, waatcttmulsella ala-
stoinda, ja huone,cns' onamilcUa kulkioica, Esa 58: 7- ruumilllsisa; johon se
hywin tekiä lEsus kehoitta: Tehkät teillenne ystäwuä wäärästä ,nanlinonasta,
Luk. 16: 9. Se on: teidän omaisudenne seasa löytyy joku osa, jonga te koon-
mt oletta ahncudesa, ja niin löytyy teidän huoneisanne outo tawara, jvkakaat
Mä tarwitzewillcz; sillä senkaltaisen tawaran jakamisella usein wältetän winolli-sen kiusaus rikkauden perään, ja ermomattain wanham päiwäin suru, josta ei
ole tietoa, jos sitä anuttangan: Alkäc stnrähden sureko huomisesta päiwästä;
sillä huomisella päiwällä 01, suru itsestänsä; cycykön kukin päiwän surullensa,
ja niinmuodon

Z> Pääsewät Jumalan palweljai huomisen päiwän ja monen luumaistenaikain murbcsta Synnin langcmus kansansa toi monta kowuutta; ei kuiten-
gan enämpää kuin yhden päiwän otzan.hiesä wiljelenusen tätä mailmaa Ei ih-misen turmellus maallisesa mielesä ole tntpwäincn tämän päiwäisettä murhella;
waan hakee ja kokoo itzellcns' monen aikaisen sielun ja ruumin tuskan waiwut-
tawalla surun kuormalla. Mutta Jumalaa palwelewaiset hawaitzZwat-itzens'
kewitetyiri tästä pakanain takasta, ja kiitäwät lElusta joka heitä päästää huo-
Mn päiwän w«iwasta, ja tptymiscllä onneens',on heille suiwi woicco. Sillä
emdä ,ne ole mirän mailmaan tlwncr on siis riciräwä, etten me myös micän
täaldä taida nlosroiedä. Mutta kosta meillä on cläcys ja waarcet, niin rytp,
Umme niihin, 1 Tim. 6:6, 7, 8. Jumalan palweliat tietämät monen päiwän,
wiikon, kuukauden ja wuoden surun, saattaman heitä sopimattomani Juma-lan palwelemiseen. Ei he tiedä jos he huomiseen elämät, niinmuodon ei pidä
siitä surua, jota ei he tiedä nautitzewans; waan tytywät lEsurcn opetuz'en
jälkeen, joka päiwän surullensa.

Koettelemus opettakon itze kutakin sielun rassauden kuorma wälttämään,
za tulewaiftn elämän suru ja etzimincn tukauttakon tämän elämän rasittawanmurhen, että sielu selitetty täällä hänen hcngettiseZn wapauttceus', sais kuole-«a>a kuolla hänen ijäisecu tawarans' nautindoon taiwasa. Amen.

K S«tt,
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16. Suunundmua Kolminaisuden Päiwästä.

sinä joka matat, ja nouse kuolleista, niin Christus sinua walaisee. U«
postoli Pawali oli Pyhän Hengen ilmoittamisesta saanut hawaita

Mtden EphesoO seurakunnasa äffoin uffohon tullein sieluin, nukkumisen wafiuu.desti synnin uneen, ihmisien pelwon ja häppemifen kaulia niiden pimitettyin
Pakcnam seasa.. Ihmisten pelko ja häpeminen Christurcn nimen ja autuuden
opin tunnusturen tähden, on yri surettawainen syy siinä wielä heikosa uskonkääntynesä tilasa, jongatähden moni kadotta uffollisuden ja urhollisuden totun»
den tunnosa ja tiesä, ja wie monta takaisin endiseen suruttomudens'tilaan, näintapahdut Ephesiläisten seasa. Siis pyytää Apostoli ylösheräjtä heitä uneljaisu.'
desiänsä, sanoden: Heräjä sinä joka matat/ ja noust kuolleista, niin Christus st»nua walaijee, Eph. l4.

