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2) Pehästys, rauhattomus, ja lewottomus siclusa ja ruumisa, niinkuinAacmherrallc Feliz-ellc tapahdut, kosta hän kuuli Paawalin puhuwan, wan<

hiirstnudcsta, puhtasia elämästä ja tulevaisesta huomiosta, Teko. k. 24: 2h. Seplösheränyt syndinen saa hänen herWmisesänS' spnnin unesta, hawaita I::ma°
lan Laista hänen omasa tmmoscms' Jumalan wanhurssaudcn ja wihan teräwat
nuolden pistozet, josa tilasa ihminen sen sisällisen sielun tuffan tähden sydämc-
stans' kysyy »a tutkii. Millä tawalla hän autuuden käsittäat taidais, niinkuin
ne kolme tuhatta miestä teit, kvffa he sait piston sydämebenH ja kpsuit Maril-ta ja Apostoleilta: Te miehet, rarkar weljec, ,nicä meidän pitää tekemän? Te-
ko k. 2: 3?. Silloin mursertawat Jumalan hurskauden nuolet sitä hätään he-rännyttä syndlstä, niin että hänen täyty sielunsa ahdisturesta tunnusta ja wa-
litta Jumalan edesä ja sanoa: Sinun nuoles owat nnnun kiinitccyr, ja sinun
räres pauwa minua,Psal. 33: 3 Kuinga rastat ja särkcwäiset ne owat ja täy«
näns kadotnz-cn esimakua, sen koettelemus sclkiästt tutun saatta, niin että spn°
dincn t>'.as sanoo: Teräwät ovoat sinun nuolcs että kansat langewat erces maa«
han, Pftl. Tämä peljältäwä lcwottomus sielun rauhattomudesta, mat-.
kansaatta a!un siihen katumurcen joka aina myötä seura koko parannuin tiellä
ja harjotturelif, josta Evangeliumin armon wilamtt ei ole kaukana, waan sil.
loin juuri pyytämät herätellä uston; sillä juuri senkaltaisisa tahtoo Jumala HH-
nen Evankeliuminsa kautta herättää uston kiiruttawan pyynön, jongatähden
herännyt syndinen

3' Alkaa totisella harttaudella ja pakolMlla wälttämääu sitä sielun
laa, josa hän näkeZ itzens oleman. Ei hän enä .wiiwpttele paljaisa järjellisisH
neuroottelemisisa; eikä enä kysy lihalta ja wereltä jos hänen pidäis parannu»
xen harjoitusta eteensä ottaman eli ei Niinkuin Powali Evangeliumin julista-
missa ei neuroorelluc lihan ja weren kansa, Gal. 1: 16. Ei hän enäät nojaile
muitten paljain liikutusten päälle luottaitteu esimerkkiin; paljota wähemin hän
luottele muiden puoli heränein ja taipuwaisten esimerkkiin ja käytösten ttawoin.
Ei hän mpössän etzi lewottomalle sielullens' apua ja lohdutusta Lain tsisä eiks
uudistunen muutossa, ehkä ne itzesäns owat hpwät ja pitä seuraman ustoa,niin
ei ne kuitengan ole perusturet armon ja autuuden saamiseen, Waan se hä-täpndynpt sielu rupee yhteisesti huutamaan rukouz-ella armon perään niinkuin
spitaaliset miehet Evangeliumisa sanoit: lEsu, ratas Mestari, armahda mei,
dän päällemine, Luk. i?: iz Tuhlaja Pojan kansa: Npc minä ncmsen, ja me.nm nunun Isäni tygö, Luk. 13: 18 Ia Davidin kansa-: Jumala ole minulle
almcllinen sinun hpwydes tähden/ ja pyhi pois minun syndini sinun suurep
lllupiudes lähden, Psal. Zi: H.

Tämä ehkä hätäyydynpt ja pakottawa pprkimps, on wlelä yhteinen ja ko-
Kz

'

ko-



i)4 16. Sunnundaina Kolmmaisuden PäiwästH.
konansa Lailliselta pelwolta waadittu pakeneminen sen ennättäwäisen armon wai«
kutuista; sillä täsä tilasa ei tmda syndinen ruelä eroitta Lakia ja Evangeliu.
mia; ei Jumalan yhteistä rakkautta siitä Zrinomaisesta joka masta lEsufen o«
mistamisesa hawaitan ja selkenee syndiselle; sillä ei hän täsä huuda armon pe.
rään lEsuxen y,rin woipaisen piinan ja rakkauden'tähden, maikka hän jo tie.
M kaukaa, että lEsus on syndein edestä maranut; maan hänen murhens' ja
tustans' niinmyös synnin wäkewä julmuus, joka ei anna hänelle yhtakän le.
poa Mllans' olla, eikä synnin unesa pysyä, kiiruhtaa händä, sanomattomilla
pyyntäwillä rukouxilla, ybteiscsti pelastusta etzimään. Jos syndinen täsä käyt»
M itzens' kuuliaisesti ääntä, ja häneltä odotta koko autuuden ra.
kennusta, niin taitaa hän saada hamaita Evangeliumin woiman työt, jonga-
tähden me tutkimme

Toisesa Osasa.,
Evanyeliumin jälkeen. Monet ihmis raukat heräwät johongu.

hun murhescen autuudestans'. Muutamat tulemat ainoastans' mislisäns' ha.
waitzemaan kaipamisen Jumala» pstäwuttä; maan seisahtawat niihin, luullein
koko kääntymisen jo tapahtuneen, eikä tule tahdosans' muutetuki; ne nuttu,
wat jäll' heidän huowuttelemiftcn, ja tahtomat jongun ta,
pahluneen ljikutuxen oleman phden perustunen, johon jo pidäis luotettaman
koko elinaika. Muutamat heräwät oikein Lain jälkeen, eikä itze tutki Evanne.
liumia eikä anna muitten itziäns' ylitzenwoitta armon awaruudesta, maan jää-
mät sanomattomasti omiin töihin Lain alla.

Autuas on se joka itzesäns' antaa niin sywältä Lain uhkauM muserta ti<
laans', ettei yhtän synnin rakkautta ja paulaa enä jää ihmisen suostumuzeen,
niin ei Christuxcn Evangeliumin woide ja hunaja pidä kauwan wiipymän, en.
nen kuin se parantaa ja wirwotja sielun haawat ja tuffan, jos muutoin syndi.
nen tietä tarkkaudella waarinotta ja tuulella Evangeliumia ja sen waikutusia,
josta hän sitt' saa hamaita wirwottawat sydäntä liikuttamat lupauxen woimat,
plösherättämän elämää ustoa lEschen päälle, jolla hän riemulla omista lEsu-
xelta ansaitut armon tawarat, joka on riemullinen sille murhelliselle sielulle, ja
rohwaise itziäns' sanoqen: Minun sielun iloirtan Herrasa, ja riemuitkan hänen
anustansa: kaikki minun luuni sanokan: -Herra kuka on sinun wertaises? sin«
joka päästät nöyrän lväkewämmän kädestä, raadolleen ja köyhän raateljaldansa,
Psal. 35: w.

EvanqellumMisesa herätyssä tapahtumat toisenkaldaiset waikutuxet kuin
siinä lailisesa. Näiden eroilus hawaitan siitä, että sen Laillisen herätvfen wm«

. kutu-
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kuturet omat teräwät, kipua ahdistusta ja tuffa tuottawaiset ihmisen sieluun;
Evangeliunullisen herätyin waikuturet omat suloiset, parandawat, lohdutta,
wat ja rauha tuottamat. Näiden herätysten erinkallaisudesta on lawiammalta
stliitetty: toisna Sunnundai saarnasa loppiaisesta. Nyt mc lyhykäisesti ainoa»
sians' mainitzemme: Evankeliumillisen herätyxen hedelmistä, johon me otamme
tilaa Evangeliumista länäpäiwänä:

. 1) On Evankeliumillisella herätyrellä ihmettä tekemä woima, synnin rak.
kauden kuolettamiscsa ja sen hallituen poisottamifesa. Niinkuin lEsus osottisuuren rakkaudens' woiman sen uloskannettawan Nain lasten Pojan paarein
tarttumisella, että näyttää sille murhelliselle lestelle awun. Niin lEsus wielssen oikein Lailta Evangeliumille »valmistetulle fyndiselle tekee sen suurimman ar«
mon työn hänen kallin Evangeliumins' saarnan moimalla, että hän hillttzee spn-
njn kuullon paaret, jotka muutoin, ellei sitä seisausta tapahdu. Kantamat ih-
misen kadotuxen kuoppaan- Se joka on tullut tunteman Lain kautta, kuinga
wäkewä sondi on, pitämään hänen waltans; ja joka myös tietää ettei.laki olo"
tullut synniltä moimaa ja maltaa poisottamaan, maan ilmoittamaan synnin, se
antaa ja se mahta antaa Chnsturen Eoangcliumin sen armotyön hänesänS' he.
rättäät että hänen taipumisens', haluns ja tahtons päästetän jakirwoitetan syn»
nin rakkauden mallasta; sillä niin suuren hedelmän on lEsus piinans ja kuole»
mns kautta tuottanut, että synnin melan anteli antamisesa myös kukistetan
hnnin malta, ja niinmuodon syNnin rakkauden ballitus, jotka «olemat sen sa»
nan alla ymmärretään, koffa Johannes sanoo: IGsuxen Christuxen Jumalan
pojan weri puhdistaa meitä kaikesta synnistä, 1 loh. i: 7. Pyhitys tapahtuu
Mnä puhdistuz-en kansa wanhurffaxi tullesa jongatähden Apostoli sanoo: Te 05
!ma pestyc, te olerca pyhitetyt, te olccra wanhurstari tullet Herran lEsuxen
nimen kautta, 1 Kor« 6: il. Tämä suuri armo työ aljetan ihmisesä Evange-
liumillisen herätyin kautta; sillä siinä Jumala alka täyttämään armo<töitäns'
ja autuuteen saattawaista muutosta ja kirwoitusta pois synnin rakkauden paa-
leilta, sitä ennen olletta hengellistä kuollutta.

Hedelmä Edangeliumillisesia herätyxefiä, on, määrän itze-tehdyn tur,
Nn kukistaminen. Suruttomuden tilasa rakenta ihminen kuoltua aj«tusten tur,
NM Jumalan laupiuden päässe, jolla hän kauwan itzens wiettelee, ja moni ha-maan ijankaikkisuteen. Lailtsen herätyxeett seifahtajat', hakewat turmaa töisäia muutozisa' joita he tahtomat sen laillisen waikuturen heisäns' waikuttawan.
!«rakentaman suurella piinalla; ja luulee sen Evangeliunullisen uffon kuollee-
ni turwaxi, eli että Evangeliumi weis jongun takaisin suruttomuden uffoon, ja
niin essawäteläwän uffon turman sekä alun että elämän, soimaten, niitä ke,

jotka Eyangeliumjsta uffowat Christien päälle; ja niin pyytää
wst
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wät koettelemattomudesia rakcla hengellistä omaa hurffautta, ja johdatta sieluja
epä°turmasa ijäiseen onneitomuteen. Näistä määristä turmlsta Evangeliumi
pelastaa hänen waikutunllans'; niinkuin lEms V7ain leftcn pojan paareinM-t,
tumistlla ftarci kandajac stiftvrainaan; niin hän Evangcliumins' kautta myös
tyhjän tekee sen ensimäisen kantajan epäuffon. Epäuffo on yz.'i ballitzewa huo.
tinpitämättömys sielusta ja autuudesta suruttomuden tilasa; ja orjuden tilasa,
sowindo armon haavana ja woimattomana pitäminen, laitaman rakcta ja tal.
lella kätkeä tilaa autuuteen. Namät kantamat kaikkein emmin il,»
misiä ijäisen onntttomuteen; jotka lEsus hänen Evangcliumins' saarnan juli.
stamisen moimalla ja waikuttamlsella seisahta, jarakkaudens' selittämisen ja wuo,
dattamisen kautta saattaa oikein palawaxi hengesa 3iom.i2: 11. ja ottawai-
sen' kaikkea woinma lEsuM kuolemasta, niinkuin futä oikiasta lähteellä
autuuteen.

Sen toisen määrän turman ylöspitäjän, lEsus Evangeliumin herattämi.sellä kukistaa, koska hän eroitta oikian ulkomaisen sydämen uneljain jg surut,
tomain opettajain esimcrkiä scuraum.sta. Mitkä owat suurimmat tyhmäin ihwi<
sicn nojamisen talpat, ellei hengettömät opettajat niitä he seuramat niinkuin
taiwan engelcttä; maan mainowat oikioita opetaita, ja malhella marawat hei»
dän walwomisens'. Nämät pettämisen nojaamiset ja surlnamiftn työt oikia u<
stowaincn mälttää Evangeliumin malosa, ja hengellä, eikä anna sokigin talut<
tajain iftiäns kuoppaa,,/ lanZcrra, Matth. 15: 14, Heitä kaswattaa Evangeliu-
min opin totuus selkiään Christillisyden tlintoon, ettei heitä koko ikäänsä min>
kuin lapsia, määriltä ja lahkollisista walkcudeilka horjuccrais ja kaWmisitta o>
pecmcn ruulilda nnccelläisi, Eph. 4: 14. Sen kolmannen kantajan, mailmn
suruttomain esimerkin seuramisesta, se Evangeliumillinen herätys peräten pois
erotttaa. Mailman tawat, käytöfet ja työt be sen uuden uffon llionnon woi«
malla kokonansa hyljälvät, päällensä pukcmiselia sen uuden ihmisen joka'Juma-
lan jälken luotu on ronscsa wanhln-ssaudesa ja pyhydesä,, Eph. 4: 24 Et mi<
köän mattman meno, ylpeys, ystämys eikä ilkiä prameus, ole enää heille ilon,
waan murhexi, kosta he sen kyllä tietämät, etts ne jotka senkaltaisia tekemät,
ei pidä Jumalan maltakuntaa perimän. Se Evangeliumillinen herätys opettaa
karttamaan sitä neljättä turhan turman kantajata kuin on synnin uni, Hesaa»
wat Evangeliumista elämän ja maikuttaman uffon, joka lakkamata on smmin
unen raffauöta pois päältäns' pyptämäsä, ja ahkeroitzee mallan luonollans' kii«
nittää itzens Christufen kuoleman ja ylösmisen moimahaan, josta he taitawat
hengcllisesä elämäsä waeltaa ja pychä ussosa Wahwana loppuun asti.

Z> On EvangeliunnMn herätMN hedelmä, kielen käyttäminen Jumalalle
kumuani. Kosta ihmisen sydämen tahts on parattu ja hengellisesä uudesa s^>?
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Nmisesä nmutoren alla käMyt, niin että Jumalan armo tyo hänen lupan-
iens' jälkeen on tapahtunut, joka sanoo: Minä anna» teille uuden ftdämen ja
uuden hengen annan minä reihin, Hes. 36: 27. Niin on sisä muutetulla ihmi-
sellä woima ja armon hengen hallitus hänen kieldäns Jumalalle kunniaK käyt.
tää Sillä Mci hänen sydämens' enäät ole hallitzewaisten syndein asunto, niin
ei taida hänen-kielens' myös olla pahuuden wälirappale. Maallisisa puheisa ei
hän enäät kuluta aikans', sitä wähcimn turhisa puheisa, joista tulee tili cchda
duomiopäiwänä, Matth. 12: 36. Kaikkein wähemin käyttää hän kielcns' saa-
staisiin pubeisin ja walhen wälikavpaleri, josta Apostoli myös Christitpitä wa-
roittaa: Zilkän yxikän ricras puhe teidän sinistänne uloslähtekö; waan mitä so»
»vchas on parannuxen tarpep, että se kelwollinen kuulla olis, Eph. 4: 23

Waan sen muuloren alla käynen ihmisen kieli todistaa siitä armo työstä kuin
hänen spdämefäns' tapahtunut on, ja näpttää kielens' hillitzemisellä, että hä<
ne» sudämens' on täytetty Jumalan kunnioittamisen pelwolla, joka hillitze kie.
lm pahuudesta ja turhudesta. Ei ole se taitawaisuus puhesa, että olla peräti
mpM ja puhumatoin, niinkuin orjalliset Christityt luulemat, joille kalkki on
spndi mielestä; ja niin se joulakin olla, sillä kosta ei he oikein wästanota, niin
kaikki se kuin rapabruu ilman ustoca.on ftndi, Rom 14: 23. ja Niin owat kai.
ken luullun wiisaudens' kans' onnettomat ibmisct, ja ei mitään hyödytystä mat-
kaansattawaiset, ei puhu sitä ja silloin kost' tulee puhua, waan maikitta mui-
takin silloin kuin totuus tulee ilmoittaat. Silloin kum tulee puhua totuuden
ilmoittamiseni ja oikian rakennuxen edesauttamiset, waan se kärsiwäisesti- ta.
saisesti ja hiljaisudeu heugesä, Gal. 6: 1. se on Christityn wälttämätom welwol-
lisuus, sillä sana ajallaiw' puhurm, on niinkuin kullainen omena hopia malia»
sa, San. l. 25: 11. Kuinga taitaa joku edesauttaa totuutta ja ylösrakennusta,
ellei puhcn kautta, johon uffo ja P. Raamattu ihmisen welwollisert sanoo:
lud. v.20. 1 Thch. 3: 11. niin suuren ihmen Jumala Poikans, Evangelinmin
kautta waikutta, että se awa sen hengellisen mykän sydämen ia suun, Mark.
7: 3?. Kiitoreen ja rukouzeen Jumalaa kohtaan, ja neuwonuseen za ylosra.
kendamisten lähimäisiä, ntinkuin Nam lessen Poika tänäpäiwänä: nousi lstugl»
le ja puhui

> Päätös.
Sen Evangcliumittisen opin todistawari lukitzemiseri, on kuolluitten ylZshe-

tZttäminen tapahtunut, ja täydyi niiden kaikkein pinnämmäin pakanani tästH
silmällä nähtäwästä ihmeestä pelwolla kunnioitta Jumalaa ja todlstaat; Suurt
propheta on nosnur meidän sikaamme/ jonga kaldaista ihmetyotä Jumala lah.
Wansataa ajastaikaa ennen tätä oli tehnyt Elian ja Elisan Mna, -) kuollett-

3 MH
«) B.l«el Vapahtaen wacluxcn.Histol>asa, 4 Kirjan, pladisa 25^
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ten ylosherättämisestä laittaan lukea: i Kun. K. 17: 19. 2 Kun K. 4:'ze
3 Kun. K. 13: 21. Matth. g: 25. Luk. 7: 14. lol> 11: 44. Ap. T. 9:
40. 26:

Se joka Jumalan waltakunnan sisällistä tpgonottamisia ja wähendymistH
on vikiasa Evangeliumin walosa oppinut hawaitzemaan, hän näkee myös, kuin,
ga hengelliset herätyxet sekä toisna aikana monda ih>mstä! harttauteen burstaftiwaatiwat; ja taas toisella niinkuin ei herätyxen armo työtä enää oli,
ffan, eikä Laista eikä EvangeUumista. Se näyttää! kuin herätysten sammutta-
»nnen olls yhteinen sp siihen. Se on siis kaikille Jumalan waltakunnan W,
lisen tilan tuutiville, ikäwöitty toiwotus Jumala tabdois wastundesti uuvistaa
hänen kalliin seurakundans'V uudella kaikkia omia perustukia maahan kukistami-
sella, ja annais Evangeliuminsa hengen ja walon selittää kirkkaan jatutun tim
uffon tilasa autuuteen!, Amen.

17. Sunnundama Kolminaisuden PäwM.v
3/Uutuas on se jota ci waella jumalattomitten murvosa, eikä seiso chimeisii»

tiellä eikä. istu tusa pilkkajar istmvar N)aan rakastaa Herran LaAa, ja a-
jarrelee hä„en lakians päiwät ja yor: Näisä sanoisa puhu Vcwid jMialattomit»
ten »hyljättäwäfta ja laitettawasta neuwosta; heidän ajasa ja ijankmkkisesti tur-
melewaifesta ja pahennusta antawaisefta seurnstans; niinmyös siitä wahingosta
Christitty taitaa saada wiippmissllä ja istumisella pilkkaittm keskellä David pu-
huu myös wielä. Jumalan rakastajain oitiasta käytöistä Jumalan Lain raka-
stamisella, ja ajattelennsesta sen pyhyyttä elämän ojennuin, jota he aina ta»
witzewat. Amuas on se joka ci waeUa julnalarcoinicren neuwosil, cikä seiso spl»
neisten tiellä,,eitä istu kusa pllkkajar iftuwar. iVaan rakastan- -Herrana Lakia js
ajattelee hänen Lakians paiwär ja yöt, Psat, 1:1, 2.

Kaikki ihmiset tekemät itzcllensK jongun kaldaiftn antuudesia. O
mn osa että he/ sen käsittäwät ilman autuuden tundva ja sen tundomcrkkejä;
Waan harwat toimittamat osallisuden siitä. Ns edelli»
set ei, tottele elämästäns' mitään,, elikä kuinga se on pahuuden ja- synnin raka-

täytetty, maeli-anjisella jumalattomilrcn nemvosa; seiOiuisella.sMui-
sten tiellä 5 ja oleffelemiftlla pilkaitten kesscllä; kuitengin kuolcella toiwolla luu-
lewat tulewans' autuas; ne owat ne sttsta Salomon sanoo: Monrlln on tie mie>
leftäns'oir^u'waan se joddana wiimcin kuolemaan San, ib: 2Z Hcistä sa«
N,oc? mpäs lEsus: Se porri on lawia awara rie, jota,'U?ie kadoruxeen, j<p
MM. wdnda/,, jorbafM MM lMi«Mär, MaU h>
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Jumalattomilla ei ole niinpalion rohkeutta yxin waelta sitä awaraa ja la.

wiaa lietä spnnin palwelluresa -ja hengellisten widollisten orjuudesa kadotureen;
stntähden he walitzewat itzellens' kausolisia/ että sitä rohkiammin nojamisesa

päälle harjoittamaan sitä pahaa pelwon ja waiwan tien waellu,
M, häikialla rchwaistuMa, pahalla omalla tunnolla, josa löytpwät aina ra.
stas woi ja soimaus, jotka todistamat heitä wasian, joista'Propheetaa sanoo:
N)oi nnrä jocka itzens' sirowat walhen nuoralla yhteen, rvääryttä tekemäält, ja
niinkuin ratasten köydellä fyndiä tekemään, Esa. 3:18.

David on. suurimmalla kohlullisudclla ne kutzunut autuyi, kuin ei waella
Mtä-hawln ja 'täydellä ehdolla jumalattomitten neuwosa, joi»a on, pahuus ja
wäärps perustukena, spndi ja wäktwalta tarkoiturcsa; eikä misän asiasa ja työ.
sä seuraa jundisiH teitä ja töitäz waan etziwät huwalisudens pyhäsä hurstau-
den oikeudcsa niinkuin Job, josta Raamattu svnoo, että hän oli waka, ja hur-
stas, ,a lumalata pelkäwäinen. ja roältri vahaa, Job 1: 1. David sanoo myös
ne autum kuin ei itze eikä wiiwy pilkaitten kcffellä- jotka hawäisewät luma«
laa ja hänen järjestpstänsä, ja lähimäisens päälle walbettelewat, ja vuhuwar
kaikenaista pahucra Jumalaa rakastamia wastan. walhedella minun tähteni, sa»
no lEsus Matth. Z: 11. Ia niinmuodon ei tahdo eikä pppdä. ne autuat sie-lut, wetää ijestä epäuskoisten kansa, eikä myös sekoica rvalkeutta pimeyden
kansa; ei sowica Chriftusta Belialin kansa; ei ratena osallisutta uskovaisen ja u»
stotroman wälillä, 2 Kor. 6: 14, ig.

Waan rakastmvar Herran lakia, ja ajattelervat hänen Lakians' päiwäc ja
50c. He etziwät pyhitlawää woimaa sanasta eläzens' Jumalan tahdosa, joista
heidän sieluns käsittä walon ja rawinnon wirwoitureri kuolemattomalle sielut,
lens', joka heisä herättää sen tulewaisen elämän riemun, Davidin todisturenjälkeen, joka näin sanoo Herrau sanan hedelmästä: Suuret owar Herran työr,
ja joka niistä waarin orcaa, hänellä on sula riemu niistä, Psalm. 111 2 Iu«malan sanan woiman nautinnosta, oppii Cbristittu taitawaisutta kansakäynuse»
sä toisten ihmisten kansa, josta asiasta me videjnältä saamme tutkistellaliumin tutkinnosa:

Evangelium, Luk. 14: l-12.

Tutkindo.

TmtawalsiMa kansiMymisesä lhmisiett kansa.
I Tairawata kansakäymistä toisten ihmisten kansa.
U. Taitawan kansakäymisen hyödyistä.

3 3 . Ldel-
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EdeTmen Osa.

Taftawata kansakäynnstH toistei, ihmisten kanstr. Ihminen on IlsmafaM
luotu senkallaiseen tilaan, ettei hän taida olla ilman kansakäymistä toisten ihmV.
sten kansa. Ästen fyndyneet lapset hukuisit, jos heidän täydpis olla
ja ellei täysi kaswaneet autais heitä. Ei yMän täyteen ikään tullut ihminen 0-
le wielä tullut sikoin paitzi toisten apua ja Holhomista. Niinmuodon tarwitze-
wat kaikki ihmiset kansakäymistä toinen toistns' kansa. Sillä kuka on niin wii,
fas ellei hän tarwitze toisen neuwoa? Kuka niin ettei hän tarwi-
tze muiden apua? Kuka,, niin täytetty lohdutuMa, ettei hän joffus tarwitze
lohduttamista? Salomon sanoo siltä yrinäiststä: N?oi sirä yrinäistä, jos hän
Kmgee, niin ei ote toista simpuilla händä aurramaan, Saarn. K. 4: iv. Niin»
muodon täytyy kaikkein ihmisien kansakäymistä pittäät loisten kansa. Kossa siis
Jumala on luonut Hmiset senkaldaisizi, etcei heidän ole pxinäns
1 Wos. 2: Is. waan että heidän pitää elämän toisten kansa, ja pitämän kanM
käymistä toisten kansa, siinä tarkoituxesa, että edesauttaulan tomcn toisenssto-
tisia hywää. Mutta koffa ei sitä-suurta tarkoitusta seurata, waan paratköil
Jumala l haukutlsle toisen pahuteen jo syndiinl; owat kansakäy-
miset Harmoin hywät, waan erkanewaisst Jumalan aikomisesta, Siis tarwi-
tan suuri taitawaisuus kansakäymisesä,, että löytää hyödptpxen seurasta, jo-
hon tarwitan-»

1) Ettei waeltamaan jnmalattomltten neuwvsa. Koffa jumalattsnlan elä-
mä on uppontunutl kokonans' wäärxrcen ja pahuuteen, Esa. L6: 1 lol>
Z:, iZ. niin ei taida heidän mielensä ja ajatustansa neuwot mu olla kuin syn-
nm puoltk pitäminen ja edesauttaminen. Jumalan lapsen tulee karttaat ja
wältää pahaa neuwoa täydellä eikä suostumaan heidän mielisyteensä;
jota myös Tobias tahto ChrisMyln mieliin painaat fanoden: RaiWna sinun eli-
naifanas pidä Jumala silmäis evesa ja ja kana eres mihinZän jvn»
diin mielisty, ja Jumalan kastyy waftan ne, 4: O. Tieten että jumalat-
tomain nenwon tarkoitus on, poisjuuritta Jumalan tahvon lain ja tunnon iU-Käns' j,a muitten, tyköä; jota he tekemät hsngellisesä sokeudesans'.

Siis tulee ChristitynwältM ja karttaa kaikkia Jumalan omaisuM xa sE
noja määrin ftlittäitä ja wäänteljöitck senkaltaiseen määrään mieleen, jotka wä-
hentäwät ja hswsisewät Jumalan suuruttn;- esimerkixi ni:tä kuin sanomat Ju-
malan ei taitaman duowita ihmisiä/ edkä sän elää ehdollisina synneisä, Sur.
z: 6. Niinmpös stnkallaisia jotkn kyllä laittamat niitä suuria iulki fpnncjä/
wälisii kyllä anggrudella ulkokullaisesa Mwaudesa, mutta yfttä bywin seura-
mat. lihalista mieldä, M myös muita epäilewäisim ajatuzlin u-

Dowai-
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jkowaisista faatiawat, ja niin fyndiin haukuttelewat, niinkllin, Ahicoph?! Ab-
salsmia, 2 Sam. 17: 14. Saara Abrahamia, l Mos. t6: 2. Lochia tprräree koi-

toisians, t Mos. 19: 31. Jobin enändä, J0b.2:9. -Herodiaan äin, Matit),
,4: 8. ja myös monta muuta. Ehristitty tarwitzee huoata Pphän Hengen Va-
lon perään, että hän taidais tuta ja kawahtaa itzens' mailman kamalista kei-
noista, ja urhollisudella ihenfä saastacoma wailllmsta lak. 1 - 27. eikä ka-
tzoman korkiain mieltä, heimolaisten suosiota ja ystäwpttä, eikä omaa wahingo-
tans', woittoans' eli kunniatansa, ihmisten pelwon eli haukutuxen tähden; waart
piräinän hywa meiw pakanain seasa, että ne >otka heitä panettelemat, niinkuiiß
pahancctiöitä natisit teidän hywista töistänne, ja kiitäisit Inmalara eyikon päi-
wänä, 1 Pet. 2: 12. sowita tähän: Job. 23: 23. San, 16: 17. Spr, 21: 2,
l The§. 3:22,

2) Tarwitzee oikia ChrWjy warustaa itzens' kansakäyMseen hatttaallaru-
lourella lunralan ylöspitäwästä awusta, tmtawasti itzcns' käpttämään seurasa,
ellei hän ajattelemattomuden kautta tulis' unhottaman Jumalan kunniaa ja
tahtoa,ja fuostuis johongin pahaan menoon, eli tekis jotain omaa°tundoas wa-
jian; Mä kertaa owat hywin Christillispden alkanet waarin pitämättö-
mpdestä mennet armoiteNuna jsuraan mutta palainnet sieltä pahenetulla jahaa-
voitetulla tunnolla; ja owat monet saaneet langeinisen syyn, ja joucnneer haa-
n' rikkoon uffonsa puolesta, t Tim. Meidän kallis Wapahtajamme sano-
tan tämän päiwäiscfä Evangeliumisa menneen yhden Phariseusten päämieheV
hucneseen sabbathina rualle, siinä pyhäss tarkoiturcsa, että yhdellä ihmetyöl-
l«l, welltautisen iymistn paraniamisosa, wahwistaman hänen oppins'; ja niin-
muodon pyhällä aikomisella näpttamän näille junmlattomill?, että hän oli ne,
nruus ja elämä, Joi), 14: 6. Kaikelle mailnmlle.

Ota siis waana minun rakas Christitwni sturastas, ettes ilinan ekees ka-
mmista turnu;lis sinun heikoa ustoas ja siellä tulis pahoja pubeja ja töitä op-
Maan, ja rukoils Jumalaa pitämään sydämes erinäns' tansollisten syndisestch
imnosta, ehkä sinä wiralta eli muulta welwollisudeita olet waadittu wiettele-
wäisiin seuroiin lmneniään. Muista että oikian Jumalan tundtan el koffcm
tule etziä mailman ystäwytta; sillä se on turmelemisens ja fpndisydens tähden,
wiha lumalam wastan, lak. 4: 4- Totineu pyhä pelko on wallvowaw sielun
sdHmesä sekä mennesans' että ollesans' käändpmättömäm seurasa, ettei mikääir
«jaloin puhe ja menetys, turmelis oman ja toisten sydälckä. Tästä otti DNHid
larkaan waarin, sanoden: Minä tahdon pirää- waavin mumn eeistäni, eccew
minä rekis' syndiä minun kielelläni: Minä halliften »ninnn stiuni niiMlitt siutzil»l«; niiilkamvan tuin minä näen jumalattoman mimm edcfäni, Psal. 39: 2, Ep
Kristityn pidä, ainoastans kanfakaumistsä siitä kuin pahentaa hän^5 Z> A
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tä itze ja waan myös taitamalla puhella todistaa Jumalan tahdosta, ja
fuhunman mintuin Inmatan sanoja, 1 Pet. n. Se pää omaisin tarkoitus
tulee olla hänen puynllans', että edesauttaman Jumalan kunniaa ja lähimäi.sen tuntemista hänen lumalaans' Joka muusa tarkoituxesa menee seuraan, ei
hänesä ole Jumalan rukkautta, waan on hclisewäil rvasten ja kilisemän kulku,,
sen kaltainen, ehkä häu muutoin pnhuis engelein kielellä ja prcphererata tai»
daw, 1 Kor. 13: 1, 2.

3) Tailawoisuus waatii usein pikaisen erkanemisen pois
seurasta pahuuden saastuttamisen tähden. Christus, Aposwiit ja muut pyhät ei
ole peräten poisjättänet zumalattonmn kansiikäpnuftä, kosta he jongun hpwän
edesauttamisen tähden olit waaditut siihen menemään. Niinmuodon me saamme
pitää kans käymistä mailman kansa, kuin luinalan ystäwys ja oman tunnon
rauha waan ei heidän pabuttansa, jos muutoin
wierat synnit ja osallisuus nunden pahuudesta pitää mättcttämän, ja kosta syn.
dinen meno näyttää haukuttelewaiseri, niin tulee paeta pois, sillä tällä ehdol.
la taittaan wielä sanoa: paerkac Vadetisia, errä jokaine» pelastais sielunsa', ec>
nr n huMno hänen pahudesansa, ler. 51: 6. Tästä neuwo Apostoli: pactrac
heidän jeaftensa, ja croircakar teiränne, janoo Herra: ja älkär suastaisthen ru-
notko, ja Niin minä korjan xeirä, 2 Kor, 6: 1?. Kuinga monda on seisahtta»
nut Christillisydens juodusta, itzens sowitiamiscn, ja wiippmisellä pahain ja hau<
kutteliain seurasa; sillä niin köykäisesti kuin laitaan lulla myrkytetyxi kärmein
seasa, haawoiteluxi,orjantappuroisa, walkiasa.» terwaft,
ja rumaz-t hiilihuonesaz niin taita Jumalan eläwä tundo tulla wahingoon wii'
ppmisellä jumalattomaln seurasa. Moni on plönpaldisesta mailman seurasta
tullut muuttuneeni totuuden rakastajasta, wääryden tekisi; mailman ylönkatzo-
jasta, ahnez'i; ratttiudesa waeldajasta, juomarixi. Christ tyn pidäis kyllä, ole<
man wanhurstan niinkuin Loth Sodomas. Puhtaan, niinkuin Joseph Potipha-
rin buonesa. Ra>tin, niinkuin Daniel Ncbukadnesarin howisa. Mutta kmn-
ga paljon ihminen on heikouden ala heitelty, ja kuinga pian wanha turmellus
mtttta ulos, kossai ympärillä olewaiset rohwaisewat ja haukuttelewat johon»
gin pahutten.

FIH siis minun'Christittpni usto itziäs aiwan paljon omasa woimasas; älä
lupos anna itzias sywäldä Muuttumattoman ihmisten ystäwyteen; älä mpostän
tottele plbllisten liebakoitzemisesta; sillä niiden kautta on moni joutunut suuriin
kompastclemisiin näkemä Simson kadotti woimans Delilan belmasa. Etzikät. siis
te Jumalan lapset teidän seuranne niiden stasa jotka Herraa pclkäwät, ja hä-
nen käftyzKns pirän-gr,' Psal. 119: 63. Pidä se aina wahwana litttonas: Mi-
nä tvihan payali! stnrakundS/ enZä istu lumalKttolnitten tvkönä, Psal. 26: 5>

Jokai-
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Zokalnen loka tuntee heikoudens' langemiseen, mmstakon Petarm stlH lanae-znista että waroitusta: Ni:n karrakar, errcr rc wierelläist cxyc?«

ynnä heidän kansano', ja powlanFeist omasta «eadwndestanne, 2 P«tt 5:mailman willitpxiä, ettet te tulisi osalliseni hänen
ja alkät olko osaMfer pnneMn hedelmänömistä röistH, Eph. K! ti. ettemmstulisi osalltsen' häneu sMnesstäns ja ranZalswristäns ijankaKkiststi, Jim. 18. 4.

Toinen Osa.
Tauawan kansakKMisin hyödycystK Min pahsndawaisesti lurmelewaisetja synnin myrkkyä luomaiset, kuin synnin orjain ja mailman lasten loppumat-

lomafii pohjattomasta synnillisyvestä ja maikmallisudesta on Jumalan lapsille ja
Taiwallisen mielen saaneille sieluille; niin ja monenkertaisesti enämpi hyödytys
en Jumalan lapsille Christien rakkauden ja tuudemisen moimasta, opittu tie-w, wälttää pahaa seuraa, jonga kautta hs sydämen ja tapain pahenemisesta
«mjellaan M rätkstan aemm saadusa soweliaisudesa

N Pitämän alinomaista kansakäymistä ChristtlM kansa nstofa niinkuin yst-
ten autuallisimman arwon istuimen, Ebr. 4: 16. HänesH he saamat osallisuvetlJumalan kansa, jo juuri tämän korkian, pyhän ja kallin ofallisuden tähdenkaikki mailman osallisuus ja kansakäyminen poiskieltään ja mitättömän arwa-
tan. Jumalan lasten ofallisuden autuudesta Christmesa ussosa, sahwat he ai-
naisen kansakämmsens' alla, kasmaat hengen hedelmisä, josta Apostoli sanoo:Olkamme rounelliftt raWaudesa ja kaswakamine HänesH joka pää o«t
Christns. I)st<L koto ruumis on koorru, )a yhteen liitetty, kaiken fhdistyrew
kautta kuin siihen lisäildyy sen waikmureu ja määrän jälkeen, tuin kullakin jä-
smältä on stirä kasivaa ruumis oinufi rakennurMns« rakkatlden,Epb, 4'.' ig,
lEms on wnnapu, ja llffowaiset owar oxar,loh. iZ: F. SentäbVen owat hslUimmäissfä kausakäpmisesä, josa he osMisuden armolta.

2) Hyodytys taitamassa. on, että he oppimat etzlmään hy-
M seuroja. Ei ole se wähin kalleus ja lahja, että otkioita nffowmsia löytyy
maan päältä, Ne ylöschimät toinen toisen-s', ja rakentamat hengellisen tutta-
wudcn niiden kansa kuin Jumalan lEsu,rö''a.tnndemat. He tundewat koettele-
Msesta laadml, muotzon, ja tanmn armon saalmsesta ja tallella kät-
kemisestä; stntähdcu he pyytämät edesautta sitä sydämen muutosta toinen toi-
fens' tykönä, fnin Jumala lupaa audaa, s)esi -;6.- 26,. He kchoittawat kaikkil»
fimnejä ylönandamaan, wilamaan ja niitä lEsuxen nstvsa>Gal, ss: 34, He prrknvat itze ia kchoittawat muita ctzimän fuurempata woima,
M 5 stelwn wvimat fenkaMtK siMifeA pMtetMn kasmaman-ppyitpLesä, Ebr-

t23
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52: 14. He rakastamat niitä joita he suruttomuden ttlasa wchälsit, za wiha<
wat niiden pahaa elämätä, joita he ennen rakastit synmsä, Ml. 9?: 10. He
etziwät lakkamata antezi niitä rippuwaisiaturmeliuren pahuudelta, Psal.lgliz.
He rakastamat itze ja pyytämä muita herättä, rakastanmn JumalanLakia sisälli-
sen ihmisen jälkeen, Rom. 7: 22. ja plipään pprkiwät Nliden perään kuin pl<
hällä owar, Phil. 3: 20.

Siltä seuraa, kusa Christitty tätä taita tehdä, että hänellä on se murhen.
Vito, kuinga totinen Jumalan pelko ja rakkaus hedelmöitzcs seurakunnasa, niin
ei senkaltainen Christitty suingan ole tundematoin ja haiutoin henqenz hedelmi«
sä, eikä'anna löyttvä jourilaisna. elkä hedelmättöminä ,ncidän Herran lEsuxeN
Lhristuxen nmdemisesa, 2 Pet. 1: L. Waan hänen sieluns halajaa aina seura,
kunnan rakcnusta.

3> Hyödytys taitamasta kansakäymisestä, että taitama Chnsttttp tulee oi.
kein hpödylliseri jäseneni mailmasa. Jumalan lasien taitama ja malosa eteensä
katzoma waellus on niille pahoilla ja synnin tiellä waeltawaisills suureri hpwp.
den csikuwari ja malistureri. Ei Wapahtaja lEsus. turhaan waroittanut o.
petuslapsians' ja ynnä heidän kansans' kaikkia hänen lapsians: Olkar sinräh-
den tairawat niinkuin kärmeer ja wagat niinkuin kyhkyistr, Matth. 10:16. W
Jumalala kunnioittama elämä täytyy olla suureni waliiiuxexi mailnmlle, ja 0.

oppimaan sitä totisia Jumalan palwelemistä, jota myös lEsus hänen M
kenscurailtans' waatii, sanoden: N?alistakon teidän walkcudenne ihmisscn edesa,
että he näkisit teidän h?wät tpönne, ja kunnioiraisic reidän Isänne, joka on
ranvaisa, Matth. g: 16. Christitty tarwitzee ei ainoastans' itze tähtens'
taalla, taitamalla ja pyhällä elämällä, warjelln saadun ustons, pitää hywän
omantunnon pubtana, ja tallella pitää hengellisen elämäns; maan hänen tu«
lee mnös muita kehoittat samaan onnelliseen elämään, ei ainoastans' rakenda-
waisilla muistutus puheilla Jumalan sanasia, niinkuin pää-omaisilla Christtllisy-
den rakendamisilla, maan myös pyhän waclttyen esikuwalla, jotka usein em,
män bywää matkaansaattawat kuin sana; sentähden sanoo Apostoli: linnala,
joka kasti walkiuden pimeydestä paistaa, st paisti runnon walkcudm nieidän st<
dämisannne, 2 Kor. 4:6. Jos se paistaa meidän sydämesämms, niin se myös
lcwittää ja näyttää ttzens' elämäsä, pyhyden tawoisa ja menoisa, että me 011.
sinuna laittamacrolnac ja yxiwaratstr, nnhrercomat lunialan l.:pset, pahanelw
sen ja nurjan sukukunnan seasa; joidenga seasa te paistakat nimkmn kpnttilär inail,
lnasa, Phil. 2: !5., Siitä saamat jumalattomat tietä, että Jumalan tundo a<
suu maasa, ia että hänen waldakundans' ppspp mailman loppun asti, hänen

Taiwallisesg walaistmaisesa muodosans.
zpäätös.
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Päätös.

Katzokat eteenne, kalliisti ostetut sieluts mmgäkallaista kansiakäpmiM j<z
seuraa te pidätte, teidän maeldamisesanns läpHen tämän wiheljäifen ja
rallisen elämän? Jos te walitzetta Jumalan unhohtajain ja autuudestansa ba-luttomain mielisäden, ja annatte heidän pahan menonsa, tapansa ja puhensa,
wietellä suostumaan heidän turmelewaisia esimerkiänsä seuranman, niin te teette
tzenne ensisti osalliseni heidän synneistänsä, niinkuin Achitophcl pahalle neuwol-
lans tuli osalliseni Abstlonin wcren witaan, 2 Sam, 6: 21. Damid Urian mur-
hasta, kästMans loabia astrpamaan Uriata kowembaan sodan eteen, 2 Sam.
12: 9. n: iZ. Stllä yhtä mieltä, neumoa ja tapain seuramisella jumalatto-
mitten kansia, et sinä ole ppsywäinen ustosa, ja Josephin Arimathiasta kaldai-
nen, joka ei suostunut ludalaisten neuwoon lEsuxen surmamisesa- Luk. 23: 51.niin sinä saat jumalattomittcn kansia kärsiä rangaistusta ajasa hengellisellä soke-udella ja paatumistlla, ja ijankaikkisesti sanomattomalla waiwalla.

Jos taas teko°pphäin kansia rakennat kansakäymistä, ja oppiat heistä py>
Hyden marjo, kohinata, ja lihallista kiiwautta Hengen harttauden nimesä; niins
et ainoastansa tule niinkuin hengellinen hullu, ylön jumalistxi. M kohistunee-sa hengesä itze mielestäs ylsn rviisaaxi, Saarn. k. 7: 17- maan saat yhtä hpmin

ja Christuren Hengen luonnosta eroitettuin palkan, joille lEsuswiimein on sanoma: i3n niinä ikänäns heitä tundenut: uienZät poi« nnuull tv-
töäni re wäärinteklär, Matth. 7: 23.

Mutta jos täällä maan päällä löydät, tunnet, rakastat ja seuraat niitä
nöyriä uffomaisia, niins saat monenkaldaisct sielua ja ijäistä auttiutta raken-
wwaiset edusturet hawaita lohduturexesa, jona ja joiden seurasa täptetckn lE-suren lupaus: Rusa taxi taMa kolme rulewar kokoon minun nimeeni, siinä mi,
>:ä olen heidän kcstellänsä, Malth. 18: 20. Niiden seurasa sinä saat oppia
monta ja kaikki Taiwasa nautittawat omcnsudet; ja sen seuran ainainen tarkoi-
tus on totinen turwa ja sielun rauha, jota he alati rakentamat uskonsa harjoit-
tamiscsa, ja saawat riemuttawan tulewaisen elämän ikäwöitzemisen hawaita ty-
könänsä, jonga woimasta he ustosa lEsuren päälle tunnustamat: Meillä on
Mrwa, ja paljo halamme enämnun olla kaukana pow ruuniusta, ja meimä asw»
nisän HGRrau rygö, 2 Cor. Z: Z. Amen.

lB. Sun-
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18. Sunmmdama Kolmimisuden PäiwWH.

H??xr pysywäc usko, toiwo, rakkaus, nämac kolme:
'l/b- niistä Kosta Apostoli suuresti oli koetellut sen tulewaistn elämän hymyt-
tä,, niin hän myös sai nautittawasti tuta sen saman elämän woimaa ustosa,
jonga hän hawaitzi silloin alkanen tuleman hänen tundemisens, koffa hän an-
doi Pyhälle Hengelle tilan walmistaat itzenfä Hengen hcdelmitä kandainan, js
mitä, tasajasti seuraman; ja ne suurimmat Hengen hedelmistä, sanoi hän oleman:
«ston, toiwon ja rakkauden; ja wielä niidengin seasa, sano rakkauden suuxim-
mari; joilla sanoilla Kän tietä anta, että usto on, joka wastanotta sen armon,
mitä toiwo odotta; mutta rakkaus ainoastansa nautitze sitä hywää, kuin u-
ffo tuo ihmiselle, waan myös näyttä hänen hedelmänsä ja työnsä Lähimmäistä
kohtan. Niinmuodon tuotta rakkaus kahdenkertaisen hedelmä», ja päällisen
seuraa myötä taiwan autuuteen, ja on niin vuolematom ja pysywäincn hede!,
mä. V7yr pMwttt usto, toiwo, rakkaus, nämär kolme: waan raktalls 0!» suu-
rin niistä, 1 Cor. 13,:, 13.

Hengen hedelmät waikutetan Jumalan sillasta armostav niiden kuuliaisten
sieluin spdänusä; joista ne ihmeitä tekewäiset owat pysymättömät, ja Jumalan
viisaudesta annetut feurakunnafa tapahtua misseillä aimoilla: opin Vaywistami-
sen, seurakunnan rakendamisen, ja sen yhteisen epänffon kukistamisen tähden,
niinkuin: moninaisten kielden ja pnhen parren lahja,, Teko k. 2:11. Sairasten
panmdaminen, Mark. 16: 13. ja rerwcM tekemisen woima, 1 Cor. 12: 9, M
Ne Apostolitten aikana annetut lahjat ja Hengen hedelmät owat seisahtannect
ja lakanneet ynnä Apostolein poismenon kansia, Pphitpren lahjat ja hedelmät
vwat pysywäiset ja waikuttawaiftt siinä eläwäsä seurakunnasa mmlman lop-
puun, ja jokaitzcn elämän nffowaiscn kansia ja tykönä heidän kuolemaans asti.
Mt. näistä pyhitpzen lahjoista, kuin on rakkaus, pysyy mailman lopun jäl-
keen, jg mpötäseura niitä uskomaissa kuorman läpitzcn ijankaikkiseen elämään?
Mä sano Apostoli näin: waan rakknns on suurin nnstä.

Se Evangsliumin kautta waikutettH usso,, on moninaissem vmaisuttensH
sutzttn, suurempi, muita Hengen hedelmitä, hänen edullifudensa tähden: että u-
Fo> on se ensimäinen hedelmistä, kuin Jumalan Hengi waikutta ja herättäin
synnyttä, mdes» sVNtymisesä., Vstofta samrat kaiM muut hedelmät alkunsa
niinkmn lapset äitistänsä,, niinkuin myös Apostoli sanoo,: Ufto, joka rakkaudew
kauna, työtä rcke, Gal. 5: 6. Wo myös vÄktauden mxöräs cuo, kuiu händ'
ylistä ja kiitää, se lahimäisen stw, händä aurra wcisamme mei-
dän, Kirkko» wirresämme N. 225: 2. Nffo on, myös suurempi, armon ja auwu-
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den omistamisen suhteen, jonga armon ja autuuden perustus lasketan, ja vsal,
lisus aljetan wanhurffari tekemisesä, Rom< 3: 23, 28<

Mutta klinittämisens ja ppspwäispdens suhten, on rakkaus suurempi, kuin
uffo ja toiwo, 1) On rakkaus suurempi, että se enämmin rakenta sturakun,
taa, sitoo ja yhdistä uffowaiset yximielisyteen, niinkuin Paawalt sanoo: pukekac
päällenne ylihen kaikkia rakkaus, joka on täydellisyden side, Col. 3: 14. 2) On
rakkaus suurempi, että se parhain saattaa ulosharjoittamaan welwollisudeita,
sillä tpöt ilman rakkautta owat mitättömät: Jos minä ihmisten ja engelitten
kicllllä puhuisi», ja ci minulla olisi ratkaucca, niin minä olisin tuin helistpä
waski ja tiliscpä kulkuinen Ia jos minä propheterata raivaisin, ja kaikki sa«
laisudcc riedäisin, ja kaiken nedon. ja minulla olis kaikki usto, niin errä minä
wuoret surraisin, ja ei olisi minulla rakkautta, niin en minä mitän olisi Ia
jos minä kaiken tarvarani kulutaisin köyhäin rawinnöxi, ja jos minä annaisin
ruumini polcetta, ja ei olisi minulla rakkautta, min ei se olisi minulle mitän
hyödyllinen, 1 Cor. 13: 1, 2> 3. 3) On rakkaus suurempi sentähden, että u,
stolla on tekemistä Jumalan kansia, ja toiwo odotta tulewaisia, waan rakkaus
rippu sekä lumatasa että tulewaisisa, ja ulottu myös Lähimmäiseen. 4) Rak-
kaus nautltzee ijankmkkisesti, mitä se täällä on uston ja toiwon kansia rakasta,
man oppinut; mutta uffo ja toiwo seisahtawat Tauvan owesa 5) On rakkaus
suurempi, että rakkaus nautitzee; waan uffo ja toiwo omistawat ja odottawat;
ja usto pitä itze, mutta rakkaus jakaa muille, josa laittaan sanoa: Aurnampi
on anda kuin occa, Teko k 20: 33. 6) On rakkaus suurempi, että se tulee
ivasta tulewaisesa elämäsä täpdelliseri, josta usto ja toiwo poisjääwät. Rak.
kauden suuresta omaisudesta, saamma me pidemäldä tutkia Evangeliumin tut»
kmnosa

Evangelium, Matth. 22: 34-47.
Tutkindo.

Ustonmsten rakkautta lumalata ia Lahmtmai-
stä wastan.

I. Rakkautta lumalata wastan.
11. Rakkaucra Lähimlliäistä wastan.

Edellinen Osa.
Rakkautta lumalata wastan.

i' 2 «H) RaK



»8. Sunnundaina Mminaisubm PäiwäM
l) Rakkaus Jumalaan, on harras taipumus Jumalan korkman rakkaa-

seen, hpwyteen ja suloisuteen, jota seurakunta rukoilee tundewans: ISsus
«a lninun rura, rattnudes mirrejä 1Z1: 3 Tätä pyhää )a korkiatK
hywää, saa uffowa uen tilan ja taipumuz'en ikäwöitä, koffa hauelle Evangeliu-
Min waikmuMa n-.lee täydellinen tieto Jumalan rakkauden julistanufesta hän-
Dänsä kohtaan, että hänellä myös on tonvo? ja lupa sulkea itzensä Jumalan
rakkauteen, jeua Jumalan rakkauden tunnon liikuturet alkamat yhtä riemulli-
sta todistusta siitä: Imnala on kattaus-, 1 loh. 4: 8. Tästä Jumalan suloise»
Ka rakkaudesta on sille koettelemattomalla spndisellä alusa hetto
mus, jl.ngMähden hän tahtoo enämmän tundoa siitä, ehkä hänellä jo on uston
wahwistamalncn ja autuuteen kiiruhtawainen waikutus siitä, jongatähden hän
Vuolittaiu, sekä hädän että ymmärtämättömpden tähden, kyselee armon lapsilta:
Minä waunotan ttirä lerufalcmm tyuärer, jos re löydätte nnnun xstä'.väni,
niin ilmoittatar hänelle, että minä olen sairas rakkaudesta, Körf. 5: la
jota enämmin se ilmeinen tundenunen Jumalan hvmyden mausta wnpyy, sitä
suuremmaxi tulee sielun isominen, huutamaan sydämellisellä rukouxella armon-
fuloisuden ja rakkauden tunnon perään:. Minä odoran H-SRraa, yhdestä huo»
Vien wartiasta toistm huonien varttaan astt, Ps. IM: 5. . Waikka lEsus «ie<
lä miisasa neuwosansa asettaa ja herättää fyndisen omaan tundoon monet koe-
turen kyspmpxet, rakkauden suuremmart selittämisexr kiindeyteen ja pysywäisy-
teen, sillä koeturesta, jolla hän mumen pyysi teroittaat ja uuvistaat Petarm
rakkautta, sanoden: RakastaKos miuAa? niin se pakahtuwa rakkaus wasta sie-
lun sydämestä lEsusta: Hslißral sinä tiedät, euH. mmä rakastan sinua, loh'.
2O 1?»

2) Osoita ussowaisen rakkaus iAnsä Jumalan kohtaan tMwMfudeM A
lEsuzen ofallisutta totisesti etziwäiuen jätä ihiänsä kanwas, Niin että hän ra-
tastms puoli pelwosta ja puoli waan siihenaA ojentaa hänen kil-
woittelcwan, sydämellisen pppndönsä, että hän taitaa likistä turmansa HERraw
pohjattomaan hpwytesn, jona hän löytää sen? ioea hänen stcluns rakastaa, Kork,
w, 3: 3. Kosta jus Jumala hänen monenkallaisella armonsa työllä, on saanut
herättä ihmisen täydestä todesta autuuttansa ehimän; niin Jumala aitta hänen
palawita rakkandensa säteitä tuta, silloin ihminen ftHämellä, suulla ja kielellä
hänen palaman rakkaudensa takaisin tietä antaa, sanoden: Sydämestäni
rakastan -Hitißral mmun woimani, minun kallioni, Minun
turwuni ja minun wapahrajani, Ps, 18: 2, 3> ,Sus ne ensimmäiset Jumalan
rakkaudesta sytytetyt, sen taiwallisen rakkauden säteet saawar lämmittää sen en-
nen. ollen kylmän sydämen Jumalan rakkauteen Cdrifturesa Msuresa.; silloin
«melaan- Hänen tundonfa silmät näkemään Jumalan- ämerjätä rakkauden pvh-

za omaa suuraa tlirmUlustansa, ihmedelle», M niin suurella spn-
"

. discl-
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hiMe niin paljon armoa ja rakkautta on taitanut tapahtua, ja hsn sytipy sii-
tä tunnosta HTRraa sitä enämmin rakastamaan, ja saa sen todisturen kum fyn-
hinen waimo: i3rrä hälielle paljo syndejä andcxi anmrcin, niin hän palhon ra-
kastaa, Luk, 7: 47- Ei taidakkan armoitettu syndinen muuta kuin takaisin ra-
kastaa sitä ijäistä rakkautta, johon Johannes kaikkia rakkaudelta käsitettyjä ke-
heittää: Rakastakainme händä, sillä hän rakasti ensin meirä, 1 Joh, 4: M,

3) On ihmisen rakkaus Jumalaa kohtan, pri Jumalan kanssa yhdistäwäi-
llen rakkaus. Se joka lunasturen annosta saa wirwottawan osan, hänesä olt
Jumalan tunto Muuttunut riemullisen uhdWmäri rakkauden Jumalan kansia.Hän upottaa hänen sydämensä halut'niin Jumalan rakkauteen, että hän siitH
woimastl tuntee mielullisuden seurata Jumala!» käskyjä, jorka ei ole raftar,
l loh. 5: 3, Siinä osallisuden rakkaudesa, taitaa Jumala jakaat hänen uu-
den mielensä, hengensä ja luontonsa, ja syndinen myös antaa itzensä täpdellise-
sii HERralle, niin että se riemullinen todistus taittaan hänestä sanottaa: JokalHORraan ryhtyy, hän on yxi hellgi hänm kantzatts, l Cor. 6: t7> Ia jos
hän on pri hengi ja yhdestä, mielestä s)3Rran lEsuren ja Pyhän Hengen kans-sa, niin Hänellä on osa ja phtzistyren rakkaus Jumalan zanpa: T.oiwo ei annch
häpiään rulla, että lu«nalan rakkaus on wnovatetttt meidän sydämihimme
hän -Hengen kantta, joka ,neil!e annettu on, Rom. g: g.

