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Muistutus Suomalaisille.

Wiinkuin Johannes Kastain kerran sa«"l not ludalaisille siitä McAaresta jo-
sta he paljon tiesit puhua: Teidän kestcl-
lanne seljb/ jom er te tunne. loh. i/>
36. Niin sopi myös sanoa Suomalai-
sille, ja monelle muulle Christi
että lesus Christus, jonga he Wapahta-
jaxensa tunnustawat> on suurimmalle o-
salle kuitcngin tundematom; sillä jos hs
Vikein tundistt kuka Hän VN, jn mitä hän
heille tehnyt on, kumga katkeriin waiwoi-
hin Jumalan Poika jtzensä heidän tähten-
sa alensi, ja millä palamalla rakkauden
halulla hän nyt tahdois armahta heitä,
ja autuixi tehdä, totta et he handä niin
häpeis, ylönkatzois, eikä tvdyis turmellu-
xesansa ja synneisänsä, eroitettuna lesu«
xcsta olemaan; Ei halullisetkan sielut, a-
jattomasa velwosa ja murhesa niin
Watt waiwais ja wäsytäis Wänsä, waan
taiwuistt ja tulisit lesuxen tygö, saisitz
armon ja löydäisit lewon sieluillensa.
la, jos armoitetutkin usein paremmin
lesuxen uskoMuuden tundistt, niin hk
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monesta erhetyrestä, kiusauxesta ja tussa-
sta wäheMmällä pääsisit, pyhydesä parem-
min kaswaisit, ja juoxunsa toimellisemma-
sti päättäisit. Parannuxexi näille wioille,
on näisa tutkinnoisa, koettu osotta syndi-
sille lesuxcn halu ja woima syndisiä au-
tuaxi tehdä. Näin tämän kirjan, tckiä
itze Esipuhesansa siitä kirjoitta:.

"Se minun tarkoituxeni on ollut, u-
"losandaisani nämät Tutkistelemuxet, että
"lesus syndisitle' rakkaxi tulis, ja että
"kaikki murhelliset kehoitettais etzimään
'händä, joka yxin woi heitä autta, eikä
"itänänsä aja kctän pois tyköänsä -

-

"Moni ahkeroitze tällä ajalla toimitta
"ihmisille hywiä tietoja, liewittäxensä hei-
"dän waiwojansa. Kuinga se menestyne,
"se jätetan sixensä. Kaiketi olen minäkin
"kokenut siihen jotakin tehdä, niinkuin
'minulle on soweliaxi näkynyt, nimittäin
"lewittä sitä kaikkein kalliinda kaikista tie-
Idoista, kuin on lesuxen ja hänen kuole-
mansa ja ylösnousemisensa woiman tun-
keminen. Olen myös täydellisesti siitä
"wakutettu, että kosta täms tundeminen
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'Jumalan Henget awulla eläwäri tlch"sydämesä, niin se kaikkein parhain tvoi
"päästää meitä irrallensa mistä kowimmi-
"sta kahleista, olemasta synnin orjina, ja
"tehdä meitä sen siaan iloisixi ja tyty-
"tväisixi ihmisiri sekä ajaasa ettäj ijankaik'
"kisudesa.

"Nämät tutkinnot mahtawat siis kel-
"wata näyttämään lesuxen rakkauden syn-
tisille, ja osottamaan heille owan tien
"saada osan hänen kalliisa Sowinnosan-
'sa. En minä sitä häve, että ne yxin-
"kertaisesti ja selkiästi kirjoitetut owat;
"siitä minä ahkeroinutkin olen, ja se lap«
' sellinen uffallus minulla on minun Her-
"raani, että hän täitä anda tamängin
"huonon työn tulla joxikin hywäxi ja
'siunauxexi niille jotka autuden tietä etzi-
'wat. - «

Juutin kielisesä Postillasa puuttumat
futkinnot muutaminna Pyhäpäiwinä, joi-
den siaan owat otetut jow niistä kuin kir-
jan lopulla Lisäyxesä seisowat. - Jos
Herra tämän yrinkertaisen sanan kautta
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armofa saa kosta johonguun sydämeen,!
terwellisexi parannurepi, niin ei kirjoitta-
ja eikä lukia tarwihe työtänsä katua/
Man löyta sen ylönpaldiststi patkituM



i. Adwentt Sunnuntai.
Ewangeljumi, Natth. 21: I^9/

me jällensä olemme yhden Kirkkowus<
«ff» den lopettanet, ja alaamme tänäpänH

uutta; Hän joka kuoleman ja elämän
Herra on, yM tietä, jos tämä on meille wiim<
meinen olewa. Mutta ei ppkän tutkindo taida
meille painawambi olla tänäpäiwänä, kuin, se,
että me katzomme takaperin kuluneita päiwiäm«
me, jos me ne niin mieltänet olemme, kuin pi<
ti; maltamme mitä erhettonet ja rckkonet olem-
me, sitä andexi pyydämme, ja Herran Armon
kautta päätämme, tällä uudella Kirkko, wuodel-
lsi waelda sitä tietä, joka yMäns johdatta to«
tiseen ja vpsywäiseen onnellisuteen ajasa ja i«
jankaikkisudesa.

Köykäisesti kewiä mieliset ihmiset toimitta-
wat tämän tutkinnon, joka kuitengin kallan
kaikista on. Jos se edesmennyt wuosi on ollut
heille wastahakoinen, niin he iloitzewat siitä,
että se on loppunut, ja toiwowat edespäin
parembia aikoa, saadaxensa hillimättömisä hi«
lnmsansa maismata ja sen iloa nautita. Mutta
jos se on iloinen ollut, niin ho toiwottawat
beillcnsä samaa edeskinpäin, wisttäin elämänsä
lakkamata surutöinä ja huolimatoina siitä ijan-
kalkklsudesta, jota warten he luodut owat, ja

johon he lesuren werellä kaiUi'
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i Abwentf Sunnuntai.8
sii lunastetut omat. Mutta ei yxikän waka ja
toimelliNen Ghristitty taida wuotten waihetuxisO
lugunpitämätöin olla, waan kaiketi muistelee
että jokainen wuosi on pxi pitkä affel lähemmä
Hautaa, Duomiota ja Ijankaikkisuutta.

Wuoden alkaifa eli lopulla tule jokaisen
syystä kysyä näin itzeldänsä: Mitä minun Luo,
jani ja Herrani nnelesä on ollut, että hän on
andanut minun elä tähän asti, ja olengo minä
sitä täyttänyt? Sillä ei yMän Christltty mah.
da olla, kuin ajattelis, meidän tuleman tapa«
turmaisesti tähän elämään, eli niln-
kuin Eläimet, tätä nykyistä yzin nautitzcmaan.
Waan jos me ustomme, että Herra itze määrää
jokaitzen meidän elämämme juox.ln, niin me
myös mahd«mme kaikella toimella itze koetella,
ios mitänmf me Jumalan ja lestäen miechä
wlstan seisomme. Korktata ja suurta hän mei.
dän kanaamme aikoo. El hän meitä luonut ols
vinoastans tätä elämätä/ waan ija.-ckaikkisuut»
ta warten. elämän tarkoitus on yxi«
näns se, että me walmistettais ja soweliaxi teh«
däis nautttzelnaan sitä korkiata hengellistä iloa
toisella puolen hautaa. Jos me siis maltamme,
jokaisen silmän räpäyxen kuin me maan päässä
elämme, meille annettaman, sen päälle, että
meillä tila olis malmista jtziämme, ja pitämään
mettämme malmina, sille matkalle pois mailma'
sta, kuin meidän edesämme on, niin en me
suingan yhtäkän päiwää eli hetkeäkän lugun
pitämättöminä laiminlyödä taida, Meitä odot-
ta Duomio; se Duomio, josa mechän tilin pitH
tekemän kaikista p äimistä, kuin meille tW
mailmasa annetut owat; ja jos en me niitä ols
meidän käyttänet, ja^ijankaittisen
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«lftudemme woittamiseri, niin me kiwulla jg
katkerilla kynnelilla tphmyttämme walitta saam»
me. Jos me tällä taivalla katzclemme sitä ai«
kaa, josa me elämme, niin en me suingan enä
nukuta tundoamme, näillä tyhmillä kaunistele-
misitta: embä me mitään vahaa tehnet ole,
waan tumallisella taivalla ainoastans ilahutta.
net itziämme mailmala, en me aina kuolemata
ajatella taida. EiZ silloin ei mitän muuta meil-
le enä nuhtettoncm ,ää, kuin se, joka ei l?um«
mingan meitä kauwemmazi lesuxesta eroita;
ei mikän muu meille hpwää ja kiitettäwää ole,
waan se kuin wahwistaa meidän Ustomme,
meidän toiwomms ja rakkaudemme siihen ristin-naulittuun.

la'tW me jo taidamme joinain päättä,
kuinga kelpamattomat ne kewiämlelisten ihmisten
kauiustelemiset owat, joilla be wastawat lihalli-sen hulludensa puolesta, ja kuinga wähän nuh,
tettowat ne buwituxet owat Enim«
mät niistä kaiketi owat siitä laadusta, ettei ne
muistuta ihmisiä ajattelemaan Hautaa ja ijan.
kaikkisuutta, waan paljo enemmin wäkiwallal,
la estäwät heitä siitä. Ia jokainen hetki, jota
en me hy->väz'emms käytä, meillemme »valmistu,
z-eri ijankaikkisuteen, ei ole nuhtettomasti, waan
juuri.pahasti kävtettp.

Tunnustakamme sentähden meidän riko rem»
me ia metkamme j sillä kuka! majlmasa on, joka
xohkents sanoa, kspttänensä jokaisen silmän rä«

siitä kuluneesta wuodesta, niinkuin piti,
»valmistueni ijankaikkisuteen. Ne jotta aikan-sa parbain käyttänet owat, tundewat kuitengin
elswästi, kuinga paljon heilvä siinä puuttuu,
ja kuinga paljon heidän sitä hälvetä täyiy.

A 5 Mei-



i Adwenti Sunuuutai.

Meidän wslkamme on suuri; mutta SowindK,
on kaikkein edestä tehty. Eentähden se on pa-
ras, että me lesuz/elda etzimme syndeimme an<
deri andamista, ja ynnä woimaa jaarmoa puh-
tambaan ja pyhembään elämään tästälähin.
Luwatkeimme wastauudesta Hänelle kuultaiset
vlla. Se ainoa tie meillä on onmllisuteen a«
jaasa ja ijankaikkisudcsa,

Että me walitzemme lesuxen meil-
Zcmme Kuningari. Tällä tutkistelemurella
me, Ewangeljllmm johdaturesta, tahdomme mei«
tämme tänäpänä plosrakenda.

lesus on Kuningas. Niinkuin luma-
la on hän,- se joka koko mailman luonut on, ja
auda kaikille kappaleille heidän olendonsa, joka
plöspitää ja holhoo kaikkia luondokappaleitansa,
ja joka kaikesa ijankaikkisudesa tahtoo hänen
lunastettuia ihmisiänsä autuip tehdä. Mutta
niinkuin Ihminengin ja Wälimies on hän myös
M woimallinen Kuningas. Ehkä kninga alat«
tuna ja halpana ihmisenä hän kulki täällä maan
päällä, niin oli Hänellä kuitengin Kuningallt«
lien arwo, ja yri waldakunda, jonga hän kär«
szmisellänsä ja kuolemallansa itzellensä ansaitzi.
pyhäsä Raamacusa puhutan hänestä niinkuin
RuninFaasta. Se Engeli kuin toi sanoman
Marialle, että hän oli walittu synnyttämään
mailman Wapahtajan« ja olemaan lesuren Ai-
tin, todisti jo, hänestä Kuningan tuleman, ja
sanöi: Scn pitä oleman suuren, ja pirä r'ulzue<
tamttn ylimmäisen pojaxi. Ia -Herra Jumala
<mda hänelle Dawidin hänen Isänsä istumien.
Ia hänen pirä Jakobin huonen NunlnZas i»
iankaikkisesti oleman; ja -Hänen waldakunnal-
llmltt el pidä loppua oleumn. Luk. i: 32, zz.

Waib
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WHlkka ei se suingan sifi näyttänyt, että Ie«
suren piti Kuningaxi tuleman, kosta hän n>
wäsä koyhydesä synnyt tallifa ja pandin sei<
meen; niln ke.rtoo kuitengin Engeli saman todi<
sineen hänestä Paimenille, ja ilmoitti, sen lap.
sen, knin nyt syndynyt oli, oleman N>aoahra«
jan ja(shristuren, Herran Doroidin kaupungisa,
L.k. 2: ti- Tietäjät myös idästä, jotka kohta
lesuren syndpmisen jälken tulit bänd"'l kumar,
lamaan, kutzuit hänen Kuningan. Rusa on,
sanoit be, st
tulimme händä kumarren rukoilemaan. Niin
lelus kohta mailmaan tulduansa tuttin ja M
Histettin Kuningd,ri,

Jota pidemäldä lesus maan päässä eli,
kä enemmaxi hänen alendamifensa jakärsimisen?sa tu!i« ntin että kaikki toiwo Hänen Kunin«
Sallisesta mallastansa, näkyi wiimmciseldH perä»
<i katoowam Hänen wihollisensa otit hclnen
kiinni ja ylön julmasti mainoisit händä; mutta
suurimman pilkan alla, tunnusti hän kuitengin
julkisesti olemansa Nuningan, ja osotti myös
Millinen hänen.waldakundansa on, ja kutkcr
hänen alamaisensa omat, joiden ylitze Hän hal-
litze. Kuin Pilatus .kysyi: jos Hän oli luda,
laisten Runingal;? Wastais lesus: ei wimm
HValdakundani ole tästä mailmasta.
tuitengin olet RuninZas? kysyi taas Pilatus.
Dlen, wastais lesus, niinkuins sanot, minä o,
len Runingas, sicä warccn olen minä
ja sitä warren mailmaan tullut, että minä to,
suden tunnustan, Joka, inm joka on torudesta,se tuule miilun ääneni. loh. zs> 3?.

Senfaldnfen todisturen Hänen Kuningal-
Ksesta armostansa, annoit mpös Hänen Aposto-

lin^,



i Adwenti Sunnuntai.
linsa, Hänen kuolemansa jälken. He tunnustit
rohkiasti, että se lesus, jonga Juvalaiset duo.
mitzit kuolemaan, w ristinnaulitzit, oli kaiken
maikan Herra, ihmisten sydänoen tutkia, ia
eläwttten i>? kuolleitten Duomari. He ristiin»nauliizic Runnian Herran, sano Pawali. 1
Kor 2: 8. Ia taas: Hän on kaikkein Herra,
rikas kaikkein tohran, jorta händä rukoilewac.
Senxähden o-i Lhristus kuollut ja ylösnosnuc,
ercä hän oljs kuolmirren j» eläwitten Herra.
Rom io, 12. 14, 3.

Tämän päiwän Ewangeljumisa, annoi Ie»sus ftlkiän todistaen siitä, että Hän on Ku-
ningas, ja kansan täpdpi ilohuudolla tunnusta,
että tämä hänen wiimmeinen Je-rusalemiin tapahdut KuningalliseNa menolla.
Hänen Kuningallinen woimansa ulottu ihmi-
sten sydänden ylitze. Ne hän taiwutta ja hal«
litze tahtonsa jälken. Hänen Opetuslapsensa
räyrir hänen kastynsä halulla ja sydämen nöy»
rydellä, wakutetut siltä, että kaikki mitä hän
kästi, o!i epäilemätä nywää, ja pitä estelemätätäytettämän. Hän kasti heitä mennä r>lää",
kuin oli heidän edesänsä, ja noutaa yhden aa-
sin. Mitä he siitä! muuta taisit odotta, kuin
kowia sanoia isännäldä, että he luwata tah-
doit hänen juhtansa poisotta? Mutta ilman o-
maa järkeänfä noudattamata,j teic he vxikerrai-
sesti Herransa ja Huningansa kästyn jälken, Se
oli heidän sydämensä halu ja ilo, että he taisit
noudatta hänen sanojansa. Niin lesus koko-nansa hallitze niiden sydämet, jotka owat oppi,
net tundemaan hänen, ja owat walinnet ja ot-
tanet Hänen Kunlngaxensa. Mitä hän rah.
too, sen he ilolla rekewär. Ia waikka ei he aina

näe



l Ädwenti

näe sitä mahdollisti, niin käymät kuitenkin Ks-
nen lapsensa yxinkcrtaiftsti sitä tierä, kuin hänheidän eteensä määrännpt on, ja jättämät lopun
Hänen' murhenpitoonsa. Niin pian kuin ihminen
on walinnut lesuxen Kuninqarensa; niin on
ft alati hänen ilonsa, kuin hän taita kuuliai.
nen olla. Ehkä kuinga yxinkertaisct lesu-

opetuslapset olit; niin he kuitengin ke-
wiästi taisit ymmärtä, mikä isännän mieli
siitä M oleman, että he hänen' aasinsa
pois weit. Wapabtaja sanoi sen myös
heille edellä; mutta siinäkin osotta' Hän itzensä
Kuninqari, ja isännän täydyi myös kohta to.
tella; kohta kuin hän saa kuulla, että Herra si.
tä carwitze, niin hän laste sen, ja tietää että
kaikki mitä hänellä on, se on laina Hecralda.
Tämä lesuren matkustus Jerusalemiin, oli hä.
nen wiimmeinen kulkunsa, kuin hän meni kär<
simään ja kuolemaan; ja juuri tällä matkalla
osotta hän kaikkein enemmästi Kuningallisen
kunniansa, jn waldansa. Kansan piti myös
tänäpäiwänä julistaman Hänen RuninFaxi. Heosotit hänelle sywimmän alamaisuden; kaunistit
Hänen tiensä omilla rväacceiliansa, karstit ona
puista ja hajoiric ne tielle, ja huusit: Hostannct
Dawtdin pojalle! olkon, ja n. e. Tä-
män sanoo Raamattu tapabtunen, että Ziomn
tytär oppis tundemaan hänen Runingaxensa,
joka tuli hänen cygonsä siwiänä. Hänen piti
katzomaan Hänen menoansa kärsimään ja nyt
piti hänen walitzeman, jos hän tahdoi orca Hä>
nen Runingaxensa raikka ei.