Paitzi sitä wahingollisia ihmisten pelkoa, hawaitzi Apostoli myös Epheson
seurakunnasa uffowaisten seasa, sen Aadmnillisen ylpeyden ja kunnian pyynnön
estämän uffon sillä silloin he etzcit enämin tämän elänlän kunnian
tawaraa kuin Christuxen woitramista, Phil., F: 8. Siiß, jos ei kaikkia wuo-
wata Christuren tähden, waan katzotan oman kunnian «voittamista, niin uffonwalisius piminee ja se hengellinen elämä sammuu, Matth. 25: g. Me koette!»
miset ja kilwoiturella woitetut armon tundemiset, ja se saatu taito walwomise.sa, ynnä uffon palawuden kansa, tulemat kunnian pyynön kautta ylönkatze-seen ja halwairi fydämesä, jona Jumalan kunnia ei enää ole päämaalina kaili»
fa asioisa, waan turha ihmisten ylistys, jonga obesa ei eläwä uffo ole pysy-
wäinen, niinkuin lEsus sanoo: Ruinya taidatte re uffoa, jorka otatte kunnian
romen totseldanne, ja sica kunniara kutn lun,alalda tulee, ec re etzi, loh. 5:
44. Se on niisiä suurimmista sen totisen Clmftillisyden häwittämisistä, ja set-
M merkki wastuudesti plösnousewaan Pharisealaifuteen, että nähdä ja katzoaomasa luulon ajatuM itzens' edullisemmari toisia Christityitä', ja pitää omat
koettelemisens' ne parhampina, joka on kaikrna aikoina ollut täydellinen syy eri.
puraisuteen, eriseuraan ja wainoon pyhän kiiwauden nimen alla, josta Aposto-
li Maroitta,'. Albat, rehks mirän riidan eli turhan kunnian kaurra, rvaan
desä picäin winen toisensa parempana tuin itzenfä; Hnnäcräkäc toinen toisenne
kunniata retemäfä, Rom. 12: 10. Ilkamme turhaa kunniata pxytäkö, wihop
lain ja kadehtien romen toistamme/ Gal. 5: 25.

NäissH hengellisen uneljaisuden syistä nyt tahto Apostoli Ephesilälssä ylös-
herättäät, ynnä muista erytyMä kuin uffon harttauden ja ahkeruden sanunutta-
n?at, sanoden r, Heräjä sinä joka mak«5, ja nouse kuolleista, niin Kristus <D
nust walaisib

Paitzi
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Pachi sitä ensimäistä plösherätystä tarwitzee oikia Jumalan lapsi jokapäi-

wä yhden witzin liikkeelle saattaman Pyhän Hengen herättämän liikuturen, jos
muutoin se hänesä istutettu Jumalan tundo, sen suuren turmelluren ohesa. pi-
tää pysymän harjoituresa, ja sielun woimat alati wiemän waeliamistn armon
tietä taiwaseen. Ulkomaisen pitää taitaman lukea uudistetuja hetkejä, niinkuin
maallinen säijärin rakennus näyttää aina uusia hetkiä, j« aina hereellä ella,
täytetty hengen waikutuMa, niinkuin oikia Jumalan lapsi ja Pyhän Hengen
Temppli; sillä kaikki ne jotka Imnalan waikuteran, ne owat Juma-lan lapset, Rom. s: Lg.

Apostoli sanoo herätyrestä oleman sen hyodytvren, että Christus häntä wa-
laisee, näkemään syndins ja sieluns' waaran, ja etzimän pelastusta ja andeerisaamista lEsurcn kuoleman woitosa. Sillä niinkuin makawainen joka on ym-
piri piiritetty wihollisilta, eli meren hädW, eli walkian waarasa, herätesäns'näkee waarans' ja pakenee auttaarens itziäns' ulos surmasta, niin tapah-
tuu myös hengellisesä herätyresä; sielu saa walon pyrkiä pelasturens' perään
autuuteen.

Evangelium, Luk. 7: n-18.
Tutkinio.

Hengellisestä heräämisestä Lam ja HvmtMumitt Me».
I. -Heräjämistä Lain jälken.
11. Heräjämistä Gvangeliumin jälken.