Autuas se joka Jumalan pyhäsä rakkaudesa elää, ja siitä saa kaiken woi-
man, Hän pysyy lumalasa ja Jumala hänefä; se wasia taitaa kuolettaa oudot
mailman ja synnin rakkaudet, sillä liemala on rakkaus, ja joka lumalasa py-
fpy, hän on Imnalafa, ja Jumala hänefä, l loh. 4: 16. TäsH asiasa koette-
lemus enämmän puhu, kuin kaikk«in äwcrjämnlät pttostanusta kootut tiedot jcz
kirjoituxet taitalvat sen selittää ja ulosmaalata. Ah! pyptäkämme tämän rak-
kauden Htyttämtst's seurakunnan kan§a: Dt kirkas wli M letnmus, sytytä mei-
hin palawa rakkaus, Psal:rs 176: K

4) Rakasta ussoloainen Zumalata sen rauhan ja lewon tähden, kuin hän
en löytänyt lumalasa. Se joka lEsuren mutta on löytänyt armollisen pstä-
wpden ja osallisuden Jumalan kar.Ai, st on Msnyt kaikesta foimawaM lswol-
tomudesta omaia tunnosans, ja sitä wastan on rumennut nautitzcman ratthallistcsliittoa lumalasa; sen rakkaus ei taida muu olla/ kuin rauhallitttn, ja suloiM ,
lepoa tuMawamen ikmisen sielulle elämäri M auwuberi. Tämä rakkatw onl
läptetty ijäisen riemun l-iikutUFllla, ja kiinittä sen tulewaison elämän menohon,
ja pyhällä plönkatzella tutki ja nautitze kaikkia kappaleita, ja sanoo: Kuin-
auwastanft minuUä niin en unnä ensingän firce taiwaastg eli maastcr ,nt-
tan torreliss Vaikka wielä minun rMIMTni M sieluni waipms, niin sinä lu>
»gla DftnZin oter aina minun Fdaineni ustaUtw ja minun osani, Ps. 73: 25, 20.

1Z Z) W
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5) On rakkaus Jumalala kohtaan lapsillisesti kuuliamen, mielellänsä seu«

raman Jumalan kästyjä. Jumalan käffpin pilämisesä, on Jumalan rakkaus
puspwämen; sillä kuinga se on mahdollinen, että se sielu, joka oikein rakastaa
Jumalaa, löydäis humituren jostain kuin on Jumalala mastoin. Se on rakkau,
den luondo. että mieluisesti seurata sen tahtoa jota rakastetan, ehkä se mielii
olis työlläs ja waiwalloisudella yhdistetty, sillä rakkaus plitzenwotttaa kaikki,
ja kewittä kalkki työlläispdet. "Rakkaudella on se juuri mahdollinen pitää Ju-
malan kastpjä, sillä sano Johannes: Tämä on rakkaus Jumalan tygö, että
,ne hänen käsiensä pidämme, 1 loh, 5'- 3> Ei ole työlläs lotella, kosta rakka-
us «vaatii; sillä ei se ole joku orjallinen tahdon viinawa murtaminen; maan
suloinen mnönytys ja lohdullinen pakoitus llman wastanhakoistttta: SiZlä Chri<
siuxen rakkaus waari mcirä; ecrä ne jorka eläwäc, ci nyt enä eläisi iyellen.
sä, waan hänelle, joka heidän edcstänja ku?l!ur ja on, 2 Cor 5:
14, ig. Ei oikia rakastaja astele itziänsä Jumalan käffyin seuramisesta, eikä
niisä rastautta löydä, niinkuin lain orjnt; sitä wähemin mahdottomutta niiden
harjoittamisesa etzii, niinkuin suruttomat; maan Jumala on siinä hänen rak.
kaudensa woiman osottanut, että sielu sekä tahtoo että woi seurata rakkauden
ojennuria käffyisä, josta lEsus sanoo: Joka minua rakastaa, se pitää mmm:
sanani ja minun Isäni rakastaa händä, ja me tulemme hänen tygönsä, ja a»
summa hänen tykönänsä, loh. 14: 23. Jokainen saa täydellisesti päättää itze.
siänsä, että ellei hän Jumalan suloisuden tunnosta ole taiwutettu Jumalan
tahdon.käffyjä seuraman ja tekemään, niin hän on eroitettu pois Jumalan
rakkauden osallisudesta; sillä ei Jumala malmista itzellensä wäkillisiä palweljoi-
ta, 'ja ei olis lEsuren sanat todet: Minun ikeni on soweljas, ja minun kuor,
mani on kewiä, Maith. 11: Zo.) waan miewllisia seuraita.

6) O« rakkaus Illmalaan uudistaminen rististä. Se ihmillinen heikous vn
niin suuri Aadamin lapsisa, että se pitkällinen rauha, kuin on löytty Jumala,
sa lEsurcn uffosa, wäspttä, ja spndinen ottaa siitä tilan uneliaisuteen; mutta
Jumala tietää kalkin ja maljan kautta herättää rakkauden työtatckewäri, ja
ijäistä lepoa etziwäri telmä, ja ripustaa katzoman rakkauden ijäistä päämaalia,
manna ja tamaraa taiwasa, pitäin suurna kunniana kärsiä Cyristuxen kansia,
ercä me myös hänen kmchans kunnian tulistmma/ Rom. B'. 17- O! ijäistä rak-
kauden terwellistä ncuwoa, kärsiä täällä wäbän ajan rakkauden ristiä Chnstu-
xen kansia, ja niin ynnä hänen kansiansa halliycman, 2 Tim. 2: 12. Hpttpisen
puremus suwella on wäbä sen paistaman päiwän suhteen. Nykyisen elämän
elämän ristit walmisiawat traput astua.renne taiwaseen. Ei ole
st» kunnian werca, kuin meille ilmoieecan, Rom. 8: 18. wähän ajaan ylonanto
orjantappuroihin ristisä, tuo Pisen kunnian ja ilon ilman loppua, Es. 60:15.

7) ON
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7) On Jumalan rakkaus uskowaisisa, pitämä «ffon kilwoituxesa lspMlly

asti. Jumalan ybdistyrcn siteellä on niin Jumalallinen luonto ja woin'.a, ettei
fe lakkaa ijankackklsestil Jumala on ijankaikkinen, fentäbden pysyy myös rak-
kaus ijankaikkiscsti. Että saada ijäifesti täyttämisen siitä suuresta rakkaudefia,
niin rakastawa sielu rakkaudesa kilwoittelee loppuun asti, ja sen syyn tähden
wkkaudesa seuraa Rariyata, ttthuncra hän mene, Ilm. k. 14: 4 Joka tutu-

esikuwa lEsus tulee, sitä enämmin rakkaus piirkii halusa kol data lEsu-
wilmeistä tulemista, ja niin hänen ilmestistänsä rakastamat 2 Tim. 4-3,

Tämä on rakastaa Imnalara kaikesta sfdämestä, kaikesta stclusw ja kaikesta woi-
masta, niinkuin lEsus sanoo Eoangeliumifa, Me katzelemms myös

ToisksO Osasss.
Rakkautta Lähimmäistä kohran, Lähimmäisen rakkauden IVsus eteenaset-

ls EvangeliumisH, sanoden: Sinun pirä rakastaman sinun lähimmäistäs, niin-
kuin ifte stnuas. Me tiedämme kaikki, kuka meidän Lähimmäisemme on, jota<
wkastaa tulee, ja ne owat kaikki ihmiset, niiden monenkaltaisen yhtäläifyden
tähden, kuin kaikilla ihmisillä owat yhteiset, niinkuin: että heillä on M Ju-
mala; kaikki syndywät ja kuolemat, ja että Jumalaton tehnyt kaiken ihmistenl
sukukunnan yhdestä kaiken maan piirin päällä asumaan. Teko k. I7r 26.
lEsnren kästystä rakastaman wihollisia, nähdän ja ymmänetän, että kaikki ih-

pstäwät ja wiholliset owat meidän Lähimmäisemme, lEsus:
Rakastakar roihollistanne, sittnarkar niirä, jotka teitä sadattawac; tchkäc niille
hywin, sotka reirä wihawat: ja rukoilkaar niiden edestä, jotka teitä wanwwar >
ja wahingoittawat, Matth. Z: 44^>

Näits Lähimmäisiä tulee meidän rakastaa. Rakkaus »sotia itzensä harjoi-
joko wähemäsä eli sumemmasa mitasa. Et kengän muu taidakkcm Ju-

malan mielen jälleen Lähimmäisiä rakastaa, kuin se, joka ensisti on oppiaut
Imualata rakastaman. Jumalan rakkaudesta, niinkuin hänen oikiasta Klnstan-
ft, näyttää wasta ihminen rakkauden oiktan harjoituren muodon, joka alkaa
oikiasta uskosta, silloin, kossa ihminen anta bänen ustönsa tulla tyotätekewmse-
fi, jota uskon wireyttä rakkauden kautta Apostoli »varoittaa harjoittaman yh-
teisen ja erinomaisella rakkaudella: Niin ahkeroitrat teidän ustonne awu<? osoc-
taman, ja amusa toir.da, ja wimcsa kohtllllisiuca, ja kohtuUisudesa kärsiwälli-
hcrä, ja jmnalMltta, ja »nmalisudesa weljclllstä, rakkautta, jK
weljellisesä raktandesa yhteistä rakkautta, 2 Pet. F, 6, 7.

Koffa siis ihminen ott ru,vennnt nantitzeman Jumalan pohfakolncla rakka-
alta, ia waadicnn Lhristuxcn palmvKlda 2 Cof. 24. harjottta-

maan
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maan ja lewittämään pyhitetyjä rakkauden töitä Lähimmäistä kohtaan, nimit-
täin: yximieliszmä, kärsiwäisyrcä, welicllisca rakkautta, laupnma ja ystawäl»,
syrrä, 1 Pet. Z: 8. Se Jumalan pyhästä phdistyrestä alkunsa saawainen pyhi.
tetty rakkaus, uloslewittä itzensä pyhitetyisä sieluisa kaikisa tiloisa ja kansia-
käymisesä, niin ettei he mitään eteensä ota, ilman rakkautta, waan on yxi tai.
wuttawa syy kaikesa harjoituresa, ja niin on Cbristityn elämä se rakkanden e.
lämä tääslä ajasa ja ijankaikkisesii. s)eidän rakkaudensa ommsus tapabtuu siis
Apostolin opeturen jälkeen: BaMi reidän nimonnp rapahmkon rakkaudch,
1 ,Cor. 16: I^.

Mutta ei taitta ulossanoa suulla eikä kynällä kirjoittaa, kumga paljon,
rakkauden nimisiä töitä tehdan Lähimmäistä wastan, jotka ei uloskäy oikiasta
uston taipumisesta; waan luonnollisesta ja syndisestä oman-kunnian pyynnöstä,
että sen kautta saadarensa ihmisten ylistpren ja Cyristuxen nimiä kanta; ja me.
me moni siinä niin kanwas, ettei heitä taita eroittaa vikloista Christilyistä
töiden puolesta, waan uffon elämän puuttesta Christuresa, näkyy heidän sielun-sa alastomuden häpp, ettei heillä ole yhtän Jumalan pyhän rakkauden tundoa,
ja niinmuodon ei taiwutcttat samasta pyhästä rakkauden woimasta osottaman
Lähimmäiselle pyhitettyjä rakkauden töitä, ja owat Phanseusten tawalla siwur»
tuin haurain kalraistr, jorka ulkoa kaunir owat, uuirca sistUdä owat he räynäus
luolluitten wira, ja kaikkea riettautta, Matth. 33: 27, 28.

Laodicealaiset ja pensepteen itzensä juurtanet ihmiset, jotka joffus ja jollain
tawalla owat hawaineet ja oppineet tundeman Jumalan ennättäiwäisen ja työ,
tätekcwän rakkauden säteistä jongun wanan sydämcsänsä, eikä osa enää paatu,
leitten tapaiset kuuliaisudesa peräti taipumattomat; mutta ei mpöskän anna
Jumalalle koko spdändänsä; waan tahtoo jaata jotakin mailmalle, ja kuka ties
enämmän mailmalle, onduen molemin puolin; ei tahdois kummangan rakkaus
ia kadottaa, ei Jumalan eikä mailman, maan pyytää rakastaa molempia; On
wälisti jumalisten kansia, ja toisinansa mailmallinen maallisten'kansia, hekuma,
sa, turhudesa, nhneudesa, ylpeydesä, joisa hän maallisia rakastaa, Phil. 3: 19.
Nämät owat myös rakastawanansa Lähimmäistäns muutamille itze oman walitze-
misen jälkeen asetetuilla töinä, jotka ei kauwas ulotu, waan ainoastansa muu.
ianuin ulkonaisin. Ei rakkaus olkiasta laadusta koffaan wäsy, eitä näe ko.
stan paljon tehncnsä, waan ulkokullattuin rakkaus pian wäsy, ja
hywiä röicäns, Luk. IZ> 12.

Jos me siis tahdomme pitää sen hywän ajattlM meistämme, että me o-
lemma lEsuz-en opetuslapset, ja en ole hänen koullosansa oppineet hänen it>
,mst,xakkauttansa, ja siinä tullet ja muutetuki saman hiljaiseen,

pstä-
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Mwälliseen, siwiään rakkaudell' täytettyyn mieleen kuin lEsuMa on,
uiin owat kaikki meidän wakuturemme meidän armo tilastamme aiwan wahin-
golisct luulot ja turhat uninäöt; sillä rakkautta paitzi olemasta. Jumalan lap-
sesta, joka ei ole sen rakkaudesta, rikkan Isän ja weljen Christuten muotoinen,
ei mainita koko Raamatusa mitään. Sentähden sanoo Johannes: Jos jollakin
olis tämän mailman ja näkw weljensa carwuzevvan, ja sulkee sydä-
mens' häneldä, kuinFastcr Jumalan rakkaus pysy hänesä, 1 loh, 3: 17. Hän
mahtaa puhua Jumalan rakkaudesta niin paljon kuin hän tahtoo, ja luulot-

.taat itzens' rakastawans jumalala kuin hän tahtoo; niin on hän kuitengm
walhettelja; sillä joka ei rakasta weljensä, jon.ga häll näkee, kuiuga hän tauaa
Ilunaläta rakasta, jota ei hän näe, 1 loh. 4: 20. Ei se sowi, että eroitta Ju-
malan lähimäisen, rakkauden phdesä sydämesä; sillä kufa on, siinä se we-
tä sen toisen mpötäns.

D Siis osottaa weljellinen rakkaus itzens' rakendawaisilla neuwoilla sitäneuwotointa. Niin monet kuin autuutta etziöilä kohtawat armon tiellä, tar-
witzewat awarasti ja monenkertaisesti uffosa koetellut terwelliset neuwot, johon
paljas puostawillinen tieto ei ulota eikä osaa oikein somitta, ehkä kuinga awa-
ra se tieto olis; maan jää niinkuin seinän-taan. Mutta se joka itze on nautin»
nut armoa ja lohdutusta, taitaa lohdutta niitä jotka inoncnkaldaistsa murhesa
owar, sillä lohduturclla, jolla he lohduteran, 2 Kor. 1:4.

2) Osotta oikia, rakkaus pyhitetyn suosion ja pstäwpden Christuren ystä-
wille. Niin paljon kuin totinen ustowainen sulkee itzens' Jumalan rakkauteen,
ja sen wäcstä eläät pyytä, siitä lukku ja menons' pyytää siltä Taiwalliselta rak-
kaudelta hallittaman, niin sydämettinen on Cbrisiittuin rakkaus kestenäns', niin-
kuin se totinen armoitetun tilan merkki, jonga lEsus jätti wiimeisesä puhe-
sans' opctuslastens' tuntomerkiri, sanoden: Giicä pirä kaikkein rundeman tei-
dän minun opetuslapsixene, jos te kcsicnänne rakkauden pidätee, loh. 13:35.

31 Osotta Chrisiillinen rakkaus itzens' kansakärsimäispdesä ja murhetta pi-
tämisesä toinen toisens' tilasta. Heidän oman sieluns' pelastamisen murhe opet-
taa heitä ottamaan waari toinen toisens uffon kaswamisesta ja ppsywäisydestä,
jota myös Apostoli ne<uwoo: Orrakat waari coinen toisestanne', Ebr. 10,24.
Rom. 14: 19. Siitä tlilcwat ne keffmäiset kansapuheet ja neuwomiset toinen
toistansa, erincmatain pykä.päiwäin ehto-puolclla, joisa koetelduin opettajain
läsnäolo on hän Jumalan sanasta taitaa antaa, neuwot? loh«
dutuxet ja hänen tilaus'jälkeen", Kol. 3: 16. 1 Kor.
14: 26. Eph. g: 19.

U , 4) Osot-
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4) Ofotta EhristiMnerr rakkaus hänens'i yhteisesä rakkandesa kaikfein iSM,

fien tpgö. Ei ole se rastas Jumalala rakastajalle, että rakasta kaikkia ihmisiä,
koffa ChristVren mieli wassitzee hänelH. Siitä tulemat ne, wäfpmältömät hy,
wät työt, joiia tehdan enämin Jumalan kmn ihmisien Mden; jä sitä hän, te-
kee juuri niin kuin hän suo toisten bänelle tekemän, tämäm ojennUen jälkeenr
Nalkki mirä t? tahdotte etlä ihmisten pirä reille tekemin, Min te nixös KM
tchkät: siliän täM on Laki ja Prophetaac, Watth. ?:' 12'.

Päätös.
D! kninM ?owastl mmlman' läpsit hpljäwät totuuden rakkauden ja ppyG

»M waelta ballitzewasa' sydämen kvlnnMsä loppuun asti, niin on mpos lu<
mala heidän onnerrommransa kuin wnmeAl heidän Flwens käy, SM
l i: M Mutta te rakkat rakastajat Jumalala ja lähimäistänne alati, että K
saisitte rakkauden womlMa sisälle käpdä ijäifeen täpdelliften. rakkauden nautin-
Roon. taiwaisa „ Tmen k
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Junmlani, älä mnma ota- pois minun kesti ijasäni. Kosta Kunin>

gas Davjd oli' saanut koetella ja läpitzenkäydä
sai runsastr hawaita lulMan moninaiset mvun osotuxet nun hän mpös tunsi,
tumaa paljon puuttui siitä Taiwallifesta kuonosta, kuin hän auluu>
iccu sisällekäpdesä näki oleman tarpellisen, niin hän pelkäis, ettei Hän wielä o-
Nssoweljas sitä suurta Taiwan asundoa perimään; sentähden hän wielä tahdok
kaswaat armon kautta, hengelliM omaisnM;'rukoilee siis että hä«
annais hären wielä armosa enäntuä. Minun Jumalani,' älä minua orn pois-
Minun krsti Psal. LZ..'

Niiukamvan kuin ihminen on eroitettnnw Jumalasta ja heMellisesti Juos-
lut, niw laffee hän wäöimmän sydämellensa, jos hän on alkanut, wahwistunut
taikka , waan elää ainoastans'' niinkuin pakanat-
kin mailmasa tlman lumulara, Eph'. 4'. iK jesta tulee se, ettei he kostan opi
tuntemaan kuinga kallis armon aika on, ja että ihmisen, sillä ajalla pitäs läpi-
Ken käymän' amuvden jörjestMM. ja siinä opMan tunleniaan itzens', Imna<
Jan,, ja autuuden osallisutzen woiman. Multa köffa Jumala saa walaista Gmi-
§W MIM.HeuZM waloll,a> M niin pois pvlstaa KpäuWn xsitlkeN' ja kalmon,
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sa herättää spMsen jFdamestHns' palajamasn Herran tygK, niin peice poisore-
fsn, 2 Kor 3: 16. Silloin täytyy hänen rukoila Luojans', Lunastajnns' ja
pphittäjääns, kaikkiwaltialla armollansa, muuttamaan hänen suruttomndensa a°
jaat, päiwär ja hetket, totisixi pgrannuxen, uffon, ja armon saamisen hetkiri.
Silloin hän spdämestäns' ikämöitzee omaa ia koko Christikunnan ylöshcräjämi-
stä synnin unesta hengelliseen uffon elämään, scmoden Davidin kansa: Nouse
siis, ja armahda Zjonica; sillä aika on händä armahra, ja aika on tullut. Sil-
lä sinun palweljas halajamat sitä rakettaa, ja näkisit mielellänsä, että hänen ki«
pensä ja olisit, Psgl. 102: 14, Ei ole muuta niin suurta
onnellisutta ajaasa, jota walaistu sielu niin suuresti ikäwöitzee, kuin kaikkein ih-
misten tulemista plösrakMyi totisesti eläwäri jäseniri hengellisesH
ruumisa.

Onnellinen aika on se, koffa syndinen alkaa näkemään awoimella omalla
junnolla, sitä suurta siemns' puutosta, kuin ulkonalumalan ystäwpdestä händä
zpaiwaa, ja kiiruttain ajattelee neuwoa hänen pahan asians' parantamisesta.
Oe hengellisestä unesta heräwäinen hawaitzee hänelläns' puuttuman paljon ja
kaikki mitä autuuteen tarwitonz sillä Jumalan Laki on hänelle antanut'niin te-
räwän pistoren sydämehens', että hän waarans' tunnosta että puutotens' va-
koituxesta, itzellens'sydämesäns' että muilta neuwoa hakcmisesa sanoo: Mitä
mjnun pitää tekemän, Teko. 2: 37.

Täsä hätääyntyneesä tilasa neuwoMee nyt spndinen, kuinga hän pelaste-
taisin siitä ijäisestä maarasta. Hän pitää sen wahipana, että autuuden walmi.

.siamiseen tarwitan aickaa, lijatengin kuin Jumalan sana sanoo: Hangirkac tei-
nänne ajallansa, Eph, 5: 16. ja hän on jo monta nuoruden aikaa tuhlannut;

sentähden näkyy hänellä lpby aika oleman niin suureen tpöhön kuin autuuden
walnustmeen tarwitan. Siis tulee hänelle kiiru saada kaikkein wanhain ta-
pain kukistamisen, ja uuden Jumalan kuwan rakendamisen sielusans;ja että tä-
mä mahdais tapahttm, ennen kuin aika loppuu, niin hän rukoillee Jumalalta
yhtä pian plöskäpwää walistusta,sanoden; Malista n,imm silmäni, erren mi-
nä kostan kuolemaan nukkuis, Psal. 13: 4. Ia ettei tämä walistus mahdais
jäädä tapahtumata, niin rukoillee.David esipuhesa: Minun Jumalani älä mi»
«ma ora pois minun kästi ijäsäni. Tästä me saamme pidemältä tutkia Evange-
liumisa, johon meitämme walmistakamme rukouzessa: Isä meidän :c.

Evcmgelium, Matth. 9: 1-9.

U 2 T'llt-
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Tntkindo,

ISstjxen pm-Mdamista sitä puollmiM Christillitzteä.
I. Mistä st puolnainen ChristiiiMs, tule?
11. Ruinaa liLfus paranda sen puolnaijw ChristMitzden?

Edellinen Osa.
TNistä st rulee? Pimeyden walVakunnasa owsst m,

NK olleet niin monet wälikappalet sen ettei nutä ole kalkkis Chn-
stilMden airoina ja ijäsä taittu estää ja kukistaa. KuinZa monta löytyi) nii-
tä kuin jeffus tulemat tuntemaan jongun murtelemisen tunnoisans' Jumalan
herältäwaisestä armon työstä;waan stisahtawM keffen miden monen Jumalan
valtakunnan lewenemisen estetten kantta> kuin wihollinHN, maUma ja ihmisen
turmellus eteen asettamat; niin että se hengellinen hywä e>in" estentyy ja
Hentvp. Jos me oikein sydämesscmme lastemme Jumalan ,asian ja hänen wal-
Mkun-dans' muodon, niin ,ne saamme kyllä huutaa Davidin kansa-. Anca H>v,
ra: sillä pyhät owat wähenVynct; ja ustollistr on?ac harwat ihmisten tastm
siasa, Psal. 12: 2. niiden estetteu tähden owat eläwä usto M st totinen Chrt.stillisyys suuren penseyden ja kylmyöcn ala tulleet. Suurin ijäinen waara on
tarjona, jos ja koffa Vapahtajan ennustus uston kylmenemisestä täyteen käp:
R«.sta ihmisen poika wlee, hän uskon maan pääldä-? Luk. iK: 8. Mi-
tä sils wteläl jätillä on siitä Christillispden eläwäisydestä ja palawudesta kuwApostolitten aikana waikutti, on nyt enimitten paljas warjo ja hahmo siitänunlmasa. Mikä on siis ChriMiGps muu kuin osallinen ja puolnainen, jo-
ka tulee

l) Ontmvmsubesta Chrtsttllifydesä. MoMa sataa ihmistä talttaisin uloslue,
tella,, rum Chrzstillispden walosta opin woimasa owat tundenet kiiruhtaman pa-
ko ttamifen etzimäön sieluns' pelastamista epäuffon ja svndein ivallan alda, ja
ikäwömcr wlla siirrpl' Jumalan pojan waldakmdaan, Kol. l: 1-Z MuttOtällens' seisahtaneet nndrn wuutamain peljättawäistsn waatiwain svimuin o-
heen, ja owat ruweunet perustaman oman tunnon wapistusten Mälle, sinkuinMlft iv' olis täpdellmen autuus käsitettynä, eikck pldä niitä siri kuin ne itze-Ms' owat, nimittäin: Jumalan alw kaukaiset wecämiftr parannmeen, Rom.
2>. 4: Syy,jongatähden he niiden Pyhän Hengen nubdellus wiran waikutusteiDpäälle tahtomat lewätä, om se luonnoMuen koffa ei he «'illä tari-
Mllls hengen waikulusten wdwttlla pppdä nmrta läpitzon kaikkc n estein, etks

halulla Auraa,M ,wUlw6 kuin- Mlus amaa: ppytäNc
sIM
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phtasta potrista sisälle mennä, Luk. 1Z: 24. He pyytämät juuri keidolla atttllck-
xi ilman sotaa ja kilmoitusta. Nyt kuultelisit he luinäUm, nyt myös ei tahvois
rikkoa maalisten pstäwäinsä ja lihan jälken sukulaisteos' tahtoa, .jotka kattiim
aikoina enimitten hamaan riitan asti pyytämät estää pois ChrisMisyden harjoi-
turesta, josta liLsus pubun, 3Natth. ic>: 34-, 35 näiltä Eheistityilva talttaan
heidän puolinaisesa tilasans' kysyä, niinkuin Elia muinen sanoi sndumaisellE
Israelin kansalle: Rninga kauwan le onnurce »nolemills puolille? zos Herra on
Juinala,, niin roaeldakar hänen jälkeens'. nmrta jos Baal, niin wacldakar hänen
jälkeens, t Kuning. 137 21. Ne ihmiset omat hengelliststi sen nmmilliststi hal-
watun miehen tällaiset, on dumaiset.

,2) Tulee puolnainen Christillisyps paljain hengellisien liikutusten päälls.
llloNamisesta. Suurin osa totuuden tundoon taipumaisista, pyrkiwät paljain'
liikutusten perään, pvytäin niisä päättäat seisoman'koko käclndpmiscn ja lu-
malan vsiäwyden osallisuden. Monet fundiset tydyttämat ihiäns' joko futulli-
silla eli suloisilla liikutusten taimuttmNlsilla, nunkuin nilsH leisM chVän!en'jn
mielen muutos, ja heissä jo olis oikeus sisällekayvä Taiwan iloon. Että he siis
pitämät paljat liikutuM erinomaisena Jumalan ystämyden ja ybdistyxen nyrk-
kinä, niin he uudella surultomudella astttawat itzens" nojaten lemämään liiku-
tusten päälle, ajatellen LaoVkean seurakunnan engelin tawalla: Minä olen ri>
kas, minä olen rikastunut, ja en min» mitään earwihe, IIM, k. 3: l^

Mutta koffa yhteiset seurakuntaa rakenvamaiset liikutuxet Jumalan Miisa-
sta ballitzemiftsta leisahtawat, usein siitä syystä, että liikumnt niistä tekemät i-
tzellens epäjumalisen pää.asian; ja mpös koffa erinäinen tunduwa liikutus
lakka itzekunssin sydämestä, ja Jumala niin pyytää to-tuttaai ustosta elä-
mään, Rom. i: 17. niin he jonkvttain langeMat takaisin, niinklsin
heinä wikaitzen lyömisellä, joko tähdellisten stlkuttomutcen, eli yhteen haltiaan
epäilyjen waiwan tllaatt. Ne ei tacha kelwata IKlnalalle, maan täylyp Ju-
malan jättää heitä'kesten heidän fopimattomuteens',' nil!'.kuin Israelin lasten
kansa käwi', joista Apostoli Paawali sanoo: He owat kaikki MäUiD rttokaO

la ta'.kki yhcälätstä >u'omaa jlloneee; Murra ei heiltä ttlonda ollcs
Jumalalle otoNiser; siclä- he maahan korwesa, 1 Kot, lov Z, 4, K Räil-'
lä ei ole yhtään wahmaa perustusta päälleöakeNaMana,' eikä ole MNtynees
ihmiset, maan paljaat luonolliset fydälnsns'' mielesä, ilman PyMn. Hengen elä>
mätä CHristuz'esa, ja niinkuin halwatut ja puolnaiset Christillisydosäns-

3) Tulee puolnamen ChriMispys toiVeN asettamisessa uskon eteen kuings
mabhottomasti Cbristilllsyys M ollut waimattll' py?'yden niuotojsista pharisealai>
VM harjottuz'ista,' s 5 OnoMtM. Vwmt heräneet Ondi-sel owat MM aö-

D K SMW-
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kanamme koht' herättyänsä Lain jälkeen juosncet, teffo.pyhäin neuwosia fa waa.timisesta, töiden ja omaisutten harjoituxiin, maikkani heillä »vielä ole ollut u,stoa lEsuren päälle herätettynä, ja omat siinä niin itzens' ajattomalla pyrkj,misella mäspttäneet, että he owat kadottaneet- sekä ojkian turmellurens' tunnon,että myös soweliaisudcn uffohoon. Syp tähän on hakeminen elämätä töilä ja
ei uffosa; jaRaamattu sanoo, uffolla oleman Gal. 2: 20. josta wastaseurawat sikiac ryöt, lak. 2: 1?, 13.

' Suruttomuden kuolelle ussolle on se luussollisesti köykäinen uffoa ZEsuzenpäälle, mutta siitä ei seuraa sisällistä hengellistä elämää Teko pyhille ja itze i?tziäns' auttaille on uffo lEsuren päälle fiuttua herättämä asia, ja monen e-
pnilyrcn alainen asia ja työ. Olkiojlle uffowille on uffo päälle syy
omaisin työ ja omaisuus, sillä he näkemät, tietämät ja koettelemisesta hawai-tzewat, että ilman uffota on mahdoroin InmaZalle kelwara, Ebr 11: 6, Npt
omat ne kestimäiset walinneet itzellens' Men kautta pelastusta etziäxens', ja luu-
lemat että uston Pitää seuraman töitä, ja ei töipen uffoa, ja niin tahtomatnautita hedelmän, ennen kuin puu on kasmanut, joka on mastoin kaikkea luolp
toa ja seltiätä käsitystä. Näistä sanoo nyt lEsus: Gr. ce tahyo tulla minun
tygöni, että re sajstrra elämän, Joy. 5: 40.

'

Sirullisia töitä ja kipiöitä hcdel-nutä he tahdoisit aina harjoittaa, mutta ei koffan termeri saattawata uffoa;
sillä he luulemat omalla Invullans' tulewans terweili, ja ei lEsuz-cn kimun jq
lmaman kautta, ja Raamattu sanoo kuitengin toista: Hänen haawainsa taung
me olemma paratut, Esa. ZZ: 3. Töiden auttamisen toiwosa he tekemät mon-
ta lupausta Jumalalle hädän tuntemisesans. He pyytämät lukia itzens' mallat-
lans'. Wapauden löytämisen tarkoituresa muutamat eroittamat itzens pois run-
milli-sten edustusten nautinnosta, ja andawat itzens' yMäisyteen. Muutamat
sttawat oudon muotoiset käyttämiset ruumisens': kääntelemään, wääntelemään
ja kallistamaan pääräim' niinkuin kaistsa, Esa. SZ: 3. ja jollain äänen nyhki-
nällä pyhyyttä näyttämään; joka usein on niiden sokimn järjellisten mielestäsuurin pyhyys ja paras jumalisuus, jollla on se testamenti jälkeen kuoleman;
jollei sekän autuari tullut niin ei joku muukan-

Eriseuran lahkolaisutecn peräti poikkewaiset, ottamat eteensä pitkälliset ja
usein pipcttäwät rukouret pyytämät huudolla ja pauhinalla taiwuttaa itziäns' ja
nunta jumalisuteen, ehkä ei heidän rukouMs ole järjestystä ja oikiaa rukou-

muotoa. Andamat itzens' selittämän Jumalan sanaa, ja siihen'sekoitta-
mat monen laisia omia ja perkelellisiä ajaturians', ja niin selittämät 7xaama-
mc omaxi kayocnxermsa, 2 Pet. 3: 16. Muutamat heistä tungewat itzens' o»
petäjäin miran töihin: neuwomaan autuuden tietä; oppimaan sairaita; otta,
maan salaisia synnin tunnusturia toisilta; kysymän sairailta kummanga opetus

on
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<tl parempi, heidän eli opettaickn? Tröostäin loh. 7: 48, blllllawm Ans»iotzistajaMs, ja ei ota kuitenaan sanasta maan, joka tW asiafa sanoo:
tnkkat weljeni, jokainen opettajana olla, tieten, että »re, ftä sul»relN-
wan duomiou saannne, lak. 3: t., He owat kuitengin kalkesa luultusa omasiz
pyhyVeNs wiisaudesa , 2 Kot. lö: 12. ja wiettelewar itzenV>
Gal. s. s, Se näkyy kyllä heidän langemmestans', ja ftkantumissstans'' OH-
Mudesii fpnAhin ja mailman tyhmään menoon.

Eotmtt Osa.
Ruinga lOjus parantaa sen puolnaistn ThrisiMsvwen? Zsos nyt lEsurer?Mää taitaman paranta tutmellun Ehristillispvett, jonZa st herämäinen syndi»

iteN oman hengellisesti taitamattoman kckptöfens'' omalla työllä/
liuttamifen pyynöllä, ja liikutusten päälle rakendanusten kautta, on ptlolnaifezt
tehnyt; niin tulee fyndisen itzenF käyttämään juuri ala.annetufit Issusta ma-
stan/ ja sydämen kuullalsudella antaman tykönäns waikutiaa totisen parattnu-
M/ elämän ulkon, ja pyyspwäisMn armon tiellä autuuteen; joka Mtaa
WalMa.

l) Kossa Hntzinett antaa sselusanL heeätsttääs ja itmei Mottaat keemelUsett
itzsns' tuntemistn, ja hänen Ädamillista turmeltua luontMns'> ja siitä ulospuy-
jeta pyutäwiä ftnnejä, MH paranmMn kiwulla ja mttrhella, joka on Jumalan!
Mielm ja saarra katuMnM autttnV<M, jsta ei yMan kayu> 2 Kot. ?!
lc? Se letwclNnett itzens tundeminen tutaan siitä, ettH spnbinen ka n laa sen-
faldaista MtzaMnista alatl tykönäs', joka ei anna hänelle pieninVäkän lupack
ja wilwyttelemW tmmellnren ajatutisa, puheisi eli että hänellä
M täydellinen miha ja pelko kolo GMllisptiäns'' ivastaan, jota Jumala näkyy
waatiwan kosta hän sanoo: Tunne amoastans' sinmi pahat nkos, ja ettäs' oleb
Herraa sinun Imnatatas wastaan MViä rehnyr, ler, Jr iF. Sitä nipös Apo-
stoli Mkolttaa,, sanoVen: Lalttakar pelwolla ja wapistuMlta - - - Phil.. 3: F3,
Mlloin ja siinä tilasa taitaa lEsus saava täydellisen ja yfinäisen mallan, sttS
Rrmoittn ja mallallens'' päästä yhdm wilpittKmän katumaisen fpnVistn, syttMO
welasta ja lMitzemistssa, ja somitta hänelle awwn osallisttden, muhaw jg
MMn..

Evanaelinmms''kautta tahto Msus'H parannNlen tetweltissli, koMhän sen suloisen Evangeliumin wvimalla ilmoittaa sen aRu synnin kuin- on e-
Päujko, ja siitä uloskävwäiftn iaipulMttoman kyUnäkistoisuVen svmtntv armM
Vastan,, ja syndlsen kuulemattomuden Pyhä Hengeä wastan, jumi lunastus«rmon julMamisesa, jota ei. KnAtthN täyMWi tchw maKiM Ma, sillä nsp.



160
. 19. Sunnundaina Kolmtnaisuden PäiwäiM

ryben haritaudessa kuin armon luonto waatii lEsus nöyttä myös Chrijlillisy<
den tcrmeri tckemisesä spndiselle hänen pahan taipumisens' pyytämän itziäns
cutlaa töissäns', oman manburstauden tarkoituressa hengessisesä ulpeydesäns'.
Laki er tiedä muusta w«nhurffaudcsta kuin siitä kuin ihmisellä itzc on, sentäh.den hän myös waatii wanhurffautta il-miseltä itze, ja pakotta häntä manhur-stautta harjoittaman; «nulta lEsus näyttä hänen oman manhurffaudens' ke!,
pawaisuden hänen rauballisella Evangeii'>!millans', ja sanoo: En minä ole tu!.
lnr ruynmaan wanhmstaita, murra syndisia Mark. 2: 1?. Ke.
sta siis lEsus kirkastaa hänen sowindons spndiselle, silloin hän masta tahtoo ja
taitaa oikein synnin rakkauden plrnantaa ja hpljää; ja silloin taittan sanoa lE.surren parandawan sen halfwatun Christillisyden.

L) Parantaa lEsus sen puolnaisen Christissisyden, tyhjäni tekemisessä ne
hengelliset epäjumalat; kuin on hcngelisien liikutusten päässe nojaminen; ja o.
niain töiden rakendaminen uffon cteen- Ei tällä ajaalla meidän maisamme suu.
rcsti enää hawaita Pyhän Hengen liikututa sanasta, johon herätetyt omat itzesiihen syppäät, ettei he niitä ole käyttänet kääntymisen edesauttamiseni, waan
omat rumennet niistä tekemän tundomerkejä kääntymiseen, niinkuin ne olisit jo.
ne sen sisälle asuman armon ja hengen typt ja merkit, ehkä ne itzesäns'ei muu'
ta rMkuin tilan annot ja ylösajamisen waikuturet, etziniän totista wielä kai.
pattua sydämen ja mielen muutosta. Mutta että ivndiset pyytämät seisahdellawctäwäisen armon liikuturiin ja nojata niihin niinkuin jo koko autuuden osal.lisuden makutus olis heissä, sentähden Jumala kätke liikutusten tunduwaisu.
den, ja totuutta hersneitä sieluja, uston työllä ja kilwoiturella armosa tvotä
trkemän sieluns pelastamisesta ja nutuudcstans; ja se on masta uston tila )okc>
jundemisesa ja tundcmattomudesa yhtä hpmin armon perään pyrki, josta uston
tilasta Propheta sanoo: Herra, eikö sinun Mmcw kayo nstoa, ler. 5: z. Sii<
nä uston tilasa masta Chrisiillisps tule lcnrelliseri.

Samassa tawalla tahtoo Mapahtaja parantaat,' töiden päässe raketun Chri<siillisyden, nunmuodon: että hän antaa monet ehkä hpmät työt,, tulla spndiselle,
Fpäiltäwixi, niinkauwan luin ci työt ulostan uffosta, maan spndinen tahtoo
päättää ussowans töiden tähden kuin hän tehnyt on eli parhallans tekee. Niin
tosi kuin se on, ettei ihminen tu!e n-anhurffaxi cöistä, waau uffosta, Ro,m Z:
LB. mimnpös käsiletän autuus ainoastans' elämän uskon kautta. Siis tulee u<
sto kctoteturi töiden ylitzen ja.etecn sillä tawalla, että se katumainen spndinen
Nman pienindätän töiden mahdollisuden tarkoitusta, isoo ja janoo armoa ja au<
tuulta, niinkuin köphä ja Mitätöin spndinen, ei mitään ole. Ia kosta sun»
dmcn täniän oikein, oppii, niin taittaan täpdellä rohwaisturella sanoa, eitä

lEsus



lEsus on parantanut sen puolnaisen Christillisyden terwelliseri; silloin tapahtu
ft armo kuin halwaiullekin: Sinun syndis annaan anderi sinulle.

3) Karauta lEsus puolnaisen Chnstlllist)den terwelliseri, siinä, että syn<
dein anderi andamusta uffon kautta, seuraa woima waelta Taiwan tiellä. Pal<
jon ihmisiä tahdoisit, (kadoturen pelwon tähden, ja sen sisällisen .waiwan' täh<
den omasa tunnosa) syndins anderi; waan ei saa syndejäns' anderi sentähden
ettei heidän spdämesans' wielä 010 uuden syndymisen muutosta uskon herättä-
miseen, jona aikana hänen täytyy rakastaa syndlä, ettei uffo ia sen pyhä wai,
fiitus ole händä eroittanut synnin ikeestä, orjudesta ja pauloista, ja juuri senspyn tähden on sen ihmisen Christilliws puolnainen. Mutta sitte kuin lEsusta
Malla uffolla etzitään syndein antezi saamisen', niin antaa lEsuS kahdenkal-
tmsen Christillispttä totisesti parantaman työn tapahtua ihmisesä:

Ensisti seuraa sitä lEsuren' ManZeliumisia herätettyä uffoa totinen wals
ja tundo näkemään ja tundeman sielun sairautta synnin tähden,josta synnin il»
kepdesiä uston luonto opetta sydämestä synnistä eroa pyytämään, puhdistamisen
ja mallan kukistamisen kautta. Tainkallainen usto löyttin halwatusa miehesä ja
hänen jobdattajains tykönä, joka nähdän siitä todisteesta kuin Evangeliumisa
heistä sanotan: Rosta IGsus näki heidän ustonsa, sanoi hän halwatulle: poi,
kani! ols hywäsä turwasa,- siiw!l syudis annecan anden Niin että U<
ston kautta synnit andexi annetan lEsuren tähden, zona syndinen plösotetsil
ystäwpteen Jumalan kansa, ja syndiucn wastanottamisella lEsusta tulee saaman
woiman Jumalan lapstxi rulla, loh. 1: 12. Tätä suurta armon työtä, kuin on
syndein anoen andamus, seuraa se sen puolnaisen ChriMisydeu parantaminen,
että Wapahtajan armo ja Hengi

Toisen' muutta sen ennen synnin kuolemasa ollen ihmisen pphityM tiellK
waeltawaisez,'i ihmisen. Se on täydellinen todistus syndein anderi saamisesta,
M ihmisesä siinä samasa ylöskäy uudistettu tahto, hyljätä pahat työt ja tiet,
ja harjoitta pyhyctä, jotapaihiei tenyän saa nähdä lumalata, Ebr. 12: 14.
Kahdenkertaisen armo.ihmeen lEsus osotti halfwatulle. Hän andoi hänen syn-
dins anteri, niinmyös ruumin terwsyden. Tämä armo tpö todistaa sen, ettck
Vapahtajalla lEsuMa on suurin tarkoitus ihmisien syndejä anteri antaa, ja
sitte myös lahjoitta ruumillisia. Että lEstyella oli hänen lihans' päiwinä Ju-
malallinen woima armoa osottaa, sen hän näytti täsä tilasa halfwatun paran-
damisella, niille cpauffoisille PhariseuMe, ja sanoi itze heille: Murca että re
tiedäisirte ihmisin pojalla olewan wallan maasa synnit anderi anda (niin sanoihän halwaruUa:) r7ouse ja käy, ja ota wuotes ja mene kotia?.

X TästH
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Tsstä meoplmme sen' selkiäu woiMwM' totuuden että ne jotka toiwowat

syndejäns' antexi, ja. stnpMle ei seuraa Mmän pyhyyttä, min ei ole heihän
MWtinuzMsa totineu, eikH wiha spndiib wvstaN' oikia, ja heidän uffons' ei ole'
sikiasta! waan» heidäni parannGens' petollinen>. ja heidän Christil-Hspdens" jotka usein owat oikiaiw ustvwmsten anMimmat duom'a>
rit,jaomia fhndeins'kimvsttamattomiä himojans muitten, päälle sowittajat/ Lok.
18: il- Sitä wastan ne, Midew EhmMltisydw Msus on saanm paranta syn°
Nein antexi antamisella', he fäawnt walow tuta synnin ja lvviman' wihata syn-
Niä; niin ettei he' enää. pyydä rakastaa maiknaw ja upvtw itziäM sen orju-
tee», i: loh. 6: iZ:, Waaw he mkastawatl taiwMsia, Phil.z-. 2w ja
von ei euäH seisahda epäjumalintr, waan kunnioittawat M kuin taiwaw
?a maan- tehnyt on.. Ei pldH halwaM Jumalan nime kielens' MM, waan tlr.
koille sitä jch suuresti ylistää. Ei käytä pyhä päinMä ja« Gnbbatzw panetUV, M-
Vaus, kortin pelin, ajattoman matkustus', tMjpiw pakanain: tapviften leikkin;l
eli lahkollifuwn kulkemisen päiwäM waan Jumalansaan harttMsa tutkiini-
sesa.ja wireydssck. sielun wahwistusta hakeMssstk M he miMläns'
Nää plönkatzo M- wähemin svpimattvmaH täyttä itziäns'' wunhMptanß wa>
staan, owat näyttäwät heille kunnwiKawan kuuliaisudew salaa että julT
Ei he enM waellw wihasa) koston pyynosä wainon wielssä sydämmellä, suul-
la- eli työMx waan osottawat Wrslwän' laupiuden ja yßwällisyden hmMM
Vihollisillekin.. Ei he enää wiiwy eiw ME aiatuM, puheiw eli
töitä; waan lEsuren ansiosa noutitzewat puhAstUMW puhtaasteu fydämehtn>
käytörcen j,n tsihiin. Ei- he enH millän- wäärällä j« oman hyodytDen' tawnM
Pyydä lähimäisen omaisudesta: ostaGilkiällch woiwM jA turmelulla kaupMa eli
tiundin salamisella;- waaW sekä suomisella- että woimanß jäbkew te?e wäsymätä
Vywää joka mka kaikillet Ei he enä tabdo pitää, tehdäeli puHua petosta jawal-
he.tta itze eli muiden peräs; waan totuus M heidän merßns jota he rakastamat
M seurawat. Ei he enä huwitw itziäns peri ett teko synneistä;' waan ustm
lautta lEsursO päälle kuoletta ne pahat lihaw jotka sotiwaV sielua w<ö
Oan, N Pet,. 2::: uv jw niin näMäwätz Heidän eläwän uffons heAlmoitzewäisi-A hywisä MA, jotkwsemawM heitä ijäisew auwuteen> Amew

20l EumwMjM KolUimisildm WMM
I ja: riemmckmme, jwandaka<7Nne kmn,i<i hänHlleesillä kariKnMhaärLH) owni ruller, M sin em«»Vä' wulmisti iyensä Tmnkallaisen rohivaisewaisestrwhduMn: DMnms> sen TaiwalUsM soM joukon wkifust,, ju>



20. GtMMMdaim Kolmimifudw MwM. 16)
Metlawan niille Mmeisess urgilman kosto ja »rangaistus Mmmä, waiwack kär-fiwaisisle uffomaisille heidän tukemaA ettei be waiumen
Mdesta ~epätoWoon langLis,-; waan paljota enännn liedäistt, Mä koffa Juma-la on rumennut sitä suurta Babelia rangaistufolla kukistaman, niin wMtui»,kirwoitus ja ilon-päiwä on stlloin läsnä: IlMamme ja rienmlMnUne, ja «an»
pakamme kunnia hämUe; Fllä JarPan HM «ow.at Mler, ja sen LMiM Malnu,
sti 'Mq, IIM. .19: 7.

Koffa lulnala tahtoo llmoitta sM autuuden korkeuden että kadotuin tat.
keruden ihmisille, .niin hän otta uuhiin wertauren niistä «kaikkein painawimmi.
sia tapauMa luonon waldakunnasa; winkuin,nyt meidän min HMin esipuhe-emme, kuin EvanZeliumisa tänäpänä, maalaa Jumalan lasten tilan niihiinjmpallisesti iloisim häihin. Tämän tekee nyt se sanomattomasta hMydestä pa«
jama lEstls hänen heMiu ja horjuwaisten lasteus niisä towimmisaMiwoifa, koffa aita ,vn että yhteisillä maan waiwoilla kmitta ja Häwittä ju-
Mlatwmia,; jotka maan waiwat: sota, rutto, ja nälkä/ei taida tapahtua, i!<
man sattumata Jumalan lapsiin, sentHhden että neuhteifesti käymät ylitzen kaik-
iin, se.kä jumalattomain että hurstain.

.Silloin, Mj,n Herram Oma ka.nsa joutuu suunmVaam pussaan nimittäin,
jviimeisten aikain ipaiwoM, Ilm. 16: 21. PUä lEsus suurimman murlMhänen Mikuntans' wa ilmoitlajcn, että hänen lapsillans' on sil-loin suurin syy iloita ja riemuita, koffa jumalattomilla on suurin epäillyxen
Mffa, Ilm. 6: 16. sillä silloin on se ijäinen rieinu puhkemallans', ilmoitella
niiden ylitzen jotLa lEsuren osMisuHen ja Mistyren armoa omat herätetyt e-
tzimään, ja niin oppiuet lEsuren hproiä töitä kunnioiten rakastamaan. NäillePlöspi.tä!wäzi wchMistUMri sa.NW nyt Hengi'. IloMamme riemmtkamme, js
KudakMNne hänelle kunnia.

Häa-huone, iofa karihan häät Pitää, on Jumalan Pyhältä
Hengeltä, Hengen onMisurilta walmistettu ,eläwä sotiwainen seurakunta, joja
hän sanan ja Sakramentein kautta kutzuu, tokoo, walaisee, pyhittää, ja antaa
tuta sen hengellisen jawan ja luonon bänen wMmfeMns lEsuren Christurentygo, jonga Hengen tWn alla hän Ewngeliumin waMtuMa herättä uffon,ja
simä kiinirippnwasa uffosa sitt' ylöspitä, uiinkuin muutetun ja pyhitetyn lE.suren morsiamen ja karitzan emännän, jota lEsus Lo.rkialla taiwallisella rakkau-
dellans' rakastaa, wanhurssaudellans' kaunistaa, armo Miistuturillans' warjelee,
la uffollisudellans johHattaa iijsiseen Mfalijn taiwasa. '

Ylkä, on karitza lEsus itze hänen lumaludm luontonsa Puolesta. Mdr-x H sian
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ssan on jokainen totinen Chrisiin uffowainen sielu. Häiden pitäminen Ehrisin-

ja uffowaisen sielun wälillä täällä ajasii, tapabtuu ainoastans kihlamisen ta-
zvalla/jonZa suuren salaisuden st suuri Taiwan Jumala itze ilmoitta, sanoden:
Minä kihlan sinun itzellem ijankaiktiscsti. Minä kihlan sinun iyellmi wanhur»
fiaudesa, duomiosa, armosa ja laupiudefa. Minä kihlan sinun ilzelleni ustosa,
ja sinun pitä Herran tundeman, Hos, 2: 13, 2Q. Räisä kihlannen häisä antaa
xlkä lEsus morsiamellens' wartioitzewan ja kiinittämisen sormuxcn henZen kodj-
A' resa Jumalan lasten oikeudesta, Rom. 8: 16.

Näisä kihlauMN häisä, otta lEsus sen walmistetun ussowaisett
sielun pstäwpteenfa, ja erinomaisella huolenpidolla tarkkaasti warjelee hänen si-
sällisen sielunsa rauhan ja vstäwydeus liiton, ettei morsian takaisin lnngemisel.
la jällens kadctais' yljän pMwytty ja yhdistystä; waanettä hän fais kerran sm
köyhän morsiamena wiedä siihen täydellisten hää-saliin, riemun ja walittuin
seurakuntaan talwasa/nautissemaau täydellisesti niitä herkuja, kuin lEsus a»
jaasa piinallans ja katkeralla kuolemallans' ausaitzi. Tästä asiasta lawiammm
E^angeliumisa.,

Ewttgelmm, MMtb. 20: 1-15.
Tutkindo.

Rariyan haM

N. Baritzän häiden wieraiw;

W. Itze kariMn h«it«z.
EnsimmsiNM OsO.

Rutzumisia karihan häihin Jumalan armollinen ja tchdessinen tahto kM
Wn ihmisien autuudesta, on totinen ja ulottuu kaikkia ihmisiä kohtaan, jämin»
NiuoVon on kutzumineNs samaa autuutw naulitzemaan

1) Mteinen. KuHumisen yyMOys merkitän ja tobistetan Evangeliumisam'»
me Kuningau useiman kerran hänen palweliansa lähettimistllä kutzumaan häi-
hin Kutzumisen yhteisyys perustaa itzens' Jumalan yhteisten rakkauteen; sil-
N jos Jumala hänen ainoan Poikansa lähettämistsä on rakastanut kaikkia ih,
mistä, maiwasg,, niin. hi taida hänen kutzumistnsa karkoitus olla wisin, kuin et.

t5
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tä hän tahtoo kaikkia ihmisiä autuaxi, ja että he rotuttden wnyVon tutiD, L
Tim. 2: 4. lEsuzen ansio on yhteinen, sillä hän on fowindo meidän jynd?kM-
„>e edestä: ei ainoastans' meidän, waan myös kaiken mailman edestä, 1 loh. 8<
8. Pyhä HenZt nalkuttaa kaikkein omasa tunnosa, eikä ole kaukana meistä ai-
noataran, ehkä'hän wielä olis se suurin jumalaloin, ellei hän joffus ole tun-
denut Pyhän Hengen sisällistä muistutusta tunnofans,ja niinmuodon tode,n tu-
lee hänen yhteinen kaikisa ihmisisä tapahtunut työnsä, että hän mchrelee mail<
„,aa synnin rähden, loh. 16: 3. Evangeliumi tulee niin awarastt jutistetM,
että se saarnacan kaikille luoduille, Matth..2Z: 19. Armon lupauret myös u-
lottuwat kaikille yhteisesti, ei ainoastans ludalaisille, waan myös kaikllle paka»
noille; jotka lupauret owat yhtä lukitzewaiset kaikketn ihmisten sydämisä; siftH
lEsuxen nimesä pirää kaikki, kansa mailmafa fnmarurt tuleman, l Mos. 12: 3.
Seurawaistjii on kutzumus yhteinen.

Ei mahda siis ajatella, kuin tt olis Jumala täydellisesti kutzunutkaikkia; ei myös ole hänen kutzumisens' joku woimatoin ääni, sillä Jumala cm
klchuiulr pyhällä kutzumisillH, 2 Tim. l: 9. se on täydellisessä tahvolla ja moi-
mallisella waikuturella. Niinmuodon on Jumala yhdellä täydellisellä Fulnalal-
lisella rakkaudella'halulla kaikkia ihmisiä kutzunut hänen hywpdens' osallisudm
häihin ehtolliselle tlffosa syömän juomaan, Kork. 5: t, arnwn kyllyttä.

2) Sn kutzumus juuri lvoimallinen kutzumus. Sen Jumalallisen kutzumi-sm kansa on aina yn' Majestätillinen Jumalan woiman osotus yhdistettynä.,
Ninä olen melkiän wakutettu siitä, että niin monen sadan sielun seasa kuin tä-
näkin päiwänä on läsnä täfä Herran hnonesa, ettei yhtäkän ainoata, ole, jon-
Za sielusa ei Jumala ole kutzunnsens' woimalla herättänyt salaisia huokauzew
pyp! öjä Jumalan tygö, yhden selkiäri todisiureri ibmisen sielun kuolemattomu-
öesia, joka hänen fangiudestaus pyytää hänen oikian alkunsa Jumalaan jongs
ihmisen sielu enimitten Mom ilmoitta,, kosta kutzumus huwwa hänen tygöns..