Ei ybdengän Kuningan hallitus semmoinen
ole kuin lesuzen. Syndisen sydän uhraa itzen-sä



l Adweuti Sunmlntai.

sä kokonansa hänelle, ja niin warsin woiletiM
häneldä, että hän anda kaikkiansa Hsnen pM
hallita sitä. Gen armoitetun spndisen suurin
autuus ja ilo on se, että hän taita lesurella
kuuliainen olla, ja kuin el hän waan tunne
Kuningansa läsnäolendoa spdämesänsä niin
kaikki muut mculmasa on hänelle ikäwät ja su-
rettawsiset. Senkaldaiftn sa, meidän
orjantappuroilla kruunattu Kumngamme sydä-
men plitze, ja kaakein Ku haluen plitze, kossa
Hän .henqensa kautta kirosta itzensä ihmiselle
Hänen weristsä, muodosansa. Jota- eN emmin
armoa me saamme, katzella Hänhä Hänen kär-
simisefänsä, sitä enemmin lclmbiää spdäN hänen

rakkaudcsanfa En me taida silloin muuta kuin
rakkaudelta täytettynä palwella händä. Iä
siitä ajasta en me taida enä etä ttZcllcinMe,
waaN Hänelle joka nw.dän tähtemme kuollut j«

on. Hänen lMiturensa on meills
se lembein ja suloisin. Hänen alammcksens»
pelkäwät sydämestä, olla hänelle tottelematto-
mat; mutta heillä on fmtengin simä niin laps
sellinen uskallus ja tpMävminen hauen tygön-
sä, ja niin aiwan halullisesti katzeiewat hänett
haawoltettua ruumistansa, että he tundewat u
tzensä sanomattomasti autuixi Hänen phdiMe-
sänsä/ ja Hänen lMituxensa alla.. Asia. ott
kokonansa se, että ihminen katzele Händä Hä-
nen kärsimissänsä. Se näkpis, kuin spdän
parhain pidäis taipuman hallitUM
ale, jos Hänen ijankaikkinen lumaludensa kor-
keus ja kunnia niin maalatais meidän eteem-
me, kuin joku ibmisen kieli sen seliltä taidais;
mutta ei sinnepäingän! Pilkkam ainoastansa
nauraa sitä. Kowa sydän kuuidele sitä warsin
liikkumatoinae Ia hätäyndynpt ja. pelästynyt

sielu



sielu wapise siinä, tustittu myös paljo enem-
min, ajatellesansa Hänen ääretömdä korkeus
tansa Mutta kosta lesus maalatan ja saar'
natan Zionin tytärelle,- nimknin Giwia Ru.
mngas, niinkuin Kuningas joka werisellä tt»
wulla on ostanut itzellensä oikeuden sydänden
plitze, niin sillä on ihmellinen woima pehmittä»
mään ja sulauttamaa kowimmatkin sydämet,
ja hämmästynet lyndiset saamat rohkeuden, u-

fialluren ja wirwotuM, katzellesansa tätä Ku,
ningasta, kaikesa Hänen weri'pugusansa, niin-
kuin hän ristin päällä rippui. Rlstin Sana, e<?
5i se puhe rististä on Jumalan rvoima aurude-
li. Sen woimaa me selkiästi näemme; sillä:ui-
kä on min woimallista kokonansa muuttamaan
ihmistä, kuin saarna siitä ristiinnaulitusta Ku-
ningaasta?

Sen armon on lesus jokaiselle ihmiselle
toimittanut, että hän taita saada Hänen spdä-
inensä Kumngari. Se-ntähden Hän myös itze
Ewangeljumisa itzenfä taritze: Sinun Runin-
Aaas mlee sinulle. Se pitä julistettaman kai-
kille Hänen lunastetuillensa; että jokainen kuinsen kuule, taita ustoa ja ajatella näin: lesus
tulee myös minulle: minun RuninZaani Hän
Myös cahcoo olla.

Se kaikkiansa waan on asia, jos ihminen
tahtoo awata sydämensä hänelle, ja anda Hä°
tielle sian siinnä; niin että Hän saa sen pyhittä
ja puhdista, ja mielensä perästä hallita. Ei sii.
hen yritän ihminen luonnostansa, taipunut ole.
Ei lesuxen hallitus ensingän niille kelpa: Nac.
kaistamme Hänen sicemsä, sanomat he, ja heic.räkämme meistämme pois hänen köytensä. Ps.
2: Z. Niin jokainen luonnollinen ihminen a.

jatle-
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jatkle, kuin wielä kanZa syndynpttä haluansa
seuwa. Sentähden ci taiba kengän itzestänsä
nuit lammas taitan sanötla etzinen PaimendaN.sa. Ei, waan lammas annoi itzensä wihSöin
lövltää. Paimenen hukuttelewa ääni kshoitti
wiimein syndisen ottamaan siitä waatin, ju pa.
lajamaan takaperin. r7iin se aina ka?. N?a.
pahcajan pira iye alkamaan. En me Häntzä
etzi „ waan Hän etzi meitä ensin, ja Hän etzil !
meitä suuttumattomalla kärsiwäisydellä, siihen
asti että me snnamme itzemme Häneldä löottää.
Hän tantze sentähden itzensä Ewangeljumisa
meille Kuningas, eikä odota sitä, että sen en.
sin pidäis meidän mieleemme tuleman, Häneldä
sitä armoa rukoilla. Se pitä sanottaman ja
saarnattaman Zionin Katzs/ siNUtt
Kunwgaas tulee! Tämän saarnan alla wai.
kutla Jumalan Hengi aina Jumalallisella wol«
malla. Hänen wirkansa se on, kirkasta Herraa

savisille; ja kuin ihminen sitten Ev<
angeljumin saarnan ja P Hengen waikutu-
xen kautta hänen sydämesänsH, anda itzensä saa«
tetta katzelemaan Kuningastansa, kuinga Hän
kiwulla osti itzellensä oikeuden meidän sydän«
vemme plitze; silloin ihminen mpös woitetan;
ja silloin ei enä kysytä: jos senkalvainen fyn»
dinen tahtoo Wapahtajaa Kuning>zxensa; waan
syndilnn kysyy, jos hän rojenne käydä Vapah-
tajan tygö, ja jos hän tohtine toiwoa. saada
niinkuin lapsi ja tytär olla sen orjantappuroil.
la kruunatun, sen cistinnauliMn Kuningan o«
ma. O, silloin syndinen LHrttuu kiini, niinkuin
lapsi, ujVoo ja kaiken Hänen ansionsa,
ja on sydämestä iloinen hänen armollisesta Ku.
«ingastansa. Se

16 K Adwenti OuttnuittaN
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Se kuin on andanut Jumalan Hengen

ivoitta ja wetä itzensä lestyen tpgö, on todella
onnellinen ja autuas ihminen. Sen tietämät
kaikki, kuin sitä koetellet owat la, ne kuin
ei wielä ole andanet itziänsä tämän Kuningan
ale, eikä tokenet hänen alamaisinansa elä, nii-
den pidäis kuitengin tietämän, mitä hän heille-
kin kiwulla ja ristin kuolemalla ansainut on.
Se jolla ei ole Wapahtaja Kuningaana, eikä
Hänen rakkauttansa sydämesä, ei se mpöskän
autudesta eli tptywäisestä mielestä tiedä. Mut-
ta kuin me awetut silmät saanet olemme katze-
lemaan itziämme armoitettuna lesuxen haawoi-sa, ja sitten niinkuin vfinkertaiset lapset, u-
stollisesti seuramme lesusta, ja kaikisa katzom-
me, Hänen tahtoansa ja johdatustansa; niin me
wasta taitan sanotta löpnnen oikian lewon sie-
lullemme. Silloin me kaiten murhen -Hänenpäällensä panemme; sillä hän pnä murhen mei-
stä. 1 Pet. 5:7. Se ihminen joka Vapahta-
jan Hallitziaxensa on walinnut, taita kaikisa
ruumillisisakin tarpeisa turwattu ja lewollinen
olla.

Jos Hän on meidän Kuningamme, niin
meidän sydämemme Händä plitze kaikkia raka-
sta. Ia se rakkaus teke lesuren cikioille lap-'
sille totisesti kiwun ja murhen, kuin he hawai-tzewat tykönänsä spwän turmelluin, aiwan
paljon kylmäkiffoisutta Händä kohtan, ja hi-
lautta tekemään Hänen tahtoansa. Se karwa-siele heitä juuri katkerasti; ei että he rangai-
stusta pelkäwät, waan että he rangaistawiri i-
tzensä tehnet owat. Ei Kuningas heitä soima,
ja sen he mielellänsä soisit; mutta he tundewatkultengin hpwin, ettei hän siihen suostu. Sil,

B lein
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loin he syndisen fynneleitä itkewät. Kuitengin
he tietäwst kuka lesus on; he tundewat hänen
koettelemuksia: huutawat niin kauwan Hänen
tygönsä, että Hän jällens armahta; joko hän
sitte kuritta, eli kaikki tyyni anderi anda. Sil-
loin on sydän taas iloinen. Onpa itze kurttu-
xesakin, jota Hänen lapsensa omasta syystä täsä
kärsimät, kuitengin jotakin niin hywää ja su-
loista, että he itteisänsä katkeria katumuten ky,
nelettä lesuzen jalkain juuresa, tundewat itzen-ss todella auluimmiri, kuin mailman turhaa i,
loa nautitesansa. Mutta se lohdutus ja wir-
wotus kuin spdän silloin nautitze kuin Wapah.
taja siunn meitä, ja anda meidän tuta Hänen
rauhansa ja läsnäolemisensa, se on jotakin tai-
wallista, ja ijankaikkisen kunnian esimakua.

En me tämän maan päällä muuta ole kuin
heikoja ja raadollisia; mutta olemme kuitengin
autuita, jos me ainoastans Wapahtajan omia
olemme. Ia silloin me ilolla sitä hetkeä odo-
tamme, joka meitä hänen kantzansa ijankaiMsesti
yhdistämä on. Ijankaittisudesa taita lesus
kaikki ne täydellisesti aumixi tehdä, jotka -Hä-
nen tanttansa Jumalan rygo tulemat. Siellä
Hänen lapsensa wapahdetan kaikista mailman
tiu samista ja wietellyMä, ja spndi kokonans
pojs juuritetan. Ei siellä niin muodon enä mi-
tän ole, kuin estäis meitä täydellisesti nautitze.
masta kaikkea sitä autuutta kuin lesus meille
qnsainnut on. Ia kuinga suuri se autuus mah.
ta olla, kuin meille Jumalan Pojan meren ja
kuoleman kautta ansaittu on, sen me kyllä y.
zinkertaisesti taidamme ustoa; ehkä emme mei-
dän järjellämme mihingän määrään sitä käsit-
tä moi.

Autuat
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Autuat owat kaikki ne, kuin tämän Kir?,
kowuoden päättömät, otta<
z>ens waarin Paimenensa äänestä, ja awataxen»
sa sydämensä P, Hengen waikutuxelle. Sen
kautta he saatetais w«>itze!naan Icsuxen Ru»
ningaxensa, joka walitzemmen heille ajasa ja i-
jankaiMsudesa onnelli-ncn olis.

Sunnuntai.
Ewangeljumi luk. 21: 25-36.

Aaikesa Pphäsä Raamatusa me näemme, että
ihmisen autuus makaa kowin meidän Wapahta.
jamme sydämellä. Kaikkein enemmin osotti hänsen siinä, että hän niinkuin Jumala itze otti
meidän lihamme ja weremme päällensä, siinä
kärsiärensä ja kuolleensa spndisten edestä. Ei
mikän muu hsndä tähän suureen hpwaän työ-
hön ihmisiä kohran waatinut, kuin hänen sula
armahtama rakkaudensa, ja surkuttelemisensä
meitä kohtan, jotka Hänen wihollisensa olim»
ma. Ei Hän siihen waaditlu ollut, ellei Hän
itzewapasti olis tahtonut kanda meidän raffa.
sta synnin kuormamme; ei myöffän meisä mi»
tän hywää ollut, kuin Händä siihen olis ke-
hoitta tainut. Ei, maan juuri meidän suuri
wiheljätshdemme, hätämme, .saastaisudemme ja
wihamme händä wastan, meidän walmistettu i,
iankaikkinen onnettomudemme, se liikutti Hä«
nen rakkan sydämensä armahtamaan, niin että
hän kielsi oman kunniansa, ja kärsei, mitä me
olisimme ansainet ajasa ja ijankaikkisudesn.
Meidän on totisesti ollut Hänellevlönkallis; Hänen täydyt kärsiä niitä kipuja
joita ei mikän kuolema tundenut ole. Ia että

B 2 Hän



2. Adwenti Sunnuntai.20

Hän kaiken tämän meille onnettomille tehnyt
on, niin sois Hän myös sydämestä, että juuri
monoa olis, kuin sen hpwärensä käyttäis, hei-
dän ijankalMsexi autudcxensa. Ia että hän
tunde meidän heikon luondomme, että me mul-
da ja tomu olemma, niin ei hän enämbätä en-
singän meildä waadi, waan .ettemme seiso wa«
stan P. Hengen työtä meidän sydämisämme.
Ei hän pyydä meildä sitä, että me itzestämme
rupeifimme etzimään Händä ja Hänen werensä
ansioo, sillä siihen ei meillä ensingän halua eikä
tomda ole itzesämme. Sentähden koltutta hän
itze meidän sydändemme päälle, kokotta kätensä,
ja tc»itze itzensä jokaitzelle, kuin tunde "itzensä
kadotetuxi, että he kaiken wiheljäisydensä kans,
sa mahdaisit ustalluxella händä lähestyä. Niin
Hänen mielensä on, kaikkia ihmistä kohtan, pa.
himbia wihollisiansakin ia pilkkaitansa kohtan.
Ei hän muuta sois, kuin että he rupeisit sil-mäilemään hänen rakkauttansa, ja sen kautta
woimallisesti liikutettais, andamaan sydämensä
Hänelle omM, joka heitä niin kalliisti ostanut
vn, ia niin mielellänsä tahdois heitä wapahde-
tuxi. Sentähden on hän myös kohta walmis
wastanottamaan kaikkia waiwaisia syndisiä, kuin
itsensä näkemät, eikä tiedä muuta
tietä, kuin huuta armahtamista häneldä. Ei
hän senkaldaisia kostan hyljä; waan jota huo-
nommat ja mahdottomammat he itze mielestänsä
owat'; sitä otollisemmat owat he hänelle. Hän
teke jumalattomat armosta wanhurffaxi. Mah-
la stis Okainen oppia tundemaan sywän tur«
melluxensa, ja ustomaan sen itzestänsä, ettei
niin huonoa ja wiheljäistä luondokappalda
maan päällä ole; silloin hän oikein Wapahta»
jan tpgö tunge, ja silloin wasta hän todella

etzi
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etzi ja löytää sen oikian armon lesuxcn weresä.
Se ihminen, joka autudestansa oikein murhetta
pitäwäinen on, on mna huono ja köyhä itze
mielestänsä, ja kuin hän armon saa ja syndinsck
cmderi, niin hän tosin runsasti lohdutetan, mut»
ta tunde itzensä kuitengin aiwan huonori ja
mahdottomani kaikkeen Herran laupiuteen. Chri-
stus on senkaldaiselle wanhurffaxi tehdylle syn-
diselle kaikki kaikisa.

Wapahtaian suuri rakkaus syndisiä kohtan
ilmoita itzensä myös silloin juuri erinomaiseni,
kosta joku niin kokonansa itzensä hänelle omaxi
uhraa. Wapahtajan lembcys nntä waiwaisia
syndisiä kohtan on sanomatoin. Aitin rakkaus
on tosin palama piendä lastansa kohtan, mutta
ei se kuitengan ole werrattawa siihen pitkämie-
lisyteen, jolla lesus se hywä paimen, kcmda
heikoja lambaitansa, holhoo ja warjele heitä,
ettei Mkän hänestä pois eryis. Jos joku e.
xpistin hänestä, niin se saatta surun ja kiwun.
hänelle, ei hän myös suutu sitä etzimästä. Ia
kuin hän sen löytä, niin me luulisimme hänen
rangaisewan sitä; waan ei! hän kanda sitä ö«
tallansa iloiten, ei kowin sitä pitele, waan sitä
lembiämmästi, että hän tunde sen heikori. Sen«
kaldainen lammas nuhtele itziänsä, efymisensä
tähden, ja itkee monda kynneldä sentähden/et-tei hän uffollisemmasti ole hywää Paimendansaseurannnt. Mutta kohta kuin Paimen ja lam.
mas taas owat yhteen tullet, niin se wastauu,
desta lohdutetan, wahwistetan ja siunatan.

O jos Jumala tekis'. että kaikki ihmiset,
jos ei he wielä ikänänS ole Wapahtajaa tun-
denet, eli myös joffus owat Hänen omansa ol«
let, mutta plönandanet hänen jällensä, mahdat.