Ebellinen Osa-
Heräjämistä laista. Hengellinen herätys on Jumalan Hengen alkutyö ja

waikutus hengellisten elämään; jota paitz, ja ennen ei taitta muita armon töi-tä waikutetta ihmisen sielusa. Niil°.kuin Nain leffen Pojan ruumiillinen herä-tps oli alku hänen ulkonaiseen ja ajalliseen elämähänsä, niin on hengellinen
herätys alku hengellisten lahjain saamiseen, ja Hengen hedelmiin; sillä hengelli-
sten kuollein tykönä ei niitä taitta -waikutettaa, ennen ulösheräjämistä. '

Et tule se nyt kysymyreen, jos kaikkein pitää ylösheräjämän Laista; sillä et-ta kaikki owat syndein ja plitzenkäymisien kautta hengellisesti kuolleet, niin tar-witzewat he myös laista ylösherätä, että Laista synnin cunco rulee, Rom 3: 20.jonga synnin tunnon, Laki herättännsesäns' tuntemisen tuottaa ja ilmoitta ih-i< 2 misesä.
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misesä. Kuitengin tapahtuu muutamisa, että Evangeliumilliset kutzumistt hei.dän suloistsa luonofans, taitamat ja saamat tilan herättä, sanan woimallisetliikutuit ja muuttamat waikuttnet ilolla wastanotramaan, Luk. 8: 13. Röm.
2: Mutta ne owat myös yhdelle muuttumattomalle ihmiselle wäkewät Lain
saarnat; sillä kosta Jumalan ppyä suloisuus Evangeliumista »vuodatetaan lihal-
liseen spdämeen, niin se ilmoitta, sen hengellisen spnnin epäuskon ja sydämen
taipumattomuden armon tpgö, josta spndiselle tulee tuffa ja waiwa, ettei hän
taida niin, palawasti ja spdämellisesti ctziä armoa, kuin hän sen Evangeliumi-
sta herännen wackuttamisen jälkeen sois tapahtuman. Wiclä, ihmisen lihalli:suus pyytää pppnnöisäns' taipua maallisiin,' katowaisiin ja ajallisiin asioihin
ja kappaleihin, waan Chrtsiurcn Evangeliumi ppptää taiwutta hengellisiin ja
iaimallisun asioihin, niinmuodönz kosta Jumalan Jumalallinen ja taiwallinen
hpwyps wetää sitä lihallisia- ja maallista ihmistä parannureen,niin täytyy se ta-
pahtua waiwassa ihmisen lurmellmcn tähden, joka ci tahdo taiwaseen, Ettei
ihminen lihallisen turmellurens jälkeen tahdo taiwallisia, sen tietä anda lEsus
Petarille, kosta hän tunnusti Vapahtajan lumaluden: 'Li liha eirä weri ilmoii.
tanut sirä sinulle, Matth. 16: 17. Tulee siis tusta spndiselle kummasta wäli-
kappaleesta hpwänä niin alta se Jumalan pphpden tunnosta ja waikutlamiscsta,
ja tuottaa:

2) Peljättäwan näkemffen spndisen mahdotoinda spnnin welkaa ja spwää
turmellusta, josa Jumalan Laki wirkans toimitta niinkuin poltawa culi ja sär°kewa wasara ler. joka Umoitta Jumalan manhurffauden polttawaisu.
den fpnnm plltzen omasa tunnosa, ja kowalla painossans' muserta spdämen, ja
silloln näyttä spndtselle että Jumalan sana on niinkuin kaxlceräjnen miekka, jo-ta rungee lapihen, silhenasti crcä se sielun ja hengen eroicca. Ebr 4> i" Lainsa,na awaiaa spndnen oman tunnon näkemään pobjatoinda ilkepttänsja
wrmelluzens suurta wchchälsptto ettei hän olis luullut ihmilesä nunpaljonpahuutta oleman. Herätpxcsä näree mpös ihminen kuinga turha.ja kewiä hä-nen spndtstundo ennen ok, waan npt tuntuu niinkuin käymän pään rlitzenMnkum rastas kuorma, Psal 3.8: 3. Spnnin monenkallmsuus ja kaikisa itzcnslhMsen tuntemiseen t motttawalsuus, on niin kaikisa tiloisa ja waeltanufcfampMseurawmnen, että wdinen et enää muuta kerkiä ajattelemaan ja muista.l matto täpwy omastakoettelemisesta ulospuh/eta kiwun tunnosta spnnin

2B: 18 Tästä spnnin tunnosta, aimoitusten, ajatu-ilmanduu, et saa Jumala muistutta b rän fiespn-kuln sen suuren turmelluin myötä seuraa/M

2) Pel.