Jos me mheljäisei lbmiset wähäugin tahdoissmme tutkia luonollista wvt-
mttomuttannne, ja annaisimma hs:>Zesä pyhittä ja uudista pyundömme ja tm-
lvutta haluulme kunnioittamiseen sen korkeiman- lumaluden olennow
etzesä, niilr pian löydäisimme hänen hywydens osiilllsuven, ja sieluMns heräisUkuolleesta palawaxr hengesä. Sydämen katumus M uston ikä-wöltzemps alais ylöskäpulän armon istuimen rygö, Rom. 3: 23. etzimäu wii-
lautta, woimaa ja kaswamista Jumalan ja lEsuM tUndemiseen. Silloin an-

ja lahjoitta niille hänen kutzumisens'wvimaa wafianottaille wotman Imncv-M IttpsaK tulla, loh' 1: 13, Silloin taidaisimmh tulla plitzemvontalmstlla tun-
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deman kuinka suMi hänezu woinlansa meidän tohrammc oN/ jorka häneM zväke..

Moimansa Meen .ussomme, Gph, z: 19.

3) On kutzumus nltnomainLn. EvanMiumisamme ftchutan hää ,wi,eraite>
kolme kerta,; joilla pmmärr.etän sekä ludalaisten eltä pakanain kutzumus sen e,
läwän seurakunnan sdusiuria nautitzemaan. Erlnomaltain merkitään palweljain
erinäisellä lähettämisellä Jumalan erinomainen rakkauden osotus usiamillg gi.
moilla,; niinkuin: Eusimäisellä lähettmnlsellä ludalaisten kuHunWs wanHasa Te.
siamendisä moninaisilla'armo lupaurilla ProptzMin kautta. Sitte kuin MHiaspll edeslullut, kutzui Jumala ludalaisia Johannes Kastajan, Apostolein,' sel.
tzemän kpmmenen opeiuslapstn, ja iKe lEsuren kautta; jotta kaikki enneyWg.
pahtajan kärsimistä ja plösnousemista tpötä teit ludalaisten .käändprniftM.

Taas läheni hän ulos coistr palweljat sanoden: Sanokat kuyutMs: Aa»
Bo mun valmistin minun atriani, ininun härkäni ja syörpitänj owac tapetut)
ja kaMi owat rvalniistetur rultar häiyjn. Chxistuxen taiVasen-astumisen jälkten
tapahdut kutzumus osittain Apostolein kautta, jotta Pyhän Hengen uloswuodat.
tamisen jälken helundai-päiwänä tulit kahdenkertaisella woim.alla marustetuirj.
Osittain mpös usiamaiu suurtein opetsjain kautta, niinkuin Pawalin, Barna»
ban ja monen Njuun kautta. Kaikki nänM ilmoitit ja taritzlt ludalaisille sen
ansaitun armon ja autuuden ZhxisiMsa, ennsn kuin 6e käänsit itzey.
sä pakanain tpgö Wiimein antoi se taimallinen Kuningas kutzua pakanoita,
jotka waelsit jydämens erprija, olit ilman Christusta. nnmkalaisct Israelin tv>
Wunnasa, ja Miexat
Ur ilnian lumalara mailmasa, Eph. 2: 12. Pakanain kutzumus merkitän E-
vangcliumisa niillä sanoilla; M.enZät ulos teid.cn haaxojn, ja jotk/l te
tuhukac häihin.

Ilman sitä on Jumala kaikkina aitoina fuHunut koko niailnma: Heidän ää-
nens tosin pn lähtenet talifccn umilmaan, ia heidän sanansa majlman äärin,
Mom. ic>: 5,8. nim ettei prikän ole ulossuljettu tuleinasta ludalaisten ja Chrl'
siillisen seurakunnain Kosta Inmala kutzui Adamin, niin hän
myös kuKut kaikki Adamin lapset. Noan aikana uudistettin kutzumus koko
mailmalla. Apostolia kastellin menenn'vän ulos kaMeen mailmaan,

staa, että iLvanZelinwj on saarnattu lkaitkein luondokappaldein edesä kuin cai<
Lvan alla owst/Kol. z: Seuxawaisesti on Jumala kutzunut, kaikkia ih-misiä, usein.

Toinen



Eowen Osa.
Karlt/an hää.wieVaita. MsH oli pahoja ja hpwiä lbieMtch, enm osi»oli pahoja, lolteleMattomia, fotka olit heittänet itzens häijyyn mwleen,, Uom.-

§: 28. Ki he tahroncr' rMa, sanotan EvanqblwlWsamme. Enin ofa ylönka-
tzoit koko Mmalan ktttzUmisen, elkä tahtonet fhdämen muuwMsa ja kaikista sse>tIM wolMtM tulla; waan pidit itzens ulkonaiseen ludalaisuteen,' ehkä heidäwolir kaukana Jumalasta, Mattlf. 15: 8. Niin' ja ei toisin MnkaHo.wat ustanmutt nim kutzutut Christicht,Jumalan phhM paatunella
D jumalattsmalla jpdämM/ Mä koko maiknm on stahuOdtzsa., 5 Idh., 3: 19'.-

fä; eheä he oltt lumalan waMru rMsa> L Mos 19:' 5. niin owat olleet ja
Vielä owat Usiainpi Christitpistä muutwmattonM, lahtom pitää iMs Ntkonat.
ften Ebrtsttlli,Ztsen, joilla owat samat synnin ossjnden fMmel, kuin esi Wek<lttt. M he' tahdo iO:, lpKsä tuM oftMfUtnn lEsnxen anftiMsta hMOssisestKWwpdM, nMM nojawat lulkoncksten kttkoN/ sipUH jä OeNM chwllistnlspmften.

Ne tolset MeM, kuin Mwsaisista jälkeen' Fhtzistnxen taiwafen' asinmlseOlcitzuttm, el myoffän laffencet kutzunu.sta sydämsllms', waan plZnkatzeit kaikki,
Mltzl MNMamia hakwoja jotka ustoir salaa Jumalaisten peKvvW Mhdcw loh. iirM osa kNtzMuifia menit MoNns",, toiset kaupassens',, niinkmn» meidän-AirlstttttMMekin. Enin ofa Mää maalisen wiljellyMn koskeinpana ja rakkain-
MW, M nautchewat talons'' ilman Jumalan pelkoa ja rakkautta, niinkuin etMilla brnqelllsillä tawaroilla oliffnn phtään kalleutta mailman himoin ja heku-wn ,uhteen, murehtlen an» enämmm mailmasia> Luk. 21.: 34. kuin sielVstans.

MMM klito/lumalM! kMenM loptW kymiM,. jotka nautitzewat kaikkrlUmalM stellvvsa ja ratkaudesa! He pitämät lumalM kutzumisen kallina Ke-lvltetyllä-spdämellähe tÄ)wwat ja taitawat naMita maallisia; sillä he sunrcm-»Nalla pmnossa ja pliMn kaistoin eWst - stw«''alchurstaurca', Matth' 6: HH Ia se sanlw Jumalan waltakimnan tolinen ra,
lastnnunen kewittää ja eroltta sydämen tarpumisen ja orjuttamisen mnMisestcl!Mmlman lapset, jotka! ei- taid'a iMVioiw «Mtita maalisia kuinenra karkkl halnt ja wvimat koht.'' owat mailman orjudesä, luMewat että se' jokaMtoo naMita hengellisiä ahjoja, et sew ensinFän Mä kajooman mailmaan jKw kutzumnen töihlli; mutta ei< he ajattele että se on lumalw käffh kackilleloftM bicllä> pirä sinun lclpäs i Mos. z:' i'g- eitT myös' et-»ianmu eiamäwluonwwaaM sitä M jokaitzen pitäck siinä- kutMnW» M)oi«

167LO. SuMMVatM Kolminaisuben' MwHstK.
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hän kuyuttu on waeldaman, ja oleman ustosa Imnalan tykönä, 1 Kor. 7: 20,
24. Mutta eroitus on se: Sille pitää oleman hengellinen mieli ja Christuren
rakkaus sielusa, joka pitä taitaman eroitta Adamilliset himot ja, hekumallisuden
mielen niiden maallisten kappalten nautinnosa, ja Jumalan kuhmuisesta plöshe.
ränyt sielun pyyntö, joka ylitzen kaikkein eyii niiden perään kuin ylhällä owat,
Kol. 3: 1, 2. )a katzoman niiden kappalten perään tuin owsr ijankaMiser,
2 Kor. 4:

Sen oikian hää wieran pitä siis lepoa ja rawindoa etzimän sielullens lE.
surela ja hänen hpwisä töisäns,ja niiden nautitzemisesa oppiman rakastamaan
lEsusta, niin ne hengelliset lEsuxen hywydet ja herkut rawitzcwat sielua niin
woimallisesti/ että näitä katowaisia ja maallisia laittaan nautita kewttetpttä sy.
dämellä/ ja olla wapa pakanaiu nmrhesta, joilla ei roiwoa ole, 1 Thetz. 4:13.'

Se on tutkimatoin ja werratoin ihme plitzen kaikkein, että se wanhurffas
Jumala on kärsinyt meitä niinkauwan, sitte kuin hän walitzi meidän pakanoi.
sia, ja kokois meitä teiden haaroista, ja kuitengin niin wähä hedelmää näkyy
meistä. Ah! sentähden katzokamme millä sydämellä ja mielellä lähestymme sitä
Herraa joka taiwan ja maan on, erinonmttain hänen ehtollisens rakkau<
den aterjaa nautltzemaan. Alkämme jättäkö kuin Kuningas tulee wii.
meisnä päiwänä HHH huoneseen, ja ei löydäis silloin käändymisiämme perusteluni
ja uskoamme waikuttaroaistxi, Gal. g: 6. Kallina pitäkamme, rakastakamme
ja seurakamme lEsuren kutzumista ajasa. Andakamme armon hengen ilmoitta
meillemme meidän sielumme nälkää, ja kehoitta mettämme etzimään armollista ra<
windoa Mämme koffaan uffoko meidän omio ajatutamme, waan etzikäm-
me mabdollisutta lEsuxen wauhurstaudesa, armosa ja rakkaubesa. Duomitze
ja pahaxu joka hetkee kuin ets sielus ylkää kunnioita ja rakasta. Pysytämme
pysywälsesii kilwoituresa loppuun asti, että kruunun käsitaisimme; muistain A»
postolin waroitusta: Rilwoiccele uskon kilvoitus, käsitä ijanraiVncn M'
,nä i Tim, 6: 12, niin tahtoo myös lEsus sinun osallisexi saatta hänen armon,
sa bywydestä, ja sisälle otta sinun wiimein niinkuin hänesä mahdollisen ijan<
kalkkisten hää saliin vhteen sanomattomaan kunniaan! Ia sichen iloon kuin rai-
kas on, am' mcir' Herra I2:su Christ lc Wirsi. 41a: 5.

Kolmas Osa.
Ipe karihan häitä. Taiwan waldakunda on Buinngan roerraimn, joka

ceki hälcä poi«llcns, sanoo lEsus meidän Evangeliumisamme,ja ymmärtää Tai<
wcm waldakunnalla, armo-waldakunnan täällä maan päällä, eli sen sotiwm<
sen seurakunnan. Kuningas on Jumala. Ylkä on Jumalan Poika meidän

Wapal>



20. Sunnundaina KolminaisMn Päiwästä. ich?
Vapahtajamme lumaluden luondonsa puolesta. Morsian on ft totinen usso-
mainen siinä eläwäsä seurakunnasa. Kuinga yhdistys Wapahtajan lumaluden
ja Ihmifyden luontzoin wälillä tapahtunut on, jätämme tällä erällä puhumata,
ja nyt tutkimme ainoastans sen hengellisen Morsiamen uffowaisen edustuxia nii-
sä hengellisisä häisä.

1) Edustus on uffowaistcn yhdistys Christuren kansia. Se autuallinen hen-gellinen yhdlstZs lEsuxen ja ustowaisen wälills tapahtuu, niin pian kuin hän
uffoo. Kosta siis ihminen Jumalan Pyhältä Hengeltä eroitetan parannuresa
synnin rakkaudesta, ja paljastetaan köyhydensä tuntoon, mutta herätetty Evan-
keliumilta uskon janon lEsuren manhurffauden perään, se tulee yhdistyneen
lEsuren kansia,, niin että he owac yxi. loh 17: 21. niinkuin mies ja waimo
awioffästysä yhteen lihaan tulewat, niin on myös Christus yxi fturakundansa
kansia, Eph. 5: 23.

Mutta niinkuin kaikkinaiset halulliset ei tiedä eikä tunne, jos he omat tä-
män suuresti salatun ja pyhän yhdistynen käsittäneet, kaiken heidän pyrkimi-
sensä ja ahkerudensa ohesa; niin tulee täsä waarin otta: Ettei yxikän sydän-
dänsä kahtialle jakawainen tule Christien pyhään yhdistynen, joka wielä pitä
mailman painosa sydäMesänsä; sillä ei knkacm raida palwella kahca
Herraa, Matth, 6: 24. Ei myös tule tähän pyhään pbteyteen Moseren Hen-gen ja Lain töihin enämmän arwoo,panewaffet, kuin lEsurcn palamaan rak-
kauteen ja ansion woimaan. Ne kuin Jumalan ystawyden ohem tahtomat ma-
ilman surun kylmää rakkautta pitää, katzotan hengellisin jum'r
niinkuin joku tahdois awio-liittoa toisen kansia rareta, «mtta pidäis yhtä hp-
win salaa haurcllista rakkautta toisen kansia, Ps i«6: 39. Ne kuin WoseM
hengellisyttä ja Laillisia töitä enämmin rakastamat, kuin lEsuxen palamaa ja
riemua tuomaista rakkautta, ne luetaan orjudcn äpärän', ja palkka.waimon
pojiri, ne ei myös tule lEsuz'en yhdistyneen, waM kästee Raamattu ne ajaar
utos, 1 Mos, 21: 10, 12. Gal. 4:24, 30.

Waan lEsuren pyhään yhdisiyreen tulewat ne, kuin saamat
armon wihata ja Kyljätä kaikki synnit, eikä ens pyydä pienindäkän töiden hurfffautta asetta Christuz-en siwullc; waan, ainoastansa sulaa yljän lEsuMlamaa rakkautta, ja meren woinmn kelpawaisuden tähden armoo ja ystäwpt-
tä Jumalan kansia wastan ottamat, ja kaiken mahdollisuden Yljän tsydellisg-
den, ja ei heidän iZe ansaitzemisensa, tekemisensä eli orjallisen pyhpdensä tähden.,
Ne saamat päällensä puetetup Yljän wiattomuden wanburstauden waattet, jo-
na usso alkaa omistamisella tunnustamaan: Minun pMväni c>n nnlmn, ja minä
olen hänen, Kork. w. 2:16. Heidän sydämensä tulee tM- Phdistpxescl Jumalan



Templixi, 2 Cor. 6: 16. Eph. 3: 17. ja on?at pfi hengi Christuxm loh.
!?: 21. O! suurta autuutta, olla Jumalan Templi ja asunfia, jota ei yMn
mahda turmella, t Cor. 1?. Jos morsianta monta heikon tta ja liwistelemi,
siä waiwaa ja rasittaa, niin hän jällensä Yljän kyljen haawoisa löytää terwey»
den ") ja elämän, kosta hän itzensä sydämestänsä ustolla snhen sulkee, ja niifK
vn hän seisowainen ja pysywäinen elämäsH ja kuolemafa.

2) Herkku, on uffon wahwistus Jumalan yfiäwydestä ja ttstollisudesta, jo«
ka lEsuxen yhdistynen ja osallisuden kautta on tapahtunut ja ansaittu. .SillK
että lEsus jo aikaa eunen kihlausta on kutzunut, ja andanut taidon kutzunusta
seurata, ja woiman Jumalan lapstxi tulla, loh. i: 12. Wun on ustowaiseilz
sielulla tila wahwistaa itziänfä Jumalan laupiudefta, joka hänesä on hywän
txön alranur sen nryös on hänen cuiemisens päiwään asti Phil. 1:6,
Kosta siis'uffowainen on saanut nautinto osallifuben lEsurcsta, niin mahta st
ijäisesti Jumalan luton pyfpwäisys olla täydellisesti tpdpNäwämen herkku, js
wieraspito pysymään liitosa sen ijankaikkisen rakkauden kansia; )a jos se heiko
morsian jongun vaban haukutufen kautta, kadotta tämän wieraspidvn hywy-
dcn, jällensä kobta menemään takaisin sen ijäiftä liiton mieldä pitämän lEsu,
xen tygö, joka ei muusa luttoa tee syndisen kanHa, waan että sm
Maa pysymän yankaiMstfti, Hos. 2: 13. Es- 54'. lv.

3) Edustus Karihan häisä, se hengellinenM pljän lEsuxen ijankaik-
kisen rakkauden ylitzen, joka hänen on walinnut morsiamexens, ja häntä Py-
hän Hengen todistus perintö pantilla wahwistanut. ja lohduttanut on, 2 Eor.

2l, 22. Eph. 1: 13, 14. Se lEsuLcn pyhään yhdistyneen tullut sielu, ilot-
tze siitäs että lEfus on walmistanut itze kanttansa niin pohjattomasti, suuren
meuwon, kuinga me waiwaiset Mensa taidamme tulla ylösofoteturi hänen lap«
Hrenfa ja Christuxen kantzaperillscxi, Rom Ft 17 sNaaNififa häisä iloitzee ylkä
ja morsian kaikken, enämmin toinen toisensa omiftanusesta. Se lEsuren loytä-
npt sielu,, et talda täydexi iloita sen sanomattoman perinnön ylitze, kuin lE-
furcfa hänelle tapahtunut on Moses kastee tämän tähden iloitzeman: Iloictar
km M ce, jmka olerra hauen kansiansa, F Wof. 32: 4Z> Ia lEsus sanoo: I»
loickac, errä reidän nimenne owar kirjoirccur rairoasa, Luk. iu: 20.

4) Edustus Karihan hätsä, on herkullinen ateria. lEsus sanoo Evange-
linmifa: Mi- un härkäni ja ftörtiläili owar caperue ja ka:M orvat waliuijw
tur, tutkat häihin. Hää-pöpdää<i on tapettuna Jumala,, Ravitza, joka poisor-
ta mailman sxuulr. Job. l: M Hänen tallin ruuminsa ja«,werensä nautitze-
misella, saadan wabwistus spndein andexi-saanusesta, wanl-ilrffaus ja rauha,
N ilo pxhäsä Hengejä, Rock. 14- i?, Näisa haifä anneta» sielun janosa elä-

mä»»
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y,än wettä, loh. in. Tasa löpttään tulewaistn elämän esi-
maun manna, josta ei kengän tiedä, rpaan se joka sm saa, Ilm. k. 2: 17 Tä«
sä on yri awam wapaus wieraille-täpnäns armon lupauKa, niinkuin wiher-,
jäinen niictu, 23: 2. ja M plönluonnollisesti walaisewainen ja wahwifta-
wainen ftnan rjcsta > jotka wierat halajawar. niinkuin ästen syndyner lapsukai.
jer) 1 Pet. 2: 2. Senkaltaisilla herkuilla se rakas Wä lEsus wahwtstaa ja
zvirwottC hänen isowata ja janowata morsiandänsa, niin että hän juopuu hänen
huoneina runsaista rawarojsta, ja juotta heitä hekumalla, niinkuin wirralla,
Psal. 3-

Päätös,
O 3 jos te maan ja mammonan orjat, tulisitta näkemään ja tuntemaan,

kuinga mailman rakkaus, eroittaa teidän pois Jumalan ja autuuden rakkaude-
stq, sen kuolemattoman sielun suureri näljän kärsimiseni. Ah! jos elämän lei-»
pä lEsus kerran tulis rakkaani, ennen kuin ijäisps sisällemurtaa!

Te lEsuz-en pstäwpden ja ybbistyren perään kilwoitteliat, ja sielunne pl.
jän lEsuren 'pubtauden edestä sotiat, ja hänen rakkaudensa woimalla woittajat,
sotikat urhollisesti lEsuren sowinto-faanan alla loppuun asti, niin löydätte
ljäisen häiden herkut tauvasa; siihen meitä auta, oi ijäinsn uffollinen ylipai-
men lEsu! Amen.

31. Sunnundaim Kolmimisuden Piiiwastä.
sanoin myöcäkäymisesäni! en minä ikänä kukisteta. Sillä sinä -HHR»

ra! olet tahdosas minun rpuoreni wahwistanur: Mutta kosta si-
nä kaswos peitit, niin minä hämmästyin. Dawid, Kuningas Israelisa, oli elä-
mäsäns esikuwa kaikkinaisista muutoMa, jotka hän kmtengin onnellisesti läpi-
tzenkäwi. Nyt on hän ylönpaldisesti lohdutuxista rohwaistu urhollisuteen; uyk
sureentu hän raadollisuden mudasa. Npt alhaisin eläinten p.aimen; npt halli-
tzewa Kuningas woimallista kansaa, Toisinansa pakollinen korwesa; toisinansa
wihollisten hirmuttawa Sangari. Hän oli oppinut tundemacm ihmillisen määrät-
tömän heikouden, ja mpös Jumalan ihmellisen waarinpidon siitä raadollisestaihmisestä, Dnwidi hawaitzi mpös sen suuren ihmillisen pikaisudesta tapahtuman
wäärän päätöin ja luulon, olewans plön wäkewän muötäkäpmisesä, ja toisi-

alta
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372 31. Sumnmdama Kolminaifuden Päiwästä.
alta epäilewäisydensä wastoinkäymisesä, »uinkuin st Jumala enaa olls tahtonnt
ja tainnut händä auttaa/ Sentähden hän suurella ihmettelemisellä itzestänsä
kirjoittaa: Minä sanoin en minä ikänä tukisteta. Gillä sinä

olet hywäsä whdosas minun wusreni wahwiftanur: Mutta kcsta si>
nä kaswos peim, niin minä hämmästyin/ Ps. 30: 7, 3.

Ihmisen sydämen petollisutta ja kawalutta ei taida yMn ihminen täydet tut.
ki; etkä Jumalan loppumatointa huolenpitoa, siitä heikosta ihmisestä, oikein tuta;
«rinomattain niifck ihmilliscsä elämäfä eieentulewisa ja häntä kohtawaisisa myötä
ja wastoinkäymisM. Jos ihmisen sydämen turmellus on suuri, Jumalan pyhy.
den ja kaikkitlctäwäisyden wäbendämiftfä ja ylönkatzssa; itziänsä kohtaan, omaa
turmellustansa edeswastamisesa ja kaunistelemisesa; Lähimmäistänsä wastcm pe-
tollinen ja ulkokullattu; niin näyttää sydämen pohjatöin turmellus itzenfä
Zen paljon myötäkäymisisä ylpeyteen käyttämisesä, ja wastoinkäymistsä epäilp-
xeen itzcnsä upottamisella. Ihmisen sydämen petollisudesia sano Prophsta: S-
dän on häjy ja pahanelkinen kappale yliye kaikkein: kuka raita sitä turkia? ler.
27:3. Sillä jos Jumala myötäkäymisen hywydellä täyttää meidän maallisen
etumme,-ja kättemme työt siuna onnella ja menestyzellä, kuinga eikö meidän
fpdämennne kohta pyydä meitä kehoitta ylpeyteen? Kuinga pian maallinen me.
ncstps ylöspaisuttaa sen pahan ihmisen tytymään ja huwittamaan itziänsä kato-
waisten kappalten nautitzemisesa, ja sanomaan sen ahneuden kautta rikkani tul-
leen tawalla: Sielu, sinulla on pandu paljo hywpcrä monexi wnodexi: lewä,
<yö, zno, 'icmuiye, Luk. 12: 39. Kuinga monta ylpeillee rikkaudestansa, ja ei
ajatlele-, jos se on synnillä koottu ja kirojen alaisudesa nautitan? Koffa Ju-
malan wiisaus säätää wastoinkäymisen ja onnettomuden, joko koko maakunnal-
le katowuosilla, rutolla ja sodalla, eli jollaan erinäiselle ihmiselle tapahtuu wa<
hingo, eikö ft ilmulunen sydän ota siitä ainetta ja tilaa chellensä epäilyxen ja
nurisemaan napisemisten sitä suurta taiwan ja maan Hallitziaa wastan, ja ei a»
iattele, että wastoinkäymys on lähetetty synnin tähden, josta Jeremias sanoo:
tNixi siis ihmisec nuristwar eläifänfä? Jokainen syndejäufä wastan,
Walitus w. 3: 39,

Siinä totlsesa ChriMisyVesä tapahtutt myös hengellisesti myötä ja
käyminen, joisa saadan hawmta winvVitusta.ja kiusausta, murhetta ja iloa/
nuhdetta ja lohdutusta; joisa paljon sydämen petolllstllta ja wiekkautta saadan
hawaita koettelemisen jälkeen ihmisen tpkönä. Sen- lietät antaa Dawid, kossa
lhän puhuu mW tapaukista, kmn hän hawnitzi tykönänsä, setä myötä että wa-
Kl-inkäymistsH. Myötäkäymiftstä fano han löylänensä ylön paljon rohkeutta
;MnänsK, fanohen: mn»ä. en M»» ikänä kukisters,

, Wa<
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Wastoinkäymisesä sano hän kadottaneensa kaiken urhollifuVcn, sanoden: Mmm
tosta sinä kaswos pcirit, niin minä hämmästyin.

Kosta siis syndinen totisesti ylösheräjää etzimään armoa ja pstäwpttä lu<
malasa, niin ei hän olla rauhoitettu, ennen kuin hän uffosa löytää wa-
kutuz,'en armosta jä syndein audcxi saamisesta, ja kosta hän sen on käsittänyt,
niin hänellä on tuettu ja wahwistettu tarkoituren katzominen Jumalan päälle
lEsufen kautta uffosa. Tätä uskon, katzomista kästee Apostoli kaikkein ustowai.
sten ynnä hänen kansiansa aina pitämään, sanoden: I>.al>Mmme uston. alkajan
jn päärräjän I<Hsl<rcn päälle- Ebr, 12:2. joka ka ominen ei taida muu olla
kuin sydämellinen turwan kimittäminen lEsuM rakkauteen ja uskoslisutt?n,
kuin koko Christillisyden waelluresa on pHH-omaisus pysymisesä uston pää«maa<
liin lEsuxesa, niinkuin kumpasti merellä kulkiain laiwasa. Niinkauwan kuin
tämä uffon katzomisen tarkoitus löytyy sielusa, niin on ustowaisella hengelli-
nen myötäkäyminen, ja ei häncä kostan kukisteta. Mutta kosta HERra läheltä
pelwon turmaa koettelemaan, niin,näyttää syndiselle, kuin Jumala olis kas-wonsa peittänyt, jona se hengellinen waftoinkäyminen kohtaa häntä, josta Da-
widi nyt sanoo: Murra kosta stnä kasivos peirir, niin minä Tä»
stä Jumalan lasten myötä -- ja wastoinkäymisestä saamme pitzemäldä tutkia E-
vangeliumin tutkinnosa.

Evangelium, Job. 4: 46-54,
TuMnho.

Iltmalntt wttssssta mmeWä, hamn Lastenfa kttMttämi,
stsä, myötä- jg wastomkäymlsM.

I. Jumalan lasten mpstäkafmista.
11. Jumalan lasten ronstomkä^mistH.
M. Rllinga Jumala «viisaudella Ainitta lspstlw mMa- ja wa-

stsinkäymisen kautta?

Cdellmen Osa.
lOnalan lasten mrHräkäymlstä, Synnin jälkeen el ole yhtäkärl

ihmistä, jolla ei jollan tawalla ja mitalla, ole myötä ja wastoinkaominen pääl-
Ktulewa, osittain erinomattain ja yhteisesti luonnon waldaknnnasa, osittain e,
nnomattain armon nMakunnasa. Ne tuin ainoastansa ulkonaisilla myötä ja
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wastomkäpmisillä etzitän, owat suruttomat ja ulkona armon tilasta olewaiset
syndiset, joidenga kääntymistä Jumala niyötä ja '»vastoinkäymisellä etzii. Ne
hengelliftt myötä ja wastoinkäymtsct tapahtumat Cbristtlliscsä seulakunnasa. e.
rinomatiain ltzekullengin uffowaiselle Jumalan lapselle. Se myötäkäyminen kuin
jumalattomia kohtaa, tarkoittaa ja Pyytää bettä ylitzcin-.ittaa Jumalan h?w)-,
den tvcrämisestä paraunmeeu, Mm. 2: 4, Sillä ei, hän rahdo, että zougun pi-
dais hukkuman, rvaau että jokaincn ihcup paramiuxcn kaännäis, 2 Pet. 3: 9.
Parannusta myös jumalattomain mastuinkäyminen tarkoittaa; sillä rangaistus
opettaa ottaman sanasta waarin, Es. 29: 18, Tällä erällä waarin otamme ai-
noastans hengellisistä myötä la wastoinkäymisistä, kuin tapahtumat Jumalan
lapsille:

1) Koffa autuuden oppi Jumalan sulasta armosta uskollisilta saarnailla ilo
moitetan sen seltiäsä sisällcpldosa ja woimallisesa kiiwaudesa. Jos joku taidais
sen welwollisella ja selkiällu taidolla sanoa, kmnga huonosti ja ilman seurafun»
nan totista hyödytystä, nyt tälläkin ajalla oppi autuudesta saarnataan janan»
tuulioille, niin se ilmoitus jo olis yxi osa hengellisestä myötäkäymisestä; mutta
armahda Jumala! enimmän osan Suomengin seurakuntain opctuxesta laittaansanoa, ittä ne owat kuoret ilman pdindä, ja tehdän tM kallista HERran työ»
tä juuri kylmäkiskoisesti, niinkuin jotain ulkonaista ammattia, ilman tuntemata
seurakunnan tilaa, ja ilman hantautta teroittaa autuuden järjestyksiä sanan,
kuuliain sydämehen; syy tähän on opettajain nukkunut tila ja koettelemattomus
itze harjoituxesa. Mutta jätämme tämän asian Jumalan parantamisen alla,
Zionin wahingota.

Se on siis yz-i werratoin armo, kosta Jumala Pyhällä Hengelläs saa wa-
rustaaja opettaa opettaita,' että itze' rakentuuman Jumalan sanasta, tunteman
opin hengellistä woimaa, ja itze ulosbarjoittamaan sen pyhiä welmollisudeita,
Sen taitaa Jumala lähettst seurakuntaan hengen ja woimsn osocuxesa, i Cor.
2: 4. joka lEsuM kallista osallisudesta nautitzee soweljaisuden, oikein Evange,

kautta rauhaa Alistaman, hywäa saarnainan, autuuden ilmoittaman,
E/. 52: ?. Että saatta Evankeliumin hedelmällisen, niin HERran sanan saat»
taja ilmoittaa Lakia, niinkuu, yhtä peiliä ja kurittajaa, että ihmiset mahdaisit
plösberätää murhescen sielunsa wapahtamisesta, jona wasta Evangeliumi oikein
hedelmällä ja hyödytyillä heille laittaan saarnattaat. He löytämät itzensä maa-
dituxi julistamaan sullren melan ja sywän turmelluin plitze<
maittamisen; saattamaan heitä etzinMn sielunsa pelastusta. Se oikia opettaja
julistaa myös Lakia ojennuren, eteen asettatn ihmiMe heidän welwollisudensa
Lain hengellisen sen waatimisten awarudesa, ja mahdotto»
muden että sen kautta autuas tulla. Hän ilmoittaa sanankuulioillensa autuuden

>
jär-
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järjestyM, josa ihmiset johdatetan osallisutcen siitä ansaitusta autuudesta, ja
Niinmuodon saarna parammsta syndcin andcfi saamistri. Mark. t: IZ. SillH
Haki on Mostren kautta annettu, anno ja toruus on lO,uren Christuxen kaur-
ra tullnr, loh. 1. i?<

Tätä oppia uskollinen sielun paimen opettaa suurimmalla kiiwauöelta ja
tobella, wäfpmättömällä wireydells ja halulla. Se oppi läpitze-murtaa sydämet
Hengen woimalla ja liikuttaa sanankuuliat harttaaleen palawuteen. Se oppi
on sillnaltu, että ihmiset suruttomudefansa hämmästymän, Mattb 7: 23. niin-
kuin Wapahtajan saaenasia. Tätä oppia saa vikia saarnaja enämmin kuin u-
sein ilmoittaat itzensä wHfyriin Kuitengin on hänen puhenfa täytetyt suloisu-
delda ja kan§akclrsimällisydellä, että sanankuuliain täytyy todistaa, niinkuin
kanla mmnen tunnusti lEsuxen puhesta ja saarnasta: Ia kaiM annoir häueltzl
todistllxen, ja ihmerrelit niirä annon sanoja, Luk. 4: 22. Tainkaltainen oppi
on se hengellinen myötäkäyminen Jumalan lapsille.

2) Sn myötäkäyminen hengellisesti, parannuz-en edeskäyminen ja kaswanto
monelle sanankuulialle. Se on ihana aika ja suloinen esi-elämä tulemasta tai«
wan olennosta, kosta sen ennen ollen kylmäkistoiset seurakunnan jäsenet heräjä-
wät palawaxi sielunsa autuuden etzimifesä, ja todella halajamat koko tilansa
llud-stusta synnin orjudcsta armon wapauteen. Täfä ei npi puhuta parannure-
fa edestulcmasta tustan mitasta, joka jokaitzelle annetan senjälkeen, kuin aika,
tila ja kungin luonnollinen taipumus tarwitzee; maan siitä parannuxesa waiku»
letusta hedelmällisestä wireydefiä, kuin jokainen Jumalan Hengelle kuuliainen
sielu saa tuta hänen käändymisesänsä pahasta niin hywään, Parannuren toti-
nen ja wirjä harjoitus, on parannuin työsä itze olemalle, mullle autuutta e-
tziöille, ja caiwan engeleiUe suuri ilon aine, Luk. lo.' N ainoastansa sensuuren nud stawan wirepden suhteen, kuin hitaudelta waiwalut silloin saamat
iiudistamaan heidän kilwoitustansa uffosa ja kaiNfa Hengen tzeVelmifä; waan
nu)bs sen ihanan hedelmän, että

Kplmäkiffoinen ja Jumalan elämästä tunnosta jählynpt seurakunda,, tulee
lotuudefa ChristilliseJi seurakunnaxi, erinomattain kosta monta sielua yhtä haa.
waa parannuin tpötä ja toinen toisiansa siihen kehoittawat, sa»
noden: Tnlkac HERran sillä hän on meirä repinyr, hän
myös meidän paranda, Hos. 6: 5. ») Silloln se surutöin ja Jumalasta poiswie-
wntunut seurakunta, et ainoastansa lakkaa julkisista pakanallisista synneistä:
wäärMstä, juovumisesta, bMrrudesta, kirouMa, walhecsta< ahneuVcsta ia mo-
ista muusta julki lilian-työstä; waan myös niistä luwattisexi luultuista ja min
whutuifta wiattomista asioista, minkuin: peleistä, leikeistä, tantzmnisesta, tue.

Ee' rielllnil RäliAi-dMörcifc l>!!Z.



huden leikki puheista, seuran huwituMa, koto-kiukkuisudesta; sitä wastan al-
jetan harjoitus hywydesä joka hetki HERrallc kunnian, ja sielun tilan totisen
parantamisen, joka aika ja joka paikasa; silloin toden tulee mitä Propheta sa<
lMö: Silloin sinnn tvalkendcs puhcre niinkuill aannlruffo, ja simm paramwxcs
on nopiasti kaswawa; ja sinun wanhurstaudes n>ac't,a siinln edelläs, ja HGR-
ran kunnia, on sinun korjawa, B, Ia roska parannuxen hedelmä Sa«
nan ja Sakramentein kautta on uudistanut seurakunnan soisen kaltaisen lu.
malan mielen jälkeen, niin on tosin myötäkäpnusen mka käsillä, ja
län wuldaknnda on lähestynyr, Matth. g: 2. woimasa nähtämästi.

3) On silloin hengellinen myötäkäyminen, kosta sielut cheräwät Evangeliu,
mistä" uskolla etzimään ITsusta kaikesta sydämestä. Kuningan Mies Evangeliu.
misa beräis uston halusa etzimään lEsusta parantamaan hänen Poikaansa, jo.
ka sairasti Kapernaumisa. Usto hänen alusausa pakenemifesa tygö ja
perään, on usein aiwan heiko; sillä se etccnasettacr Jumalalle ajaan ja muo-
don, kosta ja kuinga hänen pidäis auttaman; rule alas, sano Kuningan Mies
lEsuMe, niinkuin ei hän olis poisolewaisna taitanut auttaa ja
hänen Poikaansa.

Nun tarpellinen kuin usto on ihmisen autuuteen; niin wähä on sitä maan päällä
Christittpin seasa.«) Kaikki pnhuwat ustosta, ja luulemat sen itzellänsä oleman,
ja ei todesti tiedä mikä usto on. Se_ja ne, jotka parannuin kautta malmista
tan ustooi?, ne tietämät, kuinga wähä sitä eläwätä ustoa. on, jongatähden, ko<
sta spnnincn tulee oikein hätään armon ja autuuden perään, niin hän katu<
maisella sielulla hengen köphpdesä, asetta kaikki ppundönsä lEsuz'en awun pe-
raan, plitzenwoitettu hänen awustansa, armostansa ja wanhurffaudestansa, hä»
nen sanansa ja lupaustensa jälkeen, vpytäin häntä omistaa. Ehkä nyt usto on
ensisti heiko ja waiwattu monelta ahdistamalta epäilyiltä, niin kuitengin,.jos
syndinen wilpittömällä rehellisydellä ja ilman wilppia hengesä, Ps. Z2: 2. py-
syy ppsywäisesti uston jancn kilwoiluresa, niin on HERra bänen kausiansa kär-
simainen, ja hänen kampailemiscnsa alla selittää ja wahwistaa hänen ustonsa,
ja wahwistaa hänen heikoudensa Hengen todistamisella armon ja awun saamise-'
sta, niin että siile ussosawabwistettu kaitaa maikulettuna sanoa: Minun HEr-
ran ja lninuu Jumala!?, loh 20: 2Z. Ia kosta tämä uston wahmistus monel-
le tapahtu, mm on silloin pz-i wirwoltawa mpbtäkäpminen mailmasa.

Toinen Osa.
Jumalan lasten wastomkäymiM Niin suloinen ja wirwottawainen kuin

hengellinen myötäkäyminen on Jumalan lapsille, niin rasittawainen ja kowia
koet-

Se sioKldQl-Z« Postitta pnZ. 367..
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koettelemnxia tuottawainen on sitä wastan vastoinkäyminen heille; koffa kaikki
saadut armon työt ja hedelmät asetetan koeturen alla. Jumala on hpwäxi iöy-
jänpt, että wastoinkäymiscllä ulostutkia, kuinga ne parannuM kautta armon
lvaloon tulleet, omat juurtuneet uffosa ja kastvanect hedelmisä, ja kuinga a-
waralta sielut owat siinä pysomaiset ja lakkamattomasti seisowaiset.
käyminen on siis se tuulispää, Neh 1: 3. joka kurnitzee uston perustuzen ih-
misesä, ja jos sen ydin woima pysyy ppspwäisnä elämäsä ja kuolemasa.

Wastoinkäyminen ulosmusertaa niistä ihanaisista armon hedelmistä, kaikki-
naiset omat ja itze tygö pandut wahingolliset ja kuolettawaiset työt, ja oman
kiitoren hpmäin ajatusten luulot itzestäns, niinmyös sen Epäjumalisen toinen
toiseensa nojamiset, kuin suurilla liikutusten aimoilla mielellänsä tapahtuu, ko-
sta se ihmillinen turmeldunut sydän ja wähä näköinen järki mielenänsä etzii no.
jauzm ulkona lEsusta. Sentähdeu on wastoinkäyminen niinkuin wäli aita ja
orjanrappurainen pystytys, Hos. 2: 6. ei sielun poisheittämisexi, maan määräin
nojausten poisottamtsen tähden, niinkuin Jumala itze sano ja makuuttaa: An
minä sinua lopZta, waan tahdon siima kurittaa kohcudella, ja en tahdo-sinua
peräti wiatcomana picä, ler. 30: 11. Jumalan lapset soisit, että se hedelmäl-
linen liikuturen aika aina ppspis, ja sen wirroilta johdatetaisin niinkuin koffel-
da ijäisen elämään, ja että.he alati saisit nautita sen kuin lEsus sanoo: Mis
nun ikeni on soweljas ja minun kuormani on kerviä, Matth. 11: 30. sen päälle,
että he olisit urhollisemmat sodasa ja wirjämmät hengen hedelmäin harjoiturisa,
kuin ne näyttämät heille oleman koeturen ajalla Mutta että monta taitamat-
tvmuden askeletta ottetan liikutusten aimoilla, ynnä HERran työn niin
tahtoo HERran wiisaus estää sen ja ne wastoinkäymisellä, joka seisahtaa ja hil-litzee sen pahan ja edesautta hywän. Vastoinkäyminen on kuitengin koma u«
stowaisille, Es. 42: 19-22.

i) Uskottomain, laiminlyowäisien ja uneliain opettajain tulemisesa seura»
kuntaan; ne Raamattu kutzuu palkka-paimenia, loh. 10: 12. jotka juoxewat
seurakuntaan maanisen palkan ja leiwämpalan. tähden, ruokkimaan omaa ruumi-
stansa ja ei lambaica, Hes. 34: 2. joista Raamattu sanoo: En minä lähettänpc
propheraita, kuirengin He juoxit, en minä puhunut heille, kuirengin he ennustit,
ler. 23: 24. Jos tämä on sanottu määristä prophetaista wanhasa Testamenti-
sä, niin paratkon Jumala! taittan se sanoa wielä meidän aikaisista ulkokulla-
tuista papeistamme. Se on siis suuri Jumalan wihan merkki, kosta Jumalasallii itziänsä ja Jumalaa tundemattomia opettaja kutzuttaa ja sisälleotetta seu-
rakuntaan , jotka ei koettelemisesta tiedä näyttä exvneille oikiaa tietä autuuteen;
waan sitomat niiden omat-tunnot, kuin pidäis awajaman; ja awawat niille,
joita tulis sitoa. Silloin owat tosin Jumalan lapset ilman edeswastajata ja

hen-
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hengellista Istä, 1 Cor. l3. ja! tosin ilman oikein mieltynettcl paimenta.
Sllloin kärsii Jumalan waltakunta suurta puutetta; sillä koettelemus osottaa,
kusa suruttomat papit owat, siinä owat fanankuuliat synnin uneheen nukku,
neet, niinkuin kaikkein spngiämällä yöllä, joista taittan sanoa: Ne jocka maks,
toat, ne polla makarvat, l Theff. 5: ?.

2) On Jumalan lapsille suuri wasioinkäpnnnen, koffa Jumalan sana eisaa eläwäfti waikutta sitä hedelmätä ja harttautta, kuin totisen uston .ja Chri-
fiillisyden kansia on yhdistetty. Tämä wahingo tulee siitä uffottomudesta jg ha<
luttomudesta, kuin tällä wiimeisellä ajaalla on hallitzewa> ei ainoastansa juiki
furuttonmin tykönä, mpös niiden jostus herännein harttauden wäbcndymi,sen tähden, ettei pidetä Jumalan sana mm rakkaana, kuin silloin, koffa se en-
sin herätti heitä harttauteen, ja waikutti heifä monen Hengen hedelmät. Koffz

st pläsheränyt synnin unesta ei halulla nautitze autuuden wätikappalcita,
niin hän joutuu wastauudesti hengelliseen kuoleman tautiin Anningan niichcil
pojan rawalla; josa tilasa muutamilla on kauwan aikaa kuoleman taudin kitu,
wa hengi, ja siinä kuluu monen koko elämän aika pois, ilman totista uston
elämää lEsulesa, joista Apostoli sanoo: iLrra heillä on jumalinen meno olewa.
Aansa, Lvaan fer» «voiman he poiskieldäwär, 2 Tim. F: F. He waiwg.tan pal>s
päälletulewalla hengellisellä uneliaistldella, niinkuin kymmenestä Neitzeistä sano-
tan, että he tulir kaikki uneliaxitta makaisit, Matth. 2g: 5> -

Ei taitta täydellisesti watitta Jumalan sanan harttauden fammmnista, jcj
luitengin sen kuolemattoman sielun pidäis saaman ramintonsa elämän sanasta,
jos sen muutoin pitää ijäistä elämää nautitzeman taiwasa; siltä: HMRran sa.
s»a on sielun rUoka, josta hän rarvindonstl faapi, joka ftn perään ei hnoka, ei
hän rairvast mitan kaapi, Wirs. k. 22?: 3. Jumalan sanan woiman wähene-
misen tähden monen tykönä, mahtawat sanan woiman tundiat huokaten rukoil-
Va: Ettäs fanas tausta sinun henFcs ja woimas lainaisit, knute »neitä laupias
«HGRra Jumala! rukoilemma ms Litaniasa.

3) On Jumalan lapsille wastoinkanminett, niiden monen takaisin langmi-
nen> kuin owat aimosta osalliseni tulleet. O! kuinaa rasittama ja wäspmätöin
on spndil Sinä waliteltawa ihmisen sukukunta, kuinaa monta hywin ajattele-
vaista uppontuu wastauudcsti suruuomuden uneen ja mailman rakkauteen, joil-
le olis parempi ollut, ettei he olisi roruuden tietä rtmdener, ki!,in ctcä he Missit
Dn, ja poikkeisit Pois pahasta kastista, joka heille almettu oli, 2 Pet. 2: 21.
Missä rasitetulla sydämellä täytyy humalan lasten nähdä, monen kylmenemisen
srmon halusta ja tunnosta, sen Dawjd lietät aittaa, lModen: Mirll!'.
Ma minkun sLinälNen lindu katon päällä, 102: ss- nimittäin silloin, koM
MW langewat takaisin pois armon,tilasta wastauutiseen

M
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Kolmas Osa.

Ruinga Jumala wiisaudella kiimttä lapsensa, ja waMiMymisen
kautta? Sen saa Jumala pikemmin ja köykäisemmin edeskäpmään, että syndi-
set iollain tawalla heräwät synnin unesta, mutta se on tvölläs tpö hänelle, ettH
pitää heräneitä walppeella ja pysywsispdesä loppuun asti, ja tämän tähden an-

Jumala myötä ja wastoinkäpmiset tapahtua, erinomattain
1) Että lunlalan suuret omaisudet ja pyhä tahto, mabdaisit alatl pysyä

korkiana.syndisten mielisä, ja he niiden tutkinnosta mahdaisit jokapäiwä kehot-
tetta heräjämään uudistuxesa Jumalan kunnioittamiseen kaikesa waelluresansa;
sillä ei Jumala taida olla sillä tytywäinen, eikä silloin, wiels ole autuus käsi-
tetty, että jongun ajan, ehkä kuinga harttaasti palwella ja rakastaa HERraa,
ja toisella ajalla ja aikain muutoxisa eli tijoisa jällensä seisahta hywästä abkeru-
desta; sentähden Jumala tarkoitta pysywäispttä hänen suurten omaisuttensatutkinnosa ja kunnian pltämisesä,! koffa hän sanoo: Minä olen Jumala kaMi-
ivaldias: waella minun edesäni, ja ole waka, 1 Mos. 17: 1. Että Jumalan suu-
ret omaisudet ja pyhä tahto mahdais pysyä syndisen silmä-määränä lakkamata,
auta Jumala ihmisen elämän olla wacheturen alla myötä ja wastoinkäpmisistä.

2) Aikoo Jumala myötä, ja wastoinkäymisien kautta, lastensa parannusta;
ensist, että Jumalan lapset pysyisit aina siinä terwellisesä itzensä ja oman hei-
koudensa tunnosa, ettei he kostan ajattelisi hpwänä päiwänä: Gn minä ikänän-
sä kukistera, ja sen kautta sais se pbarisealainen ,ylpeys tilan korotta päätänstl
ploF; sillä ei ole se wähin kiusaus, että koffa Jumala saa sanans kirkkaan pai-
steseen ustollisten ja hengen kouluja oppenein opettajain kautta; niinmyös, ko-
sta syndisten parannus äkisti kaswaa; ja wielä, koffa Evangeliumi tulee täy»
delliseen woimansa, näyttämään tietä lEmren tygö, josta spndinen saa ja löy-
tä monet armon lohdulliset hedelmät ja muutoxet tulleen waikuttawaisiri tyks-
näns, niin hänen spndinen oma ratkaudensa kiusaa häntä kopeilemäan, ja maik-
ka se walaistu sielu kyllä tundce kuvulla tämän kuoleman myrkyn ja wahingol-
lisudcn, ci hän ajaan pituudella taioaisi sitä itzellensä kelpamisen pahutta woit-
ta, waan wnnian pyynnön pyhpden ja kerffamisen kautta, kadotta uffon
ja sen hengellisen elämän sanan jälkeen: RuuM ce taidatte uskoa,
jotka otarre kunnian coinen roiscldanne, Job. 5: 44. Sentähden löytää Juma-lan wiisaus hywäri läheltä wastoinkaymisen syndisen nöyrnttämiseri ja nöyry-
desä pysymiseri, ja seurawaisesti syndisen parannu«z'i. Wastoinkäymistä kär-
siäin tulee ottq Jobin ncuwo: 2lucuas on st ihminen, jora Jumala kuritta;
senrähden älä hyljä Junialan kmiculla, Job. 5: 17. Jumala sanoo: Mmä
teen sinun walituxi »uuhen päHis, Es. 48: 10.

2 2 z) Ai-



3) Aikain waihetusien kautta Myötä ja Vastoinkäymisillä, opetetan ihminen
iundeman hänen sisällinen tilansa tikemällä, sen ppynnöisä ja taipumunsa. El-lei Jumala annaisi waibetusta tapahtua lastensa tilafa, niin he ainasten wir,
Wotnsten kautta, annaisit montaa pahaa omaa-tahtoa ja tarkoitusta, mpötä
rata ynnä armon»etzimisen ohesa, eli myös olis totlumatoin kantaman ja ulos.seisoman Jumalan duomioin ja kuoleman ulosmuriamisia ja päänetulemisia, ja
niinmuodon ehkä ennen rohwmstn ja wirwoitettu, taidcks epäilyrestä ja pelwo.
sia sanoa kuoleman lähestymisesä Jobin kantza: GnZö minä olluc onnellinen?engö minä ollut rauhasa? eikö minulla ollut hywä lepo? ja nyc senkalcaineir le-
worcomus tulee, Job. 3: 26. Sentähden tahtoo Jumala wastoinkäpmisten kaut,
A harjoitta lapsiansa kaikkia ulosseisoman, ja pahana päiwänä wtaitisa astoisa pxsywäiser olisit, Eph. 6: IZ>

Päätös.
HERra Jumala! joka niin wiisasti olet mitanut ihmisten waessuren, ettäsheitä etzit tarwaalla ja makialla, San. l. 2?: 7- Mtzalla ja woiteella, nublectta

ja lohdltturella. Anna monen sielun sinun wiisan menetyres kautta palata ty»gös. Ne sinlln annosias osan saaneet, holhoo, ylöspidä ja kätke armvfa ijA
feen elämään, HERra lEsu! joka weden wiinari muutit, wirwota Hengellistm
ZanLwalsten. sielu armos pimas ja kuolemas hpwpdestä! Amen.

22. SmmllOaitM Kolmimisilden WiwWä.
roanhurstas käändä itzenfa wanhurstaudestansa ja tekee pahaa, ja eM

kaiten sen kalchistuxen jälkeen, tuin jmnalarsm retee: piVaisM hänen saa,
man elää? ja tosin taittea hänen waichurfkaurcanja, kuin hän tehnyt on, ei
dä nlulstetraman: Murra hänen pirä tuolemun ylitzekäymiztensä ja sxndeinfHlähden pua hän on. Niin suuri ito ja riemu, kuin se on Engeleille
ja waljluille kunnian feurakunnasa ja ustowaisille maan päällä, että pri juma-
latoin spndmen, käändy rakkaista spnmiftänsä, ja kaikella halulla pakenee Iu-
Malan ja HERran lEsuren tpgö; niin paljon rauhatointa ja musertamaa su-
?ua matkaansaMta yhden armoitetun ja wanhurssautetun ihmisen takaisin lan-
Mmmen annosta ja- luopuminen Jumalan ystäwudestä, jonga jälkeen hän tulee
Jumalan edesä katzoturi niinkuin se, joka ei kostan ole wauhurstautettu ollut,,
M tuslW synneisänsä niwkum zNMMtow'. Jos wanhurstao täända itzenfä wan-

hur-
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tzurstalwestansa, ja reke pahaa, ja elää kaiken M kauhistuxen jälkeen, tMn jw
Mllaroin pidäiskö hänen faaman elää? ja tosin kaikkea hänen wanhurska-
littansa, kuin hän tehnyt on, ei pidä nluistectaman: Mmca lMett pitä kttolss
man ylitzekäymistensä ja syndcinsä cähven, joira hä>» tehnyt on, Hef l8:/24>

Jumala, hänen Jumalallisen tpoimanfa ja kunnian armonsa rikkaudesta,
työtä tekee lakkamattomasti syndisen kääntymiseen, ennen kuin synVinen antaa
itzensä ylitzewoitta. Kuinga paljon työtä, waiwa kyynelillä, Niin myös sodan
kilwoitusta ft maxaa sunAselle, ennen kuin hän oppii tuntemaan kääntymisen
luontoa ja oikiaa ulkokullatoima 'Karjoittamista? Kuinga paljon Jumalan
Hengen walaisewaa opettamista l,än tarwitzee tuta, ennen kuin hän oikein op-
pii tuntemaan ja wihamaan synViä, ja etzimään wanhurffauttamista
Siinä asiasa taita jokaitzen oma koettelemus olla paras todistaja. -Kuinga muo-
don st kääntymisen armon wastanottawainen sielu, tulee eroitetufi synnin hal«
litu/esta, ja saatetuki palio ja monenkallaifia armoa nautitzemaan, niinkauwan
kuin hän on ujfMnen uffosa? mikä walo? mikä wolma? mikä «rhollisus? mi-
kä ydin Evankeliumista annetan hänelle uskon pyrkimisen kaswannosa? Mikä
hetkillinen pllhdistus lEsuren wercst, ja siitä tulema tnnnon rauha ja henget,
lincn lepo, niinkauwan kuin ustowa sielu pysyy kiinitettynä lEsuxefa? MttkS
tzwal kinsanret ja kbetUMl silloin, muuta kuin liktstäwäiset syyt likempään kii-
NlttäWiseen? Tieren, scrä waiwa saakka Mrstwällisfden; mMta kärfkvällisys to»
tttelcuiulen, toectelemus toiwon, ja totrvo ei anna hapiään tlllla, Rom. s: 3,4> s-

Mutta kosta nstowainen alka antamaan tilaa lihalle ja mmlmalle, ja jaka-
maan sydämensä pypnnöjä muuhun kuin lEslyeen, antaa plitzepuliutella itzesH
turmelluin wapautcen, ja maaban laskee bänen sota-aseensa: Uskon kilwcn,
He-.gen nnoka!'., joka on Jumalan fäna, Eph. s: 16, 17. kllkoUs ja se alilw-
omamen pakeneminen armon tygö haMtuu, josta se uffollmen tygökäyminsn
tulee siwu.asiuri, ja tastaxi laili, jota zi bän niin paljon näe tarwitzewanscz
km'n ennen. Alkaa borjumaan edes ja takaisin. Maku pyhistä asioW muut-
ttlll ja siirtyy katowaifiin kappaleibin. Won kirkas walo muuttuu himnnään
kuwauzeen, joka perustaa itzensä tybjän ajaiuxiin- Kaikki hywä ja Mha se-
kantuu fynMään hämärään. Syndisen sisällinen tila lainehti uffon ja epäuston
VaiKella, ja katzvo enämmin beikouteensa kuin Ittmalan woimaaz sillä hän on
kadottanut ne walaistut silmä-hciwi ChristuMn- päälle, Ebr. 12: 2. Anta wi-
holllselle yhden woiton toisen jälkeen. Otta itzellenlä monenlaisia loukkaWia ja
pahennuta. Seuraa turmelluin aiatUlia sydämesänsä. Alka pitämään Hengen
nnelen ja lEsuren ikeen obwnä rafkasna ku'ormana. - LukL joka httkksen peson
ja kirwviturcn etzimisen raffari orjuden työri; ja jos han sitä etzil, niin tapah-
tuu se mämmin synnin luwalllsuden pcittieLi, kuin MMmiseLi sen ok^udesta,

M



lg2 22. Sunnundaina Kolminaisuden Päiwästä.
ja niin tulee lEsus heille loukkanxcn tiwexi ja pahennus, kallioxi, Rom. g r 33.
Niiden wiheljäisten takaisin langenein syndisten onnettomasta tilasta, saamme
pidemmältä tutkia tämän päiwäisen pyhän Evangeliumin tutkinnosa.

Evangelium, Matth. :8: 23^36.
Tutkindo.