B 3 sit



sit anda Jumalan Hengen tämän heillensä se»
littä, kuinga hpwää ja autuasta heidän olis

helmoisa!
Kuitengin on se ainakin pqrasta armoite»

tulle syndifelle, että hän katkemata taita pysyä
eikä kostan annais itziänsä Hänestäerytettä Sitä warten myös meidän Wapahta-

jäm'lie sekä itze, että palweliainsa kautta mo«
nin kerroin Ranuatusa »varoitta ihnnsiä, pysy.
mään alari Hanesä, koffa he kerran armoon
o etut omat, ja osotta heille sen parhan neu,
won, kuinga he hänelle ustollisina pysyä taita.
w,tt. Siinm tarkoitta myös Wapabtajan yxi»
lvakainen »varoitus tämän päiwän Ewangelju.
misa: Scncihdeu wälwokac ja aina rukoilkat,
erra ce mahdolliset olisitte kaikkia näitä rualcca.
mään ?orka tapahtuman pitä, ja seisomaan ly.

mistn pojan edcsä, Pangamme tämä waroitus
tänäpänä spdämellemme, ja katzelkamme

lejuren wgroitusta walwomistett.
Meidän tulee wisusti merkitä se, että le.sus Eluangeljumisa puhu Opetuslapsillensa,

jotka uffon lautta Hänen päällensä olit syndcn»
sä andexi saanet, ja sen elämän kuin Jumala-
sta on. Ei waroitus käändymättömille ihmisille

-walivomaan, mihingän olis kelwannut; sillä
niin mahdotoinda kum se on, nukkunen ihmisen
mitän karttaa, niin mahdotoinda se myös onsen, joka synnin uneja jasuruttomudesa makaa,
walwoa sydämensä plitze. Se joka walwoo jo.
takin asMa, hän pelkä sen kadottamansa, eli
muutoin wahingoon tuleman; mutta käändu,
mättömällä ia hengellisesti kuollella ihmisellä, ei
ole mitäh Sielun rawaraa, jota hän laidais

pel«
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peljätä kadottamansa. Ei hänellä niin muodon
mitän walwottamaa ole; ja jos hän wielä a-
jattelis, että hän autuari tulleensa,
wisusti kartta ja warjella itzensä kaikesta syn-
nistä; niin on kuitengin kaikki hänen aikomien-sa puuttuwainen ja kelmotoin, niin kauwan
kuln ei hän armosta ole wanhurffaxi tehty U'

ston kautta lestäen Christuren päälle, ei hän
myöffän kaikella omalla'kustannurella mahdolli-
sesti taida autuutta itzellensä ansaita. Ne jotka
leluren ja Hänen ansionsa itzellensä tvanhur»
staudep wastanottawat, saamat woiman Ju-
malan lapsiri tulla. Mutta ennenZ kuin se ta-
pahtu, niin omat kaiM ihmiset sonnin orjat,
eikä taida kaikella ahkerudellansa eli walwomi-
sellanst» spndiä woitta, ennen kuin lesuren moi.
ma heitä siihen wahwista. Niin kauwan kuin
ihminen elä epäuskojansa ja kylmäkiffoisudesa
lesusta kohtan, eikä ylitzen kaikkia Händä ra-
kasta, niin hän on kirouren alla, ehkä kuinga
loistamasta lumalisudesta hän muutoin kerstata
taidais. Ei meitä mikän muu Jumalalle otolli-
siri tehdä taida, kuin lesuren wanhurstaus,
jonga waiwainen spndinen uffolla käsittä. Ko-
sta syndinen niin uffon kautta rauhan Jumalan
kansia saanut on, meidän Herran lesuxen Chri-
stuxen kautta, silloin wasta waaditan, että hä-
nen pitä uston hedelmiä kandamaan pohäsä e-
lämäsä ja henqellisesä walwomisesa; mutta en-
nen ei taida häneldä mitän waaditta. Sentäh-
den puhuu myös lesus täsä ainoastansa ope-
tuslapsillensa, jotka armoitetut olit, ja spdä-
mensä ylönandamisella lesurelle, saanet moi-
man Hänen käskyjänsä täyttämään, ja Hänelle
kunniani ja mielisuosioxi elämänsä käyttämään,
NiiltzH kuin Herran lesuxen Christuxen owar

lvasta»
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wastanottanet, taita mpös waaditta, että he
hänesä waeldawat. Kol. 2: 6

Se ainoa kuin taita pitää meitä walppaina,
on niin muodon se että me olemme phdistcrpd
lesuxen kansia, ja se taita anoa meille sekä ha.
lun että woiman niin katzella händä, ettei mi«
tän mailmasa mahda häiritä autuasta ja
alinomaisesta kansiMymisestä hänen kansiansa,
eli peräti expttä meitä hänestä. Jos me olem»
me Christuren tähden saanet armon ja spndimme
andexi, niin waati lesus meildä, että me suu.
rimmalla abkerudella warjelemme, mitä meille
tallelle pandu on. Se tavahtu erinomattainsen kautta, että me mielesämme pidämme sen
kalliin päätarkoituxen mitä warten me luodut
ja lunastetut olemme. Jos me oikein ajatte»
lemme sirä suurta tutzumista, johon me kutzu.
lut olemme, nimittäin olemaan ijankaikkiststi
yhdistetyt lesuxen kansia, ja nautitzemaan kaik.
kea sitä aututta kuin Jumalan Poika wiatto.
malla kuolemallans meille ansainut on; niin mesen kautta totisesti taitawiri tulemme, wisuilla
affeleilla tämän mailman läpitze kulkemaan.
Kartakamme siis kaikella ahkerutzella kaikkea
kuin meitä matkallamme wiiwytäis, eli estäis
päämäärästä; mutta sitä kiindiämmin pitäkäm-
me itzemme lesuxen tpgö, ja jokapäiwä nautit»
kamme händä niinkuin elämän leipää, joka y»
xin taita wabwista, rawita ja wirwotta meitä.
Jos me etzimme sitä armoa, että me alati ajat<
telemme, sitä autuutta ijankaiMsudesa, johon
me aiwotut olemme; niin ei mailman kunnia
eli wietellps suingan meitä woita. lesuxen u.
stowaiser lapset nautitzewat spdämisänsä Hänen
rauhaansa, joka kaiken Mmärryxen yliye käy,

ja
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ja taitamat totudesa sanoa niinkuin Dawid:
-Herra! mihingä »ninä itzeni luocan? Sinuun
minä toiwon Ps. 39, 8- Silloin me alinoma
elämme, ei niinkuin ne joilla täällä ppsywäinen
kaupunZi olis, waan niinkuin jotka hala«
jawat eritä tääldä ja olla Christien kansia. Se
ustowainen taita jo täällä iloita siinä autuasa
toiwosa, että hän kerran saa nähdä lesuren
niinkuin Hän on Ia tämä taiwan autuden a.
linomainen ajatteleminen berättä msitä christil.
lifecn walwomiseen, ja teke meitä juuri tanval.
lisesti mieldyneixi. Jos ms walppat olemme,
niin se autuas ijankaikkisuus on alati meidän
silmisamme, ja kaikki hengellinen ja ruumilli.
nen! siunaus kuin me mallmasa nautitzemme,sen me käytämme wälikappaleri woittaremmo
päämäärämme. Silloin me sanomme niinkuin
Pawali: Minä unhotan ne kuin takaperin o»
wac, ja tokoran niiden perän kuin edesä orvat,
ja samoan sen eteen pannun määrän jälken, <en
kallin cäwaran jälkeil, joka Jumalan kulumi-
sen kautta ylhäldä Lhristuxesa lesuxesa rariran.
Phil. 3: 14. Kuin Herra meille armon anda
niin ajatella ja tehdä, niin me taitan sanotta
walwowan, ja pitämän meidän korkian pää»
määrämme sitmäimme edesä.

Mutta meidän tule myös walwoa oma sy<
dämemme ja sielumme tilan ylitze. Siihen tar-
witan, että me joka päiwä wisusti itzemme ks«
ettelemme, tullaremme sitä paremmin itzemme
tundemaan, joka niin aiwan tarpellissa on Iu»
malan lapsille. Jos me sen laimi lyömme, niin
me pian petetyri tulemme, ja saamme wihdoin,
ehkä hiljain, kyllä katua sokeuttamme ja exy>
nnstämme. Jos Ewangeljumi on rumennut
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meitä maistamaan, ja Jumalan lasten seura sa
jumaliset puheet huwittamaan, niin taidais jo.
ku pian luulla itzensä sentähden oleman luma.
lan lapsen, maikka ei oliffan Kuka ties me
joskus olemme ylosherätetyt ollet, ja nyt ainoa,
siansa on muisiosa, millä mielellä me silloin o.
limme; mutta nyt taita peräti toisinj dlla, el.
lenune yriwakaisesti itziämme koettele. Me tai,
damme pmn tulla pcnstixi, niin ettemme ole
kylmät engä palamat, ja kuitengin luulla ole.
wamme oikiat Christityt. Sillä siitä useingin
penseys tulee, että ihminen jossus on ollut au-
tudestans murhetta pitäwäinen, mutta ei ole
mennyt pidemmälle, waan seisattanut paljaisiin
hywiin liikutunin. Waikka senkaldaiset omat
pensiär, niin taitamat he kuitengin kaiken elin»
aikansa säilöttä jongun halun muutamiin juma,
lisuuden harjoituMn, taita heillä myös olla
suuri tieto Ewangeljumisa, ja autuden kallim-
misa asioisa, mutta oma ft)dän jää kuitengin
kuollen ja woimattomari. Nämät taitamat kau«
wan aikaa pettä muita, mutta paljo enemmin
itzensä- Se on sentähden sangen tarpellista, jo«
laisen yxiwakaisesti koetella itzensä, jos sydän
todella palaa lesuren rakkaudesta, eli on lii-
kutettu ja suree sitä, ettei hän kyllä rakasta
Händä? Jos me rohkenemme astua edes ja sa.
noa niinkuin Petari: Herra sinä rievät taiM,
Sinä riedäc errä minä rakastan sinua? Jos le.suren kärsiminen ja ansio on meidän sielumme
ainoa rawindo, jota me joka päiwä nautitzem»
tne, sillä waikuturella meidän sydämesämme,
ettei st sitä katzellesansa ikänänsä saa jäädä kyl.
märi eli Jos me tunnemme itzemme
siri, ettemme tosin itze puoleldamme näe muuta
kuin paljon syndiä ja raadollisuutta, mutta

tun<
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tunnemme kuilengin sen alla sydämisamme, 0.
lemamme lesuz'en omat, ettemme ilman Händä
elä taida, että meillä on alinomainen ikäwns
hänen peräänsä, ja rakastamme Händä spdäm.
mesiämme, enä kuin mitäkän muuta mailmasa;
niin me mpös taidamme wakutetat olla, siinä
tilasa, ehkä kuinga Keitot me olemme, kuitein
gin olemamme Wapahtajan omat. Silloin me
Herralle lesurelle otolllsimmat olemme- Hän
on meidän woimallinen Wapahtajamme, ja ms
wibeljäilet syndiset hänen edesänsä. Mutta se
juuri asia ongin, jos meidän sielumme tila to-
della senkaldainen on; ja sitä en me ikänäns
tietä taida, ellemme wisusti itziämme koettele-
Sentähden on myös walwominen siinä tarkoi-
turesa sangen tarpellinen, että me mahdaisimme
uudista liittomme Wapahtajan kansia, jos me
löydämme itzemme wielä armosta Hänen oman-sa oleman; ja että me sitä kiirummin Häneldä
awun saisimme, jos me bawaitzisimme spdämem»
me tuleman kplmäkiffoisimmiri kuin ennen, hä-
nen kuolemaansa ja kärsimistänsä kohtan. Jos
me piemmmäsäkin tunnemme itzemme kylmene»
wän Händä wastan, Nun ettemme totude!'a tai>
da sanoa: errä lems ainoa on meille Raikki,
Ack! niin paetkamme Hänen tpgöns, joka mei,
tä kerran on wastanottanut, ja ppytäkämms
händä wuodattamaan rakkaudensa meidän sp»
dämenibimme, ja niin kirkastamaan itzensämeille Hämn kärsimisesänsä, että meidän sydä»
memme kokonans häneldä woitetais.

Jos me tahdomme noudatta lesuren neu-
woa walwomiseen; niin tule meidän myös wi-
susti kartta kaikkia wietellyxiä, jotka lukematto.
mat owat, ja näkuwät joka päiwä enenemän.

Irstai-
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Irstaisuus ja.jumalattomus saa wallan, ja to,
tinen Kristillisps tule pilkatM. Ei
oikeilla lapsilla monesakan! paikasi» ole ketän,
kuin olis MmielisiH beidän kansiansa, joiden
kansia he seuraa ja sydämellisiä kansiapuheita pi.
däisit", hcillensä ja rakennuin, vie
jotka jumalisesti Christuxesa lesuxesa elä tahro>
war, saamat kärsiä enimbäin wihaa, ylönka-
tzetta ja pilkkaa. Ia itze meisämme me kannam-
me turmellun sydämen, sen pahembi! luon»
nostans on kaikkeen pahuteen taipunut, ja
walmis pian wieteldä mailman syndisildä hau,
kutuxilda.

Mailman meno ja halut taitamat pian saa-
da niin paljon waldaa mcisä, että me wähäss
wietellän pois yxinkerraisudesta Christuxela le-
siixesa. Totisesti, se kuin kaikkia näitä tutki,
ja ynnä lunde oman luondonsa heikouden, ss
hawmtze, kuinga kallis Wapahtajan waroitus
on: walwokac ja rukoilkar. Ia jos me mah»
dollisesti pitä" warjeldaman saastuttamattomina
mmlmalda; niin täyty hänen, joka hywäncyön
»neisä alkanut on, myös itze sen päättä. Se
waan on asia, että meidän sydämemme kätke»
mata rippuu kiinni Herrasa lesuxesa, ia me
alati Häneldä armoa ja warjellusta pyydämme,
niin me wakutetut taidamme olla siitä, etrei
kengän pidä rewäisemän meitä -Hänen kädestäw
sä. Mutta jos me isosti rupeemme ajattele-
maan, ja itze päällemme luottamaan, meilläm-
me kpllä moimaa oleman, pysywäiset olla; niin
me häpiällä saamme oppia, kuinga heikot me
olemme, ja kuinga wäkewät meidän wihollisem-
me omat. Misä waarasa lesuLen ustowaiset o,
wat wieteldä, sen me selkiasti näemme niin mo-

nesta
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nesta waroituxesia, kuin meille P. Raamatusa
annetut owat, walwomiseen ja pysymisten hy-
n?äsä, ja niistä jaloista wälikappalcista kuin se
osotta kiusauxia woittamaan. Olkar raicir. sa-
noo Petari, rvalwokar, sillä teidän ivihollisenne
perkele käy niinkuin kiljuwa ja!opeu<
ra, ja ehi kenen hän nielis. Sica ce nastan-
stisokat wahwar ustosa. i Pet. 5, 8 9- Pa.
wali waroitta näin: Olkar wäkewär Herrasi:,
ja hänen wäkewydensa woimasa. pukckat pääl-
lenne kaikki Jumalan sotaasct, ercä ce perke-
len kawalica päällekarkamisia woisicca roastan,
seisoa. Raikisa orcakat uston kilpi, jolla ce
rvoirre samnnuca kaikki sen ruman ruliser nuo.
!er. Eph. 6: io: ii, 16. lesuzen wiimmeinen
waaroitus opetuslapsille oli tämä: j walwokar
ja rukoilkat. Ia Petari osotta, mikä wahingo
niillä on, jotka itzensä wietellä andawat, koska
hän sanoo: Sitten tuin he swac paennet ma<
ilman saastaisudesta -Herran ja wapahtaian le-suxeu Christuxen cundelniseen, ja kuicengin hei-
cänsU niihin tääriwär ja woirctan, niin on heil-
le wiimmeinen pahemmaxi cullut kuin ensim»
mäinen. Ia olis heille parembi ollut, ecrei he
rvanhurstauden tietä cundenetkan olisi, kuin er,
tä he tunsit sen, ja poMeisir pois pyhästä tä»
st?stä joka heille annettu oli, 2 Pet, 2: 20,
21. Nämät waarat me parhain wältämme, jos
me hengen köyhydesä pysymme, ja yfinkertai.
sudesa lesuxen kyllydesta otamme 2lrmonj ar.
mosta. Ei suingan Jumalan Hengi sitten lak-
ka kirkastamasta Händä meidän sydämisämme,
eikä ohjamasta meitä Hänen tpgönsä. Sentäh.den tule myös meidän erinomattain roalwoa ja
wisun waarin otta pyhän Hengen Armonwai-kutuxista meidän sieluisamme. lesuzen! jauha-

nen
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nen sowind.onsa tähden taitamat uffowaiset sii.
hen luotta, että Jumalan Hengi aina tahto
johdacra heirä kaikkeen wrurcen, etkä kostan jä>
tä muistuttamitta heidän sydämisänsä ja tun«
noisansa, koffa joku wietellps tarjona on. Jos
he silloin uskollisesti ja pfinkertaisesti hänen

kuulemat, ja itzensä kokonan-sa hänen johdatuxellensa jättämät; niin hän
tahto ja moi heidän nuhtettomina warjella. Se
Jumalan lapsen pääwelwollisuus on, että hän
walwoo ja uskollisesti kayttä sen armon, kuin
hänelle annetan, ja siihen Wapahtaja itze woi«
man ja anoa tahto, niille jotsa sitä
häneldä pyytämät. Jota heikommin me itzem>
me tunnemme/ sitä lujemmin me Hänen apuun,
sa luotta taidamme. Mutta jss me itze miele»
stämme wahwat olemme; niin me pian omasta
koettelemuxestamme saamme oppia, ettemme itze.stämme mitään moi; maan että sillä pphimmäl.
lä ihmisellä on sama turmeldu sydän, kuin sillä
suurimmalla pahoinlekiallä, ja taita kewiästi
langeta jumalattomuteen, ellei hän anna itziän»
sä Herran armon kautta warjella. Mutta jos
me walwomme Pyhän Hengen »vaikutusten vli-
tze metsämme, ja ne uskollisesti käytämme/ niin
me taidamme jokapäiwä kaswa ja lisändyä le->
sufen Christuxen tundemisesa, likemmin Häneen
yhdistyä ja Hänen rakkaudellansa täytettä... Ia
silloin me tosin huonot ja heikot syndiset olem»
me, mutta kuitengin onnelliset ja autuat lap-
set, ja lesunn lunastetut lambat.

Murhenpito omasta autudestamme pidäis
kehoittamaan meitä walwomaan Me tiedäm»
me, meidän eteemme oleroan pannun: kerran
tuolla, ja sen jälken duomion. Mutta aikaa,

jona



jona Herra tahtoo meitä tääldä kutzua, ei tie-
dä Mkän waan se kaiMtietäwä, Meidän
kuolema» päimämme on myös ulewa meidän
Duomio-päiwämme; sillä kuhunga pun kaaruu,
siinä se makaa, Jos me olemme Armon hetken
laimilpönet, ja elänet ilman Jumalan Pojan
uskoa, walwomata ja murhetta pitämätä ijan-
kaikktsesta autudestamme; woi meitä silloin! mesaamme sitten myöhän tyhmyttämme katua, ja,
turhaan toiwotta, faadaxemme takaperin ne
hetket, kuin me täällä häpeällisesti synnin pal«
welluresa kuluttanet olemme. Mutta silloin on
kaikki meidän toiwomme hukasa, ja lesuren
weri kuin wuodatettu on meidän syndeimme an»
dexi andamiseri täsa clämäsä, joutuu meille i.
iankaikkiseni wihaxi ja kostoni, joS me sen ylön»
katzonet olemme.

O! jos siis ihmiset annaisit Jumalan hen.
gen heitänsä taiwutta, sydämellisellä katumuz'e!«
la tundemaan wiheljäisydensä ia syndinsä, ja
aitonansa käändymään H<inen tpgönsä, joka
syndisten ystäwä ja Wapahtaja on, saadafensa
armon Hänen tykönänsä. Silloin meillä olis
lohdutus kuolenmsa, eikä Duomiokan meitä vel-
jätäis, meidän Duomarimme on ynnä meidän
Vapahtajamme, jonga päälle me täsä ajasa u.
stonet, ja jota sydämestä rakastanet olemme. Josme Herralda pyydämme wiisautta, lukearemme
meidän päiwämme; niin me ilolla taidamme
kuolema ° hetkeämme kohdella, niinkuin oikiata
bääpäiwäämme, jona me Sielun Mkämmekansia ijankaittisesti yhdistyneen tulemme, jasaamme meidän lesuxemme nähdä niinkuin
hän on.

3. Ad-
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3. Adwenti Sunnuntai.
Ewangeljmni, Matth. n: 2-10.

«TM Teftisä kirjsittaMatheus, Johannes Ka-
rajan, kuulttuansa fangiudesansa sanoman le-surren töistä, lähettänen kari opetuslastansa Wa.
pahtajan tygö, kysymään häneldä: jos Hän se
luwaccu mailman wapahcaja oli, eli jos hei,
dän toista odottaman piri? Se oli epäilemä,
töin asia, että lobannes itze kyllä hywin tiesi,
kuka lesus oli, sillä hän oli kastanut lesuren
lordanisa, ja siinä Masa kuullut Isän äänen
taiwasta sanoman: Tän:ä on minun rakas poi-
kani, johon minä mielistyn, nähnyt myös py»
hän -Hengen alas tulewan Hänen päällensä.
Matth. 3: 16. 17-

Johannes oli hamasta Äitinsä kohdusta wa-
litlu todistamaan Vapahtajasta; paljastamaan
ihmisten wiheljäisyttä ja sokiutta; saataz-ens hei.
tä sen kautta murhetta pitäwäisiri ja hätäyndy-

autuden perän, että he sitä kiiruwmin
riennäisit Jumalan Karihan tygö, joka kutzu
kaikkia ryötäcekewäissä ja rastautetuita tygönsä,
roitlvottaxensa heitä, Se kuin tahto lukea,
mitä Engeli puhui Papille Zakarialle, ja sen
Kiitos wirren kuin Zakarias n'eisais, silloin
kuin hän Poikansa Johannien pmbärins leik.
kamisesa sai puhensa lahjan jällensä, Luk. 1, se
ei tarwitze epäillä siitä, että hänen wanhemban-sa jo pienestä lapsesta opetit hänen tundcmaan
lesuren sixi luwatuz-i Melzi^reri.

Johannes iize todisti tullensa kastamaan
wedellä, ja lesuxen kohta ilmandnwan Israeli-sa

32 3. Adwentt Sunnuntai.



z. Adwenti Sunnuntai. 33

sa loh. 1. Sentäbden tahdoi hän myös kaikisa
tiloisa osotta ja wetä ihmisiä Wapahtajan tygö:
katzo, sanoi hän, st Jumalan RariYajoka poisorra
mttilman synnin. Tästä nähdän selkiästi, ettei
lohaynes itze tähtensä lähettänyt opetuslapsian.
sa lesuren tygö, kysymään, jos Hän VctziaS
oli, jonga hän kyllä hpwin tiesi; waan hän lä.
hetti heitä sitä warten, että opetuslapset itze
saisit nähdä ja oppisit tundemaan I?suxen
mailman Wapahtajari, ja Hänen ihmetistänsä
tulisit wakutetuxi siitä että hsn se sama oli.
Siitä halusta todellakin Johannien sydän fan.
giudesa paloi, että hän ennen kuolematansa sii,
tä olis iloita saanut, että hänen opetuslapsensa
olisit käändynet sen tpgö, josta hän itze oli to,
distanut heille, että H<in oli I?lkä. ja ercä jo,
katsella tllin ustoo hänen päällensä, picä ijan-
taiMnen elämä oleman loh. 3>

Opetuslasten oman wakuttamisen' Johan-nes niinmuodon lähetti heidän, niinkuin hänenomasa asiasansa, tiedustelemaan, jos lesus se
torinen Mestias oli? Tähän lesus wastais hei,
tä sillä tawalla, että Hän osotti heille Hänen
wirkansa ja työnsä, ja annoi heidän itze siitä
päättä, kuka hsn oli. Mutta pani kuttenginsen siwuun tämän merkillisen waaroituxen:
Autuas on se joka ei pahene minusta

Niinkuin Vapahtajan koko elämä maan
päällä oli täynänsä waiwoja ja wiheljäisyttä,
hamasta hänen köyhästä spndymisestänsä, aina
Hänen sowindockuolewabansa asti ristin päällä;
maitta Raamattu selkiästi todista, että Hän oli
raiwttn ja maan Luoja, oli hän kuitengin niin
köyhä täällä, ettei hänellä ollut, kuhunga hän

C pään»
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päänsä talliftais; Niin läyty meidän myös tun«
nusta, Mä kalkki Hänen työnsä ja puhensa o«
lit paiiaita hywiä töitä ja lohduturia murhelli-
sille. Vn me löydä yhdengön ainoan ihmisen
auttamata Hänen tyköänsä pois mennen. Joka
paikasa lusa hän kulki, kokonnui Kansa Hä«
nen tygönsä, ei tosin aina elämän sanoja kuu»
lemaan, waan ustingm ruumillisten tanvelten
tähden, erinomcMain taudeista parannusta saa°
maan. Mutta ei ainoatakan esimerkiä ole, et»
tä joku olis poismennpt, ci lefus armah'
tanut ja. cruttanut olis.

Rakas sielu! pane sydämelles tämä sinun
WapahtajaS oma todistus itzestänsä. Hsn tahto
sillä saatta sinun tundemaan Hänen kaikkein
sokeircm, spitalisten, kuuroin ia kuolleitten 6ut<
tajaxi. Kaikki, sano hän-, kai-kki, kuin tule-
wat minun tycwni hätänsä ia wiheljäispdensä
kansia, ne minun tykönäni awun saawat,-engä
minä ainoatakan pois aja Etkös siis, o ihmi'
nen! vhläkän hätää tykönäs tunne? etkös mil«
län tawalla Wapahtajas tygö tunge? eikös jo.
stus tämä ajatus mielees nouse: Herra JM
Sinä olsc amcanur niin monda wiheljäistä rckäl»
lä maan päällä; O! jostas minuakin armahdai.
sic, ja ammisit minun fuokeudeni sydämelles
käydä! jos minäkin sen tuta saisin, kuins ar<
mosta luwannut olet, ecres heitä ketän ulos,
jota Sinun tygös tulee! O! jossa mpös minä
sinun kyllydestäs saisin Armon Armosta! Jos
tämä sinun nz-iwakmnen halus on, niin tiedä,
ettei se ikäwöitzeminen Vapahtajan armon pe<
rän, ols sinun spdämesäs nosnnt, sinun omasta
woimastas; waan se on Pyhän Hengen työ si>nusa, joka on rumennut simn epäuffoas nuh-

tele-
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telemaan, osottamacm sinulle sinun onnettoman
tilas ulkona lesuxcsta, j« kirkastamaan sinulle
Hänen rakkaudensä ja halunsa syndisiH autuixr
tehdä. Sentähden, jos sinä tunnet itzes juuri

ja kadotetuin, )oS se kowin sydä-
melläs on, ettäs makuutetun tulisit spndeis an<
den andamisesta; min ole hywäsä turwasa! Ie»
sttxen rakas sydän on awoi wastanottamaan ja
syleilemään sinua. Sinun mielestäs on sinun
halus Hänen peräänsä aiwangin suuri; muttausso se, että hän paljo enemmin palaa halusta,
saada kanda sinun olaallansa laumaansa. »Hän
tahro suura anda sinun ja syleillä sinua, niin-
kuin Isä ruhlaja poikaa. Siinä tilasa kuin si-
nä olet, taidat sinä luetta niiden sairasten lu-
kuun, jotka Parandajaa tKrwitzewat, niiden mi«
heljäisten synsisten sekaan, joiden edestä lesus
on werensä wuodattanut ja niiden köyhäin
joukkoon, joille hänen Armo. Ewangeljuminsa
saarnatan. Me katzelemme nyt niitä lesuxensanoja:

Rsyhille saamntaft Bwallgeljumi.
Jos me tahdomme tietä, kutka ne köyhät

owat, ja mikä Ewangeljumi se on kuin heillesaarnatan; niin seisoo siitä Hcrran käsky kir»
joitettuna Prophetan Es. 35 lugusa: Sanokar
heikomielisille: olkac turwasa ja älkäc pel,ärkö.
Tämä se Ewangeljumi on, jota Wapahta>a 'tzelihansa päiwinä saarnais, ja jota Hän myös k<s-
- palweliainsa julista kaikille murhellisille, jot-
ka Hänen armoansa halajamat. Senkaldaissaköyhiä lesus räsä tarkoitta. Niinkuin se rik-kaus ja ne tawarat, kuin meille Ewangeljumi.sa tantan, omat hengelliset; niin ei ymmärretä

C 2 täsä
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täsä rumnillista waan hengellinen köyhys. Et
ruumilllnen rikkaus eli köyhys täsä mitään toe.
Rikkat tälä mailmasa owat myös niiden lugu-
sa, joita Jumala rahto autuixi ja rocuden cun-
doon ruumaan, i Tim. 2: 4. Waikta en me
sitäkän saa kieldä, että maallinen rikkaus, sen
pahembii usein paljon kiertä sydämen, wie
pois Wapahtajasta ja uffosta hänen päällensä,
joka meicä rakastanut on ia andanuc iyensä u.
los meidän edestämme. Kuitengin tarkoitta
Wapahtaja täsä hengesä fenkaldai»
sia "kuin ei tunne itzellänsä olewan niitä tawa»
roita, jotka 'sinänsä taitamat kuolemattoman
sielun rawita. Senkaldaisella ihmisellä ei ole
lnMän näytettäwää, jolla hän Jumalan wan<
hurskauden sowitais, waan halaja cunoastans
niinkuin waiwainen spndmen armoa ja puhdi»
stusta lesuxen weresä. Senkaldainen ei tiedä
turman paikkaa, hän näke itzensä hukasa ole.
wan kaikilda puolilda. Kyllä hän on kuullut
että yxi lesus on, kuin on syndisten ystäwä;
kyllä hän toisinans pakahtu kynneleihin, kuin
Pyhä Hengi Wapahtajan rakkauden hänen sy»
dämesäns ilmoitta; mutta ei hän rohkene kui»
tengan wielä° sen päälle luotta. Ehkä nyt ih<
minen senkaldaisesa tilasa jo on autuas, waik.
ka ei hän itze sitä tunne; niin taita kuitengin
semmoinen tila oikein kutzutta köuhyderi.

Wielä myöskin ne, kuin jo «rmon saanet
owat, ustoa Herran lesuren päälle, ja saanet
sisällisen todistuzen, olemansa Hänen omansa,
taitamat Köyhän nimen ala tulla. He tietä-
wät eläwänsä paljan Vapahtajansa armon
päälle. He muistamat, että jos ei hän warje«
lis ja walwois heidän plitzens; niin he pian

tai.
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iaidaisit langeta endiseen onnettomaan synnin
iilaan jällens. He tundewat kiwulla, kuinga
usein Ke kewiämielisydM ja tottelemattomudel-
la Vapahtajansa ja Hänen Hengensä murhelli»
sexi saattamat. la,, sydämestä he tunnustawatsen kuin Pawalikin itzestänsä todista, että hän
suurin syndisten seasa oli,. Kaikille näille ar-
moa isowaisille saarnatan Ewangeljumi, niin-
kuin Propheta Zephania jo ennen on todijia-
nut: Siihen aikaan sanoran Jerusalemille: Mä
pelkä; i« ZioniUe: älä kästäs laste alas; Sillä
Herra sinun Jumalas on sinun rykönäs, rväke-
rvä N>apahraja; -Hän on sinusta suuresti rie»
muiherva, j« on olewa sinulle suloinen, ja an«
dawa andexi, ja sinusta picä kiiroreUa riemuin
kaman Zeph. 3, ;6: 1?,

Sitä warten köyhille EwanZeljumi saarnat-
taman pitä, että se lesus, joka heidän tähten«
sä kuollut ja ylösnosnut on, heidän silmäinsck
eteen heille kehoittamiseri, toiwoxr
ja uffon lisämisexi. Tämä on kaikkein Ewam
geljumtn saarnaillen welwollisuus. Se kuin
neuwoo ihmisiä mualle kuin. lesuren tygö, ja
pane toisen perustunen, se on kirottu, jos hän
sitä teke »pihasta Vapahtajaa kohtgn; eli on
hän tyhmä rakendaja, jos hän sitä sokeudesta
teke. Pawali osotta mikä aine ja perustus kai<
kisa hänen saarnoinansa yli, kosta hän «anoo l
Kor. 15, 3. Minä olen sen ensin reille anda,
nur, jonya minä mpos saanut olen, errä Chri.
stus on kuollut meidän tähden, Raa.
mamin jälken. ja n. e. Se joka autudensa ja
armotilansa muun kuin lesuxen ansion päälle
perusta, se exyy. Se tyhmä saarna, se pu-
he rististä on Jumalan woima ja Jumalan wii-

C g saus,
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saus, kaikille kuin ustowat i. Kor. i. Mutta
tämä Ewangeljumi. tämä saarna, wnga kautt»
kaikki oma ansio kukistetan, eckä muuta neu-
woa jätetä, kuin lesuxen aino-a kallis
nhriwrri: tsmä Ewangeljumi kuin lannistaamaahan kaitkl plpiäc ja paennet hengtt. ja si.tä wastan kutzu kaikkia töobiä, walwaisia ia
kadotettuja'syndisiä tulemaan Jumalan lapsixi
ja Cbristuren kai-tzaplrillisirl. se on aina ollut
plönkatzottu ja pilkattu n.ai.maloa, taitaa kans-sa edeskinpäin niin pysyä Se näkp tämän
wailman wiisaille juuri lyl m ,ri, että joku e«
tzeis kaiken autudensa yhden r!stinnaulttun Mie.
hen weresä ja haawoisa, ja rattaudesa niin
suostuis Hänen suloiseen ristinsä muotoon, ettei
hän kostan iuuttuis katzelemasta Handä yötä ja
Päiwää. Sentähden pane Icsus tämän waroi?
tu,ren siihm tygö: Autuas on, joka ci pahene
minusta. Autuas on se, joka ei närkästy mi»
nun köyhästä ja huonosta muodostani. Autuas,
joka ei häpe tunnusta mailman edesä näin: Se
nstinnaulittu on minun kunniani, ja kyky mi,
nun autudeni.

Npt, minun rakkani! mitä te tästä luulet,
te? kuka ties joku teistä omasta koettelemisestatatta sanoa siihen. Ia niin se on; minä olen
myös koetellut, mitä se on, olla onneroin ja
kadotettu, niin myös kuinga halullinen ja rval,
mis minun wapahcajani oli armahtamaan mi.nua, kosta minä tuiin hänen lpgönsä niinkuin
wiheliainen Duomittu spndinen; silloin hän nä.
ti myös minun wc>rcsäni, ja sanoiminulle: sinun pirä elämän Npt minä tiedän,
kuhunga minun pitä menemän, koffa minuld«
jotakin Mtttu. Nyt mmä olen neuwon löytä-

nyt.
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yyt, joka minun synnin mallasta päästää.—
sinä olcr joka sen sanoa raidat. Tee sinä tänä»
pänä Wapahtajas kansia uusi liitto, ettäs ijan<
kaikkisesti tahdot Hänen omansa olla. Rukoile
Händä, joka sinusa hywän r>ön alkanut on,
että -Hän sen
pääccäis.