Malchurftasten takaisin lattZemisesia armosta.
I. MinZa kaurta rvanhurstas lange takaisin armosta?
11. Ruinaa lanZeminen tapahtu pois armosta?

Edellinen Osa.
Mingä kautta wanhurftas langee takaisin armosta? Ihminen joka autuu,

den järjestyresä on tullut armosta osalliseri, taitaa jällensä kadotta sen pyhän 0.
sallisuden tawaran, ja jällensä synnin orjari ja kadoturen alaiseri tulla, joka
tapahtuu Pyhän Hengen kadottamisella, kaikkein hänen armo.lahjainsa kan§a.
Oilloin tulee uskon elämä woimattomazi peljästymisen wäwähtelemiferi. Hän
tulee silloin wihollisen karkiain nuolten ilman warjellusta Hengellinen
walwominen seisahtaa kärhändelemiscen. Wihollinen saa nyt heittä häntä
destä wiasta niin toiseen. Hän on siinä tilasa niinkuin laiwa, joka on kadotta-
nut maston, tuurin ja kaikki ilma-warusturet, ja wesi lainehtii plitzen. Ei hän
eroira xhrä päiwä paremmaxi toista, Rom. 14: ss. Hän horjuu kaikkinaisten o-
petusten cuuldein roaihella, Eph. 4: 14. Ia kosta sielu raukka rakkaudellansa
kääntää takaisin synnin puoleen, niin hän saa siitä pahasta tawarasta enämän
kuin hän tahdoiskan, niinkuin wedesä kuoleman täptyy niellä enämän wettä si-
sällensä, kuin hän soiskan. Silloin on senkaltainen sielu raukka tehnyt sen
kuin Jumala sanoo esipuhesamM, että wanhurstas kääntää iftensä wanhurstau»
destansa/ ja teke sicä pahaa klnn jumalaloin tekee. Se langemus tapahtuu:

1) Sen Evankeliumillisen armon wäärinkäyttämisestä. Tähän joutuu ar-
moitettu sielu, koffa hän »vähittäin lakkaa nautitzemasta mitä armon woimia,
kuin hän phdesä wilpittömäsä parannuresa sai ustosa nautita, ja jällen antaa
tvihollisen ja mailman itzensä takaisin wiedä, ja sammutta Hengen palawuden
hänesänsä. Lupausten ja armon sanat tulewat hänelle mauttomiri, ettei hän
enää ripu niiden wastanottamisesa, sillä kiiwaudella kuin ensimmäisesä rakkau-
desa tapahdut; waan alkaa pitämään wäli.aiwoja kilwoittelemisesansa; tulee
niinmuodon HERran edesä, ja wierantuu siitä lapsilliststa kävtörestä hä-

nen



zien Wapaytajansa kantza, jonga hän hänen uskonsa syndymisen alusa otti Pää-
asiani, josa hän päätti kaswawanfa elämänsä loppuun asti, ja ei wähentywän-
fä. Tainkallaisen armon voislangemiftstä pelkäis ennen Apostoli Corinthosa ta-
pahtuman, sanodcn: Niinä pcikääll, ercä niinwm tärme roietteli Ewan kawal-
lnp'l!ansa; niin myös «idän c.ntonne tllrmelian siitä Dinkertaisudesta, kuin on

2 Cor. il: 3 Se on hengelliselle elämälle myrkky ja alku henget-
liftcn kuolemaan./ eltä tulla oudon niinmyös wieranduneen' siitä sisällisestä pn'-
kertaisudeM, kuin uskon uudistettu tila waatii; senkautta taitaa armoitettu sie-
lu kadotta armo nautinto-oikeudensa, ja tulla nautitzemisen tawasa ja
wibdoin niin sckandune/t, ettei bän enää taida tehdä sclkiätä.eroitusta armon
ja synnin waihella, eikä sitä suloista tuntoa, kuin Evangelitimin annon osalli-
Mesa totisesti jaetaan.

2) Lange wanburffas takaisin, hallitzewan hitauden kautta.. Armon lväli-
kappalen Jumalan sanan tutkinnon laiminlyöminen, on se ensimmäisin ja suu-
tin syy sielun benqellisten choimajen wäheudymiseen, josta Myös seuraa-Py«
hän Hengen muistuturesta ylöskäywäisten huokausten wähendyminen ja harwe--
neminen sydämestä; ja ns Karwat huokauz-et, kuin sitts wielä tunduwat wällstt
ilmanduwan, owat täyr.änsä waiwa, soimausta ja huomiota. Jos näistä wielH
undisiusia 'tarköiitawaisista huokausten waikuturista ei oteta wisu waari, waare
saawat M toiftns jälkeen bukkan käydä ja sammua, Nlin otta hallitzswa hitta-
ns ulikaden. Tämä hittaus, on se wahingollinen hengellisen kuoleman tauti/
joka tulee syndiselle waarinpltämättömpdestä, ja myös itze itzcllensä lepoa teke--
misestä, jona uston wälttcunätöin kilwoitus' seiMtaa. Hitauden kautta lan-
geneita, ynnä Epheson seurakunnan engeliä, lEsus näin Muista
siis kustas poislangeisir ja tee ja tee niitä enstmäisiä waaN
ps ei, niin minä mlen pian ja poissMen sinntt kynttilä. jalkas
fa, ellet sinä tee parannusta, Ilm. k. 2: Z.

s) Langee wanhurffas takaisin pois armosta, kosta hän ustonfa päälle wltö-
wa enämmän kuin st woi kantaa. Tämä ihmisen sielua wastauubestt perikatoon
ja hengelliseen kuolemaan wiewäinen loukkaus, saa alkunsa nyt lihallisesta töy-
keydestä nyt hengellisestä rikkaudesta; kosta ns siiM ensimmäiftsä, ilmei Mlleet
pahudet ja synnin tawat wastauudcsti ja. niitä MensH suösitel-
tan, ehkä ybden hywän nimen ja warjon alla; esimctkM: Se kuin ennsn kään-
tymistänsä suruttomuden lilafa eli maallisten kumpanitten kansia Uitättöinisä a-
jaan kuluusa, syndisisä puheifa, kiwilemiscfa, panetUxesa, prameudesa, ja mo-
msa muusa tämän mailman bulludesaz ja on saanut käändymisesä
niiden tähden omaia tttnnosansa, niin myös monet kilwoiiuM kamppailemistt
Alosseisoa, wanhmn. tapain mMamifesa niiden plitzcnwoittamisefa; on »Ms

lyy-
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lvntäVyt ynnä lEiuren armon osan saamiscla, woiton niistä pahoista lamoista
ilolla. Mutta kosta ihminen ei pysy wihoNisia nittä enttsiä lamoja wastan,
waan anta sen sisällissn oman tunnon ja sielun rauhan wlholliien haukunne-
sta, jälimsä muuttua lihalliseni että wastauudesti astrraman itzensä
tämän mailinan muodon »älteen, Ror.l, 12: 2, sekoittamaan itzensä maallisten il>
kusten huwituxiin; rohmaise itzensä puljumaan turhia puhetta, jonga kautta
hän metä itzensä pois armosta, duoinion alaisen rililirekoon, Matth, 12: 36.
Slllä turhain se takaisin langewa pahentaa oman wdämmensä; ja toisten rykö,m
hän twlnele cawar, 1 Cor. 15 33- Wastauutisella kiroilemisella hän
poisajaa sen pyhän Hengen tyköänsä. Ylpeydellä hän näyttää kadottancnsa
Christuren nöyrän luonnon; ja niinmuodon langee pois armosta. Armottonm.
dcn kautta myös se paha palwcha kadotti Heransa armon. '

,4) Langee wanhurstas takaisin pois armosta orjallisudella. Se, on pri poh.
jgtoin alinoma tarjona olema taipumus ihmisesä, että sitte kuin hän seisahta
uffon harttaudesta, eli joutuu johongin wikaan, niin hän pyytää sitä wahim
goo parata waatiwalla orjuden työllä, johon hän saa tilan niistä Lain wastauu-,
iisista nuhteista, kuin aina seurawat wikain ja ITsuz-esta poisolemisten päälle.

Itze ansaitzeminen on se ory- ja harha-tie, johon ihmiset mielellänsä joutu,
ivat, sekä suruttomuden että herätyin tilasa. Suruttomat pyytämät siinä itzen-
sä wahwistaat joKastensa liiton rikkomisen jälkeen, kosta he mailman pahennu-»
sten ja suruttomuden esimerkkein kautta, owat ottaneet lihallisen rohwaisturen
Kastesa saatua wanhurffauttamista rikkoa ehdollisilla synneillä, ja poisajaat lu-
malan pelwon, niinmyös rikkoa welwollisuden Jumalan tahtoa seurata, San.
l. i: 2Z.- Sitte he pyytämät itziänsä autta, jongunkaltaisella itze tehdyllä or-
jallisella jostus jotain ajattelemisella Jumalasta; kylmillä rukouxilla ja waati-
nusilla jostus puhumat jotakin Jumalasta ilman harttautta ja järjestystä, ja ai-
nakin ilman wakutusta rukouren kuulemisesta He owat ne, jotka Jumalasta
eroitetusa tilasa, mäkisin niinkuin yhtä waiwalloisia welwollisutta tehden: Huu-
tawar HErra, HErra, ei kuicmgan tule raiw«n waldakundaan, Matth. 7: 21.

Herännet Mens sekä esiäwät wanhurstaxi tulemisen; että tuhlawat wan-
hurstauttamisen, sitte kuin se on tapahtunut, orjallisudella. Ei niin työllästä
Kffelctta ja harjoitusta ole koko taiwan tiellä, kuin wanhurffauttaminen herä-
mille sieluille; ja taas, kosta Jumala on sen tallin wanhurstauttamisen tapah-
tumisen nnil hon saanut sellittä ihmiselle, että ne wanhurstautetut sen armon
niin köykäisesi! tuhlawat. Syp tähän on, että he ei ymmärrä suruttomudesakatuwaisesti tulla lEsuz-elda andexi andamusta etzimään; heränyt ei tahdo mil-
län tawalla oppia sula armoa ulkona heistäs etzimään, sitte kuin-he jo sielunsahä-
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hädän lvaaran la turmelluren tulldelvat, josa juuri tarwitan uskoa; mutta et-
tei H 5 rukoile uskoa ja sen herättäjistä, maan pyytämät autta itziänsä töillä ja
harjoituMa ilman lEsusta, niin he sen kautta'poissäkewätwanhurstauttami-sen. Wanhurffautetut, jotka owat saanet syndinsä tuhlawat wanhur-staudensa, käsittämisellä heidän lahjoitetun turwallisudcnsa ja urhollisudensa 11.
haliisten wapameen, Ga!. 5: iz. 1 Pet. 2: 16. Ia koffa Jumala taas nuhteenhengellä saa ilmoitta tämän erytMn, niin syndiset mielellänsä menewät sen-kaltaisen orjallisuteen ja itze auttamiseen, joka langetta pois armosta.

Toinen Osa.
Ruinga langeminen pois armosta tapahtu? Niin kallis, pyhä, korkiam-masta luonnosta, kuin armo ja syndcin andefi-saaminen yhdelle ihmiselle on jo,

ka aika tuta ja nautita; niin oudoxi ja halwazi se tulee langenneille syndisille,
että enä löptä tntkindoans niisä, kosta hän on walinnut päämaalit seurataren-sa, josta Apostoli Petari kirjoitta: Sicre kuin he owac paennee mailman 'saa-staisudesta HERratt ja wapahtajan IGsuxen Cbristuxen tundemiseen, niill hekuireligin heiränsä niihm kääriwäc, ja woiceran, ja on heille wiimeinen pahem-
maxi tullllt, tuin ensimäinen, 2 Pet. 2: 20. Se paha palwelja ei arwannut
Herransa armoa suureni, sentähden hän myös langeisi spndiin. Armosta pois-
langeminen tapahtu siis:

1) Spnnin wastauudesti wähäxi näkemisessä. Wapauden Lain rajain plon
kauwas asettamisen kautta, syndiset uudella luwallisudella tekemät syndiä. Lan-gennsesa ei pidä spndinen sotaa syndiä wastan niin wälttämättömästi ja tarka-
sti, kuin se oli hänelle ensimäisesä uston wilpittömydesä. Hän kiittä Jumalaahajotetuissa ajatuMa, ettei hän enä tarwitze olla niin suuresa orjudesa miele-
stänsä kuin ennen, ja se wäa'rä wapaus, joka antaa elämän synnille, on hä-
nelle pahlwen peice, 1 Pet. 2: 16. luulein langemisensa oleman ihmissiset heikou-det, ajatellen armon oleman pysymän hänelle, ja jota ei hänen luulonsa jäl-
keen ei taitta wälttää armon Masa, ehkä nej» omat todistuxet langemiseen
pois armosta, Ebr. 10: 26.

2) On heillä lepo ja huwitus synnisä, Se uudesa syndumisesä plöskäynpt
omaisus muistamisesa, josta Dawid puhu, Ps> 34: 9. annetan muuttua ja tai-pua synnin puoleen. Syndinen kadotta pelwon ja häwpn spnneisä, jotka tule-
wat hänelle wastauudesti makiari, sitä wastan kuin se ennen oli karwas ja sär«kewäinm, Ps. 38: 6. Mutta ei heillä ole tästä uudesta pahudesta phtään hy-
wää oloa ja iloa, rauha ja lohdutusta; silla niiden loppu on hengellinen ja
AnkMinen fuolema, Rom. 6: 55. jolla on waiwg Mlls M siellä, H! jos wa-

» stauu^
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fiauudesti st)nnin mallan alla langenneet taidaisit katua,, ja lEsuren kautta kuolla
sonnille ja. eläät ChristuxeM,. niin heidänl langemisensa tulis jäll. ylösnousenusexi.

z) Lange wanyurstas> takaisin- armosiv, huwitusta ottamistlla pyhäin lange»
misistai Kosta syndinen huwittawalla ajatuMa wiipyy muistollansa pyhäin lan-
gemisisa, eikä tutkr heidän hurstaD vlösnousennssmisa,, niin synnin petos lan--
gettaa heidän, ehdolla syndiä- tekemän,, niinkuin: juopumiseon, Noachin tanga/
D Mof, M Le. -Huorruwrn ja murhaan DUwidin kausia 2 Sam. 12: 9. Pois-
lieldämisoen hänen HERrans ja Mestarina perarim tnntza, lohi 1.3: 33 Hei-dän ssi?uwa et he seuraa».

4-) Lange wanhurffas' taknisin armo.sia, fosta häm alkaa pitämään synöe>
jänsä heikoudena.. Pamnnuren aluusa pitä» spndinen synnin suurenlpana,. kuin
enä se olis: andcß annertcrva, i' Mos. 4: 13- jona wihollinen estää armon'
fianottamista synnin paljouden ja painon tähden;, maan
wihollinen synnin, köykäisemmäxi höphäntä,. ja kaikkea! hymyttä z
ja tulee mitätöin ja äkisti, ohitzen käywäincn synnin hi^
mon huwitus enämmäm p/ainawammaK ja. MlemmaM kuin koko loppumatoin!
ijankaikkisus, kosta hän phvm, pistaifen synnin seuramifen tähvew wuvwa pois"
Myymään tjäisen autuuden, niinkuin. Esan esikoifudens,. Ebn 12: IT, 17. Lan?
gemisesa pivetän kaikki synnit ihmillisenä ja'st-on wiO mertti lan»
Zemiseen. pois armossa,, joille: tulee, sk päätös:: Te olerw annosta poislanWner,,
Gal. 5:

8> Lange wanhurstas' pois armossa, kosta hän lakkaa wnrussamasia itziänENiitä wikoja mafian, jotka enämmin heitä kiusawat ja langettamat pikemmiw
kuin jokn mun syndi. Kosta, he siis tahtomat unhotta heidän tunVemisons
Hän veräten turmcldunetta tilaansa/ ja erinomattain joka heitä,
enämmin pettää,, ntim he ustowat M walkeuden kaunistuMa M MMn^-lehdelle
lä peitetyt spdämensä petolliset luulot, jotka pian taitamat härsyttä ajattelemaw
oleman kaikki ilman waarat; eli myös kaikki niin waralliset, ettei niitä enä tai-.
M parata-. Se edellinen ajatus mie lihalliseen suruWnuleenf se jälkimäinen
Mie orjallifuteen Lain. j.osa on epäjllus mallan päällä,, joka tadotw,. Mark..
L6: is. JM. k. 24: N

6> LanM wanhurffaL pois' armosta, MyVen wähsnemisin kautta. He we>
täwst itzensä aina essetten taa, eikä lrrhollisudetta pyydä, läpitzen ja ulos estei-
Aä, et myös heillä ole halun ja tnbtoa pyrkiä pyyMiv perään, jota paitzii
«i kenzän sacr nähdä Hrmawra., l2: 14. Rukous ja se tarpeMnen hell-
MiMH malwomtnm omat wähmnnäsä harj>oltuxesa,. kuin. ennen,, kosta, oi-
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kein Waarinottamiftlla tlltkeit kaiken menonsa, ija ne olit heidän sofa. aseensa m
warjelluZ wHlikappaleenln. Heidän hajotetut ajatUPensa owat hetdän jokapäi.
niäisct Iljaan kuluunsa ja huiviiuzensa,, :jotka wiimöin tuomat lewon ja wiipy»

mailmafa ja sen himoisa, kaikkinaiset asiat, tapauret za mailman menot,
rupewat istuman heihin ja saamaan asunbo.oikeuden stinä sydämesä, joka e.i e»
nää pääniins ja yrinäns ole uhrattu HERralle vmaisuderi ,ja.yrinäiseri asun»
nori, josta Jumalan kansaa kysymisellä puhuu:'Nuinga on tuld»
niin mustenmu? ja ialo wlda niin mnutrunnts :PFhäc Arvet «war yoka tatun
-pääsä HaMtrur, ler. Walit. w. 4: H<

Päätös.
>He palaisit takaperin ja pnMststi poislncnMlir, niinkuin Heidän

pois poikeiFc niinkuin joutzi, Ps. 78: 57. Mäin sano Dawid sekä (Ka,
sten) liiton rikkojista, että parannuxen armosta poislangenneifta. Niitä edellisiä
langenneita rastas saada heräjämään uuteen liittoon Jumalan kansia. Nii»
den parannuxLn arinosta langennein uudistus wielä työllämpi, erinomattain, ko-
sta heränneet sielut seisahtawat -paljaan Lain alla,l ja simä oppimat Panemaankoko Christillispden omanwanhurstauden harjoittamiseen, niin vn tpölläs heitäherättäät uston elämään lEfuxesa, waan on paljota köpkäisempi se tehdä julki
suruttoman kantza, jota lEsus myös pmmärtää, sanoden: Totisesti sanon mi»
nä reille: publitanir ja porror, kä)M)äc teidän edellänne Hvaldaku»»
daan, Matth. 21: 31.

AH3 kuinga wiheMffet langenneet owat Jumalan Nlmisä. Jumalan lapset
huokawat ja ikäwöitzewät uutta elämän herätystä. Teidän oma tuntonne on jäy-
nänsä pahaa soimua ja surettawaa murhetta, niinkauwan kuin te kuolleena py-
sytte. HERra lEsus! ylösnousemus ja elämän Herra! ylösauttakon teitä lange-
misestanns, ja antakon hänen työnsä mmosa tulla blämään, Amen.

23. Sunnundaina Kolminaisudm MwW.
lkämme Christusta kiusatko, niinkuin nlFös muutamat heistä kiusaisit j«

surmacrin kärmeildä. Kosta Apostoli oli hawainut niiden Christin opinpuoleen taipunein Korinttilaisten, suostumisella wastanottane» Christuxen uston,
niin hän myös sai hawaita ettei heidän suostitmuxens' vllut johdatettu täodelli-

» » ftlds
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seldä luottamiselda; waan että heidän tykönäns' hallitzi paljon oma-tahtoa (jol.
la aina on se turmelewainen omaisuus, ettei ihmineu aseta itziäns Jumalan
tahdon jälkeen, waan tahtoo että Jumalan pidäis tekemän ihmisen tahdon jäl.
keen) ja he niinmuodon olisit saaneet pitää jongun wanhan syndise» tawan
ipoispanemata, joka ynnä autuuden opin uffomistn kansa olis taitanut myötä
seurata, ja pidettä siinä totisesa Christin opin harjoittamisesa. Tämän Chri,
Kusta kiusowan tawan käffee nyt Apostoli poispanna, niinkuin rangaistusta
Päällensä tuottaman wian, sanoden: Älkämme Chnstusta kiusatko, niinkmt»
WSOS muutamat heistä kiusaisin ja surmarrin tärmeildä, l Kor. 10: 9.

Kumga paljon ihmiset kaikisa tiloisa> säädyisä ja ijäsä kiusiiwat heidän
Jumalaani' ja Wapahtajaans' joka aika, se on ulosfanomatoin asia. Me ha,
waitzemme, että ihmiset.tahtomat heidän onnensa ja osansa hengellisisä jamaA
lisisa jaettawan heille heidän spndisen ja turmellun tahtonsa sillä e«päustolla waiwatnlla ja mailmaan kiinitetpllä mielellä, niinkuin Istaelitaatkorwesa, chkä he näit Jumalan chw.eer ja wakewär rxör, Ebr. Z:3,

Niinkauwan kuin Jumalan armollinen tahto ihmisen pelastamisesta, el o>
Ie woimans' waikutusta osottanut ihmisen sydämesä, niin ei ihminen ymmärrä
eikä näe jotain häneltä lihallisen mielen jälken ikäwöittyä kappalta, asiaa ja e-
dustusta hänellens' Vahingollisen ja tmmelewaiscxi, niinkum Israelin lapsic
korwesa, 2 Mos. 16: 2: 3 Tämän turmellun tahdon tähden on Jumalan ter-
teellinen ja autuallinen tahdon tapahtuminen ja edeskäyminen, emmmälle osal-
le juuri tundematoin ja ynnnarcäumrtsmydesä, ler. 8: ?. ja Hänen Aadamilli-sen luondons jälkeen tahtoo Jumalan hywää, otollista ja täydellistä tahtoa wa,
sian, jota Jumalan tahtoa Apostoli käffee tarkkaasti koetella ja senrata, Rom.
12: 2. Niinmuodon on ihminen ainaisesa sodasa Jumalaa massaan mielensä,
ajatustensa ja pyyntönsä tarkoitufifa, ja senkautta härsyttä Jumalan wihanitziänsä wastan, jonga ylitzen Propheetaa walitta: N?oi sitä jota riicalee Luc»»
jansa kansa, sarviastia sawemwalajan kansa: sanoneko sawi sawenwalajalle: mitäs

er sinä, osow tzänäs sinun reosav, Esa, 45: 3^
Ss ihminen joka ei oikein ole armon muutosta tundenut tabbosans! ja mm-

ffannt Jumalan- hywän tahdon suloisutta sieluft.ns', niin taita hänen taipmni-
ftns' tulla nnn edestakaisin muuttunen, etlck Imnalun armon tahto ei tule hs-
Nelle lohdullisen' waan sanoo siitä nimkuin Israelin lapset manna»
sta:' fielymme suuttuu tähän huonoon uuokaan, 4 Mos. 2l: F. Siltoitt
GMWW kiusaa Chriftusta. Suruttomat owm peräten humalan tchtoa wastan.
3ck-pyM pyytämät ilman sydämen ustoa päälle ulkonaisen tpgön
MM MiW rakkauden etten; MK he ole ChristuM armW osallisudestHAs»
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saaneet woimaa olla Jumalan laille kuuliaiset, ja ei he woMan, M lihaNinmmieli on wiha lumalara wastan, Nom. 8: ?.

Tästä tulee se luonotoin luondokappalen ihmisen itzeensä asettaminen Luo-
jaans' wastaan. määrää ja eteen-kirjoitusta panemisella Jumalan eteen: Kuin.
ga Jumalan itzens käyttämän pitää meitä wastan; kuinga hänen pwäis joh.
dattaman meitä; mitä ruokaa ja juomaa ruumilltsesti, ja hengellisen plöspitä-
misen tapaa hänen pidäis antaman ja osottaman meille; ja niin kiusaa Juma-lan kärsiwättispttä, huwpttä, jumalallista woimaa ja totuutta. Mmstakammesiis, etten me pahalla oman-tahtoisuden mielellä härsptäis Jumalaa rangaise-
man nmtä, niinkuin hän rangcnsi Israelin lapset kärmctten surmamisella.

Evangelium, MattH. 22.: 15-23.
Tutkinio.

Syndistm kmsamifig Cl?risiustg.
I. Guruccomain kiusamista Christusta.
U. Räändywäisten klusannsta ChristustK»

Edellinen Osa<
Gurmromam kiusamista Christusta. Suruttomat onmt ne, kuin el sphä-

mestäns' wihaa kaikkia. synnejä, eikä etzi woimaa sydämestäns' rakasta Juma-
laa. Eikä pyhityxen tietä R0m.7:13. sitä wähemin taitamat he Hengen mielen
jälken hywaa ja pahaa oikein eroirra, Ebr. Z: 14. maan pyytämät Christusta
ja Beiialin yhteen jowina, 2 Kor. 6: lg. He kiusawat Christusta.

D Christmen pphän opin ylonkatzella ja sen woiman hyljämWä; pois-
kieltäwät kuuliaisuden Jumalalta, ja heidän MnetyMäns' sanomat Juma-
lalle: Mene pois meidän tytöämme, en me tahdo tiera sinttn tietas, ler, 2!;

i-l. Autuuden opista he pyytämät muutamia totuudeita vman-tahtons' ja mio-
jälkeen pittä patjalla järjen käsittämisellä , ja toiset totuudet he jättämät,

niinkuin esimerkki, mitä Chnstuz'en oppi puhuu fyndein saamisesta, sen
he tahtomat wahwana pittä; muttä opin synnin poiskieldämisestä, kuolettami-
ftsta, ja pyhydeftä itziäns' ahkeroitzemiscsta, he poisjätlawät. Eli omat lugun«
Pitämättömät molemista sekä syndem m»de/t saamisesta, M syndia wastan so-iMisestg^

A 5 3 . slllH
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SV3 tawalla he rikki reäiwät,ja turmelemat koko autuuden opin, joita

lwastan ILjus apetta: Hlkär luulko, että minä rulia Lakia ja prophecaica pää-
stämään: en minä tullUt paästänmän, waan täyttämään, Matth. 5: l?. Joka
Jumalan sanasa perustetun nutuuden iärjestpzen tahtoo särkeä, ja eroitta sen
Pyhät fieteet, hän ei aiuoasians' tiusaa Christusta, maan mpös fenkautta saatta
«iniensä poispyhitMi elälnän kirjasta, Ilm, 22: 19. Riistä kuin tahdoisit spm
dein antep saamisen, maan ei tahdois' kuolla pois synnistä, sanoo Apostoli,
Jos me, kosta tahöomma ChristMen tantta wanhlnlkaxi rulla, myös
Ge syndisixi, onyo Christus synnin palwelia?'pois se, Gal 2: 17. Pzi ka-
dotuin hengen wimmans on se, tMa autuuden «ppi näin tahdotan wäänells,
jolla kuitengin koko mailma on täytetty, ja ottamat monet epäuskoi-
set ja kääntymättömät wahwistawan perustunen muitten monen wanhan synnei.
sänsä harmari tulleen syndisen ettei helän ole toisin uskonet autu«<
desta. Kaunis eletään ja ollan polwi polwelta autuuden vpin alla
ja lunialan sanan malon teffellä, ilman waarinottamista sen sisällepidosta, jg
mielitän Christus pitä szmun astinlautana,, ja sen rakendajana, ja ei händi
mastanotta niinkuin pela,rajaa hälwn kansatlsa heidän synncistäns, Luk. 1: 68.
ei ainoastansa sondein anteli antamisella, maan myös synnin mallan tukista,
misella.

Etkös näin ole- kiusannut Christusta; sinä surutöin syndinen? Jumala on
mielä jättänyt sinua eangaisemata, eikä ole hänen wihansa malja, täynsnsä
wiHauria, muodattanut maan päälle; wielä lEsuren esirukous on sen woinut
estää. Sinun suruttomudesas kiusat sinä Chrlstusta, joka et anna hänen vai-
kuttamisensa sanasa, muutta sinun turmellutta sydämes lilaa, uuden ihmisen
rakendamisen Humalan asumasiari,, maan tahdot jumalattomitten mielen neu-
mosa, sanan opista repiä itzelles jotakin tietoa, jollas pimiän järkes jälkeen
määnteljsit, M seucäisit Raamatun oman himsittcs jälteen kadoruxeres, 2 Pet.
31,16. famankaltaisesa tarkoituresa, kuin Pharifeuret tänäpäimänä lähetit Ope-
tusl«aPsenstl ja Herohianit lEsuren tpgö, että häntä sanotsa solmimaan. Eikö
tämä tapahtunut siinä pahasa tarfoituresa, että saada jotain wahwistusta hei-
dän syndifille tarkoiturellensa« Sama pyyntö löytyy mielä tänäpäiwänä surut-
tomilla; he käymät wäkirynnäköin päälle, että Jumalan pitää oleman heille ar,
mollmen, ehkä he ei pienintäkän aseta itzensä sen saman armon tahdon jälkeen,
jota he sanowat tahtomansa. He soisit jollain tawalla saamansa liewityren li-
halliselle mislellens ia muuttumattomalle sydämellens, eikä tahdo kuulla ja tietä
siitä pyhittämästä opista mitään, joka wapa ajaturen aika on erinomattain sea-samme'suuresa mitasa, ja se sitä enämmin, jota läbemin loppu lähestyy, josta
Apostoli sanoo: 2Kta tulee, jona ei he woi terwellistä oppia kärsiä; waan 0-

Meen itzeUensä opettajat, että heidän korwansa syh>"
> v?är.
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wär. 2ka käälMwär heidän korwansir pois' rsenudesta, ja turhim Mtruihiw
poiMwar, 2 Tim. 4: 3,. 4. O! sitä onnetomda Christuzen kiusamista,. jolta he
knrruttarvat
mundun, Rom. 2: ss. '

2) Kiufamat suruttomat Ehristnsia, Cbrlstuxen henMWen jäsenten war-
Mlla. Kosta Jumalan suuri woima herättä sanansa woinmlla muutamat totuu-
Vesa sielunsa autuutta etzinMn, niin lnailman suruttomat päättämät senkaltai-
sten autuuden perään pyrkiäin enämmän pahaa tehnen, kuin mu>jt ihmiset, et-
tä he niin lMttaasti etziwät Jumalaa, sa sanomat: EiköM nyt enäät muut tu-
le autuaxi,- kuin ne, Dtkn niin paljon Jumalan sana lukemat ja tutkimat?
Nämät el ensinffän näe sielunsa waara, ja että. aina tarwitan ja nilee rukoilla,
jw et koftan Luk. 18: 1. Suruttomat uloshuutawat Wristuren jäsen-
ten lMMuwn lumalM kiusamisefi, eikä tunne' itzensä tarwitzewan hengen
harttauktN, etkä muista lEsu.ren uhkansia penstäin suustansa orendanustita,
Ilm. k! 3: M Waan tahdoisit ulosjuuritta sen elämän Christillisyden pois
maan MälVä, ja epäileivärr tehdä koko Chnftuxen uston ja sen uloswuotawat
hengen hedelmät. Tätä edeskäymän, he perkelen awMn. ja oman tilansa jäl-
keen, ylHsajattelewat. kaikklmnsen wainon M walhen nmwn tähden,
Matth. 5: li..

Ve on suruttomain kiusalmsessa Chrissusrn jäseniä merkillisin,, että kaM
erlnkaldaista. ihmistä sopimat yhteen täA wainon asiasa,, ehkä. ei misän muusa,,
niinkuin esiimrkiri: Ahne foinm ja laitta tuhlajan ajatrelemattomuVesta, tuhlw
M cchnen koivutta, waiwa ja orjallisntta; mutta Ehrisiuren jäsenten pilkkamise-
sii he yhteen sopimat ja yhtä työtä tekemät. Haurellinen ja kunniÄllinen söpiö
yhteen piikasa,, koffa portollinen lajMa jw häwäisee EhristuMN jäseniä, niin,
kunnilUlinrn kuultelee, suosiolla, ehkä he muutoin omat wafioln toinen toistan-sa. Kiukkuinen, ja hrljainen ei misään munsa suostu-' ja hymäxy toinen loistan>
ft', kum Ehrisiuren jäsenten pilkasa ja wajymisesä. He luuleamt Inmalalle te-
kemänsä pulwelluren,;; se paatunut el totjele ftitä> j°os hän wainoMnsa- pulwelee
lunialaß eli. petkeleltä, hänm syUämensä kiukun. täytyy täyttä kaVotuzen työ»
tä,, ja sanuwM: N3äjyNmni« wnnhurstasta', hapiälla ja pilkalla me kidutamme!

WUsi k 2: 'MW Phmiseuxet ja HervManit myös yhteen foweiS
lEsuz'en> wainmnisefa, waan ei misän muusa asiasa. josa pahasa asiaasi myös
Dlacus Hwddes tulit, ystäwixb kcMläns-, Luk. 22: IN

3)- Kiillawut suruttomat Christusta: heidäw au'tulidtn/a toiwosir,, koM sw
Mtomat j ?lu- omm tunnon' waaditan rukoileman- Jumalaa,,
«M kplmKxlä ja su:)ollisellcr sydämllä> min! he luulemat itzelleM slewan' osani

funch
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siinä lEsuxesa ansattusa armosa, ilman yhtäkän perustllsta ja tuntomerkkiä pa-
rannuMa ja-elämästä ustosta, ermomattain kosta he kuulemat, että li3s"s
Cyristus on rullnt mailmaan spndisiä wapahtcunaan, 1 Tim. 1: 13. Somitta-
wat katumattonmdesa omalla taidollansa lEsuren ansion peitteep ja kätkemisezi
heidän syndemlä pahutta, luulem niin autuaxi tulemansa. Nämät rukoilemat
usein paljon lulMlata, siinä tarkoituresa, että Jumala olis heille armollinen
heidän rukoustensa paljouden tähden; maan tahdoisit wiedä Jumalan kantzansa
syndihin, kiusakn niin Christusta. Tänlaisia ihmisiä on enin osa mailmasa,
jeille Jumala sanoo: Ruin re parhallansa käsiänne nostatte, niin minä tuire!»»
gin käännän silmäni teistä pois; ja wairta te paljo vnkoilisicce, en minä tuiren,
Zan tuule teitä; teidän kätenne owat weren wikoja räynänsä, Es. l: 15.

4) Kiusawat suruttomat Christusta kylmäkistoisella sanan ja HERran eh-
lollisen nautitzemisella. Jos suruttomat niingin suurella halun tarkkaudessa
kuultelisit Jumalan sanaa, kuw he kuultelisit sen osan perään, kuinga paljon
xahaa heille määrätäisin josain kuulutuz-esa, niin olis wcihä toiwo, että Juma-
lan sana alais kantamaan hedelmä heidän tykönänsä. Mutta näemme että ma-
ilman tawara ja kulda on suuremmasa arwiosa, kuin koko taiwan autuus; sen-
tähden kuullan ja tutkitan Jumalan pyhä sana niin suurella ylönkatzella. A«
postoli Jakob sanoo: Jos joku on sanan tuulia, ja ei rekiä, hän on sen miehen
kaltainen, joka ruumiUisen kastoonsa speilisä kurkistelee. Ia sicce tuin hän ihen.
sä turkistellnt on, niin hän menee pois, ja unhotta kohta millinen hän oli, lak.
i: 23, 24. Tamalla latvalla heidän HERran ehtollisen käymisensä; he täyttä-
wät kyllä Wapahtajan kästpn sen nautitzemisesa, mutta ei anna itziänsä walim,
siaa oikioiri ja mahdollisin wierairi, sydändä musertawasa katumuxesa ja miel-
tä muttawaisesa ustosa, joille lEsus sanoo: Tämä kansa lähestyy minua
suullansa ja kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämenja on kauka-
na minusta, Matth. 13: 8. ja niin pilkaten kiusawat Christusta patjalla ulko-
naisella nautinnolla tawan tähden.

Jälkimäinen Osa.
Väämvwäisten kmsamista Christusta. Christusta kiuftminen on se asia, jo<

ka tarwitzis lawian seiitpren, estämiseni niin monen armosta tietämättömpden;
kuin myös, kosta he armon tuntenet owat, poislangeminen siitä kalliista pää-
autuuden asiasta estetyri tulis; Mä ei ole rastampaa autuuden käsittämisesi!,
kuin ettei yhdcldä puolelta löytää armoa estetten tähden, ja toisialda, että jäll'
kadotta armon, kosta se on kerran löyttv. Me molemmat asian-haarat owat
pää >alut Christuren kiusamiseey. Unney tzrmon löptämW kiusawat kääntö
Väiset Ehristustq:
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1) Wanbain tapain pitämisellä, sitle kuin syndisen omatunto sn ruwennut

herämään synnin unesta. Paljon tpötä on sille suurella Jumalalla spndisen he-
rättämiscsä, waan paljo'enämpi tarwitan työtä wanbain tapain hpljämiscen;
sillä synnin tapa on kiintiä, ettei st anna itziänsä wähällä murta, että ftn to-
tuttu muisto, maku ja woima on spwältä julncllimt kaikkiin omaisuxim, Icr.
17: 1. Ivs siis syndinen scisahta yxinäns mihin liikutuxin,. kuin on herätyre-
schniin taitaa yhtä hywin synnin rakkauden herraus hallita, jos hän pitää pat-
jan liikutuin katumnxena, ehkä hän ei wielä,ole tundenut syndiä kiwistelewäi-
lä satumuz-ell,a. Koska Ns herätyxen liikutuMt asetetan ja luullan olewan ka.
tumus, uffo, uusi elämä ja koko autuus, niin synnin walta ja tapa jää ka>oo-
mata ja rKkomata asuman ja hallitusta pitämän ihmisesä. °) Lihalliset tarkoi-
tuMt jääwät spdämehcn, niinkuin Simon noidasa, Teko k. 8: 18. Lihal-
linen mieli sg^,ajatella, puhella ja päättä enteen syndisten tapain jälkeen, jo,
ka on wiha lumalara wastan, Rom. 8: 7. Ihminen pitää siinä wielä suosion
witzein salaisim syndeihin; ja maikka hän wielä Lain jälkeen pelkäis ajatustens
pahutta, j., ei ole, Evangeliumista heränyt uskoon, Christusta janomaan koko
pelastuksensa, ja hänesä woittoa synnin mallasta; niin taitaa ihminen esimerki.
xi: pitä yhden pahan luulon sydämesänsä kaikista; pitä eripuraisen ja äkisti wi-
haan syttymän taipumuxen; unohta tarkkauden seuroisa ja antaa itzensä tur.
hilta leikeiltä woittaa,ja sen kautta saattaa Pyhän Hengen murhellisez-i; ei an-
na takaisin määrin-saatua kalua; ei tahdo omaisudesiansa kuluttaa niin paljon,
kuin tulis Jumalalle kunniani, ja tarwitzewalle Lähimmäiselle palwelluzez-i; ra-
kastaa ja asetta enämmän nojamisen lähinlmäiseen kuin Jumalaan; antaa itzen-
sä fangita ihmisten pelwolta, eli pyytää enämmin kelwata ihmisille kuin luma,
lalle, ja antaa myöden Jumalan asiasa, jonga kautta Jumalan kunnia tulee
kärsimään; sen alla taitaa lewätä oma hyödytys ja kunnia, niin myös ihmisten
pelko estenä, josta lEsus sanoo: Ruinga taidatte ustoa, jorka otarre kunniaa
toinen toiseltanne, ja sitä kunmara kuin lumalalda tulee, ec te eyi, loh. 5: 44.
Ia joka cl ora ristinsä, ja ssura ,ninua, ei se ole minulle soweljas, Matth. 10: 38.

Siis kiusawat herännet Chrisiusia, ennen herätystä osein ja hallinein wan-
hain tapain pitämisellä. Se kuin ennen hänen jongunkallaista herätystänS oli-
plpiä ja kiukruinen, seuraa sitä wielä herätpxen jälkeen. Se kuin olt taipunut
ylönpaldisuteen juopumisesa, anta sen usein itzensä ylitzenwoitta. Se kuin en.
nen oli panetuxen ja walhcwpesä Lähimmäistä häwäisemifesä, seuraa sitä wielä
willitpsä herätyin tawasa. Sammuttawat niin pyhän Hengen, i Thesi. 5:13.
kuin beisa piskuiset piirtot herättämästä armosta oli jotain autuuden ajatusta
antanut. Tahdoisit yhtä hywin päällensä somitta Jumalan lasten ja kääntynein
yimen, ja Christien hywät ja niin kiusawat Christusta, ler. 7: 4. 18:18.
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2) Kiusawat käändywäiset Christusta, ennen kuin he armon löytämät, a<

Mtlomalla murhetta muitten kääntymisestä. Näistä omat oma ja muiden hvwin«jattelewaisten käändymys tullut eftetpxi, ja kamalat totista Christillisyttä hä-wittäwäiset lahkokunnat tulleet, ellei ajattomasta kiiwaudesta, niin ne kummin,
gin (ennen kuin ne omat oikein alkaneet) M' lakkawat, ja loppuun lahoiwaj,
niillkuin ei niitä olisi ollutkan, jona totiset kääntyneet kuitengin pysywät. Pf,
46: 5. Sen ajattoman kiiwauden perustus on Pharisealainen kunnian
eirä he chmisildä nähdäisin, Matth. 6: g. ehkä sille annetan nimi muiden au.
tuutta murehtumisexi. Muutamat kirkon opettaisia kutzumat sin kääntämisen
taudixi. Se tähän paulaan joutuu, joka pitää surua toisten tilasta, ja unhotta
itzensä. He antamat itzensä sen päälle Jumalan lasten seuraan, että oppiman
klelelläns puhuman sitä, jota ne kääntyneet sydämen koettelemisesta tundcwat
ja ilmoittamat; käymät niinmuodoin laina-waatteilla ison ajaan, ennen kuin
he tutuzi tulemat, ler, 2: 33. Enämmin itze-hurskauden kiimat seurasa, näyt,
täwät jumalisuden muotoa muille, kuin he y.rinäisydesä sitä harjoittamat; joka
menetys ei taida muu olla kuin se, josta Salomo sanoo: Älä ote ylön wanhur-
ftas, elikkä yiön wiisas, nimittäin luWlofas ja angarudella muita waftan; w
tcs itziäs tmmelifi, Saarn. k. 7: 17.

Nämät wimmawmstl lyhdyt juoxewat lum-alan eteen ja hajottaiMt monls
Piskuista armon työn alkua itzensä- ja muitten tykönä heidän sokian kiimaudensa
Vhesa; ottamat eleensä juosta hkwnesta huonsseen, ja ylöskchoitta pyytämät sitä,

he i ekkän tiedä pernstustn. He langewat puhelemisen, tautiin, ilman
oikiata alkua ja loppua; rakentamat, ja ei mitään tule walmixi; sillä heillä on
kurvaus Jumalan ei raivon Mkeen, Rom. 10:2. Sen kautta ta-
pahtuu, että he niinkuin waatimat kaiten.ylöspidän,tö,neften ulkonaisin lehdet-
hm ja knkoistnMn, ja koffa fitte pidäis kantaman oitioita parannuin hedel-
miä, niin be omat tyhjät, iluwn ydintä ja woimaa z kaikella woimattnnaM
tuMo.ustVllansa kiusawat Chlistufla.

3) KWsawat kääntylväistt jotka armon lVytännfsn jälkeen, llm-
lewat itzensä peräten wapaari 3ain kuuliaisudcsta. Se on tyhmä päätös jO
kiusaus maftauutisten suruttolnuteen. Se jokapäiwäinsn parannus kaikella
lihalle awara ja rastas welmoNisus; maan usson ja Pyhän Hengen saaneille on
ft wälttämätömi sillä kusa Pyhä HenM asuu ja uffo on elä-
wä, siinä sama Pyhä Hengr n,yös rakenta ja ylöspitää oma työtäs, kuin on
pphyps,, ja se ei tapahdu muutoin, kuin alinomaisen ja uudistnrenkautta, ja se futzutan jokapäiloäiseLl parannun,ri. Siihen tarwitzte sielu Evan-
zsliumtsta woimaa seurata ja tcM Lain ojennuren jälkeen, jvsa Laisa uston
K'MMN ja VäättsM whto on eteen. kirjoitettu; ftntähdeu Salomo sanoo: Joka
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torwaus käända pois Lain kuulosta, hänen rukouxensakin on kauhistus, San.

28:2 Siinä tarkoituresa sano se sokiana ollut poikainen: Me tiedämme,
ettei Jumala kuule syndisicä, nimittäin senkaltaisia syndisiä, kuin Lain ehdollaplitzentäywät, waan joka on luinalan palwelja, ja tekee hänen tahtonsa, ficä
hän kuulee, loh. 9: Zl.

Joka siis taukoo Laille kuuliaisutta osottamassa, bän lakkaa myös Evangeliu.
Ma nautitzemasta, ja niimnuodon eroitta itzens' uston soweliaisudcsia että oi-
kein waarin ottamaan omista wioistansa koettelemisesta itziäns', ja niin wäsy«
wät mpös siitä ainaisesta puhdisturen nautitzcmisesta lEsufesa; sillä ei yrikän
E"angeliumillisesti etzi puhdistusta ja ainasta anderi saamista, joka ei laillisesti
aina v!e syndinen ja rikollinen. Joka siis tahtoo unhotta itzens tuntemisen ja
Jumalan pyhän tahdon seuramisen Lain peilifä, hän kadotta witzin uston Chri.
siufen päälle ja hengellisen elämän; eikä ole ihme että hitaus wäsyttää ja tus
wastuutisen suruttomuden, siinä tarkoituresa sano Apostoli armoitettuin welwol.
lisuden oleman, että niiden saaduin armon woimilla pitämän ja seuraman ta«
pain ojentamisen Lakia, kosta hän kysy: Teemmekö me Lain cpyiäxi uston taur»
ta? pois se: rvaan me wahwistamme Lain, Rom. 3: 31. Joka siis kiältää kuu<
liaisuden lailta ja yhtä hpwin pyytää rewäistä itzellensä armon
hän kiusa Christusta. .

'

4) Kiusawat Chrlstusta kaikki rastas mieliset. Elämän wanhurffauden u-
ffon eteen asettajat ja suuremmasa arwiosa pitäjät, joutumatrastas mielisyteen,
ja pelko on heillä suurempi kuin turwa. Se on se tila johon syndiset kackkei»
köykäisemmin langewat sillä se sopii likimäisesti sen pelkuri luonon kansa, kuin
seurais syndiZ synnin langemisesa, i Mos. z:7, 8. Pelko on myös ensimäinen
Lain pyhyden ilmandumisesa ihmifesä, jonga alla monta herännyttä svndistH
jää ennen armon saamista, joka pelko sitt' on ja kutzutan orjuden pelwoxi,
Rom. 8: 15. 2 Tim. 1: 7- Se pelko tulee waldiari ihmisen vlitzen- ettei hän
usto silloin kuin hänen tulisi uffoa. Uffottomus tulee taas siitä, ettei spndi-
nen ikäwöitze suloista äänen »vaikutusta, kosta hänellä on ilman,
tunut oikia hätä sieluns' pelastamisesta Se..tähden tuottaa ja täyttää pelks
ihmisen rastas mielispdellä; joka ylöskaswatta oman hursteluden, ja pyynön itze
itziäns' auttamaan, ja harjoitta hywää waatimisella; ja menee salaa lEsurensekä ansion että woiman ohitze ja tätä syndiä näemme kaikkein kowenunin
nuhdellen Opetuslapsisa IWvelda, Luk. 24: 25. Matth. 6: zo. Matth. 8:
26. Luku. 14: 51- 16: 8- Jos parannuren alusa on työlläs saada peljästy-
neitä sieluja kuuleman Evangeliumin lupauria, niin on myös niiden kansa
kuin wanhurstazi tekemisen jälkeen jonqun wian tähden wastuudesti Lain alla
joutumat, tvöllas saada ustomaan sillä heillä on se luulo M uffo pelti heidän
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lanaemaan, ja tahtomat nyt rastalla murhetta paremin kompastuma wälttää, ja
kiusamat Christusta, lahjoja ja ei itze lEsusta, jonga myötä wast' seurms, kaik-
ki hpwyys, rauha, elämä ja autuus.

Päätös.
M sinun pidä kmiaman Herra sinun lumalatas, sanoi lEsus Saatanalle,

Matth. 4: ?. Saatan kiusaa joko ylön korkialle ylpeyteen, eli ylön matalalle
cMllMen että niiden kautta synnille tila antamaan. Niiden kahden öMicn e.
destä on lEsus maranut kiusauz-ifans. Ihmiset kiulamat Ilimalaa epäilyren
,vniwalla ja korotmen ysöllisydeLä. Siitä edellisestä sanoo, lEsus: ei'n«
fio, ft on jo duomiccu, loh. 3: 18. Jälkimäisestä sanoo Salomon: lorai„en

on Herralle tanhistus; ja ei pääse ranFaisemam, San. 16: 5.

Te hengelliset heikomielsset, älkät hädän kowuud>sa luulko lEsusta kowan:
tNina kaiken armahdan, sanoo Herra, ler. 31: 20. Ilmoittakat hänelle kaikki

hän tekee autuan lopun, Acken.

24. Smmmdaina Kolminaisudm PiiwWz.
meidän Herran ia lEsuren Christuxen armoft fa

rundemisisa. Apostoli waroitta sanan kuulioitmis että kawahtaman itziäns
jumalattomain pahoista erytyristä, joista hs jo sanan woiman wastanottamisesa
eroitettin, ja käändpmisesä pahoista töistä pelastettin; ja että nyt heifä uudistet-
tu Jumalan tahdon tunvo ja harjoitus piti oleman heidän welwollisudens'jon-
Za heidän woittaman piti nston kautta kaswamisesa Wapahtajan arinosa ja
tundcmiftsa, fanoden: Rasivakac meidän Herra»; ja N?apahkajan IMsnxen Chw
stnLeu armosa ja tunremisesa, 2 Pet. 3: 18>

Kaikki luonnon Valtakunnan kaswaaneet owsst luodut ja kasiMawaisip,, jlihenasti että ne täyden tulowat. Jumalan lasten uffo'
jäsen kansa yhdistetty Wapahtajan tunteminen, tarwitzce myös aina kaswaa ja
snäntyä) muutoin se wähenee ja wiimein loPpuu; sillä ei. uffo ja Cbristillisyys
taida olla seisowainen, ellei hän ole alinomaa ty.qönotlmnisesa, Apo,
Dli. Pietari oli- sentähden waadittu hänen heikoja sanankunlioitans' waroitu-
Ma ksssemään vitömään waaria kaikesta heidän Christillisydens' kaswamisestalEsuzm uffoft. Apostoli taisi jo kottellusia: harjoitUFefia lietät, tnilM mielel.

länb'
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läns' hänen sanan, kuulians', niinnu)ös muut «ffowaiset ympäri kow mcklma»

, owat taipuneet takaisin käymään Christillisydesä ja »vähentymään «ffosa, eIM
he kyllä suurella työlläisydellä walmistetan oikioiri Christityhi ja faatetan elä-
wyi uffowaisixi. O! suurta ja surkiaa wiheljäisyttä, jolla se heiko ihminen ott
waiwattu ja ympäripiiritetty. Ensin öxymisesäns antawat harwat itzens ojen-
taa ja taluttaat oikialle tielle uffoon, ja harwat niistäkän owat pyspwäiset;
siis sanoo lEsus: harwar owac walitur, Matth. 22: 14. S:,Hllisesti tykö-
näns kantaa ustowainen sywän turmelluren, joka aina pyytää häwittäät
hywää ihmisestä; ulkonaisesti on hän piiritetty jumalattomitten
erytyrillä, jotka pyytämät kiädoa suostuman pahutsen, ja niin kadottamaan
uffon ja bywän oman-tunnon. Tätä örytystä »välttämään nenwoo Apostoli e-
dclläkäywäisisä sanoisa esipuheemme Sen parbamman neuwon mingä kauttase öretys wältetään, tietä antaa hän itzs esipuhen sänoisa, sanoden: Aasivakar
meidän Herran ja wapahrajan lOsuxen Christuxen arlnosa ja Mlwelnisisa..,

Se oikia, mnoa ja pysvwäineu hywä, josa Apostoli käskee kaswamaan, o»
Herran ja Wapahtajan lEsuren armo ja tunteminen. ZEslyen ar-
mo ja sen kansa yhdistetty tundeminen kaikista nttstä hymistä töistä kuin lEsus
on tehnyt, tarwitzee sen täydellisen uudesti syntymisen ja Pähältä Hengeltä joh-
dattamisen autuuden järjestyresä lEsuz-en osallisuteen; jotka ei enää ole kuol-
leer ylitzckaMlsisä ja ja kaukana eeoirerruna niinkuin
uen, waan lähes pääsner Christnxen weren lautta, nyt häucn kansans' eläwäxi
tehdyr, ja hänen kansans' ylosheräner, ja saacecm raiwallism menoon Christuxe«
li3suxeft, Eph. 2: l, 6, li, 12, 13. Niitä pyytää Apostoli kehoittaat kaswa-
man armosa ja tuntemisesa. Täinä waroitus ei siis tarkoita niitä suruttomia
tzmtisiä, nnnkanwan win he makawat heidän hengcllifesä kuolsmasans; waan
niitä joisa Christus aju uston kanrra, ja owat zuurrunet ia perilsterm eakkaudew
kanera, Eph 3: lB. jot?a owat vdvesä autuallisesa yhdistMsä Ehristurew
kansa. Niiden uffon luonto ja Ebr-stillinen welwollisllus on kaswaat armos»
ja lEsuren Ehristuren' tuntemisesa, muutoin hs menewät takaisin, ja taitaa u-,
ston elämä sammua ja kuolla heisä>

Se on siis sen oikian Christityn Mlwolllsutts hänen että e-
näntyä sekä Jumalan suurten omaisutten kunnioiltamisesa, ja lEsWen armosat
ja.tuntemistsa, että nvyös siitä lEluren armon ja tuntemisen woimasta, kaswa-
man sisällisen ihmisen koettelemisesa ja hengelliset woimasa. TäM
Osiclsta sawnma me lawiammm tutkia EvZngtliumin tutkinosa.

Evangelium, Match., 9: 13-27.
2 dZ TIA
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Tutkindo.

UstHwaisten kasivamista Msuren armosi» fa tundemiseft.
I. tNingärahdeli ustowaistell tulee taswata lEsnxen armosa ja tun<

delmsesa?
11. Ruinaa ustvwaiser kasivawat lEsnxen armosa ja tundennseft?

Edellinen Osa.
Mingätähden ustowäisten tnlee kaswaa armosa ia IKsuren tunnosa? Kaik«

ki kasmaimet ja hedelmät luonon waldakunnasa, niinkuin ruoho, puut ja mo.
nellaiset maan bedelmät, omat Luojalta asetetut kaswamaan, siihenasti että ke
täyden kaswaneexi tulemat, josta Job sanoo: wilja kaswaa maasta; lonna allase mumeran niimuin tulelda Job. 28: 5. Ia kosta maan hedelmät lakkawat
heidän kaswannostans', niin he menewät takaisin, kuiwuwat ja mätänewät. Ih««nsen lapset myös kaswawat ijäsä ja moimasa, niinmyös ruumis enänemistsä,
1 Mos. 2O. 3ulewaisesta kansasta taittan sanoa: että he lisäywät ja e»
nänewät. Job sanoo ihmisestä: Raswaa mintuin kukkainen, ja lanczee,
Job. 14. 3-

Christillisyden ja tnnnon pitää myös kaswaman, jos sen pitää tu«
leenduman ijäiseen autuuteen. Täsä nyt täytyy tehdä se merkittäwä eroitus,
ettei kaswamista waadita suruttomudesa ja kuollcesa luulo-ustosa, jota
gin moni rakentaa ja itziäns' luulon kautta paaduttaa, ja senkautta menee e<
demmällä pois Christure» armon ja tunnon osallisudesta; ja kaswaa pahuude-sa; joista Prophetaa sanoo: lumalarcomar menestyvät: he kiusawat lumalaca,
ja se heille menestyy, Mal. 3: 15. Toiset luulemat Christillisyden kaswamisen
oleman puostafwiuisen tiedon enändymiststz. Jumalasta ja autuudesta, ja silti
tulemat rohkiaxi synnisä, Esa. 26: w.

Sen pitää siis oleman totisen uffowaisen, joka taitaa kaswaa lEsuM ar<mosa ja tuntemisesa; nimittäin: joka jo on rumennut tuntemaan, että hän tar»
witzee armoa; joka myös on sydämefiäns' etzinyt ja lohdullisesti löytänyt ar»
mon, ja on niinmuodon eläwä jäsen lEsuxesa ja hänen hengellisesa ruumisans,
Rom. 12: 45. Eph. 4: 23. Että sen ulkomaisen pitää kaswaman armosa, sen
näyttää itze asian luonto; sillä koffa ihminen on niin sywället synniltä turmel-
tu, että armo ja autuuden wnto synnin kautta wähentyy ja wiimein loppuu,
ellei se ole kaswamasa; sillä Christillisyys kutzutaan Raamatusa, 1 Kor. 9: 24.
jyorennftxi, hengesä, Gal. 5: 23. Ia lunzalan sanasta kaswa»

mi/ex,,
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misixi, niinkliin äsken syndyner lapsnkaistr, l Pet. 2: 2. Niinmllotzott tMMtzee
kaswaat, johon tulemat erinomaiset syyt, jotka tuottamat ustolls ja hmgellisellK
elämälle sairaudelta.

i) Hengellisen ylpeyden tähden. Ei tarwita kauwan alkaa KrNoilettltin sie-
luin, nautita sitä lohdutusta ja woimaa, kuin he hengen köyhydcn ohesa, siinä
»ikiasa itzens' nöpkyttämifesä löMwät, ennen kuin se turmelluin fpVän ihmise-
fä, kehsittaa syndistä kahomaan omaifuttensa päälle, ja hyfyttää hänen peilaa
lemaan lviisauttans' ja suurta ymmärrystans', luottaman röykkeydellä urhollt-
suden nimellä woimiins', antamaan itzens' rohkiastt mailman mielisyteen ja seu-
raan, niinkuin perän, loh. 13: ig, 25, 27. Ia moni senkautta tulee lange-
maan. Jota suuremmat armon muutoM ja mahmistus uffowaiselle tapahtuu,
sitä enämin tulis hänen tuta oma mitätöin mutta Jumala armahta-
koon meidän päällemme! jota enämin meidän pidäis lätkemänz sitä snemin Her-
tan hymyttä ttlhlamme, itze päällemme luottamisen kautta kerffaursn ylpeydel-
lä, ja tulemina pian härsytetyri siltä ensimäiseltä synniltä ylMydeltä sanomaan:
Minä olcn rikas, minä olen rikastunm. ja en sillen »mcään karwtKe, I!m. 3«
Ia täMn tähden tulisi syndinen jällens' armon ylZnkatzojaz'i.

Sentähdeu wlee armoitetun sielun sasivaat, ei mnoastans''niiven sMtzuiy
lawarain kätkemisen tähden, ettei hän kostan taida ennen saaduilla edestuMHkätkeä, koffa nz ynnä synnin turmclluxen kansa poiskuluwat; ja uuttein syn-
nein kuolettamiseen, ja uuden armon löytämiseen uusi annon, Mito ja woinm
tarwitan; sillä fe läry on jokapäiwä uusi: Uudismkac reinwne MVän n?ielsnn^

Tulee ulkomaisten kaswHHt, pelkurillisyden fa srjallifsn mielen lähden-
Se totinen miha kaikkia fyndejä wastan on niistä wilpittomän parannursn tl?n-
Vomerkeifiä; ja suominen synnin peräten poisjäämisestä, on lundvmerkkt Chrif-
turen pyhään rakkauteen sielusa. Kosta stis synnin wiat taMhtuwat, nim ei
tahdo syndinen edes armon istuimen tygö. anteeJi rukoilemaan, ja parantami-
sta kerjamään Navidin kanla, fanoden: Mhedpxer kuka ymmärrät? -Herra MD-
n<r meille andeexi „«idä,l salaiset eikoxemlne. Psal. l9: Waan tahtoo siitä
itzesäns hpwäfä aikomisesa, tttei hän enää sois wioja tykönäns' oleman, p«ra«
ta wikans' itze omalla työlläns' ja parannuxellans'; tekee monta lupauiTa Her-
jalle; ja kosta ei ne kuitcngan menesty, wetää itzens' tMistn, ja pyytää paets
Herran edestä, mintuin Aadmm paradistsä, l Wos. F:3, teki.

Sentäliden tarwitz.ee uffowainZn kaswaat armosa js Wapahtajan Mntemb
stsa; että hän Wahdms' pcrustttuM tulla ymMttämät> ppM jO HO.»M
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wää aikomusta lEsuxen lähettämisesä mailmaan, ei että kuhumaan wanhmstai,
ta, ivaan syndisiä parannuxceu, Mark. 2: 17. Niinkuin ettei hän ole rnllut
duomitzemaan mailmaa, ivaan wapahtamaan, loh, 12: 47- Ia niinmuodon
tarwitzee kaswaat siinä tunnosa, että sitä enemzn etzimään lEsusta Päämiehen
kansa Evangeliumisa. Jota suuremman hän tuntee hädän ja sielun taudin syn.
neistäns, sitä enemin rippuman sen sairaan waimon kansa Evange-
liumisa, ja lEsuxen janosa sanoman Davidin kansa: puhdista minua ifopil.
la, errä minä puhdistuisin: pese minua, että minä lumi waMoxi tulisin,
Psal 51: 9. -

3) Tulee ulkomaisen etziä kaswamista armosa, waaditun'mcnon tähden kuin
kiusaa"uffowaisia. Ristit ja mailman haukuturet,, pyytämät sekä wäspttäät et«
tä ylitzenpuhutella, katzomaan mailman menoa ja elämätä

kuin Taiwan orjantappurainen tie on lihalle, erittäin uffon koetu.
sien ja ahdistusten päällekatzanoosa, erinomattain uffon heikosa alunsa eli sen
wahingon saamisesa. Ihminen heikoudesans' on wamus lukemaan Christillisy-
den raffaxi ikeexi ja aiwan paljon painamani kuormani, waeltain sen alla su<
rullisudella, eikä uffallais' mielestäns' hänesäns antaa hcrättäätEVangcliumilli-
sia hengee, ja johdatettua Clftistuzen rakkaudelta, jotka säätäisit Christuxen p

«teen soweliaxi ja hänen kuormaus' kewiäxi, Matth. 11: 30.

Sentäbden tarwitzee ustowainen kaswaat lEsuz'en armosa ja tundemiscsä,
että hän löydäis' rististä ja ristin jälkeen, sen ristin myötä salatun lohduturen,
kuin sen oMan kantamisen myötä seuraa, kuin on uudistunen elämän kruunu.
lak. 1: 12. ja että lEsuxen hpwyyden tunto tulis woimallisesti
mailman haukuttelewata Christuxen rakkauden cundis joka kaiken
tundemistn Eph. Z: 19.

A Tulee uffowmsten kaswaat armosa, sen suuren ja »vahingollisen penseys
den tähden, kuin aina rasitta ustowaisia. Armon halwaxi näkemisen kiusaus,
on ensimäinen uneliaisudcn tarjontelemus, lakaisin käymiseen, armon wapaude<
sia Lain orjuteen; sillä niin pian kuin uffowaiscn silmä.määrä taipuu pois Chri-
siuresta, ja wähängin alka puolittain armon apua ottamaan hänestä, niin mail-
ma ja synnin muistamiset tungewat siaan sydämesä ajatuxia wiiwyttämään/ ja
hengen halua sammuttamaan, jonga Apostoli kutzuu svnnin meihin tarcumistxi,
joka meidän hicaaxi retee, Esr. 12: 1. Sillä niinpian kuin uffon kiinirippu.
waisuus rupea hellittelemiseftä wapisemaau ja omistamisessa seisahtamaan, joka
muutoin on M uffon alinomainen työ, niin pelko kuin aina seuraa hellittä-
mien myötä, ajaa syndisen turwamaan itze päällens',tunteWistens',ymmärpxens' M
liikmuxens' autvude.n perustmefi gftttamDN, kosta yi kuitengan VWka perustusta

,

' armon



Ovmon ja autuliden käsittämiseen, taircctz pannaa kuin se joka panhu ON, tui»
S„ ISsus Christus, 1 Kor. 3: I^.

Senlähden tarwitzee ussowainen aina kaswaat lEsuren armosa ja wntemi»sesa, ettei häntä mikään eikä kengään erottais' Christuxen autuasta phdistpre-
sta, ja hänen Masia lähtccstäns' woimaa ottamisesta, jonga kautta han taiM
woi, Phil. 4: 13. ja jota paitzi eä hän niirään woi, loh. 15: g Tämä peru-
stus totuus on kilpi ja warjellus kaikisa päälle tulewaisisa waarolsa, ja edes.
wastaus ja kiinteys side wolezuasa, Rom. Z,: 38, 39

Paitzi näitä nimitettyjä syitä Chrtsiuren armon ja iunbennsen kaswanu-seen, on monta muuta, niinkuin: mailman rakkauden ja murhen estäminen; u-sson woimasa pitäminen, ettei se saa muuttua järjen käsitpreri; armon wäli-
kappalten kallina vitämisen tähden hengellisen elämän ylöspitämiseni autuuteen,
ja niin edespäin monta muuta syytä.

Toinen Osa.
HuinFa uftowaistt kaswawar armosa ja tuntemistsa. Paljon kil-

woitusta tarwitzee syndinen läpitzen täydä ja tuta ennen kuin hän taitaa ruwa-
ta kaswamaan armosa )a Christien tundemisesa; hänen pitää.

i) Hädän tunnosta herätettämän sydämestä rukoilemaan lEsuren armahta-
Mistä, Ei kengän taida ennen sydamestäns ctziä sitä oikiaa pelastusta synnin
kuoleman sitteistä, ellei hän ensist' plöshttäjä awoimella omalla tunnolla näke-
mää» ja tundemaan itzens' olcwän sangen kowin synnin pauloilla sidotun, jotka
hänesä nHyttäwät hengelliftn kuoleman olewan hallitzewan hänen plitzens', niin-
kl,iin ajallisen kuoleman paulat olit jo lairuren wähäifen ja ainoan tyttären
käsittäneet, sen hän itze tunsi ja hänen pmpörilläns' olewaiset ymmärsit. lai-rns oli scntähden waadittu pppHuään lEsusia tulemaan alas parantamaan
hänen tptartäns'.

Se hengellisen hätäns tuntoon saatettu syndinen, saa hengellisesä heräjH-
miscsä, sen ennättämän armon työn alla hawaita, ei ainoastans' syndein paljou»
den, Psal. Z8: 5. jotka syndistä fangitzcwat, ajaturisa, Haluisa, puheisa ja käu<
törisä, joisa hän tuntee loppumatoinda pahutta; waan herätyssä näkpy ja
tuntee myös synnin woima ja Herraus, joka ei wähällä päästä sundistä wallal-
lens' ja wapaari pauloistans', niin että hän saa tuta samasta sundein kiintey-

c c destä
- (*) D sie olftfer t!l iilwärtcn i Chrisii kunssllp, äro tagne af Postilla, i Söndag.

cfier iz Dagm/ Z> ib, och t> Moment; men widlpfllgare ulföche.
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destä osan kuin Mesiias, kosta mailman synnit hänen käsitit, ja sanoa: Mi,
„un sxndini owat ottanet minun kiini,, niin etten minä nähdä taida; ne ownc
usiamnlar tuin hiuxer pääsäni, Psal. 40: 15. Ia Apostolin kansa: Minä näen
toisen Lain minun jäsenisäni, joka sotii minuu mieleni Lakia wastan, ja otta
minun fanZixi synnin Laila, joka minun jäsenisäni on, Rom. ?: 23.

Tsmä muutos on alku Chrisiuren armon ja tuntemisen kaswantoon, jota
Mtzi ei se taida tapahtua. Jos nyt se heräwäinen syndinen, oikein kuultelee
ja seuraa wallmstus-armon työtä, niin ei suingan lEsuzen wielä nyt tekemä
hpwpys jää hänelle salaan; maan heräjää uston rippuwa harttaus lEsuren
armahtaman awun perään, nyt niin auttamaan, kuin hän ennengin on tehnyt
syydifille. Se turwawa uston harttaus sai Päämiehen tykönä myös hänen au-
tualltsen alkunsa siitä, että lEsus jo ennen oli Kapernamnifa parantanut
monta sairasta, Luk. 4: 40. ja myös yhden spitaalisen miehen toisen Kaupun»
Zin tykönä Galileasa, Mark. 1: 41. niin ustoi lairus myös hänen tyttärens
tuleman paratuxi siunattuin kättein päälle panemisen kautta. Totise,
sti lEsusta etzimään heränyt syndinen samalla muoto, ojentaa perän ajatnxens'
halulla lEsuren hywm tekemään armeliaisuteen, jotka hän lupaurifa käsittää,
tieten, että se on rorinen sana, ja kaiken mahdollinen wastanoteeraa, ertäChn-
itus IGsus ou tuUur mailmaan syndisiä wapahtamaan, t Tim. t: lg.

2) Kaswawat uffowaiset lEsuxen armosi» ja tuntemisesa ristin alla ja kalit-
ta. Ellei lairuzen tyttären tauti olis tullut Isälle ristii, niin ei olis lairus
kostan taitanut tulla etzimään lEsusta. Niinmyös oli punatauti maimollc se
wälikappale, joka ajoi häntä hakemaan apua lEsuM tyköä. Risti on koko-
wainen Jumalan käsi, joka ilmei tuottaa sen wahinyon ja pahan, knin syndi,
nen hyminä päiwlnä on tistämätäns' päällens' welänyt. Se piväis kyllä niin
oleman, että rakkauden pidäis' rakkautta herättämän ihnufssä, ja tapahtuu
myös niin montaa kertaa, isttä ne kuin saamat erinomaisella woimalla tuta lu,
malan rakkautta Christuresa, että he niinkuin sulamat siinä, ja niin kimitetään
fiinä, että he-taitamat sanoa: Auta eroiltua meitä Jumalan rakkaudesta? Rom.
8: 35- Mutta surettawa esimerkki myös näyttää että hywät päiwät omat mä-
I)ttänet monta, ja se turmeltu ihminen otta siitä tilan suruttomuden lepoon;
fentähden lähettää Jumala aistin kukistamaan sitä uutta petollista rauhaa, ja
herättämään uutta kaswantoo armosa ja lEsuM tuncemistsa; josa syndinen
Mll' wastuuvefti Christillisytzesäns' alkaa kilwoiltelemaan; Jumalan sanaa ra-
kastamaan; ja pphyVests ahkeröitzemaan. Hän saa hawaita ristin suuren hyö>
Vytyrcn ehkä trha ja weri ei tahvois' sitä wastmmttaa, ja sentähden sanoo stu-
Bftknunan kansa: RWäll' mma myös tzannan, HU' )ong' lunml'



pääNen' panee, stn cieta minnU' iosa uima turwaan kulteng', lulw-Jumalan sanaan, siin lohdutupeli löydän, waiwoisan' lijateuF',
Ristin kautta uffo kirkastuu, ja uneliaisuus psiswieroitetaau.

3) Kaswawat uffowaiset lEsuM arnwsa ja tuntenusesa, awun wiipy.
misen kautta. Se luielelläns' seisahtelemainen ihminen lakkais
pian armon perään pyrkimisessä ja Hädän uskosta, jos hän sais' awun ensi-
mäisen huutonsa ja päälle; sillä koettelemus osottaa, että se kuin
pian saa, se pian kadottaa; ja se kuin äkkiä kaswaa Christillispdesä, se kiusau.
M' pian lakastuu, ettei hesä ole juurta, sanoo lEsus, Luk. 8: 13. Sentäb<
den täytyy Jumalan armon etziwäisten kiinittämisen tähden, wiiwyttä awun ja-
kamisella siis, niinkuin se tapahdui Patriaekau Jakobin ja Kauanean Wai-
mon kansa. (1 Mos 32: 26< Matth. 13: 23) Sen teki myös lEsus Päämie-
helle Evangelwmisa, ja wiiwyttcli sen punaista tautia sairastaman Waimon pa«
ratamisen kautta, niiu että Päämiehen tytär Mä ajalla kuoli.

Paljon omaa hmstautta ja itze.-päällens' luottamista, otta seihminen itzellens, jos hän pian saa armon Jumalalta, joka on ontuminen oi-
kialle puolelle autuuden tielä; fentähden Jumalan wiisaus kätkee iyens' na-
han ajan, Esa, 34: 8 ja wiiwpttää awun jakamisetta, että hän sitä pvfpwäi-
femmän itzcns' tuntemisen ja hengen köphyden heisä herätäis' ja rakennars', ja
niin siinä tilasa sais' pysymään ainaiftsa lEsuxep rippumisesa; sillä siinä yri-
näns he taitamat kaswaa armosa ja tuntemisesi.

Kaswawat liffowaiset lEsuren mmosa ja tuntemisesa,, hänen hpwäift
töidens' kautta Se ainoa ja penäisin päämaali ihmisen luomisesta, lunasta-
misesta ja pyhittämisestä kastesa, on että tehdä hpwää ihmiselle. Mitä kallis
Vapahtajamme erinäisesti on tehnyt opisans; kärsimisesäns', ihmetöittäns' ja
esi°kuwallans' syndisille, se ilmoittaa hänen suurta rakkauttans' ihmisiä koh-
taan, josta syystä meidän tulee takaisin häntä rakastani ja sanoa ihmettelemise-
stä. G! kuinga hän rakastaa kansoja, g Mos. 33'. 3> Että Wapahtaja li-
Hans'päiwinä ruumillisesti ja hengellisesti hpwää teki, ja wielä tänäpäiwänä
syndisiä ja awuttomia aulta, sen awun löytänyt kansa ilmoitta, sanoden:
wästi hän kaikki teki, kuurot hau reke tuulemaan, ja mykät puhumaan,
Mark. 7: 37. Suuren hpwän-työn teki lEsus Päämiehelle, hänen tuttä-
rens' herättämisellä kuolluista; nimmyös waimolle parantamisellans' taudista.
Ne työt olit siihen aikaan niin suuret, että Päämiehen wapisewainen usto
kaswoi woimalliseri rakkauden ja waimon wapisewainen turws, täpdellism u.
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Joka kaiken hengellisen heikoudens' alla etzii;' lEsustch hän saa
ran hawaita ihmollisen amun, puhVistamishsa elämän hengesä, ja
wahwlstuxen loiwollens-'' autuudesta, Amem

25. SulllNndaitM Holmmaistldett PäiwäM
pidä häneh en mitan saastuttärpaa tuleman Mlle taikka sitä kuin kauhista

Len eli walhen saarra. Sitte kuin Johannes oli saanut katzella sen uuden
Jerusalemin kirkkautta ja kunniaa, ja kirjoittanut sen werratointa lnontoa nii.
den kaikkein pnhtampain ja kalleimpain wertausien alla luonon waltakunnasav
niinkuin: että sen Kaupungin kadut jck muurit olit seMästä kullasta, sen patzak
kaunistetut kasseilla kilvillä, sen Tempeli ja walkeus oli Jumala jakariya thri,
hus. Juuri silloin näpttttin hänelle myös, kuinga mabbotoin st on, että ma-
stoin tämän Jerusalemin pyhää ja ulossanomattomafti puhdasta .luontoa, joku-
fuusiainen ja puhdistamatoin, piti sinne sisälle tuleman; paljvta wähemin se te-
kosyntzein raatelewaisudefa, joka sokeudefans' tahtoo olla petollinen ja walhcl-
linn Jumalaa, itziäns ja lähimäistäns mafian,' piti siellä saaman siaa;' sillä tä-
män Kaupungin sanomatain korkin lUontci, jota ei kenenqän silM «le nähnyt,'
korwa eli sydämeen astunuj,. min likr kuin Johannes sai- hawaitÄ§
waati sen, etter pidä sisälle tuleman jow, joka ei barttaasti ja nstolliseM
etzi puhdistusta turmelluin ilkeydestä, ja pelastusta teko smwein hallitzemisesta>Hosta ei hänehen pidä mitan saaswttawaa tuleman sisälle, sitä kuin kaw
hisiurew eN walhen saatta,- Ilm. k. 25: 2^

, Ihminen on luonoflans' saastainen siinneiltä ja plitzenkäymifiltä,' niin
hän er ainoastans' ole alinomaisesti poispoikkewainen Jumalasta ja- ijäissffä
win tekisstäns' lEsuxesta§ waan myös iKytyy hänssa lakkamatoin lisäminett
synnin ilkeyttä M welkqa jolta hän tckemisens' kautta harjoittaa' Jumalaa it-
Vöns' M lähiMns' wastan, ja niinmuodon on munttumtMoman luorlon taipu-
misesta' synnin puolla. Ihminen on lnonollisesa tilasans' sopimatoin totuudesck
Affemnan lEsuMn päälle ja rakastamaan häntä, ja wastanottamaan niitä Wa<
Pahtajsllta ansaitulta autuuden tawMoita, edustnria M armon omaisulia, kostatz»Ndi ja sen Jakkaus on hänen huwittaOa paras'osans'. Kuinga paljo Mhe<Min hän taitaa stfällekäpdä setzen pyhpdeM ja' paistamasta Jumalan kirkaude-
fia iäytelspn mMen Jerusalemiin ja uloswalittuin puhtaan ja pyhään ftura-zU»tasn; Mä liya ja «>en ei taida Illmqlail pena, l Kot. iZ:

KO,

204 25. Suttttuttdaim KolmWaisudett Päiwästa.



L5. SulMundainn Kolminaisuden PäiwästH. w5
ss. Me mahdamme ainoastans' spdämellemme lassea seurawaisia, niin lZpdäm-
me selkeyden tästä.

Uuden Jerusalemin luonto' jck omaisudet owat Pyhät; siellä on taiwMinen
Manna ja woima; se täydellisin puhtaus; sielua ylönpaltisesti ilautta.oa au-
tuuden riemu; josa työ on lakkamatoin hallelujan weisu Jumalalle ja karitzulle
kiitoneri ja kunniaxi. Mutta ihminett luonostans' on rietas, jonga pypnlö, ha-lu ja ilo on syndinen, ja sotiwainen mastoin sitä taiwallista olentoa. Jos sen-
kallainen muttttumatoin syndinen wiMisin taiwaseen, niin se tulis hänelle pii-
nan jWi, sillä ei hän siellä löydäis' senkallaisia fyntzisiä pyynöjä joitck hän ra-
kastaa Ei hänellä olisi siellä enämpätä makua taiwallisisa kuin hänellä ott tääl-
lä hengellisisä. Mikä tytyMys olisi hänellä taiwasa? Ei Wapahtajci ilman syy-
lä phdisiä uutta syntymistä Taiwan.waltäkunnan kansa, sillä siinä saa sielu »ha-
lun ja rakkauden hengelliseen ja Taiwalliseen hymyteen, kojka hän sanoo: El-
lei joktt n?astuudesti synny", ei hän taida Jumalan walvakundaa nähdä, loh-
-3: z sillä uuteen Jerusalemin ei Pidä micän säastutrapaa sisälle' tulemaan, taik-
ka sirä kuin tallhiftuLen ja wa!he!s saattaa.

Ne kuitt owat lE'st<M ystäwäin lugusta, hänellä PUhNflelttt ja muutetut
spdämisK ja mielisä; pyhitetyt himoisa ja taipumisisa; niinmyös ylötpillä ussoib
silmillä oppinet aina tatzomaan IMuxen päälle, Ebr. t 2: 2. Owat niin sul-
jetut Jumalan Pojan sisälliseett yhdistyneen, että Wapahtajtt taitaa hellie o-
sotla erinomaisen takkaudens', niin että st hsifä myötä waikuttama Ehristurett
takkaus, maalit ja hehkuu woimalliststi, ilob, 4'. W takaisin rakastaman lE-
susta', jonga oheja he nautitzewat lakkamata puhdistunen, hänett weresäns'. Ns
waan taitamat sisälle käydä uuteen Jerusalemin.

EvangeltuM, MatA 24: 15-2^
Hulkinw.

CtznKllObett joka ulossulke stits ttnbests Is-
I. Mistä hawltfs Ma?

'

11. Rttinga ChristillGytz ihctts näyttää?
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Ensimmäinen Osa.
Mistä häwicys alka? Monenkallaiset syyt owat ollet mM.

nmn aikoina Christillisyden sekä ojiaan alkamisen estämiseen, että myös sen hä-lvittämiseen, sitte kuin se on rakettu, 1 Mos. 11: 1. Rom, 10: 1.4.

1) Se kaikkein yhteisin ja kaikkina mallman aikoina hallinnut alku Chri-
siillisyden häwityreen, on lihallinen muuttumattomus, ja synnin orjudelta hal-
littu tila. Aadamin lcmgemisesa tuli ihmisen sukukunta lihalliseni, ja taipune-,
Lt niiden kappalten tpgö kuin ruumillisen elämään ja ajalliseen ylöspitämiseen
tulee. Mailman meno on se elementti, josa lihallisten ihnn.stcn sydän asuu, e-
lää ja liikkuu. Siinä ja sen tutkinnosa beldän mielens leitchee yötä ja päiwää
Maallisien kappalten ja edustusten saamisesa jä käsittamisesä makawat heidän
haluns ja neuwottelemtsens' lakkamata, aina senjälkcen kuin jokaitzella on aine
ia tila siihen. M)den himo on ulosojeltu rikkauden perään, joka pitää par.
bampana osanans', että koota maallista tawaraa, joista Apostoli puhuu, että
he jouruwat tiusauxcen ja paulaan, ja monihin ryhmiin ja waylnFoliisiin hiinoi-
Hin, 1 Tim. 6: 9. ja sen he pitämät taiwaanans. Toinen pyrkii ulkonaisen kun-
»an perään, prameuden ja koreuden maatteisa ja kaluisa, jolla hän tahtoo
paistaa ja olla vlitzen toisten; se on hänen taiwans', josa hänen himons' pyrki-
wät, niinkuin Belsazar lerusalcmin kalleilla kaluilla, Dan. 5: 2. Kolmas näyt-
tä lihallisudens' hekumasa, ja bywin soweliasa elämäsä lihan jälkeen, laistuu-
desa, turhisa ajan.kuluisa, lystellisisä seuroisa, plönpaldisuudesa ruasa ja juo-masa, ja niin picäwät wayans' heidän jumalanans'., 2 Tim. 3: 4- jota hän m
stollisesti palwelee, niinkuin! hän olis pantu tähän mailinaan, syömään, juo-
maan, leikitzemään ja pelamaan, ja huwittamaan itziäns', ja niinkuin rikas
mies elämään jokapäicuä herkullisesti, Luk. 1?: 19. Eikö näljät ihmiset ole jär-
jettömäin luondokappalden tällaiset, ja sen tähden lihalliset.

Nämät lihalliset ihmiset owat ne suurimmat sen totisen Christillispden hä<wittäjät; sillä he pitämät uskon, Jumalan pelwon, ja rakkauden yhtenä mität-
tömänä asiana. Mutta mailma ja sen tawara, meno ja elämä on heidän pää
asians', ensimäinen ja wiimeinen, jonga kautta he painamat ja istuttamat pat-
jan mailman menon, sekä itze tykönans' että toisten ihmisten sydämihin PYY-täin, niinkuin kadotureu-ammat, kaswattaat ja wahwistaa itziäns' ja muita
mailman rakkaudesa. Näinäc owar Christuxen ristin wiholUser: joidenga loppu
on kadotus, ja heidän n»ahan>a on heidän jumalansa, jotka maallisia rakasta-
ivat, Phil. z-. is, 19. Mailman rakkauden tähden tuli Juvalaisten Jumalan
palwellus ulkokullatut, jonga tähden heidän plitzens käwi kauhia häwitus.Sills
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25. Sunmmdaina Kolminaisuden Päiwästä. 507
Sillä silloin pitää suuren waiwan oleman, jonga kaltainen ei ole ollut mailmM
viluista, niin tähän asti, eikä myös tule.

2) Alka Christillispden häwitys, määräin hengein expttämisestä. Jerusale-min häwittämisesp, kosta Temppli jo poldettu oli/tuli yri määrä Propheta, jo.
ka Jumalan awun turwamisen marjolla, baukutteli kuusi tuhatta ihmistä yh.
teen gallerihiu, jotka kaikki hengens' mistaisit. Jälkeen häwttyfen nousi yri
Kanguri lonathas nimeldä, joka monen yxinkertaisen suurimmari wahingori,
wietteli heitä asettamaan itzZns' wihollista wastan. Samalla lamalla sanoi pre
ryöwäri itzens' Metziarefi, ja lupais ludalaisille moiton Nomalaisten plitzen, ja
sai kokoon kazisataa. tuhatta miestä. Nämät ylitzenwoitettin Romalaisilta lu-
dalaisten suurimmari wahingoxi; joita lEsus edelläwoittain waroitti uffomasta
sanodcn: Silloin jos joku teille sanois: Rayol täsä on Christus, taikka siM:
älkär ustoko.

Jos Chnstillisyden häwitystä tutkitan yhteisesti, niin on Paawi ollut suu-rin Christikunnan ezyttäjä, tyrannilisilla rangaistuzlllans' ja makeilla haukutu-Mans', epälukuisten ihmisten sydänten haukuttelemisella pois ChristuxenZ sanan»valkeudesta, wahinZollisiin taikauxlin; ja tuotti Evangeliumin malon sian, yh-
den kauhistaman Pimiän hämärän, Se ensimäisten Christittyin palama Chri-siillisyys häweis silloin > kosta yxi shristillinen Keisari, pelasti Christin ustowai-
set pakanallisten Keisarien mainosta, ja he sait wapauden ja ulkonaisen rau-
han harjoitta sttä totista Christillisyttä estäiuätä. Silloin rupeis se Apostolilli-
nen pyhittäwä Hengen lahja ja woima wähentpmään,joka ennen oli warustan-
nut niin monta tunnustajaa tunduwalla armolla, että olemaan malmit lEsuxert
nimee tundemaan, tunnustamaan ja wahwistamaan ustons' wäkiwaltaisella kuo-
lemalla Ulkonaisen tywennsn ohesa, lisäänny synnin wapaus Christittyin spdä-
misä, ja häweis opin kiiwaus heistä, ettei he enää tarwineet, tyrannein maa-
timiscsia, olla malmit joka hetki kuolemaan Silloin hs erkanit kaikkinaisiin e-
ripuraisuteen autuuden Vpin yfi sanoi uffowans sen/ toinen jo-
tain muuta, Moin ti yteen käwi Apostolin sana: NNnä oleu paawalln, minH
okn 2lpollon, minä Cccphssren, minä Lhristmen, lienekö Lhnstus jaettu, 5
Kor. i: 12, iZ,

3) Alka Chrtstmifytzen häwtlps tapaUM fa lllaistltzen tawalla, Jumalanilmeisten lukntustcn feisahtamifesa, kosta Jumala tahtoo totuuttaa heränneitä syn-
disiä ustossa waeltamaan autuuden lietä, jä ei turwamaan liikuturiin, Ne lii-
kutuxet kyllä ensin owal tarpellifet, yhbm ihmisten Mrsyteen hermtämisesä to-
tisesi, ChriMlfpvesä, waan kuiteugin Pttää muutettaman ustoxi; Mä paljaat
Uikutuzet wcisit NMn pituMlla lahjain päällo nojmniseen, mutta usto kiinit-
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tää luottamaan Jumalahan; sentähden kosta Jumalan nnisaus loytäa hywäLi
seisahtaat liikuturet seurakunnasans',ja tahtoo syndisten uffolla tpotä tekemään,
ntin monta liikutuMn nojajaitten ahkerus näky loppuman, jotka ei wielä tiedä
uston olewan wghwan ustalluxen niihin joita toiiVoran, ja ci näkymättömistä
epäile, Edr. 51: 1. niin että koffa liikutusten piti plöskehoitlaman ja totutta.
man syndistä uffon rukourella kaikki hengelliset hywpdet käsittämään, he liiku-
tusten jkaipamisesa langewat haittaan nurisemiften kadotettuin suloisten taiwu,
tusten seisahtamisen ylitzen; ja 'antaa muutama täsä tilasa itzens' entiseen paa-
tumiseens' suruttouiudesa; eli muutama pbteen waiwan tilaan Lenn asia. Se
tapahtuu haikiasta nurisemisesta Herran johdatusta wastan rieskasta rvahwem-
paau ruokaa, Ehr..,5: 14,

4) Alka Christillisyden'^äwitps, pahennuren ottamisessa. Ihminen on tai-
punut antamaan itzens' seisahta Christillispden harttaudesta kaikkinaisten Wden
tähden, jotka ei kuitengan tule heille edesmastauxeri duomiopälwänä. Joka ei
ole saanut perustettua tiedon waloa Christillispden sisällisestä luonosta, ja uffon
zvoimaa tietoa ulosharjoitta, se pahentuu kaikista ja kaikisa,mitä ikänäns' hä-
nen eteensä tulee; sitä wastan kuin se oikia Christitty tulee kaikista waaroista ja
vahingoista wiisammaxi,niin se huikentelewainen ei muuta teekkän kuin pahen-
tuu aina, jos se on niin taikka näin kaikkein asiain kansa. Se tulee siitä ettei
ihminen ole oppinut osa ottaman Christuresta, niin ei hän myös wsi mitään
kärsiä ja kantaa; Apostoli puhuttelee siis niitä ägöjä Clmstityitä näin: Muista.
fat händä, joka senkaltaisen wastahäkoisuden on synneisildä jye ivastansa kärsi,
nvr, etlette wasy teidän mielesgnne ja lakkaa, Ebr. 12: 2.

Näiden ihmisten pahentuminen saa alkunsa seurawaisista, jotka Christillisy.
den beisä häwittäwät, niinkuin: että muut näyttämät heidän silmisäns'kplmen-
tynciri, sentähden hän myös antaa itzens' näänyttäät. Ettei oikein rakentamat-
sia seuroja enää bcidän mielestäns' löpttpy, sentähden he myös ei enää ctzi kas.
waa. Joka ei tabdo mitään wahingota kärsiä Jumalan »valtakunnan ja totuu.
den tunnustamisen tähden, hän wäbenee Christillispden wommsa. Jos joku
suuttuu ylönkatzesta, hän tulee sopimarromaxi caiwaseen, Matth. 10:38. loks
pitkäxyy Herran lupauxen wiippmistä walituitans''amramaau, 2 Pet> 3: 9.
Hän kadotta kaiken hpwän kärsimättömydella. Joka halwaxi arwa
rakkauden, ja uppoo mailman rakkauteen, 2 Tim. 4: 1 loh- 3: 15. Joka
antaa tuk-ita suuns' totuuden tunnusturestal ihnusten pelwon ja häpemisen täh-
den, hän pitää Chrisiuren plönkatzeesa, joka tulee hänelle HMmistxi, Mark.
8'- 38- Hän on Jumalan wihamies, lak. 4'- 4. Silloin on ihminen syndiselta
omalta rakkaudelta wieteltu pois stitä ainaisesta-wirwoitUM etzimisestä pois
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, nppuwasta turmelluista; ja ehkä hän muutoin olis alkanut henMM, ,M, on
hän

Toinen Oja<

BumZa, hawinneexi Christillisys itzens näyttää? M walitettawat asteleet,
kuin sielu sitte otta, Jossa hän cdespyrkii erytpresä ja uusisa synneisä, owat mo-
zienkallaiftt. Erinomattain taukoo hän olemasta se kuin hän armoitetula tila,
sans' oli, ja tulee kurdiämmästi sidotufi pimeyden sitteillä,, tuin hän kostan ks«
to hänen elinaikano.s' ollut on, silloin täytetän se kuin lEsus sanoo heistä: Sen
ihmisen wiimciser mlewar pahemaxi tuin ensimäistr, Luk.ii:2ti< Ihminen sei»
sahta silloin hänen endiscstä palamasta kiiwaudestans' ja rakkaudestans,Zja ma.
sianotta wädittäin hänen entiset suruttomudens' tawat uusilla kaunistuvilla.
Antaa saatanan poissekoilta koettelemisen walon, ja waikita uffon sytytetyn
haritaan mireydcn. Antaa mailman haukutella itzens pois hetkillisestä kaswa-
misesta Jumalan ja Meidän Herran Chrisiuren tuntemisesta, ehkä se
tapahtuu jollain oman tunnon svinmmisella, kUitengin että turhuus on sisälle ot-
tanut hänen, repii hän itzens' wallallens' Hengen mielestä, ja antaa itzens' li-
halliseen wapauteen, ehkä ensin jongun siiwollisudcn marjon alla, Hallitzee km.
tengin hengellinen pecos sydämesä, Psal. 32: 2. ja hän Hallilan rakkaudelta
synnin tygö, jolta hän ylitzenwoitetan. Tästä häwineestä Christillisydestä sanos
Apostoli: Sitte kuin He owat paennet mailman saastmsudesta «Herran ja tVa,
pahrajan IGsuxen Chrjstuxen tundemiseen, niin he rmrenyin heitansa mihin
tääriwac, ja woitctan, ja on heille wn,neiuen paheinmaxi rullnt, tuin ensilnai-
nen. Silla se olis heille parempi ollut .ettei he wanhurstaudm tietä tunde.
nertan olisi, tuin että he tunsit stn, ja poikaisit pois pyhästä kästpsta; joka heil-
le aNnetruoli. Niille on tapahtunut se rorinen sananlasku: Hoira syö oreu»
nurensa, ja «sika rypöö ropakosa jällens,2 Pet. 2: 20, 22.

Ei siinä ole kyllä, että langenut sielu kaDotta endtsen walonsa ja woi<
mans' totuuden tunnasa, on haatiriktoon tullut ustosa, 1 Tlm. i:i9.
dottanut lEsuren Christuren armon elämän sydämestHns? Waan hän pyrkii
wielä edespäin saattamisesa tilans' zvielä enämmin hämineeti ia kauhistawaist/t
Jumalan edesä.

1) Omantunnon nukuttamisella. Kosta se suun ounettomus on kohdan-
nut ja syndisen plitzenkäynyt, että usto on kadottanut'hänen hengellisen elämi.
sensä, niin laukoo myös Pyhä Hengi muistutustens ja johdattamisens' kansa,
etkä jää häneheen muuta kuin paha omatunto. Senjälkeen tuntuu ihmisesä
tunnon nuhteita ja loimuja, jotka se langeaut sunyinemukautta, ja jollan tuo.

vä lell»



MM 35. Wunnundaina KVlmmakfndm MlvästH.
Ma sjatttM nstolla lannisiMt pyytää. Se entinen tieto jaä kyllä salMmlftnM
keen hänen muistoons ja luonolliseen tuntoons', joka hänen, usein lewottomap
saattaa; mutta ettei hän tee sitä wahwaa päätöstä, että jäMns' pyrkiä sen en-
tisen armon perään lEsuxsn nimen auxhuutannsella; waan feisatta hänen mo-
nella tawalla sekoitettuun tilahans', ja käy ylitz' omantunnon soimauM,, kaik-
kinaisten leutäwäin aMusien kautta; syLän istuntu kaikkiin kappaleihm, pahaan
!ja ilman järjestystä ja armon hillitzemistä, jonga kautta enin osa jou»
tuu joko orjallisen pelkoon, Uman turwaa ja uskallusta Imnalan armohonChnl
Ouxesa IGsuxesa, Ebr, 16. Toisit joutumat lihalliseen suruttomuteen, kuin
smtawat kaikkt käydä niinkuin se ja owat niiden, kosteja kulkiain kaltai..
set, jotka seurawat kostea kuinga ikänäns' se wis. Ia kosta heillä, owat suu,
remmat oman tunnon foimauz-et, kuin niillä jotka ei kostan ole olleet käänty,
net niin tulee heidän haikia elämäns' yhteisesti pahsmmali, kosta ei omatuntoa
taitta wähällä waikita, jongatähden niistä ennen olleista palwslioista
talttaan sanoa: Rnka on niin sokia kuin minun palweljam? jä kuka sn uiiw
tunroi kuin mmun tzäffxläistm, jonga minä lähcrän? Nuka on niin sokia kum
O räxdeMuen? ja niin sokia kuin Herran palwcha? 42: Luk. lo: 2t.

2) Näyttä häwmyt Chriflillisys itzens, syndisten huwitusten hakemisella
HZn pyytää kuluttaat aikans' maallisefa lswosa ja rauhasa. Hän etzii niitä hn-
wittawampia tiloja, että niiden kautta tullat jobongin lepoon; mutta ft haa-
woitettu omatunto seuraa aina myötä; sentähven etzii hän lepoa hekumain; joS
ei se häntä huwita, niin hän stzu mmlman suruttomia ystäwiä; jos ei le tay,
tä hänen aikomistans, niin hän uhraa steluns' ja ruumins" Voimat katowaisten
kappalten rakkauteen; mutta ettei hän täsäkän löydä lewäystä, etzii hän waihe-wälisti tphmäfä ilosa,. wälisti hskumallifisa pyynöisä; ei hänellä ole le-
Voa misään, joka tulee epäillpxeltä waiwatuFa sielnstg M tunnosta, ja Apostoli
Jakob sanoo hänestä, että hän horjim kaikech tiefänO, lak.H. F. Ia juuri sii'
nä kum hän etzii lepoa ja hnwitusta kaikisa, löytää hän Kainin rangaistujen e-
Vesäns', joka sanoi: Minun pirä ftnm kaswoa edcstS lymMän, ja tulen kuiria,
zr ja .pakenewaiseM maan päällä. Ia niin Minun käy, kuta ikanäns' minun
Vsxtää st wppaa minun, i Mos. 4: 14. Tämäll pelwon ainet lövttään hengel-
KseO siwä pahasi omasa tunnvsa, häwinnoes' Christilli-sydes'.

Kolmas Osck.
ChmMiMen tzäwiy-Mn simrea wahmgora. Mitä taitaa olla suurempi

'wWhwZo koko mailmasa, kuin on> MH kansa maan päästH kadotta rakkau-
Vew muudsn, tygö, ja ettei muuta kuulu' ja näy kum pcrustamatoin oma loh-
UUM OteGen opin todifnisten päälle, niinkuin seffois'h oikia Christillifps suun
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25. SunnunMna KolmwaMm MwHM LIK
tunnustanttsesa, ja ybdesä epäillym ja pelwoKa 'yhdisietysä Herra hnn.'
ramistsa, S)iatch. 7- M. ilman eläwätä Moa ja, turwallisutta sydämesä. Wa«
Hingo on sekä suuri .että yhteinen, sillä/koffa Christillisys tpwenes, nim katos
myös walo ihmisten sydämistä!ja armon tvoinmt wähennvät, ja syudiset jäte»
tään häijyn mielcheen, rckemäil sitä kmn ei sowi tehd», Kom. 1: 2s.

Niinkuin nyt sen ulkonaisen häwiWeu kauhistuen kansa rMmärretän pa-
kanain epäjumalten kuwat kuin Romalaiset kannoit heidän sota waakumsans'
siihen pyhään Jerusalemin kaupungihin Niin omat häwinneellä Christillispdellä
Hänen hengelliset eftäjumalallijet kumat syndisen tarkoitusten päämaalina., nim
pian kuin Taiwan Jumalan oikia tundo on poiskadonnut, ettei syndinen enä
taida olla lohdutettu HHdäsä ja kuolemasa. ,Kossa siis Christillisys on häwmyt,
Viin myötäns tuo se seuraawaiset wahingot:

i) Tulee siitä paatumisen ivasllus Mi osa waeltaa uiinkuin ei Phtäkän
totuuden tietoa ja tuntoa oliffan. Silloin he kokoon- kutomat itzellens' yhden
autuuden järjestynen heidän pimiäsä järjesäns',, joka kuolleen riffon kansa sopii,
ja antaa heidän lewätä synnin soweliaisudcsa. He luulemat Jumalan laupiu-
den, hywyden ja armon okwgn pysymäifen heitäns' mafian, ehkä he irssaisesti
elämät, josta Sprak sanoo: Ala ajattele: Jumala on laupias, ei hän ran»
Zaise minua, minä teen syndiä nnn paljon kmn nnnä tahdon, Syr. 5: 6. Ei
he tunne enä, että heidän eroitettu tilaus' pois armosta, on päällensä wetänyt
Jumalan wihan ja rangaistujen, ehkä he ph desä wääräsä sowittamisesa, onml-
la woimallans', omistamat itzellens' lupauret ja armon todistuxet, jotka heille ei
sowi. Kaiken parannuxcn oikian ja perustetun muryen, pitämät hewaawlisna;
ja että he omat kadottaneet kaiken plitzenwoittamisen ja totuuden woiman, niin
he uloshuutawat kaikki armon työt exyttäwäisiri opin hcmroiri, ja tygölukewat
sen herättämän ja walmistaman armon, ihmisen luonolle ja sen kokoon panemi<
seen; niinmuodon asettamat itzens' sokmfa tiiwaudesa parannusta ja uudistusta
wastan, ja oivat heidän kiilto»menons' kansa monen sielun esteeni autuuteen,
joita lEsus näin tygöpuhuttelee kuin muinen Phariseuria: tVoi teitä tirjan-
oppiner! fiUä te olerca ottanet taidon awmmen; iye et ce sisälle manner, ja siz
sällcmenewäisiä kielsitte, Luk. 11: M<

L'' On Christillisyden häwiämisellä se wahings, että Christitpt peräti pois-
jättämät wälikappaleet ja Christillisyden yhteiset harjoituxet, niinkuin yri paru
erytyren sumu ja Häyry olis jo kauwan ollut hallitzemasa, jo ei phtäkän Chri-
siillisen opin tundoa olis ollut maasa. Nyt ylönkatzotan yhteiset kirkon käymi-
set. Lyhetän Jumalan palwelluret. Vlönannetan HZrran ehtolliselle käymiset.
Hutkindo Jumalan sanaa ja tahtoa, rukouxet ja Christilliset kansapuhet )a toi.
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mn toisena neuwomiset, pidetsn hulludena ja sitä wasian kortlpe-
lil, hypyt, häyry-päisä olemiset, pakanalliset saastarset puheMpax.
ret, owat ne suurimmat taidon merkit, tietät elää thnusten tawalla. Pohja-
toin ahneus kaikisa säädyisä, wäärys ja wäkiwalta, walhe, Mnetus, huoruus
ja waino kilwoittelewat toinen toisens'' eteen, niin että nyt on st'.alta kum
muinen lerufalemisa, joiden plitzen kauhia häwityxen waiwa tuli;' ia kuka Ne.
tää mitä meille tapahtuu! Jos selkiän plitzen woittamisen jälken tutkltan;' mm
näennne me nyt opetus wirkaan tungewanv Jumalan ja hsnen sanans wään.
teliöitä, koko autuuden järjestys pois jätetsn, niinkuin se ainoa tte ja muoto>
josa spndinen lEsuz-en kautta, taitaa Jumalan ystäwyteen tulla; ja sitä wa-
sian opetetan muutamia luonon wotmilla tehtäw?ä töitä, joidenga kautta tuul-
ian unsaittawan autuus taiwasa, niin että täyteen käy mitä Aposioll on sano-
nut wiimeisistä aimoista, 2 Thess. 2-. 10, 11., ja myös 2 Tim. F:t, 2,3, 4, 5.
humala armahtakon meidän päällemme!, emme Nedä mitta Jumala on mwonut
meitä rangaistarensal Jumala luitenZin turitradon mettä kohnmdeNa, M:
21. että me Jumalalle oikeuden annaistmme> ja nöyrytäisimme etzeemme hänen
tahtonsa tielle autuuteen,. Ämen.-

2K SunnllNdaiM Kolminmfuden Wwiff^
s?oka wahwana loppuun asti, se tulee' curuaxi, Sitte kuin meidstt

kallis Vapahtajamme ja armollinen Guomarilume oli selittännyt här.en ö-
petuslapsillensa, sen rangaistujen ja häMn",misen klnn Jerusalemin ylitzen käy-
män piti, asujain kowuden ja wttelemattomuden täbden, niinkuin hywin am
fatitlM ja ehdolla päällewedetyn wanhmffan koston. Silloin myös tahdoi Is-
sus rohwaista hänen päällens' uffowia ja rakkaita lapsiansa kärsiwästi ulossei-soman niitä waiwojn, ja pyspwäisesti wahwana pvspmän ustosans' loppuun a,
M, tieten että ppfpwäifyden mpotä piti seurmnan ijäinen autuus, wah»
tr«»u loppuun asti, se rulee auruaxi, Matth. 24'. 13'

wähä sitä etäwätä uskoa on kaikina aikoma ollut maan
fen Wäpttä kaikkein aikain Historia ja myös jokapäimäinen koetelemus., SaN-
aen wäftö on niinmuodon cläwitä ustowaisia, ja niistäkin wielä harwemmat jot-
ka ustofa loppuun asti wahwana ppsyMt. Kosta ihminen kerran e<rkani svdä-
Nlelsens' pois Jumalasta ja hänen tahtons'' täydesliststck tmmosta, niin hän tull
sopimattomani uskoon, se on: thminm tuli langemistsans' haluttomani rippuman
Hl-IMKIaM itzimäsn Hurssautta Jumalala; löytäjään hämn ilonsja riemuna

lunm-
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26. Sunnundaina Kolminaisuden PativästH. Ti)

lumalasa; rakastaman ja oikein hengcsä syleilemään Jumalaa. Paljon plös-
walaistusta pitää ihmisesä ylöskäymän, jos hänen pitää taitaman käsittää u-
ston luontoa ja käytöstä itze tykönäs'. Tahto pitää pptzittäwästi tai-
wutettaman, että hän löydäis tykönäns' kattamattoman pyrkinön Jumalan ty-
gö lEsuFesa Christuxesa, omistaxenZ' sitä ansaittua autuutta, niin tah-
towaisesti ja ainaisesti, kuin hywin asetettu uri, markki, ylssmcdettynä, aina
ajaa hetkein näyttäjän osottamaan ajaan kulumisen. Ei yzikän taida ijäistä
autuutta käsittää, kuin se aina uffosa evespyrkiä ta wirjä hatttaudesa luma,
lan ja hänen autuuvens' perään. Tämän omaisuden IZysi Apostoli tykönäns'
fanödcn: Min» ahkeroitzen suuresti, Zrcä minä stn myös käsiräistn, niinkuin mi:
näkin lAsnxesil Christuxesa clen Minä imohdatt ne tuin takaperin 0-
owat. ja samoan ereen pannun n»äärän jälkeen, sen kalliin rawaran lalkcen,
jota Jumalan kukunnsen kamra lEsuxesa Lhristnxesa ilmoiceran,
Phil. 3: 12, 14.

Sitä kuollutta luulon ja omalla ajaturen woimatta raketlua uffoa on ai-
wav paljon mailmasa, niin ettn ihmiset jotka ei tiedä nffon pyhästä maikutta-
misesta ia pyhittämästä woimasta mitän, huutamat keffellä syndins' hallitusta ja
palwellusta: Me ustsm, me nstom, me uffom, Wirsi, 4: t, s. F. Se ei ole
eläwä sydämen uffo, waan uffon tunnustus, ja monen tykönä täydellinen epä-
uffo, joka padutta sydämen, ja saatta syndisen robkiaxi pahuudeians'. Sen-
kalvaista uffoxt kutzuttua epäuskoa ei npt lEsus käffe pitämän wahwana lop-
puun asti; sillä se tuultu wahwuus'ei ole muu kuin täydellinen patumus; w,;an

Se eläwa uffo on ylsnluonollinen Jumalan woiman waikutlawa tyo, joka
Evangeliumin-julistamisen kautta saattaa ihmisen katumuxesa wilpittKmään pyr-
kimiseen Christu.ren ansion'pudvistamisen perään, jonga uffon harrastamisen o<
Hesa Jumalan suuri armo Kerättä totisen ja fydämelclsesti luottaman uffalluren
fyndein'anteJi ftamisesta hengellisen elämän saamisesta, ia autuuden riemullise-
sta osallisudesta; josa täydellisesä arn.wn osiillisudesa, syndissn pitää wahwana
Pysymän loppuun asti, jos hän tahtoo autuaxi tulla, jos st muuroin senZuffal,
luZen ja totwon kerstamisin loppuul: asti wahwana pikäwär, >Ebr. Z: 6.

Multa jos Jumala lukemattomat kerrat saa herätessä ihmistä, ennen kuin
usko wirkoo, ja saa eläwäisyden ihmisesä osotta, ja tehdä häntä palawari l7.n't-
iaudesa; niin ei ole wähin tyo, eitä pitää spndifiä pysywäisnä uffosa töppuua
asti; sillä se wäsyntätöin ihmstn turmellus, se bäwytöin ja röyhkiä perkele, ja
ie wiekastelewa mailma, pyytämät ulossannnutta sitä pää-omaisutta nffoa ja
sen harttautta, ja monta myös stnkautta langswat takaisin ja kadottamat uffon
Hhksruden, ja Harmat pysyivät wahivana; sentähdm lEsus kerran sanoi: Ro-
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M ihmisen poffa on tulena / loptänetö hän ostoa maan pääldä, tzuk. 18: 3.
Ei ole siis ihme että lEsus sidoi autuuden ppsywäispteen uffosa; koffa ei
Wuut autuuden peMn spdämestäns' kpsp, etzi ja rakasta, kum ainoastani ns
Pyspwäiset ustosa. Uston ppsywäisudestä lopvuun asti/ saamma me pidemältä
tuulla Epangelwmin lutkjnosa.

Evangeljilm, Matth. 25: 31 loppun astt.
Tutkindo.

Sen loppuun asti pysMmsen ustsu autuutta.
I. Uston pysyn?äisyttä loppuu»! asti.
11. Sen uston

Edellinen Osa.
Uston lopvuun asti. Ei taida olla monta ihmistä seasamme,

kuin ei tee ihellens' jongunkaltaisia ajatuz-ia uffosta, jonga kautta hän mielii
auumz-i tulla, ja moni aikoo juuri wahwa olla luulosans' loppuun asti, ehkä ei
se hänen kuollut ustous' ensingän pphitä hänen himojans' ja taiwuta hänen
tahtons taipumnxia maasta taiwallisiin; sillä ei hän näe armon kalleutta, eikä
taida maistaa sen suloisutta ja hvwvttä, sentähden ei hän mpöstän niinkuin ol-
kia ustowainen, taida odottaja ikäwöitä sen suuren mailman Duomarin ilme-
sivsiä ja kunnian tulemusta, joka on elämän uston korkein päämaali, johon
sto tämän elämän waeltamisen ohesa tutkinlons' aina kiinittää, jonga kautta
Jumalan korkeus ja kunnia tulemat muistosa »vaikuttamaan Jumalan suuruden
iunnon, josta lEsus sanoo: Jos sinä ustoisic, niins näkisit Jumalan kuuman,
loh. 11: 40. Nffon ppspwälsys siis cdesautetan

1) Jumalan kunnian tundemiftsa; Roska ihmisen poika tulee hänen kun»
niasims', ja kmkki cngclic hänen kausans', silloin hän istuu tuumaus' estui,
mella, Täsä puhutan Waxabtajan lEsuxen tulemisesta duomiollet, josa tule»
mis-sa kaikki ihmiset saamat nähdä meidän Vapahtajamme ihmisen luonon kir-
kastetun täydellisellä lumaluden woimalla ja kunnialla, ja on olema peljästpstä
ja kauhistusta herättämä näkö kaikille uffottomille; mutta ustowaisille, jotka ar-
mon ajasa owat oppineet uston silmillä näkemään lEsuz'en kalliin ansion moi»
maa ja kirkkautta, on se wiimeinen kunnian ilmestus riemullinen..

G
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Ge joka siis yhdesä oikiasa parannuxesa oppiat uffofa tuntemaan lEfuxe»Knsion kalleutta, se näkee hengefH täällä Jumalan kunnian ja siinä wntemise»
ilffosa on pyfywäisys mahdollinen loppuun asti. Usko tulee wahwisteturi pysy-
wäispteen, kosta hän hawattzee Jumalan kunnian tyät tapahtuwan tykonäns',
niinkuin: Kosta, se turha maalinen'mieli uudesa syntynusefä muutetun ja uu-
distetan taiwallifefti mieltynexi, ja ihminen kaiken sieluns' woimilla löytää Hu-

raiwallisisa menoisa, jssta hän lunastajam Hcrra IGsusta Christusta o-
dolra, Phil. z: 20. Täsä muuioxesa Jumalan Pyhä Zeng: spwältä painaa fyn-
disen sielun tuntemisten: Jumalan kaikki tietäwäisyden, kaikkiwaldiaisuden,
Pyhyden ja korkian-kunnian tunnon niin suuren kunnioittamisen,
ettei hän koffcm, eli misän asiala, msnosa ja waelluMsa tahdo muutoin kuin e-
lää ajatuxillans', puheillans' ja töillä ns' niinkuin Jumalan kaswoin cdesä ala-
ti. Tätä waatii.Jumala hänen päällens' ustowilta, niinkuin mumen Patriar-
kalta Abrahamilta, sanoden: Minä olen luinala kaiMwaldias-. watlla minM
edesani, ja ole wata, z Mos 17: l.