Ia sins, o fyndinenl joka niin mislelläs
kuulet sinun lesufes rakkaudesta puhuttaman;
sinä joka tunnet, niinkuin Opetuslapset, sydä-
mes palaman, kostaa Wapahtaja sanasansa tu,
lee sinua lähes; sinä huokaat kaiketi haluAa:
O! josta minä tundisin Wapahtajani sixi, kuin
Hän itzensä sanonut on; O! jos minä omasta
koettelemisestani taivaisin sanoa Hänen sip,
kuin autta kaikkia hätäpndyneitä; Mutta moi!
minä olen tainut aiwan paljon pahoin tehdä:
olen aiwan kauman, ilman, Jumalala mailmasa
elänyt: ylön usiasti wäkiwallalla wastanseisonut
Wapahtajani. wetämisiä spdämesäni: nyt minä
mielelläni tahdoisin lepoa sielulleni,, mutta en
löydä misäkän; koffa minä luen ja kuulen le-
surestani, niin se tosin on niinkuin suloinen
wotde minun säristylle sydämelleni; mutta mi-
nulle käy niinkuin isowaiselle, joka katzele wal.
mifiettua pöytää, multa ei rohkene lähestyä si,
ta, maan halu syttyy suuremmari, sen siaan
kuin pidäis ramitun tuleman. O! minun ystä«
wäni! jos niin hywin olis, että minä laidaisinKuuta sinulle, niin että se läpi sydämes käwis:
Batzo, lesus Cyristus on tnllut mailmaan, ei
Vanhurskaita jaitze pyhiä autuiri tekemään, eli
ainoastansa täydellisen pyhyyden oppia jaka<
maan O ei! waan syndisiä wapahramaan ja
«muaxi tekemään i Tim. i: 15. Tiedä: että

k 4 lesus



lesus kaiken ansionsa kansia on sinun omas;
Sinä taidat turwassisesti omista Hänen ja HH.
nen sowindonsa. Etpä sinä autuari tahdo tul-
la, maan ainoastansa Hänen kauttansa. Nyt
katzy! -Hän seisoo sdämes owella ja kolkuttaa.
Awa kohta Hänelle, Hän tahtoo totisesti si-
sälle käpdä ja siunata sinua. Sano hänelle:
Herra lesu! ota minun spdämeni, ja wallmstase sinun mieles jälken. Sitä kaikkiansa minä
balajan, ettän sinun omas olisin. Sinä ainoase olct, josa minun sieluni lewon löytä. Anna
minun sodämeni ainoastans tuta sen weres
woiman, kuins ristin päällä edestäni wuodatit.

4 Adwenti Sunnuntai.
Ewangeljumi loh. i: 19-28.

Johannes Kastajan wirka oli se, että hänenpiti walmistaman ludan Kansaa Mcsiiasta wa°
sianottamaan. Hän waadei täpdellä todella so.dämen ja mielen muutosta, jq julisti ilman
muodon katzomata Jumalan kostoduomiot tule.wan käändpmättömäin ylitze. Ei hän sässtänpt
torkeitakan eli armollisia Kansan seasa, Pal«jon kansaa kokonnui hänen tygönsä; sillä Jeru-salemin asuwaiset ia koko ludea meni anda.
maan ihensä kastaa häneldä lordanisa, ja tun-
nustit syndinsä. Math. 3. Mikä ihme siis, et.
ta se suuri Raadi lerusalemisa, lähetti hänentvgonsä Pappeja ja Lewitaita, maalimaan hän.dä sanomaan, kuka hän oli, ja kuka hänellewoiman andanut oli kastaa? Se heidän miele.
sänsä mahdoi olla, että he saattaisit kansan e»
päluuloon hänestä, joS ei hän olis selittänyt ku-
ka hän oli; eli jos hän olis sanonut itzenssMesiia.

4 Adwenti Sunnuntai.
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Metziaxeri, niin he olisit ottanet todistajat sen
puhen päälle.

Siinä tilasa, kuin nyt nämät Papit ja
Lewitat sitä kysymään tulit, teli Johannessen jalon todistaen Herrasta lesuresta, jonga
Ede2ä juoriaz'i hän walittu oli, josta todistuxe-
sta vxi osa selsoo nykyiselä Ewangeljumisa. Me
tahdomme tänäpänä tutkistella sekä tämän osan,
että myös muun

Johmmexen saarnan Herrasta5 lesil-
xesta. X
Että Johannes .Kastaja oli se suurin opet,

taja maan päällä, lähin Vapahtajaa itzeä. sii.
tä mettlä on lesuren oma selkiä todistus Math.
11. Totisesti sanon minä reille: tämäonjalom»
bi tuin Propheta; Sillä rämä on je josta kir-
joireccuon: katzo minä läherän minun Gngelini
sinun kaswois eteen joka on walnnstapa sinun
ries sinun ecees Totisesti sanon minä reille:
kaikkein niiden stasa, jotka waimoista syndyner
owac, ei ole phräkän suurembata kuin Johan,
nes Rastaia tullut. Kosta nyt meidän vapah-
tajamme itze, niin on todistanut hänen suurim-
mat Opettajari; niin mahta se meille kallista
ja tarpcllista olla, oikein tuta hänen oppinsa
ja lodisturensa sekä Vapahtajasta että myös i.
tzestänsä.

Ilman sitä kuin Johannes julkisesti opetti
Kansaa, joka tuli Hänen tygönsä, uli hänellämyös erinomaisia Opetuslapsia, joita hän erit.
täin opetti. Hänen vhteisisä saarnoisansa wa-
roitti hän Kansaa yxiwakaisesti käändpmään,
sillä taiwan waldakunda lähestyi, eli se uusimeno, jonga Jumala lesuren tullesa alkawa

C 5 oli.
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oli. Hän waroitti jokaista isona itzlänsä pitä-
mästä, sentähden että he Abrahamin lapset o-
lit, eli että yetdän juuri sentähden piti Juma-
lan armslupauMa osalliset oleman; ei heldän.
pitänyt epäilewätä itziänsä hvwinä puina pUä-
män, waan tietämän sen, että kirwes jo oli.
walmis. hakkamaan heitä maalian, ellei he pa-
ralumxell sowelioira hedelnuä tekisi.

lobannexen opetus oli kowa, ja lefus itzb
kutzui sen wie'ä lain Hän wetti myösaiwan
kowaa elämätä. Ia se oli sillä ajalla sangen
tarpellista. Hänen tarkoillensa ei ollut se, et-
tä Juovaisten piti bäneen fetsattaman, waan
kaikkiansa se, että bän saattals beitä itzensä ja
oman suuren wiheljaisvdensä tundemaan, hei»
dän tundonsa heräjämään, ja sen kautta olis
saanut heitä halullisin wastanottamaan lesu<
z-en suloisen ja lohdullisen opin. Sentähden,
ehkä kllinga kowa hänen opetuxensa oli, ehkä
hän paljon ncuwoi ihmisiä welwollisuttensa täyt-
tämiseen; niin ei hänen tarkoituxensa kuitengan.
ollut se/että ihmisten sen kautta piti ansaitze.
maan heillensä autuden; waan hän osorri hei.
tä selkiästi vapahtajan tyZö, niinkuin sen jo-
ka vM taisi autta heitä, joka heidän syndinsä>
taisi andczi anda, ja jakaa heille woiman py-
hään elämään, hänen oman mielensä ja sydä-
mensä lälken. Sentähden opetti Johannes, että
Metzias oli se oikia mies, jonga tygö heidän
käändpmän piti. Hän todisti rohkiastl lesuxm
lumaludesta, että maikka hän ihmisydensä luon.
non puolesta oli nuorembi Johannesta, oli
Hän kuitengin ennen händä ollut, ja että hän,
niin korkin oli, ettei Johannes niinkuin hal»
win palwelia ollut mahdollinen hänen kenZan^

sä
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sä rihmoja päästämään. Se totisesti oli juuri
rohkia todistus lesuMa. Johannes oli itzcsuuri Propheta ja suuresa arwosa kansiin sea>sa; lesus sttä wastan ei ollut stiben aikaan
wielä tuttu muuta kuin niinkuin köphä työ.
mies; sillä ei Hän ollut wielä opelus »virkaan-sa alkanut, eikä ihmetölden kautta itziänsä tu»

tehnyt. Ei kmtenqan Johannes bäwennyt
todista näin: Täinä lesus Nazarethistä on en.
nen minua olluc: H/m on niin äärettömän kor-
kuista armosta minun plitzeni, etten minä ole
mahdollinen hänen kengiänsä kandamaan; mi.
na kastan ainoastansa medellä, mnrra -Hän ka-
staa pyhällä -Hengellä ja rulella. Hän todistimyös selkiasti, että koko se Lewitallinen Juma-
lan palwellus oli paljas warjo ja kuwa siihen
tulewaiseen, joka kaikkein ennustusten kanSa
piti täytettämän, Wapahtajan lihaan tulemise.sa. Laki, sanoo hän, on Mosexen kaurra an-
nercu: Armo ;a rocuus on lesuxen Christuxcnkauna wlluc, loh, 1: 17. Hän saarnais wa,
pahtajasta, että Hän oli se totinen walkeus,
joka walaise kaikki ihmiset, kuin mailmaan tu.
lewat; että mailma on Hänen kauttansa tehty,
mutta ei kuitengan händä tundenut. Hän to,
kotti lesusta kohden, kuin hän. näk- Hänen tu,
lewan, ja sanoi: Raftc>, st Jumalan Raritza, 10,
ta pois o:ramattm»n synnin. Katzo täsä, sano hän,
käy se mies, jota kaikki Uhri-lambat wanhasa te«stamentisä kuwannet owat! täsä ksy hän, joka
niinkuin wiatoin Karitza, ilman synnitä, kui.
jengin pitä teurastettaman uhrin kaiken mail.
man spndein edestä, Täsä hän käy, lembiäkuln karitza, siwiä kuin karitza, wiatoin kuinkaritza, kärsiwäinen kuin karitza, kandamaanroro mattman synnin kuormaa; jonga kuolema

ja
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ja sowindo yxinäns woi toimitta meille armon
ja syndein andexi saamisen. Me taidamme niin
muodon rohkiasti sanoa, että lobannes todistu-zensa kansia osotti syndisiä lesuren, niinkuin
heidän ainoan autudensn perustunen tpgö. Ia
jos me tahdomme lietä kuinaa Johannes erino»
maltain neuwoi Opetuslapsiansa lesuren tun,
deman; niin me sen löydämme hänen ihanasa
puhesansa heille loh. z> Siinä todista hän le.suren ollewan IWn, jolla oli Morsian; ia et-
tä hän, Johannes, ainoastansa oli Uijan ystä.
lvä, joka suuresti iloitzi, kossa hän kuuli Pl«
jän äänen. Sielut owat Hänen, ja ei minun,sano Johannes, ne owat Hänen Morsiammen.sa- Ia niinkuin Yljän yMwä sydämestä iloit.
ze, kuin hän kuule Wän äänen, joka wakutta
Morstanda Hänen Rakkaudestansa ja ustollisu»
desiänsä, ja iloitze hänestä; niin on myös mi-
nun iloni npt täydellinen, kuin minä kuulen
tämän Sielun Wän npt itze ottaman Mor»
siammensa holhotarcnsa. Kaikki minun saar.
nani owat ainoastansa sitä tarkoittanet, että
minä sieluja Hänen tpgönsä saattaisin; ja nyt,
kuin Hän itze otta ne wastan, mahdan minä
kyllä siltä iloita. Hänen cule kastoa, murea mi-
nun pirä wahenenmn. loh. 3: Zo

Se kuin omasta koettelemuresta tietä, mitäse on että rakasta Herraa lesusta, ja Hänen
tähtensä rakasta kaikkia ihmisiä, niinkuin Hä.
nen lunastettujansa, sen sydän mahta sulata,
ajatellesansa, mitä Johannes tykönänsä tunsi,
kuin hän nämät sanat puhui. Vzi armoitettu
spndinen, joka ei enä ilman Wapahiajaa elä
taida, palaa sydämen halusta sen perään, että
kaikki tulisit lesuren tugö, maistamaan ja ka,

yo.
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tzomaan kuinga suloinen Hän on. Ia kuinga
riemuitzee hänen sydämensä, koffa hännäkejon-
aun sielun lesuxen syliin langewan. Hän a.
jattele: Tuosa on, Jumalan kiitos! kuitengin
Vapahtajalle yxi saallis, ja palkka Hänen wai.
wansa edestä: tuosa jällensä yri sielu, joka ei
tabdo autuaxi tulla muutoin kuin Icsuren we-
ren ja baawain kautta. Totisesti, se joka itze
paljo rakastaa, että hänelle paljon an-
nettu on; ei sille pxikän maallinen ilo ole wer.
rattawa siihen iloon, tuin hänellä siitä on, et»
tä hän on tainut saatta ybden sielun, yhden
Morsiammen Yltänsä tugö. Niin ajatteli myös
Johannes.

Johannes todisti wyös Jessestä, että hän
oli ylhäldä ja kaikkein ylitze: että Isä rakasta
Poikaa, ja on andanut kaikki Hänen waldaan»
sa: ja, että joraitzelle kuin usto pozan päälle,
pirä ijankaikkinen elämä oleman. murra joka ei
usto Hänen päällenjä, ei sen pidä elämärä näke-
män murra Jumalan rviha pysp hänen pääl»
länjä. loh. z: 36.

O l mahdamme siis tästä oppia, ettsj Raa-
mattu pane kaiken meidän autudemme nrinäns
uffoon sen ristinnaulicun Herran lesnxen pääl.
le. andako yhdengä/l meitä siitä mie-
lellä petollisilla sanoilla. Alkämme lainatko
korwiamme siihen turhaan oppiin, kuin tällä
ajalla niin tawallinen on, mutta soti kohdastan-sa pyhää Raamattua wastan, nimittäin, että
jos me waan pahaa kartamme, ja ahkeroitzem»
me hywää tehdä, niin meidän pidäis autuixi
tuleman, ilman että me tarwitzisimme niinkuci,
kadotetut käändyä Wapahtajamme tvgö. O,
re onnerromar sielur, tuin niin ajatte

lerre!
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lerce! Suurin syy, että te niin ajattelette,
taita kaiketi olla teidän sokeudenne, mutta sii-
nä siwusa myös teidän paha ja ylpiä sisunne,
ja katkera kiukkunne händä wastan, joka teitä
vn rakastanut kuolemaan asti ristin päällä. Mi.
tä hywiä awuja teillä sitte liene näytettäwiä?
kuinqa te niin pimitetyt taidatte olla, että te
luulette, niiden harmain hywäin töiden, kuin
te teette, taitaman saatta teillenne oikeuden
saada lukemattomat sondinne anderi, ja päalli,
sezi waakuluren iankaikkisesta autudcsta? O!
awatkamme jo silmämme näkemään mitä Raa-
mattu ope.tta, ettei yhdengän ainoan, ktiin ei
usto N"apahtaian päälle, pidä elämätä näke«
,nän, waan humalan wiha häneil pääl»
länsa. Se kmn ensin uffolla on Hänen wastan-
ottanut, saa juuri silloin woiman Jumalan lap«
seri tulla- Ensin sitte pyhäni.
lesurcn pyhän elämän pita meidän elämämme
pyhittämän. Kaikki mitä Hän mailmasa teki,
se oli ansaitzewaista. ja on uudista»
maan meitä. Mutta ennen kaikkia pitä uffonoikian oleman, tunsin picZ pnlln hpwäxi tule»
mau, ennen kuin hedelmä taita hywäxi tulla.
Niin tyhmää kuin se on. pahasta puusta odotta
hywiä hedelmiä, niin mahdotoinda on se myös,
käändymättömän ihmisen täyttä Jumalan tah.
toa, ennenkuin sydän lestäen weresä puhdistet-
tu on. Millisct svdämen luonnolliset hedelmät
owat, sen lesus itze sanonut meille Math.
13: 19. ulosrulewat pahat aiarn»

murhat, salawuoreuder, huorudcr, n?ar>
kaudet, wäärät rodisiuxer, pilkat. Kuinga nyt
senkaldainen sydän tmdais mitään hywää toi-
meen saada, ennen kuin Wapahtaja uston kaut-
ta sais asundonsa siinä, ja malmista sen mielen»

sä



4 Adwenti Sunnunlai. 47

sZ perästä. Se jää niin muodon sirensZ, ettH
se, kuin ei usto lesuren päälle, on onneloin,

luullun ja osolellun siweydensä ja täp.
dessisydensä kantza; Inmalan wiha pysy hauen
päällänsä. Sitä wastan se jumalattomin ihmi,
nen, niin pian knin hän rupe katzelcmaan
Händä, joka ristin päällä hänen tähtensä kuoli,
ia andaa sydämensä Hänen rakkaudeldansa woi.
tetta ja täytettä; se tule sen kautta MH haa»
waa Jumalan pcrilliscfi jaCbristuren kansiape-
rillisez'i. Joka uffoo pojan päälle, hänellä on
ijankailMnm elämä. Niin Raamattu opetta.
Christus tuli tirouxexi ineidän siasamzne, ercä
me sm!auxeu perisinnne. Gal. 5 Niin todisti
myös Johannes Wapahtajasta, että hän oli se
Jumalan Karitza, joka sowmdo-kuolemallansa
viti maxon tekemän kaikkein ihmisten srmdein e«
desiä, ja opetti siinä siwusa Opetuslapsiansa
ttmdemaan Händä Sielun Enin osa
Vapahtajan Opetuslapsista oltt myös lohanne«xen Skouwsta.

Mutta niin jalon todistaen kuin hän an-
noi Hänen ijankaikkisesta woimastan-sa ja lumaludcstansa: min halpa oli hän kui»
rengin iize mielestänsä Hsn sanoi itzensä ole-
man ainoastansa Sanansaattajan, julistamaan
Herran tulemisia, ja walmistsmaan Hänelle tie-
tä kansansa tygö. Kuinga sywä hänen nöyry-
densä oli Herran lesuren edesä, se taitan sel-klästt siitä näytä, että bän piti itzensä mahdot-
tomana hänen kengäinsä rihmoja päästämään.
Katzokat tälä, pz,'i olkia lesuxen Todistaja, jo.
ra ei omaa kunniatansa etzi; waan näyttä kaik.n ihmiset pois tnköänsä, Wapahtajan tygö.
Se olis totisesti ollut Johannein kewiätä,

woit»
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woitta arwoa ja kunniata mailmasa; mutta eise hänen asiansa ollut. Hän oli Wän Mäwä,
ja bänen ilonsa oli sillä täydellinen, että maan
lesuren kunnioitettawa Nimi julistcttin syn°
disille.