Kosta siis Jumalan määrättömäin omaisutten tunto walkutta sen welwol-
liftn Jumalan pelwon ja kunnioittamisen ihinisesä, min se myötäns' tuotta, hä-
nesä totisen halun ja tahdon taipumlssn pyhyteen, ja pitää ihmisen aina lu-
malan fuunwen ja pyhyden korkiaFi arwamifesa, ja ojenta hänen elämäns py-
häni. Pyhyyttä waroitti Jumala ivanhan Testamentin seurakunnan harjoitta-
maan, sanoden: teidän pirää pshär olemsn, Mä minä olen pyhä, 3 Mos !3:
2. Sitä waati myös Apostoli uuden Testamentin seuraknnnalta, sanoden: Ol-
kar re myss pyhär kaikisa teidän lneiwiftnne, l Pet. Z.'. l- Niinkauwan kuitt
siis Jumalan omaislttten tunto on pamosa ihmisen sielusa, niin sn myös ustonr
pysywäifys mahdollinen,

'

2) Tallaa uffo olla pyfywäinlltt, ainaisella uffon watjelemlstllH. Et ole kyl-
lä, u ston yhdesH, eli toiscsa berättamisesä, sekä sen ensimäisen halun sylyttä-
misesä että jokapäiwäifssä waM on joka hetkinen uston warjele-
minen wältämlitöin, jos muutoin uskon hywä loppu käsitettämän pitää; sillä:
niinkuin ruumis ilman hänen alinomaista luonollifla hsngittämistäns' pian kuol-
lee, niin wantii uston luonto ainasta barrastamista Jumalan puoleen. Se on
Jumalan lasten ainainen lakkaus, että he ssran jalaisudm hMäsä omasa tnn/
noja pnäwär, i Tim. Z: 9- joka ei muutoin tapaKVu kuin joka mkaissn uudi-
stamisen kautta. Ei ole mitään niin arkaa ja kallisia lumalalda saatua lahjaa
kuin uffo ibmifssäv joka sallii tarkaman kuin Omä ihmisen ruumi-
fa; jos muutoin pysywäisyys armosa, hengellinm walo, sielun eläM ja mnUs
armon lahMt pitää tallella taitMlnan pitää.- Älä siis pidä uston lahjaa olon-
katzesa z sillä ei, ole ihmisen :työ, että hän laitaa ulkoa, joka sllureM tpölläi-
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»l 6 26. Sunnundama Kolminajfuden PäiwZstä.
sydellä laittaan edestuottaat ihmisesä; mutta pian jällens' kadotctta. Mä myös
plpeile uston labjasta; sillä se taitaa pian sammui, ja min en me saa sen kan.
sa ricpoitella niinkuin me tahdomme, waan tarkkaalla kunnioittanusella sen pi«
tämän, Mä st on Jumalan rys, että te uskotta, loh. 6: 29. Alä käytä u.
ston rauhallisutta ja rohwaistusta synnin wapauteen, johon wihollmen ustosa
turwatuita kiusata pyytää, jongatähden Apostoli Petari warottta: nnnkuin w«.
paat, ja ei niiukuiu se wapaus ol's pahuden peice, 1 Pet. 2: 16. Sodi ja kil»
woittele uston kautta niinkauwan kuins' hawaitzet uston ikäwöitzewän waikut.
tamisen tpkönäs, ja katzo ylös auttajan ja ylöspitäjän tpgö hettillisesti: wal-
wotat, pysykät ustosa, oltat urhollistr, olkar wahwat, 1- Kor. 16: 13. Ettäs
pysyisit ijäisen elämän oikiasa odottamisesa, ja taidaisit totuudesa sanoa: Minä
odotan jokapäiwä niinkauwan kuin minä >odin, fiihcnasti että minu«? muur«
teeni tulee, Job. 14: 34. Silloms taidat olla wakutettu siitä, että lEsus woi
kätkiä sen hywin nstorun (uston kalun siihen pänvän asti, 2 Tim. 1: 12 , Ru<
koilee Jumalalta jokapäiwaistä uston lisämistä, pitäin sydän palamana ustosa
sanan kautta.

3) Taitaa uffo olla pysywäinen, rakkalla ikäwöitzemisellch Christuen ilme,
sipz-en perään duomiolle. Sitte kuin ne ustowaiset owat löytäneet wapautta-
misen lEsMsa Hengellisten wihollisien mallasta, ja tulleet kiinitetM Jumalan
ja lEsmen rakkauteen, ja owat siinä saäneer maistaa tulewaisen elämän woi>
mau, Ebr. 6: 5. niin he myös taitamat ikäwöitä ja odorraa Jumalan päiwän
tulemista/2 Pet. 3: 12.

Se wiimeinen ja yhteinen CKristuren ilmestynen pHiwä, on tosin armoitet-
tuin kunnia ja pelastus päiwä, kuin lopettaa ne ajalliset waarat, wahilMt ja
murhet, jotka täällä estäwät armo Duomarin Chrisiuxen rakkauden palawutta
uston harjoitufesa wilpittömäin tykönä, ja se on se suuri kirwoituzen hetki, jo<
ta he monen kansa omat oppineet rakastamaan, 2 Tim. 4:8. O!
kuinga siis waara ja waiwat yhdeltä puolelta, ja tulewaisen elämän werra-
toin autuus, pakottamat ja haukuttelewat uston harjoitusta päällepitämän lop,
puun asti, että Minnein, kuitengin täydellinen lewon satama löyttäsiin Herra»
kaswoin edesä ijankaikkisesti. Se kplläisesti tuhanesa konsteisa harjantunut sie-
lun wihollinen, ei anna lewon aikaa, että hän tierää hänelläns wähä aikaa ole:
wan, Ilw. 12: 12. Waan pitää ustowaiset hänen waatimisens' ja wickkain
haukutustens' kautta waadittuna, pitämään hywä uston kilwoitusta, ja käsittä'
maan,ijantaikkistn elämän, 1 Tim. 6: 12 Mailman monellaiset tustat, ajamat
Jumalan lapsia parempaa elämää etzimään ja ikäwöitzemään, kosta ei täällä
kuitengan muuta ole, kuin aina murhe, pelko ja wiimein kuolema odorcewana,
Hyr. V: 8. Spttdisen lihan turmelus, pitää aina yhtä salaa ja julki kptömista
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si>lua ja uskoa wastan, ja anta uffolle tilan taukomata odotta kirwoitusta senhariytyMä, ja sielun täytyy walittaat: Minä wihchäinen ihminen, kuka päästä,
minun tästä kuoleman ruumista, Rom. 7: 24. Taiwas on toisialta Jumalanlasten haukuttelcwa päämaali, jonga sanomatoin hywys wetää sydändä ylös
maasta; sillä jos palwelza halajaa warjoa, ja orja työnsä loppua, Job. 7: 3.niin halaja sen tulewaistn elämän tuntia, että me meidän majallemme, joka
tmwaasta on, puereruri tulisimma, 2 Cor. 5: 2,

Se kuin siis, on hawainnut uffon silmillä: mikä Taiwas ja autuus on?
Mlkä pelastus tästä ruumista, kaiken sen pahan kansia, kuin ruumista m sieluawaiwaa, ja kuinga suloinen, että niistä päästät? joka wähänginarwaa, mitähywää annetan tjäisesti niille, kuin ajasa sen perään todella pyrkiwät? joka
mieleensä laskee Jumalan ja lEsmen katzelemisen kaswoista kaswoin? mikä tai.
wan ilo ja riemu on? mikä sen uuden Jerusalemin kirkkaus ja hohtawa kiilts
on? mikä meidän ruunumme kirkastaminen? mikä ijäinen waltakunda ja kato-
matoin kruunu? mitkä palmut käsisä? mitkä harppuin helinä? mikä kmkkeinPyhäin ja Engelitten kiitos «wirsi Jumalalle ja Karitzalle, ja kruunuin heittä-minen istuimen eteen iankaikkisesti? sillä ihmisellä on tosin syy, että elämänsäloppuun asti huoata: Siihen iloon kuin caiwasa on, aur' meit' HGRra IK<su Christ', piinas ja kuolemas kautta, saat' meit' sinne wistist', aa,nen rotisest',HKRra Zedaoch! Wirs. k. 410: g.

Toinen Osa.
Sen ustou ppsywäisyhen myötä sturawara autuutta Hän eroitta toisettoisistansa, muikuin paimen eroitta lampaat wuohista, Evan geliymisam-

me. Jos uffowaiset täällä ajaasa täytyy olla jumalattomitten seasa ja kärsiäheidän wobten luondoista wanba synnin haisewaista menoansa, niinmyös kantaaheidän pilkkaansa; niin tulee kerran kunnia-päiwä, jona uffowaiset aseteta» oi.
kialle ja uskottomat wasemalle puolelle. Sisällisesti waiwataan ne uffowaisettäällä yhdeltä wäsymättömältä turmelluxelca, Rom. 7: 24. Ebr. 12: 1. jongampötä seuraa tunnon kivu ja sielun kuorma, niin että he pelkäwät usein itzen-sä hyljätyixi rangaistuxen alla, Es. 49: 14- josta heidän ulkonainengin muoton.
fa ei taida olla mailmalle otollinen ja muille Jumalan lapsille Uauttawainen,
waan täytyy heidän sanoa: Alkär sitä kayoko, että minä niin musta olen, silläpäiwä on minun polttanut ylkä, Kork. w. 1: 8. Ulkonaisesti vwat he ympäri-
piiritetyt yhdeltä petolliselta, liukkaalta ja pahutta täynänsä olewaalta mailmal,
ta, jolta he tulemat pidetyxi »nailinan tungiona ja kaikkena saastaisudena tähä»päitään asti, 1 Cor. 4: 13.

Mut-
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Mutta sinä siwrna ilmestys, päiwänä, Pttä k«Mem näkemän, mlka ewl-
ws on wanhurstan ja jumalattoman rvaihclla, ja sen wmyella, joka el hanta
palwele, Mal. 3: tB. Silloin pitää uffowaisten saamaan nantlta heidän oi-
kian ilo-hää-woitto ja kunnia - päiwänsä ja wuotensa, jonga päälle et kostan
loppua ole. Silloin, sanoo Dawid, meidän suumme naurulla räyreca», ia mei»
dän kielemme on räynänsa rienlua, Ps. 126: 2. Ia ehkä epänston wuohct a)aa-

fa omat määkpnset malhen weisna, ja sanoneet ustowmset mm hMänsä, mm
täytyy heidän duomio-päiwänä otta toinen w:rsi eteensä, ja sanoa: Nie huUur
pidimme hänen elämänsä tyhmänä, ja hänen loppunsa häpiänä, rumga hnn nyr
on luettu Imnalau lasten joukkoon, ja hänen perindönsä pyhiin sekaall. Wii»,
k. 3: 4, 3. Kaikkt ne kuin silloin awat- lEsuxm oikialla puolella, saamat Uol.
la nähdä heidän ylönvämisensä; sillä he tulemat Wapahtajcm kalraisixi. t loh,
3: 2. silloin he täydellisesti takaisin saamat sen kadotetun Jumalan kuwan; seu-
rawaisesti tulemat kaikki heidän syndinsä ijäisen unhotufeen; sitä mafian nuden
julnalattomain synnit tistiämiri tehdyixi kaikille duom:o. istmmen edesä ksotutl-
te, ja wiclä ne kaikkein salaisimmactin sZunir, Saarn. k, 12: 14. On sils aM
tuus kuin uffon MsywäisyUä seuraa;

t) Ijäineu siuuaus: Tckkat mimm Ijani siunatur, ja omistakat se
kunda, kuin Veille on walmistetcu msilnian alusta, sanoo se armollinen Duoma-
?i kaikille niille, kuin hänen ystäwyttänsä ajaasa spdämeMnsä etznl. los> IA
Men armo-kutznmus ajaja sn sulomen ja woimalllnen kokomaan kuultaisin hs,
mn ystäwpVensä ja warjelewaistm siipems ala, Match. 23: 37. mipttäxensä heu-
le kaikNnaista apua ja ustosa plöspUämistä; paljota enämällä talwaAsella hw
witurelln, ilow ia riemuM, kuulemat ustowaiset Vuom,opälwänä lEsuzen suu-
La tämän armollisen wiimeisen kutzumisen: TulVar mumn Isäni fmnarnr. Nun-
kuin lEsus olis tahtonut sanoa: Te, jotka ajasa oletta armon MriewM M-
«et nautita kaiken hengellisen fiimauxen caiwallitM, Eph. 1: 3. pulkat npl
Hautitzeman kaikkea- sitä hpwää täydellisesti, jota te pFamcllen ajaasa mmstanet
»letttk Tutkat nyt wassanottamaan sitä, jota te uffosa- mm spdömelllseftt pe-
,ään pyrkineet, toiwosg odottaneet ja rakkaasii rakastaneet oleitm.. Tutkat
tjäifestt syömään ja juomaan sitä tmwalWa manna ja hnnaiaw nnn tävdelllst-

ettet te enää kostan Vanvitze isoa ja janoa, Ilm. l ?: iT Onniwtat ft
walwkunra, kuin eeilte walmifterm on wmlman alusta Siina talwalltseia wlck
znknnnasa te saatte täydellisesti nautita sanomattoman t!on> kunmau, muutoin,
lewon,. rauhan ja riemun, jonM minä ansioni Hmnaalla maan päällä perustin»
W siitä teitä wakutin ja wahwistin ajaasa: Sn fmngan mnm sillen mo rafts
«imapuun hedelnMä, siihen päiwään asti, kuin mma juon Mdätt ranpamp
M Mzn WWW JM MMvWasg, Matth. 3ö: W.

Hey
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2") On autuus, kuin uffon -pysywäiiyden myötä seura, uffon töiden Mi-

stus kaikelle huomiolle tullelle kansalle. Se on tosi, ettei usko ansaitze autuutta,
sitä wähenun työt sen ansaitzewat; maan Christus ykinänsä ansaitzi autuuden.
Uffo on ainoastans se käsi, joka wastanotta ja omista Christuxen, ja työt owat
uffon kansia seurmbaiset hedelmät, jotka Jumalan lapsia Hjankäirtisuteen noudat,
rawar, Ilm. 14: 13. sillä niin wahwa kuin se on, että niiden jumalattomat»
pahat työt duomiolla edestuodcm, niin wahwasti tapahtuu myös hurffasten hy«
wäin-töiden ilmei. tuottaminen duomiopäiwänä, Salomonin todistu,ren jälkeen:
Jumala tuotta duomiolle kaitti salatm ryöt, joko w owat hywät eli pahar,
Saaru. k. 12: 14.

Se on ihmellincn, että usein hpwän luondoiset armosta eroitetut ihmiset,
tekemät senkaldaisia hywiä löitä kuin ja ei niitä kuitengan lue-
ta uffon töip, jotka heille mahtaisin ijankaikkiscsti. Syy tähän, on töiden te«
ko epäustosa ja ilman rakkautta lEsuzen tpgö. Mutta Jumalan lasten työt
tehdän uffon »vaatimisesta, ilman omia spndisia tarkoituxians. Niitä ylistetään
duomiopäiwänä: Minä isoisin, ja re vuoteirce minua, se on: Minun heikot p«
stäwäni isoisit minun wanhurffauttani, ja te näytitte heille Jumalan sanasta»
tien ja muodon minun osallisuteeni. Minä janoisin, ja re juotitte minua, se
on: Minun murhelliset ystäwäni janoisit totista lohdutusta, ja te näytitte heitä
lohduttaen lähteen tygö Evcmgeliumin lupauxisa. Minä olin outona, ja ce o.
ticce minun huoneseeni, se on: Minun todistajani ja lapseni tulit mailmaN»a
wainotuz'i, ja te wastanotitte heitä ja holhoirce prophecaca
ja opetlwlasta Opetuslapsen nimellä, Matth. i«: 41, 42. Minä otin alastoin,
za te waatetitte minua, se on: Re sielunsa alastomuden tundiat kaipaisit autuu-
den pukua, ja te ilmoilitte minun tulleen wapahramaan syndistä, 1 Tim. 1:15.
tNinä olin sairasna, ja re opitte n,iuua, se on: Minun lapseni waiwattin epäil.

mutta te lohdutitte heitä niinkuin heikkomielisiä, 1 Thesi. 5: 14. Mi-
nä olin fangina, ja ce tulitta minun tygöni, se on: Minun uffowaifeni jou«
duit ahdistureen, mutta te lohdutitte niirä, jotta Vaittinaisesa rvainmsa olit, sil«
H lohducuxella, jolla Jumala reirä lohduttaa, tz Cor. 1:4.

Oikiat uffowaiset ei kossan näe eikä omista itzellensä täydellisiä töitä tey.
«ensä, sillä hywät työt harjoiteta» heiltä niin suurella hengen köyhydellä, ja
ilman ansion ja palkan tarkoitusta, että he duomiopäiwänä wastawat lEsusta:kosta me näimme sinun isowaisna, janowaisna, ja ourona, lc.
ja me rulimma sinun cygös? niin lEsus kuitengin julistaa heidän hengellisesä
halusa ja rakkaudesa tehdyt harjoituxensa uffon töiri, sanoden: Totisesti sanon
nnnä <eille: Sen tuin te olette cehnet yhdelle näistä rvähimmistä, sen te teitte
minulle. Ia niin saawat uffowaiset heidän heikot tehdpt työnssj sumimmasti

Le» zulft
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jultstetuiri duomiopäiwänä; mutta heidän annetulta pahoja tekojansa
ei ilnwiteta, duomiolla.

Päätös.
Tahdotkos tietä sinä turha ihminen, että nsto ilman töitä on kuollut, lak.

2: 20. Enin osa ihmisistä ja lähes koko mailma luulee itzellensä oleman uffon,
ehkä he ei tiedä mitään rakkauden hedelmistä, joka hedelmätöin usto wie ennn.
män osan kadotuin. He tekemät ja omat tekewänänsä jotakin hpwää ulko-
naisesti, niinmuodon kuin heidän ahneudenfa ja toisialta kunnian pyyntönsä
nmödenantaa ja maatii, niin ei ne kuitengan ole tehdyt rakkauden maatimise-
sta, ja nitn paljon kuin he kyllä taidaisit." Sanoa taittan wielä meidän uffof-tymista aimoistamme: Roffa Ihmisen poika tulee, löptämko hän ustoa maan
pääldä, Luk. 18 8.

Te kuin jostus yz-inkertaisndesa ja parannuren alhaisesa nöyrpdefä oletta
tulleet ustosa palawaiseri, ja harjoittamaan hpwiä töitä; mutta nyt oletta tul.
leet sekä ulkokullattuin seurasa rakastamaan mailmaa, että myös kylmentymään
Uston hedelmisä ja harjoittanusesa, muistakar mistä poislanczeisirca, ja tehrääcparannus, ja rehkär niicä ensimäistä töitä, Jim. k. 2: 5. Että teidän kuollut
ustonne kerran wielä käsitäisi eläwälfyden, ja niin ulotuis eläwitten maahantaiwasa, Amen.

27. Sunnundaina Kolminaisuden Päiwästz.
että te wisusti rvaellatte, ei niinkuin tyhmät, waan niinkuin wiisae,

Näin waroittt Apostoli Ephesoon seurakunnan jotka walai-fiulla ymmärryMK jo taisit Hpwän ja pahan eroitta, että kawahtamaan itziän»fä synnin ja mailman eLpttäwästH pinuttämisestä, sitte kuin he armon kautta
M rumenneet wälttämaän mailman saastaisutta, ja taiwan tawaran perään
Vyrkimisellä kilwoittelit, sanoden: Rahokar, että re wiftlstl waellarre, et nij«>
tzuin cxhtnär, waan mintuin wiisat, Eph. 5: 15.

Jos ihmisen ensimäiM kääntymisesä edestulee ahtaus ja tarkas käytös,
koffa hänen pitää Jumalassa ja hänen armo-töistänft osalliseni tuleman, niin
<ttä hänen pitää lakkaman kaikesta luonnollisudesta ja turmelluxen jälkeen
ttleuliltsta,, VäättäMfestä,, MVttämiststä ja töW, M hsnen muutoin ViM töy«
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tämän pstäwyden Jumalan kansia, jonga Propheta kutzuu kaandymisexi paa-
stolla, 101. 2: 12 Ia Wapahtaja lEsus kutzuu sen ayraxi portixi, josta hän
kästee Wlle mennä. Matth 7: 13, Jos nyt tämä ensimäisen parannuin ar«
mo«tpö tuotta ihmiselle ahtautta ja waatii tarkasta käytöstä, jos siitä pitää ole-
man pusywäinen hyödytys? niin tarwitzee totuudesa armoitettu tila sangen tar-
kan, taitaman ja uuden waeldamisen, jos se pyhä armo-työ, kuin armon o-
sallisuden saamisesa käsitetty on, pitä säilymän ppsywäisnä HERran tulemisen
asti, joko kuolemasa eli duomiolle tullesa. Syyn, jongatähden Apostoli sanoo
armon saanein tilan waatiwan/tarkkaudclla ja taitawaisudella oleman waelda-
maiset, sanoo hän meidän esipuhemme luwusa, errä he owac walteus HKRra,
sa, w 8- ja niin tahtoo hän näyttää, niiden wälttämätöin welwollisus ja llffonsekä tila ja luondo sen waatii, että waeldaman niinkuin walkeuden lapset, w. s.

Se joka siis pyytää wapari päästä mailman pahudesta ja synnin welasta,
ja ei enä lisätä welkaa ja päällensä wetää rangaistusta wastanudesti, hänen tu-
lee olla eroitettuna pimeyden hedelmättömistä töistä, jota Apostoli siinä il wär-
sysä uffowaistlda waatii, niinmpös tarkalla taitawaisudella waarin ottaman
elämästänsä, puheisa, käytörisä ja töisä, jota Apostoli toisesa paikasa uffowai-
sille opetta, sanoden: waeldakar wisusti niiden kansia, kuin ulkona orvac, ja or.
takar ajasta rvaan, Col. 4: g. Sillä sitä waatii Jumalan ihmisen kään-
tymisen tarkoims ja taiwan autuus; muutoin ei ote ihmiselle niists Mätän
hywää eläisä ja kuollesa. PbdestH taitawaisesti tarkkaasta tilasta, saannna wä.
hä lawmnlmin tutkistella, tämän päiwäisen Evangeliumin lutkinnosa, johon,
mettämme walmistakamme rukourella: M meidän, joka olet taiwaisa.

Evangelium, Matth. 25: l-14.

TuMndo.

I. Txhmyden wälträmisifä.
U. tviisauden sturmnistfa»

Edellinen Ostk
Tyhmydm xdälttHmiM. Meidän kallis' WapahtajannM näyttä

unfa suuren osan N m'sten lasten luwusta oleman tailamattomuden alat heitety»
A, jonga hän kutzuu tphmiz-i witzuri,. joilla kMH M lamppu, waan er ollut-
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H?. Sunnundaina Kolminaisuden PäiwäM.
Mn öljyZ. Tämä tila W nyt se, jota se taitama Christitty wältM, ja n6yt<
M sen.: /

1) Tptymättömydellä paljaaseen ulkonaisten tietoon Jumalasta ja autuu-
Oen tunnosta. Christittpm suurin hengellinen tyhmps seisoo paljasa ulkonaistsa
Hpin yhteisesä tunnustamisesa, ilman hengeä ja elämäcä, joka Wapabtajalta tä«
ziäpänä eteen asetetan, ottamaisella lamppunsa, ja menemisellä ylkää wastaan.
Tähän ei taida se tarkkauteen ylösherätetty Christitty tptyä ja seilattua; waan
Htzii opista sttä womma, harttaudella seurata opisa ilmoitettuja totuudeita, sillH
hän tietää ylihengittämisellä, .ercei jokainen tuin sanoo HiLßra,, HGRra, pidä
Luleman taiwan waldatundaan, Matth. Tarkas Christitty on niinkuin
Wuoren särkiä, joka sywydestä hakee kallista waffea ja malmia. Opin taiwalli-
sen woiman antamat he itzenss herättää etzimään ja löytämään pyhä» -Hengeä,
Luk. ii: 13. joka hänen waikuttawalla armo »työllänsä malmista parannuxeen,
herättä uston, ja anta woiman pyhitettpin hpwiin töihin. Ei he aseta heidän
Ebristillispttänsä paljain puheisiin nimkuin ulkokullatut, eikä huwita itziänsä
paljaasta tiedosta; waan heidän päätarkoituxens on Pyhältä Hengeltä herätet-
ty halullisus harltaudeM käsittät ja nautita opin sanasta woima ja ydindä sen
sisällisen ihmisen wahwisiamiseen totisesa hpwydesä. Ei he kostan tahdo olla ja
Mät ilman sanan hengellistä rawinnota ja wahwistamista, jonga perään he
huokawat, jongatähden seurakunnan weisu lodexi tule, joka sanoo: HGRran
sana on sielun ruoka, josta hän rawiudonsa saapi, Wirs. k 22?: 2. Sanan Py<
Wtäwä walo ja woima on se, joka heidän waellurenfa ojentaa ja wabwistaa
totuuteen,, jonga he monenkertaisesta jokapäiväisestä koettelemisesta Dawidin
kanHa HERralle tunnustamat: Sinun sanas on minun jalkani rynrilä, ja wal-
Ms minun teMw, Ps. 11Z: lyZ.

2) MMä Christitty talttaan taitawaisudensa tyhmyden wälttämisesä sii-Vä, että hän Pitää ajan tallina ja lyhynä. Tyhmät neitzet, se on ulkokllllatut,
antamat itzellensä paljon aikaa parannusta lMjoittamisesa, ja uffon etzimisesä.
Ei he Pyydä hangua Giänj» ajallalisa, Eph. 3:16. waan ylöslykkäwät paran,nupensa tulejvaistm aitoihin, niinkuin Maanherra Felix, Teko k. 24: 25. luul-
lein aikaa kyllä oleman, eitä tiedä, että silloin kuin ei he tiedäkkän, tulee Yl-
N, kuolemalla eli duomiolla; silloin wasta tulee heille hätä hakemaan apua oi-
tioilda Ehrisiityilpä ja ulkonaisesti HERran Ehtollifla nautitzcmisella; sitte wa-
sia heille hätä tulee awun perään, huutain ja rukoillen: HGRra, HKRra, a«
Ivaa meille. Mires ennen rukoillut, kuin miimeinen hätä käsisä on? ja tutki-
nut Jumalan sanaa, ja etzmyt totista Jumalan tuntoa,, niinkuin Jumalan
laMs

He
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He ottamat ajaasta waarii, sillä aisa on heidän mielisäns sangel

l Cor 7: 29. scnlähdcn he kiiruttamat heidän parannurensa ja ustönsa harjvi-
turcsa, tieten, että nyt on otollinen aika, ja on autuuden päiwä, 2 Cor..
6:'2i jona syndiselle wielä taitiaan armoo jaettaat, ja hän taitaa warustettaG
tulelvaisen elämän perilliseni. Jumalan lapset hamaitzewat, niinkuin yhden
walkian heidän tykönänsä palaman kaikisa lvoimisansa, alati aintteleman, kuin-
ga he ajaasta ottaisit oikein maurin Jumalalle kunniari ja kanffa - chnstitMen»
sä palwellu.reri. Ei he laiminlyö yhtäkän hetkeä ja tilaa, Zosa he taidMt hy>
wä tehdä; omia ja muitten sielun tilan plösrakentamisella. He pyrkiwät olla
hyödylliset jäsenet joka aika. He kauhistumat sitä mailman suruttomutta ja ul-
kokullattuin marjo, ja suu-christillisyttä, joilla ei ole totista harttautta siihen
knin de ftlullansa tunnustamat. Uffosanfa omat he, niin sanoxeni,, hengeNseb
ahneet, jotka ei tydy ja seisahda siihen kuin heillä on, maan etziwät ai,
n a cnälumin cawaroua koota ranvnsg/ josa ei ruoste raiskaa, eikä warkar waraa»'
sta, Mattb. 6: 19. Rakkaudcsansa he pxycäwäc cehdä hywää taitonsa M woi>
mansa jälkeen, niintanwan kmn heillä aita on, Gal. 6: m Ei he ole niiukuin
Ulkokullatut, joidenga luultu rakkaus ei ulotu edemmällä, kuin että se' tapahtuV
sanalla eli kielellä, l loh. 3: tB. jongatähden Jumala plöspitää niiden
tarkkain elämän, on, että he olisit - monelle awuFi ja rakennuxexi, M myös
Jumalan lapset ikäwöitze,vär, Phil. 1: 22-24.

3) Wältläwät tarkat sielut spnmn unta, ettei he kadvtaist uston la amow
slämän harttautta, Ei ole mikään niin rastas kiusaus ja kiintiä kuorma wai-
wumaan uffowcksia, kuin synnin uni, joka pyytää waiwuttaa ja piinaa alas u-°
ffon harttautta, hakeuman määrä ja petollista lepoa. Ulkokullatut ei tästä wai«
wasta lnitään tiedä, maan luulottawat itzensä aina oleman walmisna, kosta
zoffus salaiselta lutnalan peljättämäiseltä ääneltä, kuulemat jongun häm«'
mastyM, saamat tiedon omaisten kuolemasta, tulemat jollain mahingolla ja ta-
paturmaisudelta etzityn, niin he peljästpwät; mutta kosta muut tapauM ohiW
Väywät ja wähängin wanheneroat, niin- he jällen makiasti nutkuwat synnin -le-
poon. Toisin on ft tarkkaafti taitamille. Kaikista tapaukista, he tuntemat uu-
Het herättämiset hatttnuteen. Ei mitän tapahdu luonnon Zli armon waltakun--svsa, ellei he aina pudistaa synnin unta pois heidän tarkkauVestansa, niin ettH
Apostolin sana todez-i tules: Nle ciedännne, niille jotta lunialara ratastawar,
?aM kappaleet xnilä parhäM täändywäc, niille jotka aiwoirnxen jälkeen tuM»>
tur owat, Rom. 8: Myötä ja 'mastomkäymiset, kuoleman ja duomion tar-
fondelelniftt kukistamat peräten ulkokullattuin turhan ja itze tehdyn tphmän toi-'
won; mutta Jumalan lapsisa, jotka, tarkaM tmtawmsudella niistä ottamat Wsävttäwät Jumalan tyqö uuderi hcrHttämiDi, he riemuitzewat nuden
MdvtMstgz M
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MastomkHymlnen eroitta heitä oudoista rakkaudeista;- kuoleman muisto lohduttaheitä .kuoleman - ruumiin päästännststä, Rom. ?: 24. Duonuon tutkinto opettaa
heidän ustonfa täydellistä plontämistä taiwallisiin, josta lEsus sanoo: r7ostakät
teidän päänne ylös; sillä teidän lunasturenne silloin lähestyy, Luk. 21: 23.

4) Wälttsä tarkas taitawaisus tyhmyden wiimeisiä hetkiä tutkimisella. Se
olkia Christillinen taitawaisus eteensä asettaa lokapäiwän ja hetken, niinkuin se
olisi se wiimeinen, joka ajatus on ihmillisten himojen suitzi ja ohja, joka suistaaustowaista pois turmelewaisudeisia ja suututtaa mailman rakkaudesta, eikä an-
na spndiselle rohkeutta seuratat syndiä, eikä perkelen tulisia nuolia anna seisah-
tua asumaan sydämelän; sentähden tulee Syrachin ueuwo hetkcitten tutkiville
hywäri, joka sanoo: Mitäs ikänä reer, nun ajattele loppua, ja niin et sinä r>
stan syndiä cee, Sur. 7: 39. Nämät wiimeisten Heikein ajaturet, owat johda-
datetut sywällä kunnioittamisen pelwolla Jumalan pyhän Mujestäteyden edesä;
josta Apostoli waroitta: Laittakat pelwolla ja wapistuxella, ercä ce autuas culi«
sirca, Phil. 2: 12. ja Petari sanoo: RatFokar, että te teidän wiipysenne ajan
pelwosa waellaisitte, 1 Pet. 1:1.

Toinen Osa.
ChristiMstä tarkkaa taitawaisittta, viisauden siuramistsa. Ei tätä tutkistella

siitä wiisaudesta, kuin joku taitaa oppimisen ja harjoittaen kautta tietäät, e-
nämän kuin joku toinen, joko maallisisa asioisa eli hengellisten asiain ticdosa,
Wä se taito ilman sitä oikiata wiisautta, ainoastansa paisurca, t Cor. 8: 1.
Ei myöskän ole meidän puhemme siitä propheterawaiscsta taitzon wiisaudesta,
jolla joku taidaisi tehdä ihmeitä seurakunnan rakennurcri, jonga lahjan muuta<
mat saanet owat, ja sentähden myös wiimeisnä päiwänä sanomat HTRralle:
N7e olemma syönet ja juonet sinun edeläs, Luk. 13: 26. Ia wielä:,

emmekö sinun nimes kaurra ennustanut, ja sinun nimelläs aianeer ulos
perkeleitä, ja ol.emma sinun nimes taucca nionda wäkewäcä työtä tehnee? Ia
silloin minä heilk tunnustan, en minä teitä itänä tundenut, mengät pom minun
tyköäni, te wäärintctiät, Matth. 7: 22, 23. Waan se wiisaus, joka saatta
ihmisen tietäwäri, että yhdellä on osa armosta ja autuudesta uffon kautta
lEsuxen päälle, se on suurin ja tarpellisin wiisaus, jota seurata tarwitan.
Seuraminen sitä oikiata wiisautta tapahtuu:

i) Oikialla walmistamisella lanlppuansa. Kosta siis se oikia wiisaus al<
kaa, silloin lamppu saa hänen öljynsä: joka on rukous totisella pää-maalilla,
nimittäin: että syndinen plösheräjämisensä jälkeen rukoilee Jumalalta sydämen
nmuttuwmsta armoa, Ps. 51: 12. Ulkokullatut myös usein paljon rukoilemat,
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mutta Mä heille sanalla on Mha tarkoitus, ainoastans'sillä jotain Hywsä WZ-
tä edcstuoda ,za?wewa eli pyytämät syndejäns' .anteen, waan ei
HH Hnnin mallasta pelastetUri, niin ci heifä o!e se oikia patawus, josta luma<
la sanoo: N?aikka he wielä.paljou uukollistr, niin en Milä Duicengan kuule hei-
M; heidäl, k.'.cens' owar wereu wikoja räy mns', Esa. 1.: 15. Mutta ei he tah-
do jättää heidän lihnllisia aiatl!z'ians', .tarkoituxians' ia wulo;ans', sentähden
ei heillä myöffän ole Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen wKwoitus.öljyK
heidän paljaisa lampuisans', sillä eim>usMs tule häijyn sieluun, ja ei asu sii-

ma ruunnsa, jota symlin ala annettu on, Wiis. 4.

Waan toisin on sen muisaltden scuramiscsa, joka 'täydellistä sielun 'Ms
Lennusta sydämen muuttamisesa ynnä Hudein anteeri saamisen ckansa. Se näyt,
.tää, sydämen muutoren perään tkäwöltzcmiselläns', että Kän totisesti'wihaa spn-
diä,, ja antaa nMmms' lulnalan rarkaudella. Se rukous on -wasta oikialln
-wiisaudella yhdistetty, joka aina tietää ja pitää sen tarkoiws pyynnön Jumalan
Hygö, että hän ynnä syndein anteeri antamisen kansa, tahjoitais' uuden muute-
tun .sydämen, jolla sitt' wnst' on halu Jumalan Lakiin sisällisen uhmisen jälkeen,
liom. 7: 22 Että sydämen muutozen saamisen .tarkoiturella Mä ja .rakastan
.Herraa, sen kutzuu David salatuki wiisauderi, fanoden: Aatzo sinä halnjar HZ-
tuurra joka jalaudesa on; ja ilmoicac salatun tvnsaud.en .nnnulle, Dsal. B.
-Nimkauwan siis'kuin sillä tarkoiturella palwellan Herraa, että ihmisen sydä-
men halu seisoo muutoin perään, loka Fatunnnesa ja uston syndymisesä al-
kaa ja uston pitämisesä myötä seuraa, on Hänellä se wnkutus, «että hän seuran
wiisasten neitzyilten HsikuwHa, ja on niiden luZusta, MtkaÄtkemMalmW lamp«
puns'ynnä.öljyllä.

2) Sourawat ne tmtawat wiifautta Wns, -ettei he kostaan chdolla Pyydä
tukautta Jumalan tunnon todistusta, waan huokaamat uuden armon perään,
ehkä he Herran »viipymisen ajalla usein waiwatan GM lu-
malan lapset Annalan liikutusten Mähentämiseu aialla; maililncm warnon 'kai'
keruden alla; kaikkinaisten Murhein ia wastoinkäymisien kautta, Uhan
desta, menewH unen°hu3wUtt.elcmifeen ?ja wärppefeen, Matth. 26: la
heidän Jumalansa palwelluzen palawus osaa hitiaUteen, niin tuitengin löy-
tyy heidän spdälNLns' pohjasa salainen halun ja ikäwöitzemisen walAa miinkuin
luonnollinen hiilusta tuhman säkeesä, joka pbtä hywin tallella pitää Jumalan
pelwon ja odoturen omsiWen siihenasti että se kerran saa ulospuhjata täyteen
woimansa. Tästä tilasta sanoo Minä »nataan, ja inuun sydämeni
walrooo: se on,mi>iu>» ystäwäni ääni joka kolkuttaa, Kork. 5: 1. Se taitaa
tapahtua, että Jumalan lapset uneliaisuqen ajalla langewat raffahin syndeihin,
min että se näyttää kuin he kokonans' olisit kadottaneet armon, erinomatainr t kosta



H3s 57. GuttttUttdasm Kolminalfubm PskwM.
Voffa he waiwutstan «im suurilla sisällistllä Mek he wor
täydellisesti spndiä wasian seisoa kaiklsa; luitengin he Herran- eHMo-päiwänH
z>ian jällens' heVäjäwät katuwaisudella; sillä si heisä ole ehwllista- wastanseiso--
svaisutta Vähää Hengeä wGan, waan kostw st hitaudella päälle tullut yö jäl»
lens' walksnee uudella, herättämisen koitoM,, niin he pian pois heittämät
«neyden txör, ja päällens' pukewat rvatkeudes fow.ascek, Rom. 13: IA Mutta?
tyhmät neitzeet uppomat sywemällä. snwun orjutsen ja rakkanteem

3) On Chrisiillisyys tarkas taitawMsuus seurawainen wiisantta, uudem
'nuhtettein antaan herättää itzens'wastuutisesn walwomiseeu Niinkauwan kuiw
Jumalan surituzet käymät, ja. syndinen niiden antaa itzens' ylösherättää uu.
teen cchkeruteen, niinkauwan on se merkki Jumalan rakastamiseen syndistä, sik»
lä sanoo Apostoli: Minun pOiktMi, älä Mnwtzo Herran tmimsta, ja älä nää-
ny kostas hänewä rangaistan. Srllä jota Herra rakastaa, M, hän myös raiv
Zaisee, MAtta jokaista poitna hän piexee, krm, häl». korjaa. Jos ce kuritw em
Pärfitta, min Jumala earitzee tcÄle ttzenfä, nnnrnin lapsillensa, sillä kuw on- sö
poika, jota ei Isä kurita? Mutta: jos te oletta ilman kuritusta, josta wikki o-
wat osalliset ollet, niin te sierra äpärät ja ette lapstr, EKr. l2: 6, ?, 3.
Minmuodon on ss Inmalan wiisaasta muroon halMuMa, että hän niiden
neliain unen kurituxsn kautta poisajaa niiden sieluista kuin kuritnxen alla M
ckautta antawal itzens opeccaa ottamaan sanoista N?aar4n, Eja. 28: M M )äl>
3-ens' antaa kuriwMn wiisandzn itze«s' herättää walwozmfsen eli uuteen Hart-
taaseen pyrkimiseen ja osallisnden uudiflmmsesn Jumalan kansa.. Se sn mää»
rätöin armo,, koffa Jumalan wiisaus tämän armo kupitMen kaulta saa herät-
-4ä walwomiseen, enmn kuin, wihan kumtus puokr psu'huudolla MK päälle
tulee unnruin paula, Luk. 21: M Me pidämme sen wahwana, ettei Jumala?
joka umsaukestms' kaikki tuntee m salaisetkM, etzeis' kuriiuxella walwonnseers
niitä syndisiä, zotka ki anna itziäns° ylKsherätstläät uudesta uneliaisudeftans',
Waan jättää ns koht' yhteZn häljWn mieleen, rekeinään sitä tuin ei, sowi, Rom.
11 28. ja että hänen täytyy anwa heidän maata unesans', Mhenasti, että häneK

päätetty kuoleman ja duomw tulema hetki, löytää heidän kätket»
'tynck sinä päiwänä piinattaa; sM Herra levää jmnaliser kiufauxesta pslastaa,
Zuurra wNrät täMs duolniopänvään asti Maiwattaa, 2 Pet. 2: A

SUS, te MlHteen Hengen tuffaa antawt teitänne herättää wastlm»
Tsien waarinpitoon Jumalan armo mielestä M tahdosta., että Jumalan rakkaus
fais Aira palawaxi Mttaa tulemisen päiwäA,, joka,Jumalan Mkkaus
waft' wor sammuttaa- fvnmn rakkauden teisä ja helwetin walkiafia eMät,jatai-
VON suloisndesta osalliserr saattaa, siihen, aumaan Ulahan ja Mä määrättömät,
UamMK umtH Ol armollinen lumalal AMn,-
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KpMän PäMnä.

Kuolema on nielrx woirosa. Nvswna kllsc: on sinun otss? hcLwerrl tlisa dB
sinun woinos? Koffa Äpostoii M hawHnut Allden iumalattomam syndi«

hin ja fmnttomutcen uppontuncet siinä, että wapaa ajattclewaisLt
,nielcit«piä itzens' wallallens'ijankaikkisuden oloAa,; fturawmfesti rikki repis
ne ijaukmkkisesti allttlari saattajat niinmuodon tahdoit itzens'wal.
lallans' päästää auttmden järjcstMstä; ettet be tarwitzis' peWM Jumalala, .et
ottaa maari hänen tcistäns';ei tuta spndiä eikä kuolettaat sith. josta seurms'
se, ettei he tarwitzis joka heitä synnistä wapahdais'; waan että he
saisit wapassti olla synnin ja bHftisn orjat. Tätä lahwollisutta wastan asetti i-
tzens' Apostoli, ja tahdoi näyttää sekä knol-mtten ylösnousemisen, että uffowai.
Fcn walmistufen ijanfaikkiseen etuuteen, synnin ja kadotuin woitosa ChristU'
xen kuoleman woiton osassisudcfa, jofa Christuxen woitosa uEowaiset taitamat
kerrata, sanoden: on i-iclcy woicola Nuolema tusa on sinml otas?
helwctti kusa on fiimn noutos? 2 IZ: >54, 55.

Kuolema, ylösnousemus, "tMnteko ja loppimwtom ijankaikkisuus owalnim
hywin peljättäwäiset keibät ja kaikkein enemiu ihmisiä waiwawaiset, kuin myös
lohdulliset, perään ikäwöityt, ja pelastuffa sisällensä Pitäwäiset. Meidän luul-
luille järjellisille ymmäetäwille, itzs tehdyille wapaille hengille, ja itzens' epäus«
kolla synmn wallau alla MWdylle, Rom. 7: 24. owat ne elämän lopulla ja jäl«
keon tämän elämän eteen tnlewaiset duomio ja ijankaikkisuus.', tokonans' pel.
zäitäwckstt,, surua ja muhattomuUa Esa. 17: 24. Teko. 24:25.

Kuoleman ja ijankaikkisuden muiston i'a sen tuntoa pyytämät fuurm osa
ihmisistä, wkistaa ja mahaan lannistaa omista-tunnoistans, sekä furuttomudella
ja syndisillä huwituxilla, eli myös kuolemattomuden kieltämiset. Ne edelliset
Nimittäin suruttomat: kaikinaisia kelwottomia ajaanckuluja ja huwiturta
mailman synnilliM menoisa,, ja niiden kautta tahtUyat «häwittää Vuoleman ja
ijankaikkisuden ajaturet pois tyköäs', sekä tumallisten kappalten wäärinkäyttä.
misellä, että luwattomilla ajaan Ne kuin luwallistsn kappalten
kautta kuoleman ja ijankaikkisuden ajatuxia kuolettamat, omat: plonpaldisesti
mailmaca rakastajat, 1 Jok). 2: ig. Phil'. 3: 19, luwattomilla huwituMa iso
joukko ajaa pois kuoleman ja ijäispden maistoa, niinkuina turhilla huwituxil-
la, korti pelillä, leikeillä, juopumifet, mailman. tiedon jaarittelemi'
sella, ja syndiä kehoittawilla puheilla jotka nmmelewat hxwäc cawar, 1 Kor.
15' 33- Ne kuolemattomuden tyhjäni ppMät, plpiöilH Jumalaa ja hänen sa°
nans häwäisemisellä, nmutamain totuudein, joko kokonans' poiskieldsmistlla ele
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silittämffelläi mäsräämmieleen;: ne! pitämät autuuden' järjesspxew hulludmn,
mitMömillä, hengettömillä puheilla, Eph: 57. tahtomat sekoittaa kuolemaa
ja tilinteon, peljätpWi» Näiden tarkoitus ei 015 mum kuin synnin e»
desauttnminen?,.. että. w.iimein> kuolla niinkuiw eläineett

TainkällaiW mafiaan asettamat itzens" kaikki ijsisptem itzens oikein malmi.
ffajat, jotkw parannuxen lEsuxen' woitossa synnin ja' kado>
tuxen ylitzen,. mastänottnnM: M nnutihmvat heillenD woiman elämHi ja au-,
tuudeM. He ei Pyydä wetää ylösnousemisia kuolleista epäilyreen, wnan ahke-
roitzemat lEsuz'ew kuoleman; osallisudesta saada elämän toimön autuallisesta'lösnouftmisestw ijäiftew kunniaani Ei he ajattele eikä anna pirun wietellä b
tziäns' nnn suureewpaatumiseen> että ihmine-n olis niinkuin hengetöin puu, et-
tä tuhunya paikkaan puu kaatllu siinä sin oloinan pirää, Sanm, 11: SSei! tietämät, että, ihmisen jälkeen kuolemans'' pitää ylosnouseman, sekäihen-'gelliset' että hengettömät, asiati todistaman, niinmpös ihmisen sisällisen olemam
luonon! Hengelliset todisiuxet! ulkona wielä eläwHtä ihmistä, on kuol-
leista niiden entisien
wä> ihmiset., sitte, kuoleet,.ja> Mens' plösherätetpt niinkuin: Zarpa--
thin leffen pojan herättäminen, 1 Kun. 1?,: 19. lairuxen tyttären heränäinw
nen,, Matth. 9:'5. Näin leffen pojan herätys, Luk< 7: ii'. Niinmpös Lazai
ruxen, joka,jo-haudasa-, haisi, loh. ir: 44> Niiden ulkonA ihmisestä olewaitt!
hengettömäin. asiain tapaus todistamat ylösnousemisen kuolleista;, ly-'
wä makaa yhden, ajaaw mutta ulospuhkce lämpymällä».
Aawnin kuiwa sauma mli kukoistawaistxi. 4 Wos. 1?: 5 Se, ihmisesä sisällt--
nen todistus on hänen!kuolemntoinsielunsaf ikäwöitzee purempatn elämää:
jvkaitzeni tMnä,. eikä tpdy tähäw elämään. Stzr siis o! sielu raukkw lEsurewVuoleman- woiton osallisuutta, ettäs- taidMt sanoa: Ruo!?'na nielty

CVangelium, Luk. 3: 22-35-
Tutkmvw.

Ii Renen tule: EhristilliM ajatuxia p,inä«- kuolemasta! jK ijankaikki?-
siitzesta> -

CHMiMDi: Molemnm ja: ijaMitkismra, ajat

Cdel-
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Kenen tuler Christillijsä ajampia pitää kuolemasta ja ijmMWssVesia? Ko-
sta me ihmkset kaikki sen tiedämme, että meidän kuoleman pitää, ja- että- me o»
lemma aiwoitut elämään j<s oleman yhdesä loppumattomasq ijankaikkisudesa,.
niin Mikä ow yhieisimmästi welwollisnus, kuin kosta kaikteilr ihuustm pitää ker-
san kuvlemaw, ja smjälkeen Saarn. 9<:- 2?. ett-ä se' myös ylMäm on to-
tinen welwollisuus pitää ChVistilltsiä ajatupa tulewaisisia- asioista:,

Kaikkein ihmissen kaikki tosin' tarwitzewat ajatella loppuans;' sillä kaMr
ihmiset omat niiden yhteisten muutosten alaiset;- jokaitzen oma tila tarwitzee sen;;
sielun salainen ja ihmistä lewoltomaM saattama Mno ja ikämoitzemys ijäisydew
perään, sitoo jokaista ajattelemaan ijäisyden asunto huonetta,, Mhom kuolema ow
owi-, josiu- sen, awaraan lvppumattomuteen sisänekäpdän, sen tietää- jokaitzen i--
käwöitzewä sielu, että se on fte rvanha liitto/ sinun piiää kuoleman, Syr. 14:'

Kaikkein ihniisten ruu min katowaisuus ja heikous,. saarnawat kaikille' ijäi-
syden tuloa, jota sairaudet ja muut ruumilliset maiwat, kuluttamat' sen kato»
waa ilmnaisutta, ja. wähän ajaan perästä tuomat sille kuolewaifelle kalhinn muo-
don, tietä jokaitzen jokapäiwä oleman kuoleman nuotasa, jvm Mede-
tän ijäisyvrn'maaAe: Se- ihana nubruus tarwiM juurt Christillisestl ajatellw
Mlemnisia! asioita, niinkuin sehen soweljaisin, Saarn. 12-: I'. sillä kuMinen täit-
Man wikaitzclta niim kuin tuleentunut heinä, Jok 8: Wnnhuus'saa kätkeä miehudesa' opitut ja käsitetyt ijäispdrn tawnrat, ettei hänen, raadolli.
sudens' elisi sitä kaohottawampi duomion odotus, joka hetki luistelee hänen
willa sanomillas') stllä ehdolla että jos wunhurstauden tie olisi, häneltä tunde-
matoin eli jällens' Jokaitzen läsnä oleman hebken huikenteiewa
maisuus ja poismeno, jvka> ei enää koffaaw takaisin tule, näyttää jokaitzelle, et-
tä hän on aiwoittu-ijankaikkismeen;! sillä ihnline!, waimosta syntynyt, elää wä-
hau aikaa; ia on räynä lewottommra: kaswaa niinkuin MkkaiNen,

niinkuin warjo, ei pysy', Job! 14: 1,2 i
hengellisessä kuolemasta' ylös',

ajallista kuolemaa ja sen perästä seuramaw ijankaikkisutta on Christuxen ulos»
seisottu kuoleman kilwoitus, meille, owen awannseLt arnioon ja autuuteen jos
me armon järjcstyz-esä annamme itzsämmc wnlmistaa niitä lEsuz-elta ansaituitai
hpwiä töitä naulitzemnn, ässinä täytetäisin se täydellinen totuus: Mdellä uh->,
»illä! on hau täydellistxi tehnyt ne jotka pyhincän, Ebr. l4.

Tulee niiden ajaMw kuolemaa M ijankaikkisutta, kuin pelkäwut' ja lvi'--
tzamnt ttwlolnata.. Minkauwam kuin ihmisen, elämä, ei- johdatMw loppum
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ja iiäisyden tntkinolta ja tunnolta, on hän sen pimiän luonon'lurmelluxen'faß-
geudefa, eikä woi niiden aina päälle pitäwäin synnin himojen orjudesa ajatella
loppuans, waan tekee kaikilla monnilla työtä, sen päälle, että olla ijäisestä on-
nctoin, Täsä tilasa on syndinen senkaltainen kuin Propheetaa puhuu, EsiUg7:
20, 21. Nämät ei tahdois ensinaän kuolla, eikä tittät ijankaikkisuden olosta,
waan cläät bimoinsa jälkeen yhdesä loppumatlomasa mailman rattaudesa, syn-
nin ja riettauden palwelemisesa, johon piru ja mailma heitä kehoittaa, ojaan
suhteen aina. Kaikki ne Jumalalta lähetetyt ja herättäwäiset kuoleman ajatu-
nt, he pyytämät häwittää ja kuolettaa tykönäns', ja siitä tulee se, että kuo-
lema fa muisto siitä, tuo pelwon senkaltaisen kuoleman wihcllisen ylitzen, jona
Jobin sana todep tulee, että kuolema on pelwoir Runingas, Job. 18: 14. Ia
jos kuolema on peMttäwä kaikelle lllonolle; niin on hän myös paljota enemin
hänen wihollistens', pzi niin hirmultawa ja peljattawä kuin ulkoisen jplinä
hänen kowimnmlla pauhinallans'. Koffa siis kuolema tulee sairauden eli muun
wcmvan kautta heitä poiskutzumaan, niin- ho ei millän tawalla omis' häntää
wasiaan; waan tahdoisit miclä uhrata heidän elämäns' jongun ajaan lihan hi-
molle, silmäin pyynnölle ja elämän koreudelle, 1 loh. 2: 16. ja jota enemin he
turhilla huwituMa kuoleman ja ijäisydcn ajatuna wieroittawat pois tyköäns'.
sitä oudomman tulee walmistus kuolemahan, ja täytyy heidän koko eläinälw'
ijällä kuoleman pelrvosta orjana oleman, Ebr. 2: 15.

Näille kuoleman pcMille, mahta tulla hurffan ylösheräjämisen synnin
hengellisestä unesta, rumeta ajatteleman aina kuolemata, sekä hänen" tietämät-
tömän hetkens' että tapaus' suhteen, millä kuolemalla kukin kutzutan; sillä Raa-
mattu käyttää momnkallaisia kuoleman olewan ihmisten lasten eteen
asetetun niinkuin salaisella wäkiwallaisudella: Ger ja Onan, i Mos. 38: 7,10.
»sitoiser Egyptisä, 2 Mos. 12: 29. Ananias ja Gaphira walhcn tähden, Teko
k. 3: 5> Muutamat kuolewat lapsen sängysä, niinkuin: Raahel, 1 Mos. 33:
18. ja Pinehan waimo, 1 Sam, 4: 19, 20. Muutamat owat poltetut niin-
kuin: Sodomalaiser, 1 Mos. 19: 24. Sikkemin tornisa lähes tuhanen miestä,
Duoni. 9: 49. Jalopeuroilta owat kuoliani rewityt: ne epäjumalliset Egypti-
laiset, 2 Kun. 17: 25. Madoilta syödyt: Kuningas Anrhiokus ja Herodes, H
Makk. 9: 9- Teko k. ißi 23. Wedcllä upotetut, se ensimmäinen mailma, i
Mos. 7: 21. pharao sorajonkkonens, 2 Mos. 14: 23. Maa aukentunut ja
nielnpt: Rooran, Daathan ja Adiramin, !4 Mos. 16:! 31. Känneiltä kuoliani
purrut, 4 Mos. 21: 6. Huonetein ja muurein langemisella tapetut, Siinsoni
ja philisteric, Duom. -16: 30. Seitzemänkolmattakymmendä tuhatta Syrjäläi-
stä, 1 Kun. 20: 30. Kimitetyt kuoliani: un' kiroitta, 3 Mos. 24: 23. Ste-
phcmns totuuden tunnustamisen rähdec,, Teko. 7: 53. Tukauttamisella, niin-
kuin Venhadad, 2 Kun. L: 15. Maahan sotkumisella, ustoylaroin päämies, «
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Kun. 7: 13, 2ci/ Rutto-taudilla ssitzemänkymmendä tuhatta Israelista, 2 Sam,
V4: 15. Orjantappuroillapa ohdakkeita ruoliaxi piestyt, Duom. 8: 16. Ri-
siinnaulitzemisella kuoletetut muutamat prophecar, Matth. 23: 54. Mailman
N?apahcaja ja ryöwänr, Matth. 27: 33, 38. Surmatut wiekkaudella: Siche.
miläistä, l Mos. 34: 25. Abner, 2 Sam. 3: 2?. Isbostch, 2 Sam. 4: e. 2l-
masa, 2 Sam. 20: 10 Smcherib, 2 Kun. 19: 3?. loas, 2 Aika. 24: 23.
Gcdalia, ler.4i: 2. Waimot omat tappaneet, niinkuin Jae! Sissevan, Duom.
4: 21. ludicha Holofernexen, ludit. 13: 8. Hirttämisellä: Mmmäisit Hvae.
lisä, 4 Mos. 25: 4 Runingas Ai, Job. 3: 23. Haaman, Ester.'?: 10. Ku»,
lian lanqeneet: i3li. 1 Sam. 4: 23. lesadcl, 2 Kun. 9: 33. Rymmenen ru»
harca iL-domilaista, 2 Aika. 25: 12. Muutamat owat itze itzens' tappaneet: A-
bimelck, Duom. 9: 54- Sauli, 1 Sam. 3:: 4. Akiropyeli, 2 Sam. 17: 23. Si-
mei, 1 Kun. 16: 18. ludas, Matth. 27: 5-

Ei mahda siis ylikän pysyä kuoleman wilMisudesa ja plönkatzeesa, waat»
paremin hyljätä mailman turhat ajaturet, ja pyytäät lumalalda sitä armoa, et<
iä hän moes, taidais' ja muistais' alati ajatella kuolemata, ja rukoila: Opeca
meitä ajattelenman, että meidän pirää kuoleman, että me ymmärtäwäifiri tuli,
simme, Psal M: 12. sillä jos ihminen eteensä asettaa kaikifa ajatuMns', löi.
fäns' ja menoisans' sitä wiimeisiä hetkeä, niinkuin fe nyt juuri olisi käsifä,niin
hän tosin ustonfa lampun palamana pidäis'; walwois' ja Herran pelwon oppe-
nis, ja ei kostaan ehdolla mitään pahaa tekis; sitä wiisauden taitoa myös Sn-
3ak neuwoo kaikille, fanoden: Mitä sinä ikänä recr, niin ajattele loppna, ,H
niin et sinä kostan sMdiä Spr ?: 29. Muistakat le kuolenmn wihollisel
M unhottajal, zos Jumala ennen on wanhurffaudens' jälkeen antanut monen-
kaltaisia kuoleman tapachia ihmisten ylitzen käydä, niin nähdän ja kuullaan
myss w!elH'tapa!)iuwan; sillä Herra on se Jumala joka wielä jokapäiwä nh,
daa, ellei he palaja, nnn hän on micttansa reroittannr, ja fouhelna jänniränyr,
ja tarkoittaa. Ia pannllt frn päälle iMman nuoler, hän sn walmistamlk
»'asalnanss kadouanmau, Pfal. 7: H2, 13.

3) Tulee Mol" Christittyin ajatella kuolemaka ja ijankmkkisntta. WähH ja
hangitmla Chrifiitpitä löytyy paljon mailmasa, jolta omalla wsimallans?

ottalvat seu rohkeuden Päällens'', että jolai«l puhua kuolemasta ja ijankaikkisu-
Vesiä, M fanowat nittÄ oVvtwwans'; mutta hawaitankuitbngin, eltei beillä o-
letkan eläwätä turman, kuolemaa ja kosta i h?
näkemät ne läbeneiVän. Syy tähän, on heiVän Christilltsydens' Perustunen ltl-
ffenmien ttwistöhän, Luk. 3: Se on: He harjoittaVat monta Chnstillisy,
Ben hywää awim, kmumu?en waikutuxen »voimasta ulkonaisesti, waan ei tap.
MH slMme.n halulla za uffon elämällä WllMi; ja mm jääwät.heidän wam
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HM sybä-mens' nmuttumatoin mieli, ja mailman tawat
lilurew, ja niin ei käsitä he sitä muutosta kuin Apostoli waatii ustowaisilr<t,
Rvm. 12: 2. Tähänon syy hengeit waiwaislchen puute; hengellisen ylpeyden
rikkaus; ichens' jonkin cu:wamisen prameus; ja oman mielen Wiisaus, ehkä wi.e.
lä laillisten tufiaen seasa. He olisit Christillisydesä ensimäiset, ja tuffin omat
wiimoifeMn. He Hakemat enemin «Voimaa itze ty.könäs kuin Christmesa, ja ei
woi mitään, Joy. ig: 5. riemulla ja wakutuMa tehdä. Jumalalle kunniani ja
lähimäiselle HpwäLU

Rakas Christitty anna lOpun ajatuxet kaiwatg itzens spwältä spdämehes',
ettäs woisit ylöntatzoa pahoja Olla wabwistettukärsimisesä ja hauku,
tuxisa, >ja oikiasa uffosa SHMuxen
joka ei kuolemasa pysy.

Jälkimäinen Osa.
Huinga MriMisisti kuolc»uara ja Hjaifkajkkisima ajatcUan? Kuolemasta M

ijankaikkisudesta pian talttaan pulma ja.ajatella, paljaasta luonnon makuture»
sta, että kerran kaikkein pitä kuoleman.; sillä koettelemus ,ych),ttä, .että yxi
sens' perään täältä ulos kannetun. Mutta ei se seiso luonon woimasa, että
min ajatella kuolemaa, että sen päälle seurais onnellinen ijankaikkisuus; sen-
tähden tarwitan Chrlstillinen ajatus siinä pawawasa opisa kuolemasta ja sijhen
walmistuxesta, jota tapahtuu

2) Mdesä oikiasa Jomalan pelwosa eli Mmalisichesa. Jumalan Pelko 0N
yri elämä tundo Jumalan pyhydesiä, joka.waikutta sen lgpsillisen ja nöyryte«
tyn kunnioittamiseu pelwon Jumalan cdesä. Se pelko herättä sydämesä kiirut-
tawan pakenemisen Jumalan tygö, ja rikki särke sonnin massan ihmisesä, sen
murhen ja waiwHn Lautta kuin Jumala Lain kautta ihmisesä ilmoitta, josta
David sauvoi: Sinun nuoles owac nnlumu jo stnull täres painaa mi-
nua, Psal. 33: 3. Ia maikka tämä katumuren pelko ei wielä ole se lap silli»
nen ja oikian turman kunniotttaminen, jonga jpast' uffo inßtäus' tuo, niin onse kuitengm alw ja walmistus siihen lapsillisecn pelkoon,, ja alkamat jo totiset
Cln-lstisststt ajatuM Kuolemasta ja ijankaikkisudesta täjä katumuxen waimawasa',
pelwosa, ja hädäsä; sillä ei taida kuoleman ja ijankaikkisuden ajutuz'et olla pel<
zvosta eroltctut, koffa ne ajaturet juuri omat woimalliset syyt, antamaan syn.
diselle <ilan etziiMn parantamista niistä wahingoista ja pahudeista, kuin ker.
ran kuolenmsa olisit täydelliset-syyt, opettamaan häntä ijäiseen onnettomuteen.
On numtmoHon Laingin jälkeen pelko wiisauden alku, Psal. 111: 10.
Sillä Mä Maa ja oPpii ihminen wälttämään Herran mlewaista wihaa,Rom.
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s: 5- Ia niinmuodon wn fe ssen öikian .wiisauden edelttnen osa, ettZ -rumeta
lvikiasa katumuren pelwvsa Mälttäulään ,suMn -rakkautta, Minkuin stä ,joka ft»
ltoo ijäifen onnettomuden sunnin Hansa. .

Mutta jos plößtullut »pelko, (jonga Päämanlt on lum»,
lan wiba ja wanhurffaus, Ma laista herännyt ihminen että kaikki kehoitta-
maiset syyt hywpteen) yhdistetyt -rakkaudella, joka Ev»ngelmm:sta Herän.
men uffon kansa waikutetan-Pyhältä Hengeltä, silloin itaitaa, noi ja tahto»
fyndinen lvakaisemmin ja «pospwäisesti ajatella kuolemata ja ijaFaikkisutta.Sen
rakkauden pelwon mMäns' tuo wanhurffari tekeminen IMsu^en.ansiosta osalli.
seri tulemisesa. Silloin taittan senkaltaisesta rakkaudesa ZumalaM Pelkswäise-
siä sanotta se ckuin Simeonista sanotan Fvangeliumisa: että hän-oli hurstas ja
'Jumalaa pelDrwäincn mies. Tämä rakkauden pelko on todistus PyMn Hen-
gen asumisesta sieluja, joka wie uuteen elämäin, niinkuin weisamme: uskon

pyhä'He!,Zi, tulli elämään, wiepi se saattaa .toisen mielen
,metbin„ ia .lihan hnnoL repii Wirsi.H2s: 7. Jos siis .täsä Pelwosa lihan
ihimot poisrewitän hallitzemqsta sielun woimain ylitzen, niin saa Pyhän Hengen
Halu mallan, joka wie pybäin menoin taiwaUisisa, Phil. 3: 20. ja .niinmuodon
tulemat -kuoleman ja ijankaikkisuden ajatuxct alinomaisia/hallituren sypri, että
Khristillisesä taitawaisudesa asetta Mmsns, kärkeä Jomalan Lanan, -ja harjoirm
.rakkautta, ja olla Jumalans e.desä, Mikh. 6: ,<3>

<2) Ajatellan Ghristillisesti tuolemata Ia ijankaikkisutta, Älinomaisesa ikä-
Wöitzemifesä .tulewaisien perään. Sikiam ja elämäin Christuxen jäsenten Hlä»
mää täällä on plipään pxi ja o.dotuz:en elämä ijäistä autuutta.
Tämän tähden He kaiM olonsa ja menonsa täällä ppbittäät pyytämät M.autun,
t>en järjestoren jälteen jaiärjestMen harjoUuxesa uston työtä tekemät, että he
säällä elHWns' löydäM Taiwan esi muodon ja omaisudet jotka Pysyisit ijam.
taiMsesti. ElLä Jumalan llvsten elämä täsä lerämaasa, -on yp katteleminen
Mintuiu 1 Kor. 13: V. ja be waiwatan monella chäinäräl.
lä, niin tuitengin ne spdämtt joisa Jumalan pelko ja rakkaus on symälts pai.
nettu. aina ltäwvrisä ja odottannsefa .ahkeroitzemat lEsuren ustosa kaswaa
pybija menoisa ja jumaAsudZsa, että he woisit odorca ja itäwöirH Jumalan pai.
wän tulennsta, 2 Pet. 3: 51. siinä §e taitamat ja woiwat ajatella kuolemaa ja
ijankaiMsutta tuten ja omaisesti, jongatähden he täällä elämät. S:lloln hei«
stä laittaan sanoa niinkuin Simeonista Evangeliumifa, Mtä hän Hdona .Istae-
An lohdutusta.

' 3) Talttaan Christilliststi .ajatella kuolemasta 3a ijankmkkisudesta
«alati kätkemisesä ftdämesäns'. Se joka >ajaasa opttetan pyhältä Hm.
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Zelca, Joy. 6: 43. että sekä niin tuntemaan itzens' ja ja myös hänen
cheikoudens', ettei, hän koffan wuowa olemaan ja elämään ilmanlEsuzesa etzi»
mistä hänen tepoans' ja woimans, sen Jumalan armo työ myös opettaa kät»
Vemään lEsuren tpkönänS', uston käsillä; joka lEsuren kätkeminen, ei taida
muu olla, kuin harttaan rukouxen huuto, lEsuren pysymisestä hänen
mäns' kaikkein hywpdens' kansa, niinkuin opewslapstr. Luk. 24: 59. Tätä u»
ffon käsittämistä M kiinirippumista saa ja täytyy oikian uffowaise»
«ina harjoittaa, ja ei mifsn eli koffan laiminlyödä; sillä ehkä Simeon lEsu-
ren ruumillisen syleilemisen jälkeen jäll' annoi hänen wanhemillsns', niin ei tai-
Va oikia usto kuitengan phtäkän hetkeä olla ilman lEsuren osallisutta, ja ei o>
fallisuus ppsy ilman uston alinomaista harrastamista ja kimittämistä, jos
"fen muutom pitää taitaman ikäwöitä kUolemata lewolliftsa sielusa,

nyc sinä laster palweiM rauhaan menemään sanas Amen.

Paaston aikaisna Marian MMM
HlZrms jarallha teille, Imnalan ja meidän Herran IGsuxen ChrZ»

stuxen wndemisen kaurm. Tällä tawalla terwehdit ja Hywästi jätit Apo-
siolit..'seurakundia, jotka totuudesa nimen tunnustit ja rakkaudesK
seuraisit- M taiwallista totuutta, tietä andain tällä terwehdys toiwotuz'ella, että
fe on ainakin ollut ja wiels työlläs asia, että saada seurakuntia palawaM
ja eläwäp hengesä, ja myös että ft niin tuZLäs', ellei tpölämpi, saada pysy»
mään niitä ustons' harttaudesa, jotka siihen armon ja rauhan sanan kautta he-
mätetyt owat. Niitä jotka ei millän tawalla tabdo tulla armon tuntoon ja rau-
han tielle, waiwaa sMUttomuVVN-raffas paadllttawa mu. Niitä kuin wirey-
Aen heränest owat, rasitta hittauden laistrms poislangemaan. Että nyt estäät
Näitä seurakunnan yhteisiä hHwityriä, min toiwotit Apostolit lääkettä näitä stu-
Mkunnan hengellistä tauveja wastan, sinä oikiasta lähtsstä, sanodeu: Armo js
Vauha lisxndyksn reille, Jumalan ja?neidän Herran IKsuxen ChrisiWM tMt»
Vemism kuutta, 2 Pot, t:i2.

Sitte kyin Jumalan armon ja rauyan liitto, oli Jumalan puoleltza lEsu-
, ,xm kuoleman kautta täytetty, niin tuli uuden Testamentin seurakunta lahjoi-
MuL yhdellä määrättömällä armon M rauhan rikkaudesta täytelyllä hengellt-
Gllä yywpdellä, josa seurakunnasa jokainen totisesti ustowaimn on saanut nau-sm, eläwän ja järkähtämMmän lonvon (aman armon ia rauhan

234 Paaston aikaism Marian Päiw«>



Paässott aiknsna Oarian PZlwänK. 235
päälle. Täniän awaran armon ja .rauhan seurakunnan Harmat Menet, sotka

koko mailman taiwallisclla woinialla kootan, M hengen loHisturella
merkityt owat; ,toiwottawat'sOämelliWi sen saman armon ja rauhan osallisut-
,ta kmkille, että se kaikisa iewenis, ja kmkkia hallitzis, ja olisi päämanlina, A-
Postoli Paawali terwehti seurakuntaa Romisa <tällä toiwoturella, sanoden: Ar-
mo olkon teidän kansiamme, ja rallha Jumalalta ~ueidan Isäldämme, ja
<ralda lEsuxclda Christuxclda! Kom. 1: 3. Hywästi Hän heidän taas jätti
näin: Mcidau HcN-an IHstnen Lbvisiuxen armo olkon teidän kaikkein kansan-
ne! Ameu, Rom. 16: 2Z.- Apostoli' Petari mpös terwettä sanan «kuulioitans
Epistolans alusa: Aru;o ja razuha lijändMn teille, 1 Det. 1: 2. Sen teki myös
apostoli ludas 2.

Ilman si/H niin jokainen terwebbpresäns' toimetta sitä toiselle 7uin hänelle
on. Taimallisesti mieltynyt, ,ei taida muuta kuin toiwotta lähimmäi-

sellens' sitä jota hän itzskkin tuntee tat'witzewans',joka ylipään on armo ja rau,
Ha Maalliset owat jo tähän aikaan poiskaiwaneet Apostolisen seurakunnan
mieleu, tawon ja tsirootmen, ia kohtawat toisia ihmisiä niinkuin juhdat, joilla
ti ole sielua ymmärtämään eikä suuta Puhuman, mitä oman ja muitten hen-
gelliseen ja ijäiseen auwutcen wlee, waan 'sitä wastan on enimitten syndinen
M maallinen toiwotus heidän mielisäns' ja suusans'; sentähden Salomon sa«
noo: luinalattonian sielu coirvotta pahaa, ja ei suo lähimmäiselltnsH mitan,
San. 10., Ne kaikkein parhaimat mailman lasten toiwotuM, owat maalla
set edustunet, ja luulee suurengin hywän suowans' lähimäisellensVWälisti taas
joutuu pahan suoja suureen tuffaan, koffa hänen täyttyy nähdä toiselle hywm
täywän, niin hän terwetyrellH hpwällä sanalla totwotta pahaa sydämmesäns',,
joka on pfi epäuskon HZdelmä. Muutamat terwchtelewät ilman Yhtäkän aja-
tusta, lnainitzewat myös Jumalan nimen ilman nelwolttsta kunnioittamisia, ja
niin on -Herran nimen turhan jora ei -Hcrra pidä rangaifemara, 2
Mos. 29: 7. Kuinga mahdottoman kewiä mielissri on mailma tullut terwehtä-
mistn taiwasa, se on sanomatoin. He owat tulleet niinkauwas armon ja rau-
han tundcmisesta, ettei se enä ole mitään, että kirourella kohdata
sens', ja että jäll' e-rkanemifesa toinen, toisestans', jättä toinen toisenS' pahan
haltuun ja huomaan. O! kauhiata Paatumusta! fentähden sanoo Apostoli, et-
tei senkaltaisia pidäis enstngän terwehtämänZän; joka händä tenvehräa
hän on osallinen hänen pahoista töistänsä, 2 loh. v. iu, 11. Herra Jumala
auttakon meitä näinä turmelluren päiwmä, ja antakon wielä hänen tallin o-
fietun seurakuntans' tulla siunaturi senkaltaisille sieluille, jotka armon ja rau-
han tuntemat tarwitzewans' ja sitä Tästä asiasta me saamme pidemälts
DtNstella, jämänpäiwäjftsä Evangeliumm Mkinnosg.
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Maston alkaism Marian Päijväns:
EMNgMIM/ Llls i: 26-29)

Tutkindo:-
Armon j<r muhnw sättHmnm

M armon ja rnuhaw sanoma ihinisella >

II», taldainen' armoir ja' rauhan sänonia saavan?'
111,, Mitä hxödMstä siira on?

Ensimmäinen Osä<
MM tilasck armon ja- rauhan sanoma sopii ihiniselle? Sen ensimmäisew

siurakunnan totinen Christillisyys, näytti hänen harttaudens myös stinä sydäm.-
u ellisesH armon: ja rauhan tviwottamisesa,. kuin ne- uffowaiset rukouxella lu,-
malan: tygö, toinen toisellens toiwotit;: se on npd muutettu suu-christ.tpittä,,
phdexi maallisesti ja luonnollisesti ulkonaiseK tawaxr, jollw oi pidetä mittän a,
jatusta,, mitä se sisällens' pitää;: syy siihen om ihmisten tundemattomus koko ar»-
mon ja rauhan opista, ja paljota enen,in: on: se- M pois samana
armon ja rauhan nautitzemiftstir,. johon tilaan Ho owat- joutuneeb, heidän eh«
dollisem spndins' pahuden hallitzemisen kautta:, Esa: 59: 2: No ei: tunne itzens"
armon ja rauhaa tarwiHewans, ei sen sanoma myös heisä mitään waikuta; siiS>
sopii armon ja rauhan julistus jwsanoma>

H Niille- benKellisisse: hädän- tuntemille'. Se on aina Jumalan: tapa' M pi>
M käytös' kansa, että hän ensin walaisc> ihmisen: pmmäxryfelr näke--
määw hsnen wihan alaisen tilansa jw että', häneltä puuttuu so hengellinen
loinen- rauha',, juurb silloin myös ilmci tulee ihmisen suuri°puute armosta' ja ha-
ra curwasta> Esa: 38: i?.. Ia se hätä sekä maatii että opettaa totuudcsa lu>-
malan armoa etzimään. Hengellmen sielun hädÄn.tunw ilmmtetnn Jumalan:
kuriturcsia,. joka sekä ulkonaisesti monenkaltaisilla waiwoilla,. että sisällisesti sy,
Vämen tussilla la tunnon, atMstuMa, hädän sieluscv ilmei tuottamaa Silloin:
Hminen todella aika ottaman Jumalan sanasta woarm, jäsen- walosta ulostut-
Na pyytää,, oikiaa syytä hänen, eroiteltun tilaansa armosta ja'hänen- lemotto»
muteens' sielusi Koffa siis Herran nuolcr owar: UinireM ihmiseen, ja Herran'
Zäff painaa- hanra, sillsin Pwpheetavn: sana tod'e,ri tulee: amoastans' ra„Zaistus>
Kpcna o,'wmaan sanoista waarin. Esa: 28: 19- Ia syndinen totisen waa--
N,w sekä nuhteen että annow sanasta-.niinkuin Maria, kätkee raitti IGsuxen
KAar. tMiftM,r, Mämesänch,, Aik. 3: Silloin, sana, walaiseH sundi-
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sille hänen wilM- alaisen tilansa', ja neuwoo hänelle, kulnM synwstzr ealw et-
ziä armoa rauhaa lumalasav josta Jumala itze Davidin kautta MliKrtt»
hätänsä lunVewaa'synvlst'ä:2luxm huuva minua hädäsäs', ,nwa eahvo»
auttaa' ja' sinun pitäK kunnioiWanwN' minua, PfaK 5O: 15.

L) Sopii armon ja rssutM' sänomch mailmassa itzens? ervttwwllle. Martck
oN itzellens' wnlinuti yhren pMäisen hiliaisen tilan, että sitä tarkemm tatttal
palwellw Jumalaa. Mailman pauhina j 5 paatunut nzcno on nstolle myrktllt-
new ja kuolettama' wKbinsso,stntHhden arinoo ja rMha chiwä spMnempylsktel.
M mailman turmeleman meMn, tawatv tist, käytöM jcr siM he tteta-
wät jo koettelemisesta, että mailman piMwys, tawat ja' omat mm ra-
stat ja pahentawaiset kuormata että ne wiewät Juinalan wchan ala,
Armoo ja rauhaa etzäk pviskieldäwät mailman turduden, silmäin ppynon kam-
sta katvwmsista. korwaim kuulon pois walhesta ja nutattomydestä;. ra-
tens ja wäkiwnllaffa;, kielens häpiälisiM ja. pilkawaWw pnhetsta.
Sanalla sanottu;- he wälttäwät sisällisestt jw ulkonaisesti, lihallisia- Mnoja, ,or«
ka' soriwat sielua wastan> i' Pet. 2:: iiv Armoo ja rauha etzlwäiset
wät myös itzens' korottamisen ja Jumalan wnsian nöyryrräwär lumalaw
wäkewäll kaven ala, i Pet. 5: 6 Aibimmäistä piräwar itzens' nöy-

räin talmisna-, Rölw 12:' 16. Niinkuin Maria,/ebra hän oli kuningalttsesta su-
austa Vavidm' jälken tulewaiststa, oleskeli albaisesa Masa, ja' nöuruVesä odottr
Israelin lobdutustO, Wapabtajuw tulemisella lihaan. Hän sar suurimman kun-
nian,' ja tuli walituxi Wapiahwjan- ättixi. Se joka alhaisesa. hengesä odotta ar-
moa ja rauhaa» lEsuresä hän löytää sm ikKwöitym hywyden, sillä nöxrille
Ma Herra a'- arnwlw, Iak. 4: ,

3) Sopii' armon ja' vauhan sama' annon ja rauha" ikäwoitzewisse:.
Jumalan wiisaM on- nähnyt sowettari, ja hänen pyhpd-ens' kansa enemin tu-
leman Jumalalle kunnian,, ja ihmisille uston elämän- edesauttanuseri,' ettei ar-
mon' ja rauhan woima muuwin «vuodateta ja tutuxi tehdä syndtsesse,. ruiw sew
EvangeUumillism ikäwöitzemisen kautta; sillä sK-ckallaisen lkäwllltzemisen' ohoslN
ustaltaa spndinen uhrata kaikki pyyndöns' ja woimans' fen sulan' jm awmaui

Molcen; luutta- laillises' ikäwölPmisksä syndinew enemm pelkää kuiw
turpoaa, ja niinmuodon enemin pitää itzens pois Jumalan tykoa kmw lähe-
nis ennen hakee nojausta siwulta'/ kuin wuowa hätäns'tunnM nojaM CHri-
stuxen päälle Mutta joka saa son säyreNisen taidon,- että hän kaiken- mitätto-
mydens' M raadollnudens ohesa> heinä toiwons- pyynnöt.lEsuren hpwW' W-
tämisen,. armon armow w rauhana Swtähvsnl
tMilMmmk
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HI3 Paaston Misna Marian Päiwälck,
Toisesa OM,

517inZä kallaimn armsii ja nauhan sanoma saadan? Koffa Jumala hsne»
pyhillä hengens' töillä saa ihmisen sydämen rakkassa alhaisudclla ikäwöiten toi-
womaan armoa, niin Zllilmla myös antaa ihmiselle.

1) Tuta ja hawaita lEsuresa annon ja rauhan osMsuben. Engeli il-
moitti Marialle sen koko mailmolle luottaman armon ja rauhansanoman, että Jumala nyt sikuniftllä Marian kohdusa, piti tuleman kadonneita
etztmaän, cxyncir talleile nzoeramaan, haawoirettl? sicomaan, ja heikoja rvahwi-
stamaan, Hes. 34: ä6. Ne Evangeliumin armoa nautitziat opetajat, ilmoitta»
jvat tänäpäiwnnä, armon alaisissa sieluille, sitä sama Engcleiltä itluoicerma hy-
zvää sanomaa, joka pitää, kaikille hajoman, Luk. 2: ia. luzn.ala on heidän
painaman mirkans' tähden, antanut opctaille, 1 Kor. 4: engelm nimen,
Wlal. 2: 7. Apostoli kutzu opttajat Thrisiuren kästyläisiri, sanogen: Niin olem-
ina mZ Mo!e,ca silla Jumala ncuwoo meidän tanttani-
,ne, 2>Kor. g: 20, Koffa sils opettaja itze elää Evangeliumin hywsn sano-
man woimasta, niin hän myös samalla elämän rawinnolla ruokkii Cl/ristuxen
lambaita, ylipaimenen H'hristuren kästpn jälkeen: Ruoki minun lampaitani, loh.
Vi: 16. Sen Evaugcliunnllisen opin osallisudesa on se opettaja elämäsäns' tay-
tettp suloisudelha jonga Prophetaa tietä antaa, sanoden: Ruinga suloiset owac,

saarnajniu jalat rvuorilla, jotka rauhaa julistan?at, jotka hswääsaarnawat, autuuden jlmoittswgr, Esa. gZ: 7.
2) Saaban armon ja rauhan sanomasta, lohdullinen wakutus syndein an<

deri saamisesta. Lupaudu sanain elämäni saattamisesa sen katumaisen svdame<
fä, plössytetän ne ensimmäiset uffon kipinät, turmaman Jumalan pohjattomaan
armoon ja rauhalliseen mieleen Christuxesa lEsuzesa, josa spndinen wastanotta
)a omistaa lEsuz',err weren wanhutstauden ilman kaikkea oma ansiota, Rom. 3:

Lupauren ääni on alusa outo ja tundematoin syndiseldä> niinkuin En-
gelin toiwotuß Marialle: T>rn?e axmoitecru Mutta jota enämin armon lu-
paus tulee nautituri, sitä enämin ja taajemin sielu kunnioittamisella tutkii ja
kätkee lupausten hengellistä wahwistusta, pyptäin eläät niistä, ja rukoilee Zu-
malan wielläkin uudistamaan lupausten wirwoittawaisutta, sanoden: Anna mi-
nun kuulla iloa ja Mmua / että ne lum ihastuisit, kuins särkenvc olet,
I)sal.Zi:io. , .

3) Saada» armo ja rauha, wakuturesta Herran läsnäolemisefia. Engeli
sanoi Marialle: -Herra on sinun ransas. Mtkä olis riemullisemmasti autuallinen
kuin Herran MäoleMinen. Jumala asuu Men wanhurssazi teh-



bym sieluin tpkonä, niinkuin Jumala lohdullisesti asunnostani makntlMat
Minä panen minun asumastani reidän keskellänne, ja minun siclnni ei hyljä rei>
ta. Niina waellan teidän keskellänne, ja olen teidän humalanne; ja pi"
tää oleman miuu kansani, 3Mos-s6:
Jumalan läsnä olemisesta' tutaan siitä woikuttawaisesta rakkaudesta sitä pyhäH
lolmmaisutta wastan, joka rakkaus tutaan heidän kätksnnsestäns' lumalay kä«
fiyjH, niinkuin Wapahtaja sanoo: Joka minua rakastaa, se pirää mimm sana<
m, ja minun Isäni rakastaa hända, ia me wlemma hänen ja.asum>
ma hänen tykönänsä, loh. 14: 23. ansion puhdiflamisella tules uffo»
waiuw Jumalan TcmppeliFr ja asumasiap, jonga asumisen kansa

4) Saadan armon ia rauhan faamisesa runsas siunaus. Giunanu olet st-
na waimoin stas, sano Engeli Marialle. lEsuxen kautta owat ar-
moitetut wapat Lain kirourestaja Jumalan wihasta; mutta rikkaat hsngen
Velmistä, jotka köffa ne owat halliösmasa, ns turauttawat kaikki pahat synnit»
Hedelmät; jonga edestä uffon lapset kiittäwät Herraa: Riitetty olkon lumalw
ja meidän Herran IGsuxen ChristtMN Isa, joka meitä on siunanM taikkinai-
fella hengellisella fiunauMlla raiwalliijsa Chrisiuxen kautta, Sph. 1: 3. lumalc»
lupais mmnm siunauxcn Abrahamilla ja hänen jälken-tulewillens": Ginnw

pitä kaikki, tawsar maan päällä smnatuZi tuleman, 1 Mos 12:3.
Sen henFelllsm siunauren woimalla, Jumalan lasten wälttämän kaikkew
sitä ja niitä kuin taidmsii päälle wttä kiromen, siitä Maroitta Apostoli: tVälc-
täkat kaikkea sirä kuin 1 THA 5: 22. Sillä se joka ei tarkkau-
della haarmffoitze itziäns' wihan syitä wälttHmään, n st mpös wältä itzZ ki-

/

Saavan armv ja rcmba lEsuxen asumisiz'! syhämMss'. Kosta lEsns
armons' ja rauhans''hywpvesä saa äwerjästi täyttä ihmisen Mun hänen rak-
kaudellans',-niin taittan sanoa, että sama rakkaus on juurtunut ja perustettu
jota Apostoli tsiwvtti Ephesiläisil<e: Grrä Christus asuis uston taurra teidän j>
dannfä m, eccä re olisirra rakkauden kauna juurtunet ja pcrustetm, ja Chri-
stuxen rakkauden rundisirre/ EpH. 3:1?, 18> W- Silloin lEsus rupee asumaw
thmisisä, kosta be saamat totisen halun,, ja woiman Jumalan tahtoa tehdä, jct
ne owat hänelle kaikem rakkahimat. lEsus sanoo: Ic-kainen kuin tekee minuw

tahdon, kum o» miwsifa, lZ sn minun wcheni., stsarcm ja ättint,
Matth. 12: 50.

Kdlmas Osa.,
Win; hxHdxrxstä sileä on? Ei Immlaft armon tÄWMiI ole toffan tzeM-

mätöi»
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mäMn eN woimatoin; waan siitä osalliseri.tnlewa AMnen Wttä -silnä,flwu-
m.laxäUömät autuudet, niinkuin,:

Armon löytänyt saa Pyhän Hengen-asumaan tykönäns'. Engeli sanot
Marialle: pzchä HenFi rulec sinun päälles, ja yiilnaisen woMa tvarjo sinun.
Mtte k:iin' Pähä Hengi saa walmistas spndism sydämen Lolme yhteisen Pyhän
Jumalan aftimaz-i, niin taittaan nsundo tuta hänen ztyöstäns', Kuin hän 03
näyttämä Laikisa mitä ikanäns' thwinen eteensä -otta. Pyhän Hengen pyhittä»
wä työ, todistaa hänen läsnäolostaa. Pyhän Hengen pyhlttäw.ä työ ihmisesä, o«
sotta itzens' ilMistn mielen uudistamisen, siinä, ettei Pyhä Hengi anna ihmi,sen wiipyä ja njan wlua hakea maalisisa ja fatowaisffa asioifa, ebkä ne itze-
säns' owat lmvallisct W.umilliseen elämään ulkonMesa ylöspitälnisesä; sitä wä«
henun antaa Pyhä Hengi wiipyä syndisisä, lihallisiin ja Pahoisa njainrisaz
zvnan Pyhän Hengen waxtioitzewa armo, illkewa ja Pyhittälpä waikntus, wai«
n>a iluniscn,omatnntoa lewoUHnudclla, niinpian joku syndtnen epänston
lepo itzens tarjo ihmiselle, ja pyytää häntä ,sekoitt,ain nukntta. TäsiH Pyhän
Hengen nuhdellus wlran työllä sanoo lEsus: Roska pyhä Hcngi tulee, niin
hän nnhtelee mailmaa, svlnnn cähdcn, Job. 16: 8 Samalla tawalla näyttä
Pyhä Hengi n)al,wowaisen waarmvihon kstoWaisista, kaikkein tahdosta ylöskäy»
«väin pahain Pypnnötn illnandumisesa. Myöskin py,ytD hän vahoja .töitä estänt,
kosta wanha turmellus uffoVaisia pyytää pah,uut.eey.

,2) en tahdon ala antamus Jumalan, tahdolle. Maria fanoi En<
Selille: UaDo -Herran piika, wpahWkon minulle sinun sanas jälkenl minpaljon
au.tuallisia hengen hedelmiä kuin löydyi Marian tykönä, löytyy myös uskomai-
siin,. Pyhitetty tahto on unden.syndymisen hedelmä, joka nlosharjoitta aina
sitä kuin ymmärrys walistuM kautta käsittä. Mana ei neuwotellut ensinZänjärjelläns' Mtä sanomaa, zvaan heitti koht' Jumalan kuuliaiseen, joka
-oli merkki hänen täydelliseen kuuliaisuteens', tnin hän jo ennen tätä Pyhän
Hengen koulusa oppinut oli. Hänen tahtons oli niin ala annettu kuulimsuteen
Jumalaa wastan kuin Davidin, joka sanoi: täjh wjyä oleu: Jehköu
Minulla nutä hän Lahroo/ 2 Gam. 26.

Jos jahdot oikein mmoa ja rauhaa nautita Jumalan kansa, niin anna fi,
nun tahtoS aina ollv asetettu Jumalan hywän ja pyhän tahdon ala, ja älä
kostan ei Mhemisä eikä enännsä nsioisa seuraa sinun omaa pahaa lewotointa
tahtoas. Jumalan tahto on aina tasainen ja rauhallinen/ ja ivirtpoitusta an-
dawainen g niinmyös elämäsä ja kuolemasa. Waan ihmisen
syndinen lahto on lewotoin, täynnäns' haikeutta ja epäillystä, eikä pysämistän
wahwann. Jomalan tahto on gina Hpwti, ja etzii meidän autuuttamme ja para«

siamme;

Paaston Maisna Marian MlvZnZ.
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stame; sentähden olkon se aina ustowaisten lohdutus, ja ppynds, että tulla Wa.
pahtajan kaltainen, joka Isääns tahdolle oli täydellisesti kuuliainen, ja sanoi:Sinun cahcos. mwm! Jumalalli! reen minä miclclläm, Ps.'4o: 9. Opettele si-nä myös tundemaan humalan edeskatzowaa ja armollista tahtoa kaikisa, ja seu-
raa sitä; sillä se yxmänsä rauhan ja armon tasselle kätke autuuteen. Jos siisJumala tahtoo sinun muryellisen' eli iloisen, hengefä köyhänä eli rikkaana, al<
haisna eli ylhäisnä, kunniasa eli häpiäsä; niin tiedä, että se on sinulle hyö-
dyllinen, ja hänen otollinen tahtonsa: mitä Jumalalle on kelwollmen, se pitää
oleman myös sinulle kelwollinen; ja, se pttä oleman sinun lohdutuM, että lu.mala tekee niin sinun kcmtzas, kuin hänelle hpwäri näkyy, ja että hän sillä e.
tzii sinun autuuttas. Niinmuodon on sinulle tarpellinen ustoa ja eläät, ettäselämäsä ja kuolemasa taidat sanoa: Olkon sinun tahros niin maasa kuili taiwa«sa, Matth. 6: 10. Amem

IHMMM Mwänä.
joku tahtoo minun peräsäni rulla, hän kicldäkän itzensi'., ja orcakon ri'

stiilft jokapäiwä, ja sturatkon minua, Kosta lEsus muinen hamaitzi Ope.
tuslapsisansa lihallisen oman-rakkauden kuobuwan sen taiwallisen lohdutuxenmyötä, kuin hehänen lupaunstansa ivastanolit ja nautitzit, nimittäin: 'että hei.dän piti saaman jotakin suurta maallista edustusta McHiaxen waldakunnasa, ja
niinmuodon rupeisst asettamaan yhtä humittawaista toiwoa tämän katomailen
mailman elämän rikkaudcu, kunnian ja hekuman päälle, minkuin olisi woitettuse päämvali, jongatähden he uffoit lEsuxen päälle; silloin tahdoi lEsus näyt-
tä, etlei hänen seuramisensa ollutkan ajallisten edustusten kukkaisten päässe käy-
minen, maan ristin ja orjantappurain päälle rakcttu polku, joja hänen asteli-emsa laittaan seurata, ja sanoi heille: Jos joku tahtoo mmm» pcräsam rulla,
hän tieldMn itzensö, ja orrakon ristinsä jokapäiwä, ja sturarkon minua Luk. 9:23.

Ne löysästi ja kemiämielisesti tuuliat ustowansa lEsuxen päälle, ebkä el
heillä öle yhtäkän totista pojskicldämisen tahtoa ja wyimaa, luulemat Wapah.
tajan sturamisen seisoman muutamisa kewiöisä, Rom. 4: 5. mielen liikuturisaja itze tehdpisä harjoittansa, ehkä ei ne ole Jumalan sanan walolla ja Pyhän
Hengen puhlttämiseldä johdatetut. Sillä lEsuMa on monda hänen taiwalli.sia waldakundaans rakastaita luonnollisesti; mutta harwat tahtomat kanda sitäpyhitettyä nstlä, kuin hänen waldakunnasansa asuilda saadan kanda Vapah-
tajan koulusa. Monda tahtomat nautita Jumalan lohdutusta, Rom. 10: 3.n mut.
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mutta harwat tahtomat ulosseisoa ahdistuxen hellettä ja tustaa; waan kosta ne
päälle tulemat, niin he pahenewac, Matth. iz: 20, Monda tahtomat nau.
tita lEsuren hpwpden herkkuja hänen pöydällänsä, waan ei seuraakkan händä
paastomisesa, josa heidän pitä odottaman uurra armon apua, Mark. 2: 13,
Suuri joukko ihmisistä tahtomat tietä lEsuren ilosta, kunnioitta hänen ihmejan»
sä, ja seurata händä myötäkäpmisesä; waan harwat tahtomat kärsiä hänen täh-tensä ja juoda piinan kalkista, ja seurata händä ristin häwäisturefä, ja mailman
walheiccen kandamiseja, Matth. 5. ii-

Siis sano lEsus kaikille ristin tietä nurisseille: Joka rahcoo minu« perä.
säni tulla, hän kieldäkan itzensä, ja ottakaa ristino jodapäiwä päällensä, ja seu-
rarkan minua Sila sama ncuwo Apostoli kaikille pehmiöille ja koettelematto.
mille päiwän.paisten Christitville, jotka ei tahdo ptkwisiä mprffyä kärsiä, sano,
den:.N?l!,uu rakkahan:/älkär oudoxuko sitä hellchcä, kuin reille tapahrn, crrä
teitä koeeellan, niinkuin teille jowkin ouroa tapahtuisi. U?aan iloirkar, että te
Christuxen kansia kärsitte, että rekin ajallansa hänen kunniansa ilmesixxesä iloihr.sirce ja riemuitzisscre. Auruar olecca re, jos rcicä Christuxm ninien tähden prl.
taran; sillä st Hengi, joka on kunnian ja Jumalan hengi», lewäjä teidän pääl-
lenne: «Heildä hän pllkatai», waan ceildä hän kunnioircran, t Pet. 4'. !2, iz, 14.

Evangelmm, Luk. i: 57-80.
Tutkinto.

Iymsä poisUeldamisestn IHsuxm. siuramiftsi^
3. Ruka itzens« poiskieltä taita?
11. Buta lEs«sta seurata taita?

Edellinen Osa.
Ruka iyensH polskieltä raita? Ei vrikän ihminen lahds ei taida ttzisnfH

ZoiskieldH oikein, ennen kuin hän on oppinut
i) Wihaman itziäns ja rVänen spndejänfä, loka vloskäy yhden ihmisen ty-

könä Jumalan Lain ylöswalistuxesia, peljätlämilellä silla rcmMstuMa, kuin
spndiä seura Se cm yxi päälleluotettawa merkki ihmuen plösl stm»
nin ja mailman rakkaudesta, kaändMlseen Jumalan k«,ffa hän on ftwel«
jafi tehtp wihanlan lihallisia himoja, jotka sotuvat sielua wastan, l Ptt. 2: li»
josa tahto on taiwutettu pahasta hnwäätt. Siinä tllasa on Jumala woittanutsen
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sen suuren päämialinsa ja aikomisensa, ihmisen kaMureen ja ijäiseen rangai-
siuxeen kiiruhtamasta tilasta pelastamiseen; sillä sitä tarkoittamat kaikki armon
työt ja walkutunt, että ihminen oppeis wihaman itziänsä ja- hänen lihallisia
himojansa, ja turmelewata oma paha tahtoans, ja kosta se on woitettu ihmi.sen kansia, niin taita bän löytä huwiturcn kaikisa hywisä töisä. ja todista itze-
stänsä: Minulla on halu Jumalan Lakiin, sisällisen ihmijen puolesta, Rom ?: 22.

Mutta ei ihminen ole täydellisesti woimassmen wihaman paha hänesänsä,
ehkä Laki on ilmoittanut synnin wihan; sillä täyty hänen siinä Laillisesa muu-
toresa tunnustat: Sicä hywää joca nnnä rahdon, (nimittäin Lain waatimisesta),
en minä ree: waan paha, jora en niinä rahdo, reen minä, Rom. 7: 19 Waan
synnin pahan täydellinen wiha woitori, lahjoitetaan wasta uston syndymisesH
lupauresta Christuren päälle, jona silmän röpäyrenä myös ihminen, 1 Pet. 3:
21. saa woiman tel-dä hywä ja seurata lEsusta; jona l?an wasta taita hawai-
ta täydellisen itzens poiskieldämisen woiman 'tzesänlä, ja sanoa riemulla: Mi.
nä woiil kaikki sen kaurra, jota minun wäkerväxi teke, Chvistuxen Phil. 4: iz.
Silloin hän taita ja tahto hakata vois turmelewaiset kädet ja jalat synnin tiel>
dä, ja puhwaista häjyt himot silmistänsä, Matth. 18: 8, 9

2) Taitamat ne poiskieldä itzensä, jotka ei aseta heidän luonnollista käsity-
stäns, ja luonnon järjestystä plitzen Jumalan sanan. Se. luonnollinen ihmilli-sys seuraa paljon ustcwaisia wielä armon tilasa, jolta he kiulauren tawalla
haukutellan moninaisiin luonnollisiin päätöxiin, ajattelemaan Jumalan oleman
sidotun niihin häneltä kerran asetettuun luonnolliseen järjestyneen, ettei hän enä
tekisi ylönluonnollisia töitä, waan että hän olis sidottu seuramaan luonnollisia
järjestystä. Niin näytti luonnon käsitys itzensä Zachariaasa, joka sanoi
Engelille: Mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen ruanha, ja inilwn emän.
däni on jo iiällinen, Luk. i: «o. nimittäin lohanneren siittämiseen ja synnyttä-
miseen. «Oyy, mingätubden Zacharias tämän kpsympxen Engclille edestoi, oli
ja tapahtui luonnollisesta ihmillispden käsityren päättämisestä Sama heikous
ilmoitti myös itzensä Wapahtajan, Aitin Marian tykönä Engeliä wastan kosta
Engcli ilmoitti Wapahtajan sikimiscstä neitzelä Mariasa, joka sanoi: Runga
tämä rnlcc, sillä en minä miehestä mirän tiedä, Luk. t: 34. Sen syyn tähden
kuritcttin Zacharias mykkäydellä, että hän enämmän seuraisi luonnollista käsity.
siänsä, kuin että olis ocranm fangixi kätken ajaruxen Lhristuxen kuuliai n.
den ala, 1 sor. 10: Z. Katzos, niin suurella heikoudella waiwatan ne par.
haimmatkin Jumalan lapset, josta uffo heikontuu ja sairastaa epäillyren tau-
dilta, kosta oma järkeä scuratan ja se asetetan ojennureri, joka aina myötäns.
tuo yhden oudon ja waiwawan pelwon ja hämmästyren', joka wähcmin ustosakaswaneilta pldctän otkiana HERran pelkona, ja on kuitengin orjuden tilann 2 wai-
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waiwa/ joka ei na> mitän toiwoa edesänsä, nimkum ehjä HERran pelko, joka
on täynänsä rakasta kunnioittamista Jumalaa wasmn, ja seuraa uffon myötä
Jumalan ilmoitetun tahdon seuramisesa, ehkä se wielä näytäls käymän ihnulli-
stä järjen käsitystä mafian. Johdattaminen taiivan tiellä tapahtuu ainakin yli.
tzen luonnon järjen käsityrcn, jongatähden juuri se elämä usto tarmilan, että
Jumala HengcnsH kautta sms pitää mapaan hallituren, johdatta syndistä hänen
mielensä jälkeen, josta Jumala itze sanoo: Mnui.i aiacuxeni ei ole ce:l>än aja-
ruxenne, ja teidän ne, ne ci ole minun ricni, saitoo -HSRra. N)aan niin paljo
torkembi kul>» tairoao on maasta, niin oroar «nyös minun tieni korkeimmat rei<
dän teitänne, ja minun ajatmeni teidän ajatlixianne, Es. gss: 8. Apostoli PyhK
Pawali todista HERran Jumalan plönluonnollisesta hallituesta hänen armon-sa waldakunnasa uffowaisten ylltzcn, senkaltaisilla waikuturtlla, kuin plitzekäy-
wät luonnon käsityxen ja järjestyren, sanoden: Mmra hänelle, joka kaikki ylön-
paldiststi rvoi tehdä, kaikeen stngi'i ylihcn, kuin u;e rukoilemme taikka ymmär»
rämnw, sen woinmn jälken joka mcip. waikurra, Eph. 3'. 20. Joka tabtoo
itzensä poiskieldämisesä lEsusta seurata, hänen tulee oman wiisaudensa ylönka-
tzesa ppytäät seurata sanan waloa ja henZeä, niin hän osaa sen oMan tien
tuuleen, Ps. 1:3; 105.

3)' Taitawat ne itzensä poiskieldää, jotka HERran kurituMa'itzensä pa-
rantamat. Zacharias sai kärsiä HERran Isällistä kuritusta epäuffoisudmsa täh.
den, ettei hän siitä Taiwallisesta sanomasta, kuin Eugeli hänelle tuotti, anda-
nut hänen hengensä ulöskehoitta maasta Jumalan tygö sydämellisellä
waan mitämaxi tahdoi ajan osottaman, jos se ihme piti taitaman tapahtua, et-
tä hänen emäntänsä Elisabeth piti taitaman siittäät wanhalla ijällänsä. Ei o-
lis Zacharian pitänyt oleman tietämätöin wanhain ijälltsten siittämisen mahdol-
lisudcsta, niinkuin Abrahanun emännästä Saarasta, i Mos. 17: 16, l?. Ma-
noabn emännästä. Dom. k. 13: 3 Sentähden kuritti HERra Zachariata nwb
täydellä, siihenafii että Johannes sundpi.

Jumala näkee hywäxi ja seurakunnan tila waatii sen, eitä kurituren wl«
tzalla sekä perata, että hänen kerran saatettuun tilansa autuallisuteen jällensä
saatta ja koota jäseniänsä, kosta ne alkamat kplmendymään, exymän ja hajon-
duman heidän tarkaasia harttaubestansa; ja rupewat uston kiinteyden anda.
man muuttua järjen huikentelcwiin käsityriin. Koettelemus osotta, että koffase puhdas oppi on tullut bedclmöitzemän yhdesä ja toisesa maala ja paikkakun-
nain, kuinga palamat uffofa ja rakkaudesa sen tunnustajat owat ollet; mutta
ajon pälle owat penseptynet siinä, koffa he owat tottuneet sitä oppia kuuleman,
eikä pidä sitä enä niin suureia arwosa, kuin ensin; sentUch.n Hllmala
stä hywudestä kuritta hsitä nyt MlisM duomwlla omasa tunnofa, nyt uiko,

nai-
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naisilla risteillä ja wainolla, josta lEsus sanoo: Joita minä rakastan, niitä
minä myös nuhtelen ja kuritan, niin ole siis ahkera, za tee parannus, Ilm. 3: 19.

Se siis, joka HERran Isälliset kurituret, anta 'ttzensä wastauudesti y!os<
heratta, hamaitzcman niiiä jällen mastanotetuita ja seuratuita mailman saastai-
fudeista', joista he kääntynusisäiisä pacnner olir, 2 Pet. 2: 20. ja wasiauutiseen
walmomiseen ja erytpsten wälttämiseen itzensä warustaa antaa, ja pysymään e«
lämän wiinapuusa lEsufesa kiinitettynä, harttaalla ustolla; se taita ja tahto
totuudesa kaikisa poiskiellää itzensä ja maalliset himor, ja räsä mailniasa siwiästi
ja hurstasti ja jumalisisti la odotta autuallista toiwoa, ja suuren Junia-
lai, ja Lunastajamme liLsuxen Lhristuxen ilmestystä, Tit. 2: 12 Sanomatto-
mat kulda kalleimmat ja hunajata suloisemmat hpödytpret, owat siismyötä, kosta kuritetut ne oikein käyttämät parannuit, josta st hengesä
ten tietämät sanoa: iLnnen tuin »ninä nöyrycnrin, cxyin :'ninä; nnltra nyr mi-
nä pidän sinun sanas Se on minulle hywä, erräs minun nöyrytir, ecrä mi-
nä sinun sääryjäs oppisin, Ps. 119: 67, 71. Sen siis tiedämme koettelemisesta,
että ne ebjämmät omat käsitetyt, ja ne pyhittäwälsimmät omaisudet,
omat raketut HERran kuriturisa, ja ne kalliimmat uston pysywäisydet, omat
alkanet ristin alla. Siinä tarkoituresa sanoo Apostoli: Hrtä teidän ustonne pal«
jo kallimaxi löyttäisin, kuin kawwa kulda, joka tulesa koetella», 1 Pet. i: 7.
Profcsior sanoo hänen Tutkistelemassansa: Raswa palmu painon alla,
korkonepi kuorman alla. Sen me myös tiedämme, että Jumala kuritustensa
kautta tarjoo ja jata erinomaisen ystäwydcnsä ihmisille, ja rakentaa liiton ny-
dcn kansia, jotka itzensä kurituMa HERran tpgö käätä antamat; tästä sanoo
Apostoli: Jos te kurirnxen kärsitte, niin Jumala rantzee teille iyensä, niinkuin
lapsillensa; sillä kuka on se poika jota ci IA kurita? Mutta jos te olctm ilinan
turirnsta, josta kaikki owat osalliset ollet, niin te oletta äpärät, ja ei lapset, Ebr.
12: 7 ristin ja kurituxen suola saatta synnin ja mailman himot katkeriri, joita
ulkomainen mielellänsä poiskieltää, ja hänen autuitten lahjainsa kans-
sa omistaa ja nautitzee, joka antaa hänelle woiman Christusta seurata, jonga-
tähden me waaria v.tamme

Toisesa Osasa<
Kuka lEsusta seurata raitaa? lEsuxen seuraminen on se omaisus, josta wä-

hin maan oletan, sekä opetuzen 'puolesta, että elämän osottamisesa. Enin osa
opettaista pitämät opin seuramisesta phtenä tarpettomana kappalena
teroitta sanankuuliam sydäminin. Sananknuliat pitämät sen opin ajattomana
duomitzemisena ja komana welwollisudena, jota ei kengän taida pitä. Sangen
towa erhetM» aika on tzlloin mailmasa, kosta opettajat ei opeta eikä itze ah-

«d . kerot-
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keroitze elämssänsä lEsusta seurata. Ia suuri pimeyden walta hassitze silloin
sanankuultam ja kansan seasa, kosta ei ensingän tahdota tietä jäl.
kenscuramisesta, joka ilmoitta molempain tykönä yhden liballisen tilan, joka ei
kostan saa nautita lEsuren ystäwyttä sn kantzakäymistä ajasa ja iankaikkisesti,
waan pitä pollettaman kadoturesa perkelitten seurasa ijankaikkisesti; sillä liha
ja w:n ci pidä Jumalan waldakunda perimän, ja ci tur,neldl, pidä turmele,
maroi-ida perimän, 1 Cor, ig: 50. Siis tarwitan pxi korkiampi omaisus ja
sen korkeiman Jumalan Hengellä waikutettu tuttu edustus, joka on

1) Muutettu uusi luonto, joka wasta taitaa ja tabtoo scuraia lEsusta.
Siis järjetöin luondokappale ei taida seurata järjellistä; sillä ei he ole yhden
luondoiset. Se synnin tawoilda kokonansa juurtunut orja, joka on tehnyt so-
winnon helrverin kansia, Es. 28: 18, ei taida misän tarkoituxesa seurata lEsu-
sia. -) Alku ja pernstus yhteen uuteen muutettuun mieleen ja luontoon, puH
siis lastettaman käandymisen, uudesti syntymisen, uston ja yhdisteen kautta
lEsuren kansia yhdexi midexi luondokappalexi, 2 Cor. 5: 17. Hengellinen uusi
ihnunen luodan ensisti, jonga Apostoli Petari kutzuu osallisuden nUemiseri Ju-
malan luonnosta, 2 'vct. 1: 4- se on niin ymmärtäin, että ihminen saa taiwal-
lisesti mieltyneet ajatuzet, pyynnöt ja halun Jumalan ystäwydcn, taiwan au-
tuuden ja elämän pyhittäen perään; ja se on se Jumalan kuwan kaldaisus, jo-
hon ihminen lumalalda säärcy on, Rom. B'. 29. Tämä Chrisiufcn mielen kal»
taisus ja luonnon osnllisus, näyttä itzensä kaikesa elämäfä; ja kosta ne walli-

ihmiscsä, niin hän taita seurata lEsusta.
L) Taita se seurata lEsusta, joka sywällä kunnioittamisesla waflanotta ja

rakasta Irsuren oppia. Ei yzikän taida asteltakan käydä taiwan tiellä, ellei
hän etu za saa woimaa siibcn sen täydellisen esikuivan ja Mestarin lEsuren o-
vist'->. "Oppi autuudesta lEsurelta ja hänen Apostoleiltans ilmoitettu, on se jo-
ta nnöden oikia usto pyytä ojentaa tundemiftnsa Jumalasta, ja elämänsä vp-
hittänuftstä autuuteen. Opin sanoista bakee oikia Ehristlllisyden harjoitus sekä
nvalon pmn ärryxellensä että woiman osata ja seurata rauhan ja
Jumalan mielen seuramisen tietä, jongatähden lEsus neuwo opistansa tarkan
waarin ottamisen, sanoden: TmMac Raamatuica; sillä niija rc tuuletta ijan»
kalkkisin clärnän olewan, ja ne owac, jorka todistawac minusta, loh. 5: Z9.
Misa totinen nyyrä kunnioittaminen Jumalan pyhydcn edesä on spdämeben pai»
ncttu, ja uston palawa harttaus on rakkaudesn sytytetty, siinä tosin owat IE«suren opin seurat saaneet osotta rvoimansa, niiden jälkeen elämiseen, sillä sanos
lEftls: Jos re pysytte nunun puycisani, niin rc totisesti ininun opetuslapseni
öletta. Ia tidän pitää totuuden ymmärtämän, za totuuden pitää teidän wa»

pah»
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pahraman, loh. 8: 31, 32. Se oikia ja elämä usso waikuietan opin sanoista,
joka taiwan luondoiseen elämään, joka lEmresa woi ja tahtoo
tuuletta synnin ja lihan työt, josta scurakunda weisa: Nston kans tulee pyhä
-Hengi, kuin uuteen elämään roiepi, se simtta toisen mielen meihin, ja lihan hi«
moc poisrcpi l7liin rpöc cdcs wedemn/ endisic kohv' pois.hciretän, ne
haisemat lulstalan edes, Wirf. k. 225: ?.

3) Taita se seurata lEsusta, joka löytä täydellisen lytymisen ja ilon lE.suren esikuwasa. Niin paljon kuin syndinen lEsusta lähestyy ja hsnehcen juur»
tuu uffosa ja rakkaudcsa; niin paljon myös lEsuren ihana ja pyhä esikuwa
tulee hänelle suloiseri ja ilauttawaiseri täsä wiheljäisyden maasa. lEsuxen läs.
nä 010, muoto, luondo ja käytös spndisiä kohtaan, enäntyy sen lEsuren esiku-
wa sydämestänsä tutkian tykönä, joka woimalliscsti taiwutta hänen tahtonsa
lunmlali hyroän ja täydellisen tahdon alla, joka mielen uudizwxesa
tulee täpdellispden esikuwari elämäfä, Rom. 12: 2.