O! andakamme tämän lohannezen esimer»
kin myös meitämme nöyryttä, taipumaan alas
tomuun, sen ristinnaulitun, sen orjantappuroil»
la kruunatun Kuningan eteen! Malttakammese, että lesuxen nimeen pirä kaikki polwec hei»
tansä kuinarraman, jotka taiwaasa, maan pääl'
la ja maan alla owar; ja kaikki kielet pitä tun»
nustaman, että lesus on 'Herra, Isän luma«
lan kunniaxi Phil. 2: iv/ 11. Raikkeiu pitä
kunnioittaman poikaa, niinkmn he Isää kun»
nioittaroar. loh. 5: 23. Woi niitä onnetto»
mia waiwaisia! jotka ei täällä armon ajasa tah»
do itziänsä nöyryttä hänen edesänsä, rohkene»
wat myös pilkata Jumalan Poikaa, ja osotta-
w<zt sydämensä wihan Wapabtajaa wastan, y»
lönkatzella eli Hänen kallin ansionsa waikene«
misella. Nämät saamat aiivan myöhän kumar.
ta polwiansa Hänen edesänsä, kosta be pelwol-
la ja wapissuMa saamat nähdä Hänen mle-
wan pilwisH suurella woimalla ja kunnialla, ja
he täynänsä kauhistusta huucarvar- rvuorille ja
kukkuloille: langetkat meidän päällemme, ja
peircäkäc meitä, sen kaswoin edestä, joka istui-
mella istu, ja Rariyan lvihasta; Sillä se suuri
hänen wihansa päiwä on tullut, ja kuka woi
pysyä! k. 6: 16, 17. O kuinga näiden
silloin pttä wapiscman Hänen edesänsä, jonga
be täsä ajasa halpana pitänet omat! silloinse on heitä karwastelewa, ettei he armon aja.
sa ole tundenet handä, joka paloi rakkaudesta

hei»
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heitä kohtan, ja sai ne haawat, joita he plön»
tatzoit!

Mutta silloin otet sinä, o Mu! kunnialli-
seni tulewa, kaikille nnlle, jotka Sinun tulemi-
stas ikäwöitzewät Kaikki ne jotta täsä ajasa
niinkuin Johannes owat itzensä tomuna pitänet,
eikä muuca tiennet kuin ainoa-
sians Sinun kallin weres; niiden pitä silloitt
näkemän sinun kunniasas Ne saawat silloin
täydellisesti nautita sitä autuutta, jota he js
iäällä maistanet owat. Silloin he saawat ka»
tzella Sii un läwistettpjä käsiäs ja jolkojas, ja
»veisata tätä uutta wkttä Sinun istuimes eds-

Sinä olet tapettu, ja werelläs meitä In-Malalle lunastit. Raritza j ka rapectu on, on
mahdollinen orramaan woimnN, ja rikkauden,
ja wiisauden, ja ja kunnian, jsAiroin, ja siunauxenZ Ilm. k. Z: 9- 12.

löutupäiwK
Ownngeljumi, Luk. 2: t - äs^

5Ae asia kuin tänäpänä, tapahtunut vii, onkaiketi st suurin kuin jostus Mainitta
Maikka, sen pahembi! enimmät ihmiset aiwantvähän siitä lukua pitämät. Suurin osa Cdri-Myistä on niin tottunut täbän Ewangeljumiin,
että l)s ilman ajatusta kuuldelewät, kuinDTaiwan ja maan Luoia, heibän UinastuDexensa on
spndynyr köyhäxi lapstxi taUisa Ei se beidättspdändänsä mitengän liikuta. Mutta maikka
t,e Mot ja torkiat »nailmasa, ei paljon lukua
Pitänet tästä uudista asiasta, niin se kmtengin
Umoltöttln köyhille paiinenille kedolla, jotka tis*
M lloita siitä, ja piistä lunMata w edestä

N En-
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Engeli ilmannui lesuxen spndymisesä Pai-
meniNe. ja ilmoitti heille, sen suuren Kunin»
gan tuloa mailmaan: Christns Herra Dawidin
Raupungisa on Meidän Wapahta-
jamme osotti kohta ensimmäisestä heikestä, ettei
Hänen rvaldakundansa rästä nunlmasta ollut. Et
Hänen syndpmistänsä ilmoitettu Herodexen Ho»
wisa, eikä Ylimmäisille Papeille taikka kansan
Päämiehille. Waan köyhät Paimenet, jotka ei
ensingän tainet toiwoa ensimmäiseni saamansasanoman Kuningan spndpmisestä: juuri nämär
löyrrin mahvollisixi saamaan ensimmäisin ilon
rästä sanomasta.

Ensimmäldä Paimenet kowin peljästyit,
kuin he näit Herran kunnian ja kirkkauden ym,
bärillänss paistaman. Mutta Engeli tabdoi
kohta estä heidän pelkonsa; ja ttmoitti tämän
Kuningan oleman heidän Wapahtajansa ja au-
tuari teliänsä: Teidän Wapahtajanne on
syndynyt, sanoi Hän, Mkät peljätkö; se i-
loisin asia on tänapäns tapahtunut: Rafto mi-
nä ilmoitan reille suuren ilon, joka rulewa on
kaikelle kansalle; sillä ränäpänä on teille ftnvy-
npc wapahraja. Hän on teidän oma Kunin-
gaanne ja Wapahtajanne, josa teilläkin on osa;
älkät ajatelko: mitä se meihin paimeniin koste,
että yxi Runingas syndynyr on? Huonot me
kuitengin olemme mitäkän hpwää niin korkiasta
tapauzesta nautitzemaan. Ei niin! maan Teillesano Engeli, hän on syndpnpt, teille lahjoitettu,
teidän Homasemme, teidän ilveemme, teille au-
Mdefi tämä wäkewä Wapahtaja on maan pääl-
le tullut. Teille se ilmoitetan, että te siitä i,
loitzisitte.

Nämät köyhät, plönkatzotut ja peljästynet
pai-
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palmenet olit niin muodon ne ensimmäiset, kuin
sait sanoman Vapahtajan ja Kuningcm syndy»
mästä -Hänen walvakundans ei ollur cästä ma,

ilinästä. Ei hän tullttt pcameudesa elämään,
waan sydänden vlitze hallitzemaan. Me mui.
siamme täsä Mitä Pawalt saNo Kor. 1, 26.
etrei monda lihallista wusasra, ei monda woi-
maUista, ei myös Monva suuresta stigusta ole
siihen walirur. Waän ne.mailmasa ylonkatzo-
tut, ne peljästynet syndiftt, owat juuri ne,
kuin saamat oikein itot/a syndymästä;
niille on ssapabtajci synvpnpt: niille taitan sa-
noita »linkuin Enqeli paimenille sanoi: kaho
Minä ilmoitan reille stmren itoN. Jota enem-
Min hämmästynyt spndinen on; jota Mahdotto,
nlambi ja huonombi itze mielestänsä; jota wä»
hembi oikeutta hänellä oN Mitätt waätiä; sitä
wisiimmin hän tämän Engelin sanoman omista
taita, ja sanoa: Niitos olkon Jumalan! mi,
Utille waiwatselle syndistlle on Wapahtaja

Niinkuin ei yMän murhe, MailmNsa
siihen sydämen murheseett ole werrattawa, ko-
sta sielu ijankaikkisesta autudestans on lewo.
toin; niin ei myös Mkän ilo mailMasii, olesen sydän, ilon Mettä > kiiitt Ms saamme armon
Uffoa: ertä WapalMjch on meille syndynyt.
Silloin me ilo »ja kiitos, kpnneteillä UhrattnNe
koko sydämemme lcthjaxl ja ijankaikkiseJi oma-
ti, sillett öffen spndynM KuNinMlle. Kuul-
kat siis tätä, kaikki MUthelliset ja peljästynet
sielut! Tänäpänä oN teille syndynjt Mäpahta-
ja. Sitä wartsn Hän on anvanut teidän tä-
hänkin päiwään asti elä, että te juuri lapsetti-
sesti ja spbämestännö satsitte iloita siitä, että
teldän Luojanne tsnäpänä ott ihmistfi tullut,
l»tts wapahtsmaan-

KB Ne



Houlupäiwällä.52

Ne ihmiset, jotka tätä ilman sydämen liik-
kumata kuullella taitamat, otvat todella onnet-
tomia ihmisiä. O! kuinga taitamat kuitengm
ihmiset kuulla tstä, että se wäkewä Jumala,
ijankaikkincn Isä, rauhan Päämies, makaa
täällä köyhänä lapsena seimesä, ja ei he lange
maahan Hänen jalkainfa eteen, ihmettelemään
ja paiwelemaan Hsndä. O ihminen! se kuin
rn luonut sinun za minun, ja kaiken mailman:
Hän joka myös yhdellä woimansa sanalla, tai,
ta kaikki jällensä tphjäri tehdä: Hän'jonga sil-
misä Kuningas ja kerjäläinen yhtä arwatut o-
wat, jonga käsi molemmat maan tomusta teh-
nnt on: Hän, kaiken luonnon Herra, makaa
seimesä, rippui sitten ristin päällä, sinun ja mi.
nun autuderemme; Rakkaus meitä waiwaissa
syndisiä kohtan ajoi Hänen tänne alas meidän
tygömme.

Ettei nyt Paimenden pitänyt pelkämän;
niin osotti Engeli tämän köyhän lapsen heille
niin selkiästi, ja annoi heille merkin, että het-
dän itze piti hakeman, löytämän ja tundemaan
Hänen: Tämä on teille merkixi: te löy-
dätte lapsen kapaloittuna, makawan sei-
mesä.

Tästä me siis näemme, milliset ne olit,
joille Wapahtaja tahdot syndymisestänsä sanan
anda; nimittäin, senkaldaiset kuin sitä wshim-
min taisit odotta; ja joiden täydyt tunnusta,
että se iloinen sanoma oli sula armo. Senkal-
haiset Hän wieläkin alati walitze, jotka itzensH
warsin mahdottomana Hänen armoonsa pitä-
mät. Me näemme myös, miri Hän tahdot, et-
tä Paimenden piti Hänen pitämän, nimittäin
ei mnoastans heidän RuninZaanansa, waan

myös



Foulupaiwnnä. 53

niyss rakkana ; ja että- Hänei»
syndvmisensä pui kaikille kansoille iloxi oleman;
piti heidän myös löytämän Hänen öapaloirmna
makawan seimesä, kusa heillä wavaus oli men-
nä katzelemaan ja palwelemaan Händä; ettei
heidän halpa säätynsä eikä mahdottomudensa
heitä siitä estä tarwinnut

Se kuin nyt kuule tämsn iloisen sanoman,
Vapahtajansa spndymisestä, samalla sydämen
tundemisella kuin Paimenet, se on oikein au.
tuas ihminen. Jos me todella ustomme, että
Hän meidän amudexemMe syndynyt on; niin
mahta mpös meidän ilomme siitä suuri olla.

Nyt me tiedämmy, että Hän on liha mei»
dän lihastamme, ja luu meidän luistamme, M
uffollinen ja armollinen Ylimmäinen Pappi,
joka hamasta pienestä lapsesta on koetellut, mi<
kä ihmisen heikous ja raadollisuus on; ja tai-
ta sentähden rakkan sydämensä jälken karsitpäi?
pen ja säästäwä ihmisten kansia olla. Hän otti
meidän kuonoomme päällensä, ja puki ltzensämeidän lihaamme ja wereemMe, somittaxenfttmeitä siinä taiwallisen Isänsä kansia. Hän tu,
limailmaan, syndisiä autuaz>i tekemään. Ot?
takamme siis nyt iloisilla syndämillä händä wa.
stan; lähestytämme hengesH hänen seimensä ty«
gö, ja kumartakamme M .ässen sp,dpnyttä
Kuningasta; oj! ottakamme Hän sydämemme
kuumaan. Itze Eng-lit tästä syndymästä iloi'
tzlt; Koko Engekein sotajoukko ylisti kohta lu<
malata ja sanoi: Kunnia oikon Jumalalle
korkeudefg, ja maasa rauha, ja itznnsilllhywa tahto.

Kumua olkon Jumalalle korkeudetTämän Es.Oelit nimittäjät ensimmäisen hedel.
D Z mä.
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märi lefuren fyndymästä. Silloin lumalst
kunnioitetan, kuin Hänen täydellifydensä ihmi-
sille niin ilmoitetan, että he siitä syttywät mie-
luisella sydämellä Hänpä kiittämään ja kumar,
lamaan Ia juuri leWen jyndymifen ja nu>
huden ottamisen kautta, on Jumalan kunnia
ihmisille kaikkein selkeimmin ilmestynyt. Zesu-
xen spndyminen sen teki, että Mpahtaja itze,
omala Persunasq taisi maan pMH opetta ih-
misiä tunpemaan Isän taiwaasa. Joka Hänen
näki, hän näki myös Isän; sillä Hän oli Isä-
sä, ja Isä hänesä. loh. 14:'9, 10 Johan-nes Kastaja todisti myös HänHH, ettei
ole kostan lumalata nähnyt, ennenkuin aino-
kainm poika, joka on Isän holinasg, ilmoitti
ihmisille Isän. loh. 1- 18. lesus sanoi itzy
rukouresans faiwallisen Isänsä tygö: Minä kiu<
kastin sinun maan päällä; minä ilmoitin sinun
nimes ihmisille, jockas minulle mailmasta an?
noit. loh. 17: 4.6.

Herran lunastettuen tule senlähden kiitts
pnnäns Wapahtajan tulemista majlmaan, sen
edestä, että he Isän taltawat tuta ja Händä
kunnioitta, Hänen syndymisensä, elämänsä,
färsinnsensä ja kuolemansa YM sen teke, että
monda tuhatta, jotka jo owat kootut, eli wa-
sta pitä koottaman kunnian waldakundaan, saa-
mat yIM lumalata ja meidän Herran lesu,

CHMuxen joka heirä waliunur on,
ennen kuin maijman perustus laskettu oli, että
he olisit pxyäc ja laittamattomat rakkaudesa
-Hänen edMnsä; ja on säätänet heitä korjata
lapsixensa, Christuxen kautta, hänen
hpwän tahtonsa jälken, Hänen kunniallisen ar-monsa tiiroxexi. Eph. 1; 3 »6.

Md
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Kaikista kuin Jumala mailmasa tehnyt on,
ei ole mitän joka selkiämmästi osotta Hänen
wiisaudensa ja pohjattoman laupiudmsa, kuin
Hänen Poikansa syndyminen. Tosi se on, että
koko mailman rakennus julista Hänen kunnia,
tans; kaikki todista suuresta, wiisaasta ja wäke<
wästä Luojasta; mutta katzele Luojaa seimesH,
niin Jumalan wiisaus wasta oikein suureni nä«
kp. Koffa M neuwo piti löpttämän, kuinga
yxi Vokonainen kadotettu piti wapah.
dettaman, niin, että spndein rangaistus piti
maz-ettaman, ja syndiset itze kuitengin wapaxi
jäämän. Siinä hawaitze jokainen yhden ijan-
kaikkisen Jumalan tutkimattoman neuwon. Ia
jokaisen täyty tunnusta: Se on »ulkisesti suuri
lumalisuden salaisus, errä Jumala on ilmoi»
terru lihasa. z Tim. Z: 16. Tämä Hänen wii.
saudensa, joka täsä seimen wieresä ilmoiteta»,
waati meitä yhdistymään Engeleitten weisuun:
Runnia olkon Jumalalle korkeudesa!

Mutta wielH paljo enemmin ms kehoitetan
taiwallista Isää ylistämään, kosta me katzelem.
me, kuinga hän Poikansa lähettämisellä mail»
maan on ilmoittanut suuren laupiudensa ja ar.
monia ihmisiä kohtan. Sentähden edes tuo le-sus itze tämän suurimmazi todistuxeri Jumalan
Isälliseen rakkauteen: Niin rakasti Jumala
mailmaa, errä hän annoi ainoan poikan,
sa, ja n. e. loh. 3, 16. Ia Pawali sano: sii-nä ylistä Jumala rakkauttansa meidän kohtam-
me, että Hän annoi poikansa kuolla meidän e-
desiämme, koska me wielä hänen wihollisensa o»
limme. Rom. 5: 8. Sentähden kutzutan lu.mala rakkauden ja rauhan lumalaxi. K Kor.
13: 11. Ia Johannes kutzu Hänen itzerattau.D 4 Vexi.
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dexi. l loh. 4: 8. Me näemme niin muodon«
kuinga, Engelin sanan jälken, Jumalan korkiah
ommsudet omat tutut ja ylistetyt, siinä että hänlähetti Poikania mailmaan, Jokainen sielu
kuin ummärtä arwata sen autuden, kuin elä<
tnän PäZruhiinas mailmaan myötänsä toi, mah»
ta nyt huuta: Hunnia olkon Jumalalle torkeu«
besa, Tasa wähäisesä lapsesa, lesu)?esa, tahto.Jumala nyt kunnioitetuzi ja palwelluxi tulla ih<mislldä. Ei mikän kunnia kuin Jumalalle ul.
tona EhristuMsta osotetan ole hänelle otollinen.
Hän ainoa on sen armon ihmisille toimittanut,
että he taitamat Isää hengesä ja wtudesa ru-
toilla. Aikön sentähdm yxikän luulko taita-wansa kunnioitta JM, jos hsn tämän pienen
lapsen ohitze seimesa mene. Ensin kaiketi mei»
dän tule Hänen tykönänsä armoa etziä, ensinHänen kansiansa yhdistetyt olla, ennen kuin
meidän palwellMmme Herralle kelwata taita.