. Se kuin oikein kunnioitta lEsusta, ei hän ainoastani wtki häntä nunkuift-
täydellistä sowittajata, waan hän etzii niin täydellisen osallisuden hänesä, että
hänen esikuwansa tulee bäncsä waikuttamaan Wapahtaian luondoilutta, joka
aina on täydellinen todistus uskon läsnäolosta ihmisen tykönä. lEsuren luon-
dolsus osotta itzensä: i) Auttamisesa; sillä ei prikan inennyt awutoina pois hä-
nen tyköänsä. Awullisutta, pyntää mycs uffon kautta waikuttawa rakkaus
näuttä joka tilasa ja aikana. 2) Puke lEsuren täydellisyden esikuwan tytyjä
päällensä laupiuden, että laffea spdämellensä kaikkein main>aa ja dätäH kärsimät'
sien tustan, Matth. 8: i6. 3) Kantzakärsiwällisys, on woimallinen kehoitta»
man lEsusta rakastajata osottamaan wäumnätöintä neuwo ja johdattamista oi-
kialle tielle, ja suoNan enämmän hywää kuin hän joffus taita tehdä, 4) Mie-
luinen anderi anda;naan ja unhottaman Lähimmäisen rikoxia, Col. 3: 13 g)
Kania ristiä ja wainoa Jumalan tunnon ja tahdon ilmoittamisen tähden juma-
lattomilta, San. l. 22: 29. Mich. 3: 2. Joy. 13: 13, 19. 2 Tim. 3: 3- l loh.
37 13. Mailman häwäistys on Jumalan lasten kunnin-merkki maan päällä;
sillä jos kaikki heitä kiittäisit, niin olis peljättäwä, että he ottaisit osan mml-
man husiudeisa ja josan pahudesa, jonqa ylitzen lEsus N?oi nirä,
kosta kaikki ihnustc teira kiirräwär, sillä niin reir myös heidän Isänja wäänlle
propheraillc, Luk. 2: 26. Ei Beliali millän ajalla ole rakastanut Chrisiusta ja
hänen jasenisänsH; sentäbden kärsimät lEsuxen jälkensturajat jumalattomain il-
kiwallaisia ja Pharistuften epäluuloisia pilkkoja, että he wiimetn saawac Chri,
Htt/en tanSa tvnlttan ruUa, Roln. 8: 1?. Amen. -"
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öyrpttäkät siis teicärme lunmlan wäkewän käden ala, että hän ceirä ajal,
lauft kororais. Näin pyysi Apostoli Petari awata sanankuuliainsa sydä-

mitä HERralle Jumalalle, ja walmistaat heitä hänen osallisudcstansa, saaman
yhden autualliscn siirtämisen wihan tilasta armon tilahaan, ja wiimein saatta-xensa heitä taiwan kunniaan, yhden totisen itzensä nöyryttämisen kautta. V7öy,

siis teiränne Jumalan- wäkewZn käden ala, errä hän reitä ajallansa ko«roraw, 1 Pet. 5: 6.
,

Se joka tahtoo sielunsa pelastaat ijäisestä häpiän piinasta ja kadotuista,hänen tulee ahkeroita itzensä totisesa nöyrpdesä, niinkuin perustus laffemisesakoko Christillisyteen, elämään ja aututeen. Nöyryden kautta Jumala korkenesmielisämme, ja tulemme oikein kunnioittawaiseri Jumalan suuria omaisuM, jasaamme hänen omaisuustansa autuat hedelmät elämämme pyhitlamisesä ja pa.
rautamisesa, niin että Jeremian kansia teemim Jumalasta tämän tunnusturen:Hi3Rra! ei yxikän ole sinul! olet suuri, )a sinun nimes on suu-
rt, jonga sinä töilläs raidat osotta, ler. 10: 6.

Niinkauwan kuin ihminen peilaile huwituMa itziäi,sä hywisä omaisuMn-
fa ja tekee jotakin hywä oman kunnian taipumisesta, on hän ylpeyden bengel.
dä. sisällcotetlu, joka matkansaatta hänesä buolimattomuden Jumalasta ja hänentahdostansa, ja se tekee mielellänsä rikkojani Jumalan tahtoa wastan; joka Naa,
jnatusa kutzutan ja myös on wiha lumazaa, wastan. joka.ci raida olla tuuliaa
ncn luinalan Laille, si,U ei he woikkan, Rem' A 7. jonga syyn tähden luma<
la on häntä wastan kaikilla uhkaunllcuisa ja rangaistuilla wanhurffaudesa.Sitä wastan ofotta hän suuren ystäwydcn ja armeliaisuden niille nöyrille; tä«
siä sanoo Apostoli Jakob näin: linnala seisoo-yloeicä wastan, mucca nöyrille
aura hän armon, lak. 4: 6. Ia se on se '.viheliäisin fa kaikkein onneloin tila,
kosta Jumala on häntä wastan, siinä tilasa tosin Jumala kerran rangaise sen
sundifen, ja se rangaistus on sanomatoin ja hirmuinen; sillä hirmuinen on lan.
ta eläwän Jumalan käsiin, Ebr. 10: ZZ. Nöyrprkäkäc suo ccitäiUle lulnalan
wäkewän käden als.

Siis luonnostamme olemma taipunet ylpeyteen; waan armon tuö Evange<
liumilla nöyryttä meitä alliaiseen mieleen ja ajatuMn meistämme; sillä se pal<
jasta meitä pman rääpclistä, ja walaise pmMärryremme nä.

kemään oma milättömytämme-ja synnin raadollisudcmme; ja se on se joka mei-
tä saatta hengen Vaiwaisutccn; ja joka sitte tutkii oma mitättömyttäns,ja odot.
tg sula armoa Jumalalta, se tulee enemmin ja enämmin armon alaisezn. Sen

nöp-



MyrMyn Jumala niin korottaa arnlon ajafa., että hän on fe suurin, Matth.
Äs: 24. Zumalan silmisä; ja hänW kunniansa, waltakunnasa hckn korottaa hä-
nen oiklalle taoellansä., nautitzcmaan sanomatomda iloa ja manna hänen pöy-
Hällänsä. Tämä nöyrys cedeskäy silitä käändymisesä Jumalan tpgö; jo-
sta asiasta pid emälda saamme tuMstella luhlapäiwäiftsä pyhän Evangeliumm
jutkinnosa, joHon meitänuns walmlstakamme mckonLella: Ifä nmdän, joka o«
M Miwasa,

WnngeNum., Matth. IZ: I^IH.

TuMndo.

Sitä oMata «oMttä käanbymiM
I. Raändymisisä nZFryttZ.
11. Sm kaändymisen luondoa.

Edellinen^OsO.
Raänvymisesä yhdistettyä nöyryttä. Sekä itze käändymisen, M 8 myös sm

nöyryttämisen, kuin syndifen tykönä silloin tapahtuu, koffa hän kääntyy luma»
laan; ilmoitta Wapahtaja lEsus EvanZeliumisa, niinkuin ne armon waikutu,
3en omaisudet, jotka seurawat toinen-toistansa, fanoden: Hllerre te täänny ja
tule niink-uin lapsen niin et te smngan tule taiwan waldakundaan. Tila tähän
opetuxeen tuli lEfuxclle annetu.n Opetuslapsilda, jotka lihallisesti ajattelit Chri-
stuxen waldakunnan oleman maallisen, jonga he lmllit pian alkaman, Matth,
Lo: 21. Että Christuren waltakunta piti oleman maallinen Opetuslasten luu«
lon jätken, niin ylösnousi Opetuslasten tykönä, se willitzewä ajatus, että lE,suren täsä waltakunnasa piti tarwitzeman suuria esimiehiä. Opetuslapset sisä!»
leotetut siitä edullisesta ajaturesta, että joku heistä piti nemtitzeman oikeuden
siihen suuren wirkaan; tulit niin Wapahtajan tygö, kysyen, Luka on suurin
taiwan waltakunnasa? Tätä wahingollista ylpeyttä se ilkia wihollineny pyytää
esimiesten ja opettajain tykönä härsytellä, jonga synnin kautta bän itze mitämax
langeis pois Jumalasta; petti Aadamin paratiisis, i Mof. F: 3- ja nyt
mielei wietellä »petuslapfet, Wihollinen wiettelee myös tuhansin luwuin ihmi-siä ylpeydellä langemmeen; sillä ylpeys yllyttää kaikkiin syndeiyin, Syr. io: 15,
ja käy langemuxen edellä, San. l< 16: 13. ja niin ulossulkee taiwan waldakun-
nasta. Siis tutkikamme sitä kääntymiseen yhdistettyä ja myötä seurawaa nöy-
ryttä; sen löydämme olewan äffen nimitetyn WapahtaMn sanasta lasten esiku»wasa eteemme maalatun.

I i z) Lap"
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Ns<2, . Wchaelin: Päiwänä.
N> 3apss ow albmftsip lmelinen- Ei: lapsi tiedH pit.s simVigl ja: korkioita ajw

Wzi,H ltzestänsä./ Mttatam. Kuwngan. lapsi, Kerjalcksm lap,en, kantzMyiuiften,,
löpMngö eroitlelemista heidän wallllänsä?, ei plenindakan; maan he mie-.
lisänsä, yhden we.rtaiset.. Jos. tahdot lulla. taiman nmldakundaan> niin annasen pyhän auno.tnön paljastaat sintMi mitältämpdeS sinun, tundemisecs, niin,
sinä taidat, lasten, mielen, alhaisuden käsittä. lEsus otti. ylös,., Mark., ia:, iA-16:,
yhden, lapsen Opetuslapsille, opetuxen eslkuwari. Ei lapsi ylösaMhele. onlmsu--
deittensa suuntw.eita, eikä tee. niisti epäjumalW kerskausta., ja. itziänsä korotta-
misen ylöndämistä toisten, ylitzen. Katzeles ihmis, parka,. Kuinga, monet riidat ja:
oikeuden, käymiset tulmvat,. luulosi itzensä paremmazi anoamtscsta. tolsia?
kä määrät epäluulot ja< kadehtumiset toisten edAstuLlsta.,. lahjoistm ja: omaisMi.-
sta, jG luullen:.yhtähywin: tulemansa! taiwan Sinum tulee, siis;
wieratttua. kerHawaiseD, oman, kunnian: liikutuzistn, ja> l.astenmn. itzes, Xmui--
stain huonoutta),, sinun mitättö,mptees>. mitä sinä itzestäs woit ja tai--
Wisit, ellei tieto, ylö.skaswattaminen: muiden neuwo Jumalan saltimiftsta,,
olisi niitä sinulle: tuottanut. Sekä luonnon ettL pylnttänusen lahjas,. ei taida',
ollm mnuta kuin anto Jumalalta;. Taikka micä sinulla on, ,ora: er. ssnä ole. saa--
nut? Jos sinä. Ms., saanut, mitäs, niinkum eräsinä, saanut oM??

Cor. 4: ?>

2) Ow WM WkassVVainen- tloM,. jm ilman-, pahojck LMn- tvlw-
Wiw rakkaus on. suureni: häppemisexi ja. ijäisille, jotka! ownt itzensä.

lastem pxinkettalsudestm Spli-.lapsi>, iloitze, koffa' hän san toisia Hu---
mittnad itze- oM w«pn kaikesta rasittamasta- siteestä
täsä.muodosa itzjäs,, nchmn Ehristittynm, ongo sinulla riemullinen rakkaus HEr-<msa, kosta hän- anta- sinun nautita rauhaa, wcipautta° ja tuvwallisutta: Olet-"
Vos sitä M monikahdojm laffenut sydämelles',, joitas saat nautita, ja-
niitten kpllydestä tulla?/ Näetkös ja nautitzckkus hy«
wpyttä, ja.

laupmcrai, P,s zz: 5:. Taiwuttaako Jumalan ypwyden tunto sinua;
o.söttamaals rakkautta' Uhimäiselles;. erinvmattain sinun,w.iholliselles>, Matth: 5::
M, Ongo rakkaus ja- tzpwäm suomua ssnun. UM ja elämäs,, niin että sinustm
Aittaan, sanoa: Hän< on, därfiwäinen. ja? laupial,. rMauw kadehdi; ei- rakka-
us? ole ei hän paisu: M häw käMa issjänsä. sopiinaccoinasti', ei? häm oznan-sa. etzi, ei> hän rvitzaan ei hän pnh.aaajarre.le/ M häiv iloifte>
mutta, hän iloitZee tornudestat Räikkä hän petträ, keitti hän ufföo, kaikki häm
Dimoo>, kaikki hän Mrsii. M kössan N?aikka> propheriar tankoo-»-
M.an> ja. kielen wmkFnema3>, ja„ tiero.' wwo., i! Con IZ> 6,,?,, Se- on!
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3) On lapsi 'tytywäinen Mhällä M Puonvlla. Ei lapsi misän nseta ppptv

dönsä näiden ajallisten tallenteen, Mä arwan sttä paremmari toista-,
jolla paljon on: waan on siinä niin tptywäinen, kuin ne olisit hänen omansa..Katzelkamme mailman menoa. Hwatko ihmiset tytywäiset heidän osallansa? 0-
walko he julnnliftc, ja ryrywär onneensa, joka on suuri rvoitto, 2 Tim. 6: 6.
Eikö lapsia pidetä anitättönnnä, Mka ei taida arwiota Mnna kamaroihin ja
tallein kappaleihin? ja ijälliset kuulemat itzmsä onnellisimmani, heioän tawain,sa ja elatuxen murheen-orjndesa, jota he tuskalla kokownt, waiwalla kätkewät,
M tustalla 'antamat sydämensä eroitta niiden rakkaudesta. Siinä owat wanhat
huonommat lapsia, ja menewät mailman rakkaudella, sanan mkamtamistn kauc-
-ta kadotuz/een, niinkuin hcdclmätrömät hengen lahjoista, Luk. 8_: 14. mutta lap-
set menewät taiwan waltaknmaan. Hjallisten kuorma Npotta heitä helwettiin)
-mutta lasten kewiä wnpaus 'kannatta taiwasesn Kasien liiton wmmasta. Jos
:wanhat tahtomat kaiman »Valtakuntaan.tulla, niin- oppikon kääntymifesä Tai-
wan tawaroita korkiana ja ainoana omaisudenn pitämään, niin he oppimat ru"
touolla pyytämään Jumalalta sitä kuin lapsilla jo ennen on, Salomonin kans-sa: Röyhyttä ja rittanrra äiä minuUe anna, rvaan anna minun saada määrät-
Hy osa rawinnosta, San. l. 30:3. Judalaisten kuonto on wielä ChriftittyW
spdämesä, jotka asettamat suurimman arwion rikkaudesa,.kunniasa Fa hpwisä
Päiwisä. Kääntynpt tptyy Vähään.

4) On lapsi sopiwainen. Wiha,ja närkästys on kaikkein ihmisten Aadamil,
linen tawara, joka rikkoo pstäwyden Jumalan ja.ihmisten wälillä. Lapsi bai-
laa wihastna, waan ei ilman syytä, eikä kanna kauwan Wihaa, sitä wähem,
min näyttää .ja elää koston puynnösä- Jos tahdot Jumalan angaran wihan
ivälttäät ja tulla ystäwyteen Jumalan ja kuolemasa periä taiwaan, niin
opi lasten supnvaisutta totisesa käändymisesä; sillä lapsi taitaa wthast«a, waan
ei makaa kauwan orjana, mutta leppyy pian, minkuin ei hän kostan olisi wi»
hainen ollutkan. Lapsi seuraa Raamatun neuwoa, joka sanoo: wihasmkat, ja
älkät tehkö! älkär andako auringon -lastea teidän, rvlhanne, Eph.
4: 26. se on: Jos te wihastutte, min älkät pysykö kauwan wihasanne. Kukst
taitaa sen tehdä? ei kukan muu kuin se, joka kääntymisesä saa osan lEsuren
armeliaisuden hpwpdestä ja kuonosta Ilman sitä on Vroitus wihan ja rärsi-mättömyden waihella. Wihalla on surmamisen luondo, ja pyytää suMtaat toi.
sia; waan kärsimättömydellä on itze kansiansa tekemistä, waiwain, wahingoin
ja tuffain tähden, kuin usein tulemat sekä sisällisestä että ulkonaisista'syistä.
Kaikki tawattomat mitättömistä syistä wihastujat, ja pitkä-wiHaisetmuista«
kat, että ne eroittawat Jumalan ystäM)dcstH ja feurawaifesti taiwan walta-
kunnan perinnöstä; sillä joka wihastun weljellensä, hänen pirää duo,
inishon witapää oleman, Matth. 3: 22. Belialin lasten ja wapa-ajattelewai'



stew iMwattaisus on eläät wihasm, wainosm, sortamisessa jm panetmela, jotw
vwat epäuston hedelmät, jm ei, lasten omaisudeb SentäHden tutkat siinä. kään>-
dyuusesH kuin, kaiken wchan hpljää,. sen armeliam lEsuren. tygy, joka ei
hamlle anna armoani,, maan sen hylMillo, ja antakat teltänne Mhdattaat pl>
hityxen'tielle, fturamaan hämn esikuwaanfm,. joka. kosta hän: wngaijtm ja.wai>.
Mattlin, niin» ei hän- simmnsm aVvainnm; niinkuii: täritza, jotza reuvaM
ja niinkuin lammas, joka keritziänsä edesa-waikenee;, niin ei hmn, myöm snuransir.
awimnm/ Es. 53: 7- Se-on sp.witetum so.pimaisus<.

Ow läpsi turwawainsn wnnhempNnsal Kningm. sangen weM on totistm
;m Jumalan, sydämmeheen ttziänsä. likistäwälstä turwawaisuUa: mmlmasm.,. waam
laukani, ja outona, oleminen. Jumalasta,, on. nyt- suurimman o.säm Chmst,- paka»
nallisus. Joka hpwin lvoi poisrepiä Jumalan tunnon, päältans jmtylHäns;, aja»,
ta HERran pelwon maan-kulkeu,leen> olla, kplmä ja, halutoin. hänen, rakkaudensansa; walita sen sian. ma.ilman ja pelit,, se, on npt ihminen,, joka elää tait-
taa. Lapsi on parhasm suojasa äitinsä helmasa ja isiinsä hoimesm Tuttu» kans--
sakäyminen Jumalan kanZm ISsupm
mpötäns- totisen ppsyw.äisew jm llkisen: turivamisen Jumalaan, joka< turma on
tuttawa. ja rakas,, ja-seuraa, aina sen myötä, kuin kääntymisesä uffon kauttw
tulee Jumalan lapseni;, joille usto on wahw.a ustcllus niihin., jpicm coiworaan,,
M: ei. näkymätcömistK epäile., Nbr, 1,1: 1. Se. on. Mia turma..

6> On lapst oppimainen MM
talttaan: kuwatN sen hahmo kuin tahdoton. Hän mielessänsä seuraa esimerkkejä..
Mintuin lasten edesä kaswattajat omat laadutetut, senkaltaisia lapset
sillä he owat oppimaiset ja: taipuwniset,. mihingH iUnänsä heitä tabdotan. Mi».
M tulee ulkvkullaiftls ja barjoittamatoin CbrMlisps> kuin siitä,, ettei lapW
näe hengeä' ja opista wanhempain tykönä, chM wanhommnt. muutoin
taitamat: jotakin joskus puhua» lapsille Jumalasta,, jä lapset kuitongin: näkemät,,,
btttt wanheminat' seuraa- itze omia opetustansa:, josta- ei muuta tmda tulla! kuimse joista'Apostolii sanoo:: Aina oppiwaistr-, ;a: ei, kostan wmuden cundoon tnleÄ.
n?aisec- 2>Tim. 3: 7. Jos siis'tahdit: harttaat ja hengesä raketun Chrl,-
stillispden maan päällä, niin tee lasten hengelliset ammat ja rawitziat, siis anta--
kat Jumalan Hengen waikutta tcisänne nöprä ja.totinen kääntymys
niin le, sitts wasta taidatte- jm oikein- tahdotte lapsia opetta oppimaisudcsansa,
tuntemaan Jumalaa ja. etzimän autuuttansa: jona wasta toderi tulistimitä Wapahtaja sanoo Evangelnlmisa: Idka holhoo y.hden: senkaldaisen lapseni
nnnun: nilneeni-, hän holhoo nnnun. Katzokamme- jm sydämillämme: käydä anda?
wmme) kuinga mälttämättömäri Wapahtaja: käantpmiftn. langenneil-
le, joita hän. pyhäsä Evangeliumism opmaa;, mm'

, m>M?
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myös kuinga wähiä lapsia pitää- Jumalan tugö käändplnän Mtettaman, jvngw
welwollisen hpwän työn äsken mainittmn ftnain jälken, lukee itzellenG
tapahtunen ja Kääntymisen nöyrästä luonnosta saamme, siis puhuV
mudän, toiseA osasamme.,, jota'tahdomme, tutkistella..

Jälkimäinen OsU.
Sen nöyrän kaänrymisen luontoa. Että noyrys myötä siurss kääntymW,,

stn lEsus näyttää Evangeliumisamme, näillä sanoilla: jKllecre hään--
n? ja rule niinkuin lapset, niin er re suingan rule Taiwan waldakundaan, Iw
että nöyrys wälUämättömästt kääntpnnseeu tarwitan,, stn Apostoli
t,i esipuhesamme. Itze koettelemus myös todistaa, ettei- yhtäkän totista, ja pysy-»
mäistä kääntymistä.tapahdu, ilman totista nöpryttä., Noyrys on siis osa
Kumisen olennolltsesia luonnosta; sillä ilman welwollista totista nöyryttä,. oi Iu«-

misään tackoituresa lupaa armoa ja- autuutta, kuln ainoastansa
Ma Jumala seisoo ylpeitä waston, mutta nöyrille anca hän armon, lak< 4:
Nöyrä tahto Jumalasta ja hänen, armostansa osam; mutta ylpia, joka itzelensä luotta;, niinmuodon bi mitan Jumalalta hpwä toiwo )a etzi;- waan nöyM
Krwitzee ja etzii Jumalala hengellistä ja taiwallista yrwää, joka on toinen osan
kääntymiselä.. Mutta eunen kuin ihminen sitä totista armom bywää etzii, pitääi
hänen tykönsnG tapahtuman ja waikutettaman se edellinrir kääntymisestä,,
tuin on taiwuttaminen pois pahasta, se on:' käättämän pois kynnin rakkaude--
sta. Tätä kabdesta omaisiidLsta- oleman, kääntymistä, sanoi Apostoli Pamvalt'
Moanberralle FeAxelle,, Mcns Jumalalta läljctctyn saarnainaan Pakanoilla:'
heidän silmiänsä awamaan, ja heitä pilncydestä wcnrctMcn kääntämään, että he'
eriäisit saranan wollasta Jumalan tvgö,. Teko 26: 18. Ia satanen walta er
tmda mikän muu olla. kuin synnin rakkaus. Sitä kahdesta osasta olewatan
kääntymistä myös HERra Prrpbetan kmuta wnatii, sanoden: Jakartat paha»:

ja. oppikar tekemään hywää, Es., iZ, 17..

ylpeyden kautta tulee ihminen rönkkiäxi, rohkiaL fa' irssaiM syndiä rakw'
stamnn ja Jumalasta-erkanemaan; multa nöyrydcn kautta pakenee Juma-
lan tpgö ja alta wibamaan syndlä,. ja niinmuodon synnin rakkaudesta erkane--
manm Sis on kääntymisen luonto tiöyrydesä wibaminen spnviä ja sen rakka--
uttn> ja wisialda osan. ottaminen Jumalasta, kautta lEsuren päälle. Tä--
män suuren muutoin, osotta, se nöyrä, käändyminen itzensä

iH Kuolettamisesa meidän splldisiä himojmnnle.' Siihen sstoo meits luma--
länpM kasto,, sillä hän, se KmMwaldias Taiwan ja maan Luoja,, on mei^

li 3; dätt!
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Hän KuninZamme ja Hallitziamme, jolla sekä luomisen että lunasturen suhteen.,
on ,walta ja oikeus käskeä meitä,, koffa chän kästyllänsä ei muuta taida eiM
tahdo tarkoitta, kuin hMäämme; La -me totella ja se'.irata hänen käffpänsä,
jotka tarwitzemms M autuudemlm Magtii, ristinnaulitzemaan M kuolettamaan
,meidän pahoja himojamme. Kuolettaat ja zrUinnaulita meidän himojamme ja
spndisiä halujamme, ,en me woi omalla woimallamme ja röpkkeudesämme; maan
nöyrät saamat armon syndein and.on jälkeen?
ja myös armon osallisudcn woiman kuolettaat syndiä ja sen himoja; joka tapah,
tuu sitä tpynemmin ja tarkemmin, jota symemmin syndinen on nöyrytettp hen.
gsn ja waiwaisuteen Jumalan edesä. Se totinen uffo taita niin
nöyrytetysä Wämesä-tulla sylytstM, ja myötänsä tuo sen hvmän awun nöp.
ryden., Ei ,elämää uskoa waikutetä muusa tilasa, kuin hengen köMOesä; sil-
lä köyhtlle saarnatan Eoanlelium.i, Matth. HL-.Z. Ia uffo ,w,aikut.ttan Man-
geliumin kautta.

WowMtta «Vaatii lEfus jäwänpäiwäisesä Evangeliumisa jäsenten Pois.
hakkamista ia Keittämistä pois tyköönsä, jolla sidotVlla puhen parressa lEfus
tarkoitta ja käffee kuolettaat, Minnauliia, tukahuttaja wastanseifoa lihalliM
himojamme. Sitä myös Apostoli PuhK Paawali waatii: Elkääc salliko synnin
iwallita teidän kuolewaisesa ruunnsann.e, niii: että re händä kllnnsitta hänen hi.
znoisauftl, Ia älkääc andako teidän jäftnlränne sotaasexi syiniille; mut.
ta audakac ceirännc Jumalalle, niinkuin kuolleista eläwäxt tulleet, ja teidän iä-
isenänne Juinalalle wanhnrffauden socaastxi/ Rpl». 6: 12,. 13. SUä synnin hi.
moilt-en kuolettamista ymmärsi myös Apostoli, koffa hän wuwo Colosiolaisia,
sanoden: Niin kuolettakat stntähdcn teidän jäsenenne,, jotka nia<in päällä owar,
hUorrus saastaistis, häpiällinen himo, riccra halalis ja ahnc<ls, jota ott epäju»
malden palwelus. JoidenZa. tähden lunialan wiha epäustoisten lasten päälle
-Mlee ,I)isa tekin »nuinen rvaelsirta. te niisä elirrä. Mucca nyr pangar
MVös re pois ksifki Miha, närkästys, pahus, pilkka, ilkiäc san.ar, rei«
Hg,l suustanVe. Zllikäc walehdelto kesteMnw, ja pois teistänne wanh«
ihminen tekoinensa, ssol. z:5, 6, ?, 8/ Z.

''2) On sen nöyrän kääntymisen luonto, tarkka pahennnren wHlttämys.
Joka pahentaa uiistä pimiinistä, jotka ustowat minun päälleni, paremdi
hän.en olis, että myllyn-kiwi ripustettaisin hänen kanlaanstt, ja hän uporcmustn
nicren Pahennuren Aukoo ihminen ottamasta ja antamasta, koffa

käy olkiaan poiskieldämilecn, sa seuraa 1) Tulee ihmisen pois.
kieltää hänen M.nen käsitetpt määrät ja järjen päätiet', jos hänen
MU oppiman tuntemaan waloa ja, woiwaa Jumalan sanasia, sillä lEsus sa«
noo, los H.e pMtte inin.un puhesani, niin te totisesti minun opetuslapseni oler^

ra.
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»-, NidäN' piräa: tomudm ymuläi?tänm,r, ia totuuden pitää riidan wapah-
tlbina,:. loh. 8: 31, 32; Täsä tule oikian ustowaiftn poiskieltääp palkka - pni,
menten ja hengettömäiu opettajain. willityxiä, jotka' seisahtawat kääntymisen'
työstä ja harjoituxestn, ja wiewät paljas ulkonaisiin tietöin Jumalasta ja ju-
malisista asioista, joka myös on köykäinen lihalle. 2)' Meidän tulee lakata
rainasta oma-tahtoamme, ja oleman- lEsuMe kuuliaiset? wasta tait«
Mnn oikein sekä otetM ettk annettw pahennus wälltäät, sillä jota taajemmaxi ja'
tihemmäM sieluw maariw pito tulee kuuleman lEsuxen, ääntä M tahtoa, sitä
tarKmmiir hän kääntä pois korwansa'ja ajatuMsä muista ilMisists,
eikä, saa, nojcmsta mihingän menon eli käytönen toisten esikuwasta, waan koet-'
wlee häne,r oinua tekoonsa,, ja pitää sen tuin hywä ow, 1 Thetz: 5: 21/ Silloin'
hsm nmr waeltaa HERran edesä, kuin ei yhtäkän muutw ihmistä oliskän nmil-
masä. Täsä lEsuz'en' mielen ja tahdon kuuliaisesa seuramisesa, hän myös taita-
min, elämäsänsä muuttua, ettei häw ole kellengän pahenuuxexi IKsuxen Chri-
stuxen päiwään afti> Phil., 1: il). Jos joku hakee muuttumattomafa tilasanstl!
Jumalan lasten menosta pahennusta, niin hän on itze syypää hänen pah?ntumi».
fensa; sillä kuin ihmisen sydän fa mieli on muuttumatoin, niin ei
hän nustäm saa rakennusta, waan kaikisa hän itzensä loukkaa, ja turmelluxensa:Mken mutta koffa usko on, chdämmen. muuttanut, niin' hän wasta tai--
Aa nautita wapaudew henssesä jw armosi, sitä josta helko taitaa pahendua.
Silloin tulre sen puhraw, jolla: kaiM puhtaat' owar, Tit. 1: enämmm
Vststi nautctzeman' sitä, jota' se- heiko jm wieläl paljvw tUrmeltuxen
waiwattu, ei nautita tmdaz-.muiffain Apostolin waroitusta: Ratzokar, emi tä«-
mck reidän wapauvenne tulisi" heikoille PaheunuMxi, i.Cor. 8: 9>

Rukous!.
Sins' nöprydem esifmnr Msu: EVriste!! anna sinum mjeles' muotd' spVämi--

yimme, että totuudesa sinun tpgös käännyisimme, ja sinun- oppis alla, raketti',
Misimme, jw woisimme: seurata sinua,, niin. em mistän'
M HMsv niim myös pahennuM annaisi Awen:.

M-
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WHH Miesten WiwHug.

911 u,tnas ja pyhä on se, jolla on osa siinä ensimmäijesä ylösnoufemisesa, Mt-
ren ylitze ei ole toisella kuolemalla yhtän wsldaa. Ke Pyhä Johannes

sai uffon walosa, hawaita seumlkunnan tilan oleman siitä onnelli<
simmasta laadusta, koffa se Jumalan armolda on ylösheräte-tty hengellisestä kuo<
temasta, ja Chri-sturen hengellisestä elämästä osalliseni tullut; niin on sama seu-
makuuta saanut moiman ylösnosta.hengellisten mihollisten mallasta ja hallituke-na, ja senkautta wälttä sen ijankaikkisen kuoleman se oin helmelin mallan.
«Sanos siis lobWnes sen elämän seurakunnan jäsenestä erittäin: Autuas ja py«
Hä sn se,, jolla on osa siinä ensimäistsa ylösnousemisesa, mitten yfiye ei ole toi-
Mg kuolemalla yHcän waldga, Ilm, Ly: s.

Johannes ylistä yiiben Mä en simaisesta ylösnousemisesta osalliseni tullein
sieluin onnellista tilaa; nitden monein Vapahtajalta lEsurelta ansaituin au«
Kuuden tawarain suhteen, joista tawaeoista ne ensimäisestä ylösnousemisesta 0-
fallljen tullet sielut, samgsa ylösnouscmisesa etziwät j,a löytämät osallisuden, u<
ffon kautta Christuxen päälle tietä antaw nitden ensimmäisestä ylösnousemisesta
osalljssten autuallisudeu seisoman erinomattain niisä omaisuxisa joita lEsus hä«
-nen wuo,ren saarnasans" puhuu, Ptatth. ,5: 3,4, 5, s, 7 eli tämän päiwäi-
ftsä pyhäsä VvanZeliumisa vlösluetellan. Tämä Vutuas Ma perusta itzens' hen-
gellinen uuteen syndymisesn, jonga waikutusta, mailma paljon ylönkatzoo ja
li salli tykönäns'tapahtuman, niin myös pilkan ja häwäistyxen alaisczi pyy-
tää niitä kuin uudesti spndylvät.' Mutta Johannes todistaa, että he owat au-
wat ia pyhät.

Syy, jongaiähden Johannes heidän julista pyhtzi ja auwni; on, että hs
omat hengellisestä kuolemasta, hengelliseen elämään Christuxesa, joka
sisällensä käsittä kuolennsen synnille, eli, joka on tpydellä todella tapahtuma e<

roittaminen synnin ja mailman rakkaudesta, ja herättäminen uston hengellista
elämää sielun woimisa, josta Raamattu sanso: Niin olemma siis hänen (Chri-
fiuren) kansansa haudatut kasteen kautta kuolemahan; ett» niinkuin Lyristus on
kuolleista Isän kunnian kautta ylösherätetty; niin pirä meidängin uudesa elä,
mäsä waeltaman. Niin myös ce sixi ceicänne picnkär, että te otetta kuollet spn-
mille, mutta eläne Jumalalle, lEsuxen Christuxen «neidän -Herran kamta. Ia
Mät autako teidän jäsemtänne wäärfden sotamstzrt synnille; mutta andakac
teltanub lumalaUe, mintuin kuolleista eläwäxi mUet, ja teidän jäsenenne Ju-
malalle wanhurstandeu soraasexi, Rom. 6: 4, ii, 13. Jos te siis Thristuxen
Ksnsa nojner yläs, niin esität nurä kuin yllMä owar. Pyrkikär nm«

tcn
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Hen perään kuin Mällä on?ar > <jn >ci inicren tuin maan 'päällä owat, Kol.
1: 2 Koffa siis cläznä «n Evangelmmista niin ei taida eikä
woi hengellinen kuolema Hallita heidän sieluns haluja ja ieurawai-
sesti ei ole Myöstän toisella kuolemalla, se on: helwetillä, heidän "plitztms'
Valtaa- Se toinen kuolema (Helmettu on lckimäisimmästi yhdistetty sen enssm<
wäisen synnin hengellisen kuoleman kaZZsa. Siihen hengelliseen kuölemami tul-
laan ehdollisella synnin rakkaudella, jonga päällese ijankaMinW kuolema sen-

raa. Se joka siis ajasa wastanotta,Hrmon totiseen ylösnouseminen, taitaa woi-
ton ruhtinau lEsuzen kautta, tulla wallallens' synnin orjudesia ja huolimatto-masta Hengellisestä uneliaisudesta, elärens' elämää armon elämää uffosa, za,pi<
täät walwowaista silmää koko siewns'tilan ylitzen,,ja simä kairaa heidän elämän-
sä olla.kätketty Lhristuxcn kansi, lumalaja, Kol. 3: 3. Walwowaisudesa löy-
tyy Jumalan lapset alati tilwoiztelclvmsna heidän kruununs'perään lEsuz-entulemisen päiwään asti, jona heidän.asians' saatetan tähdelliseen walkeuteen, et-
tei sillä toisella kuolemalla ole heidän plitzens' phtäkän maltaa: Autuas on ,siwse palwelja, jonga Herra löytää niin tehncxi, kosta hän tulee, Matth. 24: 46.
Autuas on se joka walwoo.. ja kätkee waatrenfa, ettei hän alasti käwifi, ja er»
tei hänen häpiänsä nähtäisi, Ilm. 16: ig. la, autuas ja pyhä on se jolla on
Hsa siinä ensimäisesä niitten ei ole toisella tuotemalli
Mn w.aldaa.

Evangelium, Matth. 5: 3-13.
Tutkindo.

Mttsimälsttt ylösttostmistn KUtuuM.
I. Sen wälrtämättämyrcä.

il. Sen aurualista luondoa.
lii. Sen rienmllista autuutta.

Ensimmäinen Osa.
Sen ensinckisen EnsimäisellH ylösnouse,

Mifella pmmäretän, syndisen johdattaminen hengellisestä pimeydestä, Jumalanarmo-walkeuleen; pois hänen spndinsä epytpxen tiestä, siinä autuallises autuu-den ttäja. Sana ylosnousemmen oletan sidotusn ymmärryfesä, syndisen kään-tymisestä. Johannes kutzuu sen hengellisen ylösnousemisen ensimäiferi ylösnou-
MlftLt, niin hymn sen likiftn phdistpfen suhteen kuin sillä wiimeisellä plös-

K ' nou-
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ncuscmisellw duonM päimänä ijankaikkiseen. elämääni ou„ senihenMism ylos.<

kansa, synnistä, armon totiseen osällisuteen lEsurrm Johan-nes näkyy luontoa,, ja'syndisen tilaa
joilla myös on kallis yhdistynen side;- ssllä Jumala» ja', taiwas? owat pyhät, niin
waatiwat ne puhdistusta syndiseldä, lEsurem wanhurMudenl kautta, ja pyhit.
lämistä. Jumalan Hengem sisälle asumisella:' Teidäw pyhar oleman,, sillä-
minä' olen,' pyhä, 1 Pet: 1:' 16. 5 Mos. 11:' 44, 45. Pyhittäminen aljettm hen-
Hellisesä eli ettei: siihen-uuteen' Jerusalemiin-
pidä witääm saastutcawaa tuleman sisälle. cutUa M suin kauMuxen eli walheN'
saattaa^waawne. elämän tirjasa kirfaicerurc owan, ItW 21: 27.
Siis iaiwÄwJumalanz pvhnW ja syndisen, pyhitys yhtensopii>

Syndinew om hänen» sywäir turmellnfens"' kantta' ja tähden niim läadutettu).
ettei han tahdo eikä taidn pphitpstä, ehiä> niinkuin Jumala' tabtoo ja syndisen:
tila waatii,, ennen,kuin totistsa hengellisestä kuolemasta/ Chri«'

elämöäm. Niinmuodon seuraa auringoa kirtkaastr tästä, eitä se en"
simainen plösnousimimn on wälttämättömäDtarpeMnen,. jokMellec joka. tah.»wo. ijankaiktisestu autuaxi. tulla, taiwasa:

Siis malMmme? ainoastcms' stta waann ihMisen' lssnäolewastä tilasta, jos-sa hän luonnollisesti löytää itzez.s' oleman. Taltakb häll valjaasa turmeltuneesa:
tilasans',plitzen, kaikkia muistaa, Jumalala ja jumalisia- asioita;, rakkaudella pal-
teella Jumalaa; iloisella uffon suloisudella. nautita niitä tawawita' kuin Chri»
sturesa, owat; lulla yhteen ervittamattomuteen Jumalan kansa? Taitako hän v«°
letpllä- sydämmeUä? ja armon suloisella. mc>.ulla> kiillä,,ylistää, ja latkamattomastn
kunnioitta sitä werratoinw armoa? Taitako hänellä olla riemullinen meno u,-
stow kautta, siinä Taimallisesa mcuvsa? Minä sanon: Stis mahdamme ainoa»'
fians' tästä ottw maarin,niin silrnän räpäyfOsä. hawaitzemme, että. suuri- muu,<
tos syndiseD Mää, wälltämättömästiedeMymän, niinmuodon kuim tahtoo)
olla ajasaja ijankaiMsesti autettu, Ilimala on pyhä, Csa<. 6: V puhdas jaz

145: ja itz.e , i-loh. 4: 8. Ihminen luonno-
stans' on saastainen», lihallinen,.ruma) ilkiä, jumalaloin, ja: täynnäns'wilsaalU"
malaa ja lähinlmäistäns' kohtaan. Hidafföst? nyt' Jumalan osallisuteens! otta..
N,an senknwnisen luondokappnlen paiA, muutosta? sen taidÄisimnm sanoa >.
että tnynhtua, nlin pidäis. myös mcitzHn taitaman sanoa, että luma«
la on syndinem niinkuin mekim Wutta pois ijäisesti se kauhia pilkka: Juma-
Wa on-pphck kauhistus syndin, ja tahto'rangaista syndrä josta NavM Herralle,'sanoo iLt. sinä. ole se jolle jumalaloin mcno kelpaa, joka paha on, eli

- son>inVo on ChristuMllä Bei
.
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lialinlransa? 2 Kor. 6: 'tz. Ihminen luonnöllisesa tilasans', ei tabdo Ma 'muu
kuin Jumalan aruwn jaÄoluudcn ylönk tzoja. Eichän tahdo nöyrypdesä <lähe<

;sipä Herraa. ,Epäustosuns' chan Mäntää itzZns' pois Jumalasta. Ei ihminen
takoo wastunotta sitä sowintoa kuin hänelle tantan, siinä «2 Mos. Ho: 25, 26.
jofa se tapahtuat taikaa Pldäiskö hänen iäsä tilasa kelpuman Jumalalle? Ei.

hän tämän kautta, kiim tutitze kaikkia teitä Jumalan -rnkkauoella? Lihalli.»en halun on wiha-lumnlara Hvastaan,Mei.se.oleJunmlan kaille Wilää sewoiktan,R0n1..8: .7.

Sentähden täytyy -perustettu -muutos ltapclhtua iihmisesä ensimsssesä pl3s.
nousemtsesa, joka on-eteen.k:rjoltettu ja walnvistettu autuuden perustus, jobo»
.ihmisen pitää itzcns-antaman jchdatettaai,-jos hän luma.lan iuotiosta,nue!chä ja.rattaudcsta. Pyhä Raamattu wantii totisesti tätä muu-
tosta, kosta se sanoo: ci yxirän saa Herraa nähdä, Ebr. 12: 14.
M että ne, jotka olla Christuxcsa, pitä oleman uusi luondotappäle,
Gal. 6: joisa pitää olcnÄn<hristMen waikutcawainen Hengi, 'Rom. 8: 14.,Kuinga ei kukaan, iellei hän Hvastundesti synny, ztaida Jumalan wätdakunda»Ynähdä, loh. 3: 3. Kuinga jokainen, joka tahtoo Jumalan Isäzens', ja au<-xensa chuutaat ChristuMn nimeä, pirä lakkanlan waärydestä,2 Tim. 2: 19 Puh<-distaman iyens kaikesta lihan,ja Hengen LaustaistMesta .pyhyttä "lum<l°

4an pelwqsa, 2 Kor. I/. H.

"Itzestäns' ja -omasta moimastans' lsi Eaida 'ihminen tähän nM<ita, ellei se ensimäinen ylösnousemus capchdu töistä, eläwärä lu--malara Ebr. 9: »13. Että Le muutos mahdais tapahtua, niin
naadttan DndiMta muutoxen alMpminen spdämesä, mielMymmärryxesä tah«idosa ja tatpumtstsa, joka edeskäp isiinä.autuMisesa vlösnonsomistsa;tiahdomme stts katzella

Toistsa Osnsa.
Sen ensimaism Msnouftnristn nurualtista luolldo». Sen' -ensimäisen ylös-

nousemlscn autuallinen luonto-, ilmoilta itzensä MH muodolla ja niillä omaisu.Delaa rum meidän tallis WapalMjamme edesmanla EvnngeMmisa , niillä nel-
iöllä autultten tiloilla, tuin Evcmgelwmin alusa nimitetän; Ma omaisudetslllom alkamat ihmisen tykönä waitultamaan kosta se mainittu -ensimäinen ylös.
nousemus,tapahtuu. 3?äitä omaisia-oikinsta laadusta ei ensinZän löpdu ihmi.ien waan ne owat plönluonnollisesin armon chW, ia niinmuodon «Mkolmlnalsen Jumalan plönluonollinen vaikutus:
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N Hengellisess waiwaisudesa. lEsus sanoo Evangeliumisa: Nutuat ow<m

hengellisesti waiwaiset. Hengellinen waiwaisuus' on sydämmollinew puutteen ja>
köyhpden tundo kaikesta hengellisestä hywästä, ja rikkauden hawaitzeminen kar.
kesta synnin turmelluista; jonga .tunnon, oikia- hurffas plösherätps ilmoitta,.
ja ylöswalistus seliltä syndisen tundemiseem Hengellinm waiwaisuus on alku
totiseen, Christillisyteen,. ja myZtäseura kaikisa Christillisyden harjoituzisa, jota.

ei mitään saada menestymään eiki pysymään, waikka työt ja omaisudet
olisit kuinga suuret ja pyhät omasa mielen.luuloja, niinkuin Laudlcean Engs,
lin, Ilm. 3: 17. Hengen waiwaisuus mahaan kukistaa ja tasoitta omat hywät
luulot ja hurssaudet, M paljastaa syndisen ju-uri tyhjäxi perustuMn o,
?nan hywyden ja soweliaisuden päälle, niin ettei ketään niin köphäxi hywydZ-
siä eikä ketään min rikkaani pahudesta näy ft)ndisen filmisä, kuin tämä wai-
wainen, niinkuin Paawalt itzens' näki ja mnsi olewans, 1 Tim. 1: N5, is.
Hengen waiwasuus ei jätä mitän ulkonaista eiA sisällW, hengellistä eli lihal.
lista turwaw eli nojamisen syyti ihmiseen; waan kaikki owat tyhiät ja, maahan
lyödyt, ettei se waiwainen enää taida nostaa stlmiänsMn miwaftn-
kuin publikani, Luk. is: 13. niin etted hän enä näe pienintäkän apua. itze ty--
köäns', waan täytpu hänm suurei> wihchäisydesä etziä apua mualta.

Tämä' wmwmsuden tundo ei taida olla muutoin kuin yhdlffettp kiwulla, lA-
wottomudella, surulla ja peljäsizellä omasa tunnosa, ionFa myötä ja sen,
raa wähennnäsä eli suuremmafa mitasa Jumalan rangaistuxew pelko. Ia täm.K
waiwaisuus yhdistettyni nimiwtyiM suruilla,, pelwoilla M wmwoilla- kutzuttaw
murhellisexi sydämmexi ja surkiaxi mielexi, Psal. ZH: 1W Ss on muchellium
henqi, ahdistettu ja särjetty Psal. Fi: 1Y EM 61: 1. ja ihminen raa-
Volllsexi, jow fäp)ttxllä ow, M jow wapisee Jumalan sonan
Esa,, 66: Li

Affon sanoimme, hengellisen wniwaisuden myötä seurawan ?öko elämäsä S
MUtta kuingn monda tulee jällsns' mkkaxi mielesäns', sitte kuin he hengen wai-
waisuden tilasa onxK monta hywää omaisuttä käsittänet, ja rupuvat katzomaaw
Nnemiu muutostens" päälle kuin Christuxen päälle, ebkä he ei wielä tämän elä-
män ole perin synnistä, maikka ei he ehdolla mielellä»-
A saudia «e> i Joy. Z g. niin ssuma kmtengin synnin yeikous monella ta-
walta, että heillä'on syy elämätt loppuun asti rukoilla: Herra, älä Ny'
Huomiolle paKvelM sillä ei xMn Mwä ole waka sinun edests,

3) otl
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2) On sen hengellisen ensimäisen ylösnousemisen luondo hengellisesi! mur-

Hesa. Hengellinen murhe seuraa hengellisen waiwaisuden myötä, ja on eroitta-
matoin seuramus siitä, niinkuin ässön sanottiin. Siis suremme sen ylitzen, kuin
waiwaisudesa opimme nimittäin: synnin paljouden ja armon puutten ylitze. Il-
man bengen waiwaisutta ei ole oikiata surua ja murehta kaikkea sydämmeM
plöstäywäistä pahutta wastan; eikä myös sydämellistä pprkindöä sen kaipatun
armon saamisen perään. Mutta kosta sielu sekä turmellurens' sywyttä, ettK
armon tundemattomuden ylitzen, kaikkein enenun sydämmen pohjasta murehtii,
niin se on murhe Jumalan mielen jäMen. jora ci yxikän kadu. 2 Kor. ?: 10>
Muutamat saawat murhesta enemän, niin enä syvän siiloa heisä, Psal. 119:23.
Toiset saawatwähemmän mitan, ehkä murhe sen tuntian mielestä on suuri,
Psal. 8o: s.' Tämä murhe on autuas; sillä silloin ylösnousemus'tapahtuu hen-
gellisestä kuolemasta elämää etzilnsän, josa tarkolturefa lEsus sanoo: Amuar
swac murhellistr.

3) Sitälikin ilmoitta ensimäisen ylösnousemisen luonto itzens hengellisesS
fiweydesä eli hiljaisudesa, joka seuraa sitä aittaa murhetta, ja waikutetan Py.
hältä Hengeltä katuwaisesa syvämimsä, niinkuin hänm omaisin hedelmänsä,
Gal. g-.22. Hengen siwevs seisalM ihlnisen biljaisuteen Jumalan eteen; jät>
täin itzens' sen korkeimman Herran johdattamisen alla. Siweps hengesä ja ar-mosa saa alkunsa ja todista sen laupmn ITsuxen armeliaisudesta osalliseni tule-
lyisesta, jota katuwaisesti' ustowainen on etzinyt, ja sen alla oppinut hänesäns''
antainan waEutta tunnon lEsuM siweydestä ja Watth. i>: 29.-
josta lEsuz'esta opitusta siweydests, sMdan taito osotta pstäwässisyttä ja rakkaut-
ta läbimäistä- kohtaan yxiwakmsesti ja ilman hyljättäwiä tarkoituxia. luma.
talia opetettua siwiää ei äViM wihaan härsytetä. waan se woitta pahan
wällä, ande?i andannselia, lähimärselle hänen ritoxcns' niinkuin Joseph, 1 Mos.
43: i.Z. ahkeroiten itziäns HMaisudssta jokaitzen känsä niinkuin Moses, joka oltsangen siwiä mies, enä tuin kaikki muut ihmisee maan päällä, 4 Mos. 12: 3.
Siwiä oppii hänen Wapahtajans.' kärsiwällispdtM, kantamaan toria ja kiroilemi»
sta jumalattomilta, niinkuin BaviV jumalarcomatca Oimeiltä, 2 Snm. 16: lE.
Tästä sanoo,lEsus Cvangeliumisa: Mtmr stwtär.

4) Wiimein, herätetän enstmäisesä isomi.nen ja janominew
lEsuz'en wanhurskauden perääm lEsuren piinan wanhurstaudesa etzii kattia
wainen hänen täydellistä pelastustansa. Uffon alula ei wuowa jauowa sielu e-
OiH lEsusta ustMurella, Ebr. 4: 16. waau täyttä syndinon itzens'
kansa oudosti ja enämmin pelwolla kuin turwalla, pitäiu itzens taampana nnn-
Mn publitani,, Luk. is: 13. Mutta - jota ppspwäistmmin sundinen tääntäK
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Äänen pyMdbns OvcmAeliumillisesti lEsuren ansion puoleen, sitä
pelkons' muuttuu zedeskäMifexi uskallulcila,niin cettä hänenM,o menonsa muutz-
ztuu ainaiseni.sieluns' wa«tetteu pesemisex.i lkaritzan ,weresä. sanoo >E«
'vanAcliumisai: Autuar orVM, jorla isoMat M Mnorvar.wanlMrstautta.

KolntaS Ola.
Sen enfi,näisin 'riemllllista -autuutta. Että niin seltvsstt ij»

.awarasti setittä itaikn Himalan lasten autmttta, kuin ho lEsuxen kautta saa-
net owat ja hänesä on asia, joka yhtenä ivähänä hetkenä ei taitta
iulottuwaisesti toinntettaat Me itahdomma tällä erällä .amoastans' senkaltaiju-
sta pul/ua tuin kallis Vapahtajamme eteenasetta tämän päMäisefä pphäsä E-
vanZelmmisa. Tila senkaltaiseen autuuden julistamiseen,, oli sen ludealaisen
Lahkokunnan' Alon-nMlmen tila, josa tilasa he arwaisit suurimmari onnellisude»
xi, ne ulkonaiset Maalliset cdltsinMt, kuin om: rikkaus, Hlnnia ja Hekuma, jot-
Ha huVtttawat ulkonaisia ihuuien mieliä. Rikkaus kunnia ja hekuma owat wie-
lä tänäMiwänä -ne pilarit, jochenga päälle suruttomat syndifet ludalaisten kan-sa tahtomat eaketa onneens', näyttä maallisen mielen ja
rakkauden smuttomain ja itähän itzens' sitonein määrälliseen tilaan.

WapMaja lEsus talßöi -tämän wuori-saarnansa kautta ijuurmensa ylos-
teplät tämän vahingollisen rutto taudin ja pahan hedelmän,-kuin Juvalaiset
tahdoit kaswamaan Heidän LydsnnsHnss,ja tahdoit -niihin otta Olan wanhan Te»
siamendin monista maalliststa edustusten -lupaMista, Ps. 13, 14, IZ.
Sourawaisesti odotit he yhtä MeAasta, Dka piti saattaman heitä maalliseen hp,
wäan iilaan. !lEsus astui siis korkialle wuorelle, ia ennomaisella kiiwaudella,
alwoi saamiansa ja oppimA, bsottain misä se totinen autuus seisoo, sanoden:
Aumat «w.at HenyeUisesti Hvaiwaiftr: sillä heidän on caitvan maldarzlnda, antain
sisiä tietät, että ne sydämmosiänsä wibeljäisydenfH tuntiat, oivat likunäisimmät
«nautitzonman sitä hpwää, tuin lEsus pilnallansa oli wllut ansaitzenlaan, ja we-
rensä womalla wie.lä jakaa, eroittamifexi synnin pahasta, ja limittämiset hänenarmoonsa, josa Masa raadolliset ja rawican, Ps. 22: 27. Ne ulkonai-
set WaNvaiset ja köyhät, owat ne kaikkein enämmin plönkatzotut ja kärsimät
pinnofia, Mutta bengesä waiwaifet, mielisänsä ne kaikkein wlheljäisim,

owat niin otolliset Jumalalle, että heillä owat kaikki armon tawarat al.
DisnH, Ha heille Muri silloin, toffa he köphimmällänsä hengesä owat, armon ta«
wai-ctt Ahjoitttan, tuin Vanhurskaus, Jumalan yfiawys, tunnon rauha,
henMinen eIäMH ja riemu, Minmpös wHkutus Wststä autuudesta/ Rom. 14:

1?. Oi
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571 kuinM autuM armon' alainen', ow se hengellinen waiwamenk Hä-
nellä on- lupa jcn waMUs nautita niitä korkioita taiwam tawaro.ita, sew to->
distaa Maria hänew kiiM-wirrefänsä,< Luk». 1: 32', Z 3 sillä: heidän- o,?, raiwaw
walrakmuaz

Riemuttlsestu autuns- ow st' murt)e> kuin! enssnnnaisM ylssnousemisesä tutw
kaadan;- sew Jumalalle' otollisena »nurhella essetän paljVn- paha! jm edesau.
tetani pahon: hpwää. Se muvhe, joka' Jumalan mielen jälkeen tapahtuu;,' saar--
w karulnisen amuudeM,. jota' es yxikän tadu, 2 Cor. lo.' Qn- suola sylttUlle::
Hengellisellä murhella, joka ja Evangeliumin kautta watkutetan,. Jumala
herättä wiyaw synMH. waMm,jankkoo spmnin rakkauden siteet.. Murhella il-
mantuu! lunmlam »viha synmw ylitzen, joka sumutta ihwisem palmele»
massa:. Murhe kukistaa kun n iaw pyynnön, ja häwittä wiekaudeu,. niinmyös ha-
jetta sylmim wallau ja hermuvem Minmuodom edesautta ja, tilaa malmissa:
Jumalan- asunMe ja hywydeu asumiselle eiköstä st. siis mahtia rie-'
muitta syndtssä> kossa se tuotta nun suuret hyödytpret. hänelle? Siis itze sew
yyövyttäwän- murhen kuomnaw kandamison alla> on autuas ilo sm uloskäynti.
Mä, jongMhden ApostolM sana toWi tulee: Minkuin ja km.
wuZM' aina- itdistu, S Cor. 6:. 10? Hengellisen murhe»» kautta- täytyy syw°
Msen seisahtw syndinsä. MoMsta>. ja- lannissua tasaisuteen. lulMlan, edesä. Sii-'
A seuraa »

Tasainen- hiljaifus> jolkw ei ms wcwllw lZPkkepVell<f jcv omaw woimanfO
Mlle. luotlamisesa>. waan hengen- siweydesä. phamsealaiseD kiiwnudesttl ja:
knmftpausten riiVoisn. G tphmäsä tuimundesa,jota Odvid.
O.,kka wlhästa ja Heljää- wimus: älä niin- wihastu> ettäs- iyekkiN' pahaan teeti.
Mutta siwiäd pcriwäe umau, ja iloitzewar suuuesa rauhasä, Psal! Z?: 8,1R
Sen Jumalan HeiMltä »vaikutetun siwepden likisin- käytös' ja tuntomerM ow
wälttämineN'koston
kvoiterm pahalda, wann-woira stnäpahu- RoMi 12: 31. Hengdsä fi--
wM woittawat pahoin-tMät hpwpteen ja piitaiset svwintoonchywillä töillä;, sew
oikia Evangeliumillifesti mieltpnpd tekee: Rostas näer sinun rocholltfts isowän',
niin MrH hMda, ja j«« hän jano», kostaa tämän, teer,
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«lm sinä tuliset hiilet hänen päänsä päälle kotoot, Rom. 12: M. NttNpaljon sinä
pahoja woit kärsiä, kuin sinä olet uffosa nautitzia lEftlfesta kahdenkertaista
autuata hyödystä, nimittäin: osan otat hänen kärsimisens' piinasta ja opit hä-
nestä kärsiwällispttä.

Tämä on merkki lEsuM wanhurffauden osallisuteen, johon enssmsisen y-
lssnousemisen kautta pää omaisesti syndisiä Jumalia pMMn saattaat jota stu«
raa ijankaikisen elämän osallisuus., Amen.