Rauha Maafa! Tämä on toinen hedel,
mä, siltä syndlfille niin iloisesta lesuxen syndy,
mäsiä, ja aine Engelein ihanaan ktttoswirteen.
Kalkki ihmiset olit Adamin langemuxesa syndi-
stxl ja Herraansa wastan tottelemattomia tullet;
siitä istuu wiha Jumalala ja lesusta wastan
kaikkein ihmisten fydämisä; joka nähdän kaikisa
tilolsa. Yxi ihminen etzi huwltustansa yhdesst.
ysiasa, toinen toisesa; se sallitan mielellänsä, ja
ei kengän sitä estä. Mutta niin pian kuin joku
hawaitan oiewan, joka ei tahdo mitään muuta
autuyexensa tietä, kuin sen ristinnaulilun Hsr<
ran lisuzen, niin enimmät händä pilkkawat, ja
moni hänen ystäwänsä pakene ja häpee händä.
Kyllä jaloja ihmisiä mailmasa saadan wapaasti
ylistä, niinkuin sangareita, wiisatta, oppineita

D 3 ' ja
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ja muita; mutta jos joku rupeis korgottamaan
ja ylistämään Wapahtajaa> ja lunnujtais, ettei
hän woi ilman hänetä elä, että bänen sydämcy.
sä alciti ikäwöitze händä. eikä tiedä lohdutusta,
ei iloa, eikä auiutta mualla kuin ainoastansalesuxen werisesä ansiosa; silloin owat ihmiset
kobta malmit andamaan häpiä"'siZ nimiä, sen»
kaldaiselle lestäen todistajalle. Engös me tästä
selkiästi näe, että kaikkein ihmisten sydämesi a-suu wiha Herraa lewfta wasiau. Senkaldaii-
set owat kaikki ihmiset luonnostansa. Cdrisius
kiloli n?eidän edestämme, tsska me hänen wix
hoUiscnsa olimma. Ia niiden kuin nyt sydä«
mesiänsä Wapahtajaa rakastamat, täyt» kuiten,
gin kaikkein tunnusta, että se on Hänen sulaarmonsa joka heidän sydämensä muuttanut on.
Heidän täyty myös tunnusta, ollensa lesuxensurkeita wiyolima. siinen asti kuin Jumalan
hengi sai kirkasta Wapahtajan rakkauden heille.

Wapabtajan tuloa mailmaan meidän niw
muodon siihen tule tiiltä, että ihmisten mieli,
muuttua tajia, eikä tarwitze enä siinä onnetto.<masa tilasa vpsyä, jos ei he itze taddo, Ielu»
ten miehuden ottamisen, kärsimisen ja kuoleman
kautta on Jumala täydellisesti levytetty Uimistenkansia: Hänen rakkaudensa meitä kohwn, on
kplläfi kirkastettu Icsuxen fowinnosa: se pu,l>e
rististä, on Jumalan woima liikuttamaan ja
muuttamaan ihmisten sydämiä. Pawali sano:
r7iin kelpais IsiUlo, että hänesä koko täydllli.svs asins; ja kaikki olisit hänen kaunansa hänenche kansiansa sowicerur < . sillä hän reti wercn»
sä kaurra ristin päällä rauhan, itze kauttansa.Kol 1, 19.20. Sentähden kutzuiun se iloinensanoma Rauhan

D ss Epb.
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Eph. 6, iF, Za niillä, jotka omat wanhurffai-
xi tehdyt uskon kautta, sanotan olewan rauha
Jumalan tausta, meidän -Herran Icsuxen Chri-
stuxen kaurca. Rom- 5, 1. Niin muodon on
wiha Jumalan ja ihmisien wälillä, lesuxen
syndymisen, kärsimisen ja kuoleman kautta pois-
otettu, ja sen siaan ijankaikkinen rauhan liit-
to tehty. Nyt on kaikilla Christuxen palwelioil-
la, jotka Hänen puolestansa käskyläiset owat,
se iloinen sanoma ihmisille ilmoiteltawa. Ne
jotka Luojansa kansia sowitetut owat, tietämät
parhain mikä jalo asia se on, nautita rauhaa
Jumalan kansia. He tietämät koettelemuMan-sa, kuinga autuasta se on, kuin Jumalan rau-
ha hallitze heidän sydämensä. Se ihminen kuin
on opvinut kadotetun tilansa tundemaan; mut-
ta lefufesa on kaikki anderi saanut, ja armo,
lshjaxi sydämeensä myös on saanut Hänen rau-
hansa, se prin taita ylistä lesusta siitä, että
hän syndpmisensä kautta rauhan on maan pääl-
le tuottanut.

Ihmisille hywa tahto. Tämä oli lop-
pu Engelein kiitos, wirrestä, ja sen sisällepito
olis niinkuin syy siihen edelliseen: Nyt Jumala
korkeudesa taita kunnioitetta, rauha ja autuus
maan päällä lewitettä; sillä lesuren syndymi,sen kautta, sn Jumalalla koko ihmisen suku-
kunnasa mielisuosiv ja hywH tahto.

Katzo, tämä oli se iloinen sanoma Wapah,
tajan syndpmisM. Tällä tawalla Kuningan
tulo julistettin paimenille kedolla. Kohta
myös, me näemme, Paimenet Beth-
lehemiin, saamaan ilorensa katzella sitä wähäi»
siä Jumalan Poikaa, ja palailtuansa, ylistä-
wän ja kiittäwän lumalara kaikista, milä he
Bhnet ja, fuuller olir. O!
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O! kusta se mahta tulla, että niin monda
tuhatta ihmistä Christikunnasa kuulemat scunan
iloisen sanoman kuin paimenet, ja kuitengan
pi se kofe monengan sydämelle, eikä sytytä hei.
tä iloitzemaan, eli ylistämään Jumalala sen e.
destä? Miri paimenet niin ihastuit, ja toiset o.
wat kylmäkiffoiset ja liikkumattomat siinä? Se
tulee siiiä, että paimenet otit waarin Engelein
sanoista, ja olit kutzumiselle kuuliaiset. Jos he
Engelin poismennesä olisit huolimattomiri jää.
net, eckä enä lukua siitä niin olis hei,
dän kännyt, niinkuin enimbäin muiden: he o,
lisit unhottanet sen jällen, eikä mitän siitä sy.
dämisänsH säilyttänet. Mutta he paljo enem.
min kehoitit toinen toistansa näin: Räykämme
Vechlchenliin, »he kahomaan, mirä me kuullet
olemme tapahtunen, ionga »neille ilmoir,
si Tekjs Jumala! että ihmiset wielä niin
tekisit, kuin he tämän iloisen sanoman kuule-
mat, Jumalan tullen ihmisen, että he rukoili,
sit Wapahtajaa, Hengensä kautta niin kirkasta-
maan sen heille, että heidän sydämensä siitä
juuri elämän tundemisen sais; niin heille totise-
sii käwis niinkuin paimenille; heidän sielunsa
za sydämensä syttyis rakkauteen ssten syndynyt,
tä Knningastansa kohtan, ja täutetäis ilosta ja
hänen kiitorestansa.

Nyt, Herra lesu! anna Sinun syndymäs
juhla ja ilo myös meille huwäri tulla. Kirka-
sta sinun rakkaudes meille, että me sydämestä
sinua kiittäisimme, joka meidän tähtemme köy-
hari tulit, että me sinun köyhydes kautta rik-
kairi tulisimme. Siunattu lapsukainen! Sinu.sa me kumarramme meidän Luojaamme, koko
luonnon Herraa, ja kaiken mailman tulewaista

Duo-
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Duomaria; mutta me rakastamme sinua, joka
rakkaudesta meitä kohtaa itzes niin spwäldä a-
lensit, ettäs synnyit köyhydesä ja wiheljäisyde<
sH maan päällä. Auta ettemme ikänäns unho-
tais, mitä meidän lunastuxemms maroi sinusse,
maan sydämemme ajatuxilla seuraisimme sinua
sinun seimestäs, hautaas asti; ja niin lakkama-
ta rakastaisimme ja kiittäisimme sinua täällä a»
jasa, niin että me ijankaikkiiudesa saisimme Si<
nulle täydellistä kiitos.wirttä weisata!

Toinen Joulu-Päiwä,
Ewangeljmni Mach. 23: 34-33.

warten erinomattain meidän Wapahia«
jamme mailmaan tuli, että hänen meidän luon«nosamms piti syndisten rsngaistuxen sekä sielu-,sans että ruumisansa kärsimän, ja itze käymän
kaiken stn tuffan ja ahdistunen läpitze, kaikensen raadollisuden ja wiheljäisyden kandaman>
kuin ihmisen päälle tulla taita; sitä warten,
että hän ustollinen ja armollinen ylimmäinen
Vappi olis, joka meidän heikkouccamms armah»
ta raidais, sirren tuin -Hän raikisa tlusarm o-
lis, niinkuin mekin, kuitenZin ilmau symmä.
Täsä on jotakin juuri lohdullista ja autuasta,
kaikille hänen lunastetuillansa syndisille, että
maikka mitä heitä mailmasa kohtelis, peljätäis
eli murhellisexi saattais, niin he tajuaisit kohtaheitänsä lohdutta Herran lesuxen esimerkillä, Msanoa: tätä on mposkin, minun Wapahtajam
koetellut, ollesansa maan päällä: Hän tietä itze,
millä mielellä /enkaldaisisa tiloisa ollan: Hän
armahta lHtisesti minua, jos hän näke sen zni«
yulle tarpellifep, että minun kärsimiseni loppu«

man
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wan pitä; ja jos ei, niin hän anoa minulle
woimaa sitä kanda, sillä hän tietä kyllä, kuin-
ga minä hänen apunsa ja, armahtamisensa pe.
rän pyrin, Sentähden tabdoi lesus itze täsä
mailmasa kärsiä, että meillä tämä lohdutus o-
lis; ja sentähden kaikki hänen opeturensa sii.
hen tarkoitti, että hän kuhms kaikkia häräyn-

sa, saamaan lewon sielullensa. Jokainen kuin
peränaiaturella on lukenut pyhäin Ewangeliste-
rein kirjoiiuxia, lesuxen elämäkerrasta maan
päällä, on siitä selkiästi hawainnt, sulan ar-
mon wuotanen Hänen huulildansa, ja ettei mr-
tän hänelle halullisembaa ollut, kuin se, että
hän »vngun murhen taisi liemittä, ja epäile-
wäisiä lohdutta. Hän armahti sydäinellisestt
kaikkia niitä, kuin hän näki surkiasa tilasa o<
lewan, ruumin eli sielun puolesta.

Sitä enemmin me mahdamme ikmetellä,
kosta me tänäpänä kuulemme, täsä Ewangel-
jumisa, lesuren suloiset huulet julistaman kan-sansa ylltze hirmuiset ranaaisturen duomiot, ja
uhkawan heitä, että käiM se wanhurffas me-
ri, joka, ennen Hänen tuloansa mailmaan,
wcinhasa testamemisä wuodatettu oli, se on:kaikki ne murhat, joihin Juvalaisten Esiwan-
hemmat itzensä tehnet olit, sillä että
he Herran Prophetat tapoit, jotka heidän tv-gönsä olit, ka.tti nämäc murhat, piri
nyr raugaistaman ja tuleman rämän sukukunnanpäälle. Niin suloinen ja rakas, kuin lesus muu-toin aina oli, kaikkia kohtan, jotka mailmaldaylonkatzotut olit, jotka itzensä huonona ja köy-
hmä pidit, ja tunsit kuinga tarpellinen Wa.
pahtaja hetlle oli; Niin kowa ja angara sitH

wastan
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wastan hän oli, paisuneita ja ulkokullatutta
Phariseuxia ja Kirjanoppineita wastan, jotka ei
andanet hänen rakkaudensa itziänsä taiwutta jci
woitta, waan paljo enemmin lakkaMata wai.
noisit bändä katkeralla wihalla, siihen asti, et-
tä he kiukkunsa sammutit hänen päällensä, nau-
liten hänen kiinni ristiin. Näille lesus tänä'
pHnä puhuu.

Tämän pälwän swangeljumisa on loppu,
niisiä julkisista puheista, kuin lesus templisH
pitt. Tämän lugun alku puolesa seisoo st mo-
nenkertainen XVoi kuin lesus huusi Phariseu.
sten ja Kirjanoppineitten ylche, ja kUtzui heitä
Ulkokullatuixi, calurra»ixi, ryhtnixi, tär-
meiri ia tvykärmeitten sMöixi, ettei be itze Wa»
pahtajaa wastanoltanet, ,a etzeit myös kaätä p.
xinkertaista kansaa hänestä pois, sen siaan kuin
he, jotka wanhan testamentin ennusiuzet par.
hain tunsit, ei ainoastans parhain olisit tainet
ymmärtä, oleman ChristuxeN, waatt
myös piti neuwoman yfinkertaisia Hänen tp«
gönsä. Sen siaan kuin heidän piti tundeman
itzensä syndisiri, niin he etzeit ainoastans kor,
gotta heitänsH kansan edesä, kaikkinaisilla ulko.
naisilla lumalisuden harjoitufilla, maikka
dän sydämensä täynänsä pahutta olt, niinkuin
walkiaxi siwUtut haudat, jotka ulkoa kauniLinäyttämät, mutta sisäldä owat täynänsä haise-
waisia raatoja. Muiden ulkonaisten harjoitu-
sten seasa, joilla Phariseuret tahdoit Kansattseasa suureri näkyä, oli myös se, että he jalo<
xi kaunistit wanhain Prophelain hautoja, jotka
heidän eflwanhembansa olit tappanet. Tällä he
olit kunnioittamanansa niitä wanhoja opettaita,
ja tahdoit nspttä närWpMsä heidän esiisäinss

jul-
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julmiin töihin. Tästä lesuS loppulla heitH soi.
maa. lähinnä meidän Ewangeljumimme edellä,
rvoi ceuä, sano Hän, jotka rakennatte pro,
phecain hautoja, ja kaunistatte wanhurftasten
hautoja; ja sanotte: jos me olisimme ollet mei,
dän Isäimme aikoiua, en me olis ollur osalli-
set heidän taustansa propherain iveresä. Niin
te siis itze teidän päällenne tunnustatte, että te
olette niiden lapset, jotka tapoit prophctat.
Niin tekin täytätte teidän isäinne määrän. Te
kärmec, re kyykärmercen sikiär! kuinga ce wäl.
därre helwecin kadocuxen? Senrähden, tatzo,
minä lähetän teille prophetar, ja wiisar, ja
tirjanoppenec ja n. e. lesus tahtoo sanoa: ko«
ffa te kaunistatte wanhurstasten hautoja, niin
te todistatte sen tuon kauhistawaiseri, että heitätapettin, ja itzenne kunnioittaman heitä hau»
doisansa; ja sanotte päälliseni, että jos tentillä
ajoilla elänet olisitte, niin ette suingan olis E«
siisäinne kan§a Jumalan miehiä murhannet.
Totta olit näiden murhajat teidän eilisiänne, ja
te osotatte selkiästi olemanne heidän lapsiansa;
sillä teillä on sama wihan sisu, ja tahdotte nyt
minun kimppuuni. Niin te siis täytätte teidän
isäinne jumalattomuden ja Duomioin mitan;
ja helwetin kadotus on teidän palkafenne tule.
wa, että te myrkyllisten kärmetten kaldaiset o.
lette. Teidän omat työnne todistamat teitä wa,
sian; sillä ette ainoasians pyydä minua tappa,
joka Isäldä lähetetty olen; waan koffa minä
wielä teitä kärsiä tahdoisin, ja kuolemani jäl<
ken lähettä Apostolini teidän tpgönne, kutzu-maan teitä minun armo-waldakundaani; niin
te niitäkin pilkkatte ja tapatte. Sentshden uh.ka lesus heitä, että kaikki wanhurffas meri,
luin wuodatettu oli, piti heidän, ylitzenfä tule<

man;
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man; ft on: että he senkaldaiftn Menettämiset
kautta, les«sta ja hänen Apostoleitansa ma,
sian, saatit itzensä wikapäm niin suuriin rans
gaistuxiin, kmn olis kaikki ne murhat urin hei-
dän päällänsä maannet, jolta heidän esiisänsä
mailman aluustcz harjoittanet olit. Ei sumaanse lesuxen miell ollut, että namät Juvalaiset
Vtt: rangaistaman niiden pahain tekoin tähdnt,
kuin heidän isänsä tehnet olit; waan niin se ott
ymmZrrettäwl: Juvalaiset tiesit kyllä ne kowat
rangaisturet, kuin heidän isänsä täydyt
siltä että he Herran Prophetaita tapoit; toskci
nyt nsmät hywin tietyt rangaisturet, kuitengan
ei woinet peljättä heitä, yhtä hywäH mainoma»
sta Issusta, ja Hänen Apostoleitansa, niin hs
sillä selkiästi osotit, suostumansa kaikkiin
säinsä pahointekoin, kosta he heidän aMeitan«sa noudatit; ja scntähden ei ollut heillä myös
muuta odotettawana, kuin että ne ranMstuM
jotka he sen kautta päällensä wedil, piti hcills
niin raffaixi tuleman, ?uin olisit he itze kaiken
weren «vuodattanet, Abelin, Adamin pojan me-
restä, Zacharicm mereen asii, josta puhutan O
Aika K, 24 lugusa Raikki rämä, sanoo Va-
pahtaja, pirä tuleman reidan päällenne. Kyllä
te jo usein olette isäinne esimerkeillä maatolle»
tut; mutta että te kuitengin ehdollisesti otatte o-san heidän pahudesansa ja
niin pitä myös, sekä heidän, että teidän oma
rangaistuanne teidän päällenne tuleman.
Kaikki mitä lesus täsä ennusti, se täytettin
myös wisustt. Kyllä se tiettäwä on, kuinga hsElämän Pääruhtinan tapoit. Ehkä lesus ai-
na rakkaudella kohteli kaikkia kuin hckndä lä-
hestyit, ja Hänen armoansa etzeit, niin händskuitengin koks hänen ikänsä wihattin ja wai«

nottin,
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nottw, ja oli usein hengen waarasa, koffa hän
Totuden puhui. Wibdoin koffa pimeyden hetki
tullut oli, niin hänen täydyi sanomattomat ki»
mut sielusansa ja ruumisansa kärsiä, meitä on«
nettomia ihmisiä wapahtazensa Sitä en ms
nyt itänänsä saa unhotta, että meidän lunastu-
jemme
Kalliisti hän meidän on ostanut, »verellänsä ri-
stin päällä. Mutta tämä kallis meri, joka
maan päällä wuodatettin, kaiken mailman puh-
distuit ja spndein anderi andamisefi/ st wetH
kuitengin kowat duomiot sen ylönkatzoitten yli,
tze, lesufen wiholliset itze teit tämän kauhian
toiwotufen ylitzensä: Hauen werensa rulkon mei-
dän ja meivänlastemme päälle! Ia sen pahem-
bi! tämä loimotus täptetän wielatänäpälwänä.
Wavahtajan fatkerimmankin kärsimisen alla,
pilkkaisit he händä. Ei kengän händä armah-
tanut, ehkä muutoin kowimbainkin ihmisten sy-
dän sulaa, kuin he näkemät jongun ihmisen
niin paljon kärsimän, maikka se olis suurinkin
patMntekiH. Siitä nähdän selkiästi, että lu-
dalaisten pahuus sillä ajalla oli yhtä suuri, el-
lei waan suurembi kuin heidän esiisäinsä.
Multa ehkä he lesusta kohtan niin pahoin teit,
niin oli kuitengin Hänen werensä myös hei-
dän lunastuxerens wuodatettu; jonga tähden
hän myös lähetti pMt Apostolinsa, julista-
maan heille, että kaikki heidän sondinsa ja se-
kin wäkiwalda, kuin he händä wastan teit, pi-
ti kaikki tyyni andeti annettaman, jos he olisit
palainet ja armoa etzinet Näin sastnais Pe-
tari heille: tchkäc parannus, ja andakan jokai'
nm hänensä kastaa lesuxen Cbristuxen ni,
meen, syndein andexi andamisezi. Niin tch-
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kär parannus ja paläirkac, että teidän
dtnne pois pyhicäis. Np, Tek- 2ja Z.
, Me näemme siis, että armo! ja spndein an.

deri saaminen tarittin myös lesuren murhajil-
le; waikka enimmälle osalle turhaan; jongatäh»
den mpös se hirmuinen Jumalan rangaistus
tämän kansan plitze tuli, kosta heidän Pääkau.
punginsa Jerusalem häwitettin, josa niin kau,
hia surkeus oli, ettei senkaldaista ole ollut, ei
mpös wasta tule.

Mutta me löydämme kuitengin tämän päl-
wän Ewangeljvmisa, myös merkin lesuren ar-
mahtawaiseen sydämeen, pahimbiakin wiholli-siansa, kohtan. Juuri katzellesansa edellä, ja il»
moittaisansa kansansa onnettomuutta, huusi hän
sydämen armahtamisesta: Jerusalem, Jerusa,lem' kuinga usein minä tahdoin kooca sinunlapsis, niinkuin kana koroo poikansa siipeinsH
nla? jaette rshronet. Ei Minun syytä ole, siulolesus; minä olen niinkuin rakas äiti kutzu.nut, waaroittanut ja waatinut töitä; mutta
kaikki hukkaan.

Ci mikän wertauS ihanammasti maata mei.
tzän eleemme Wapahtajan murhenpitoa ihmi.
fien pelastulesta, Hänen lembeyttsnsä, rakkaut.
tansa ja kärsiwäispttänsä spndisiä kohtan, kuin
tämä wertaus, kanasta ja sen pojista. Aina
wiimmeiseen asti kana poikiansa warjele; ja
pane hengensäkin kilwafi, ennen kuin se waa«rasa ne ylönanba. Pikemmin se itze nälkää kär.
sii, kuin niiden pidäis puutosta kärsimän. Niin
pian kuin se äkkää, niin hän sen heil<le ilmoitta, että he tiedäisit itzensä lymyttä, Ko<
stä st poikansa näke hädäsä olswcm, niin senendä kaikella woimalla Heidän awuxensa.

Niin
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Niin culs myös N?apahraja syndistllt. Jokai,
nen sielu kuin itzensä Häne« läwistettyin käsiim
sä uskoo, taita siellä turwasa lewätä Hän sa.
No itze: Oi kengän pidä rewäisemän heirä ml>
nun kädestäni. Ennen Hän hengensä ristin
päällä annoi, kuin meidän hukkuman piti.
Hän oli se bvwä paimen, joka pani hengensä-
lammasten edestä. Hän oli se elämän leipä, jo?
ka taiwaasta alas tuli, rawitzemaan ja witwot.
lamaan kaikkia waiwaisia atmöa halajawaisia
spndisiä; Joka nyt tule minun tvgöni, santz
Hän itze, ei hän suinFan iso H ja joka Usto mi-
nun päälleni, ei hän kostan jano. loh. 6: HZ.
Mikäs leipä se nyt on, jolla hän näändynet sie-
lut raMiHe? Siitä sano hän itze: Se leipä jon«
Za minä annan, on minun lihani, jonga mi'
Nun picä andaman mailinan elämän edestä, w»
si. Katzo! kuinga ustolliststi lesus waroittn
lapsiansa niistä maatoista, joisa he tssä maili,
Masa waeldawat; ja kuinga Hän wälwoo jo.
kaisen sielun plttze, kuin Hänen omansa on, et.
tei sen usko puuttms; mingH waiwan ja Pitkä-
tnielisytzen hän kustanda, kutzuisansa syndisiH
palajamaan, ja auttarensa heitä synnin ja saa.
tanan pauloista. Meidän täyty jokaisen tun-
nusta sen toden, että lesus mielellänsä tah-
vois koota ihmisiä siipeinj» alej niurta he itzesi tahdo.

«sinä ihminen! joka pilkkat Wapahtajaas,
jn naurat mitä jotka Händä rakastamat, ja niin
wmnoot Händä hänen lapsisansa; o! jostastäi-
tzaisit nähdä Hänen sydämensä, kuinga se su-
laa armahtamisesta sinun wihsljäisydes plitzs.
O! jos woisit ustoa, sen tapahtunen rakkaude-
sta sinua kohtan, että hän rippui ristin päällä;
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että hän sowinnofi sinun irstaisudes ja kewA
mielispdes edestä, katkeria kynneleitä wuodalti;
että hän sitä warten surkeimbia- wihollisiansarakasti, että sinä sinun wihas Sielus ystäwää
wastan andexi saisit. Ö! jos taidaisit tämän
uskoa, kumga-sinun kowa ja irstas sydämes sii-tä pehnMs ja raukeis, ja sinun silmäs hHpe.
misen jaz kiitoxen kynneleitä wuodataisit lesu.

jalrain juuresa.
Sinä, joka niin surutoinna täsä mailma,sa elät> ettes muusta murhesta tiedä, waan et-

täs päiwas maan päällä irstaimmasa ilosa ku-
lutaisitl kysp omalda tunnoldas: etkös ole ko.
stan tundennt Wapabtajan kolkuttaman sydä-mes päässe? Eikös ole hawainut, että ehkä fi,
nä paljon bänen edestänsä paennut olet, niin
on Hän kuitenHin käynyt peräsäs, niinkuin
paimen, kadonnen lambansa peräsä, ja min»
kuin se joka on tahtonut koota sinua siipeinsä
ale? Kuka ties Hän on, käynyt sinun peräsäs
juuri spndiäkin tehdesäs? Kuka ties ei hän o.
le andanut sinun rauhasa syndiä tebds, ilmanWlllstä nuhdetta ja ahdistusta, §ilä, rakaS
sielu! enä pakene Wapahtajas edellä; ei Hänsinua onnettomani tehdä tabdo niin ajat<
tele, että kaikki sinun ilos taidais loppua, jos
itzes Hänelle annaisit. Ei suingan! Hän sinun snn-nin komista kahleista pelasta. Hän sinun sydä<mes puhdista, ja tahto itze asua siinä, kaiken
rauhansa ja ilonsa kanHa. Hän rakasta sinualhmellisesti, sentähden ei hän tahdo päästää si.nua. Hän on myös sydän-werensä sinNn ede<siäs lunasturexi andanut.

.

Sinä, ihminen! joka Paimenes äänen hy-
wln huomaitzet, ja mielelläs Hänen omansa ol-

la
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la tahdot; joka ett enembää pyydä, kuin ettäs
Hänen siipeinsä suojasa saisit olla; m>itta ett
ole wielä oikiata wirwoitusta saavut: sinä joka
luulet, että sinuldamielestäs wielä j 'takin puut-
tu; ettes ole niin autuas, kuins mielelläs soi-
sit! ole turwasa, sinä murhellinon! -Her-
ra etzi sinua, ja Hän etzi siihen asti kuin hän
löyrä lamban. Täsä tilasa sinä jo olet Hänenomansa, ia Hän on sinun. Pysy ainoastanshilmisudesa; mutta lakkamata isoo ja jano»
Händä, nitn, ennen kuins uffotkan, Hän an»
da sen Jumalallisen wakutuxen sydämees, että
sinulla on kaikki andexi annettu. Sinä hala-
jat tulla autuaxi Hänesä> sinun pitä myös saa-
man nautita sitä rauhaa ja autuutta, jota ett
sinä ole tainut toiwocckan. Hän on tekemä y-
litzen kaiken kuin sinä rukoilet taikka ummär-
rät- Hänelle olksn kunnia ijankaikkiststi. Amen.

Lähimmäinen Sunnuntai Joulusta,
Ewangeljumi Luk. 2: Z3-42.

jutellan, mitä tapahdut, kuin lesus mä?
hänä lapsena, Moseren lain jälken, ensimmäi<sen kerran Templiin kannettin. Se Herra itze,
jonga kunniani Templi rakettu oli, ja koko Ju-
malan palwellus asetettu, oli nyt pukenut ih-
pnsyden luonnon päällensi, ja afetettin nyt
siellä niinkuin muukin lapsi, uhrilla wapaaxi
lunastetta. Jumalan Lain jälken, Mosexenkautta annetun- piti kaikki esikoiset Herran ole-
man, ja esikoiset Poika-lapset rahalla lunastet-
taman. Niin myös, koffa heidän puhdistus.päi..
wänsä täytetyt olit, piti heidän menemän tem-
Mn ja. uhrawan taritzan polttouhrini, ja kyh-

E Z kp«
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kyMen pojan eli mettifen rikos.uhrhi. Waa»
jos he köyhät olit, niin M heidän sen siaan
ottaman kari mettistä eli kazi kyhkyläisen poi»
taa, teisen'poltto uhrixi ja toisen rikos uhrixt.
8 Mos 5 12: 6, 8 Täsä toimituxesa tullt
Maria ja Joseph Lapsen lesuzen kantza tänä.
päiwänä" tempiiin, uhramaan Herran lain jäl«
ken. Ehkä Maria oli Dawidin huonesta jaKu<
ningallisesta fugusta, niin nähdän kuitengin hä.
Nen suuri köyhybensä, siitä, että hän uftrais
ainoqstans kaxi KMMä. Luk. 2: 24, wka ei
ollut tumallista muille, kuin niille, joilla ei ol-
lut waraa Karitzaa anda. Silloin tapahdut,
«ttä wanha MieS, nimelds Simeon, sai
Nähdä sen wähälssn lapsen, Hän sanotan ollen
»vanhurskas ja Jumalala pelkäwäinen, odotta,
nen Israelin lohdutusta, ja Pyhän Hengen 01,
len hänen kantzansa. Hän oli myös saanut wa,
siauren Pyhäldä Hengeldä, ettei hänen pitänyt
ennen kuoleman, kuin hän sais nähdä Herran
Clmstuxen. Hän oli niin muodon niitä Israe.
litatta, kuin Ms ajalla niin halulllsesti ikäwöi<
tzit Mesiiaren tulemista mailmaan, ja oli Ju-
malan Hengen ilmoituMn kautta, sen lupauxen
saanut, että hänen wielä wsnhutzesansa piti saa«
mun sydämensä iIM, ruumillisilla silmillä näh<hä Vapahtajansa. Kuin nyt lesus Josephin
ja Marian kantza tänäpänä tuli Templiin, niin
seisoo, että Simeon myös Hengen kehoituMa
tuli sinne, ja ilman muuta neuwoa« kuin Ju-
malan hengen ilmoitusta, tunsi kohta lesttren,
muiden lasten seasta, jstka epäilemätä samassa
ajalla samasta syystä siellä olit; ja ilosta riema*
stununna otti hän sen siunatun Lapsen syliinsä,
huusiAa sanoi: Nvt sinä laster, Herra, palwe<
lias rauhaan lmnemään, sanas Mm; sillä mi-

nun
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nun silmäni owat nähnet sinun autudes, jonga
sinä walmistir kaikkein kansain ereen; walhellde,
xi wgliftamaan pakanoita, ja sinun kansas I«
sinetin tunniaxi Ei Gimeon e»H pyytänyt pi-
demälbä elä, sitten kuin hän niin onnellinen o-
li, että hän Vapahtajan sai nähdä. Nyt, sa.
no hän, minä mielelläni tääldä lähden; nyt
sain, mitä sieluni kaikkiansa mailmasa halais,
ettäs täytit lupauxes, ja sain nähdä lesuren
ennen kuin mä kuolin. Simeonin sanat on at
sydämen puhe. Re läxit hsnen sydämestänsä/
ja tungewat wisiisti jokaiseen sydHmyen sisälle,
josa kywengin Wapabtajan rakkaudesta löyty.
Jolla nyt elämä ja tundeminen Wapahwjasta
«n, se mahta sanoa kuin Simeon: Minä olen
juuri tytywäinen tääldä lähtemään, ettän le-
susia syleillä sain, ja minun silmäni näit sinun
autudes. Me muistamme täsä lesuren"sanat:
Auruac owat ne, jotta ei näe ja kuicenmn u-
stowar. Ruumillisilla silmillä en me taida nyt
nähdä händä, mutta me tiedämme kuitengin,
ja laihamme lohdutta itzemme sillä, että hänellä
wielä on kirkastettu ruumis, jonga muotoisexi
meidän ruumimme kerran muutettaman pitäi,
ja jonga katzelemjsesta me ijankaikkisudesa ra«
witan. Jos en me täällä juuri taida ruumilli»
silla käsillä händä syleillä; niin ei hän, kiitos
Jumalan! kuitengan niin warsin kaukanakan
meistä ole, ettei jokainen, kuin tahtoo Hänenomansa olla, taidais lakkamata nautita ja tu-
ta Hänen autuasta läsnäolemistansa sydämesän-
sä. Hän täyttä wielä tänäpäiwänä suloiset lu-pauxensa, että hän tahto olla wiheljäisten
histensä tykönä päiwäin loppuun asti, Vits
tailvallisia rawindoa me wielä taidamme nau-
tita, että me ivömme ihmisen Pojan lihaa js

E 4 lUW«
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juomme Hänen werensH. ja ellemme sitä tee,
niin ei ole elämä metsä, loh. 6: 33- Se koko
asian teke, jos meidän sydämemme waan raka-
sta Händs, jos metllä sama balu on Hänen pe»
räänsä, kuin Simeonille, ws se on meidän tai,
wamme maan päällä, koffa me hengesä saam-
me maata zä itkeä, rakkaiden lpnnelettä Hänen
jalkainsa wierelä. Jos iämän asian laita oi,
tein on, ja me' srm2n<a kautta rakkana
Hänen pidämme, jos se on Meidän korkcm ha-
lumme, että Hän ristinsä muodola almoma mei-
dän- silmäimme etzefH scisois, me kantzasaamme tuta, miia, ie on, hän suunsasuura w. i, i.
ja siuna meitä. Silloin tosin. jokainen miclel-
länsä sanoo Simeonin kansia: Hwrai nyt sinä,
lasket pulwcliaZ rauhaan menemään,

Jos me nyt asetamme itzemme lefuren
wanhembain siaan, niin me huokiasti taidamme
pmmärtä kuinka be tästä tapauksia mahdoit
hämmästyä. Niin seisoo myös Ewangeljmmsa,,
että Joseph ja Maria ihmettelit niitä kuin hä<
«estä sanoitin Niistä monista
kuin he saanet olit, tiesit he täydellisesti ja olit,
wakutetut, sen lapsen kuin he sylisansä kan»
noit, sen Pojan olewan Mesiiaren, kuin oli'
kansansa wapahtawa. Mutta zota enemmin
ihmeitä siinä tapahdut, sitä enemmin täydyt hei»
dän ihmetellä. Se kaiketi mahdoi heille oudori
näkyä, kuinga se wanha Simeon lerusalemisa,
ilman enembää kysymätä eli neitwomata, taisi
tuta lapsen lesuren, ja palwella Händä niin»
kuin lumalalda lähetettyä Wapahtajaa Niin
monda ihmellistä asiaa oli tapahtunut, hamasta
lesuren sikimisestä, tähän päiwään asti, erino-.

maltain
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maltain bänen syntzpmistsänsä? eitci nämät wan-
hemmat tainet' muuta kuin ppbällä nöyrydellä
katzella sitä lasta, kuin heidän holhotaxensa u-
ffottu oli.

Sittm käänsi Simeon puhensa Josephin ja
Manan tugs, loimotti beille onnea tästä Poja-
sta, ja Hengen waiku tulesta ennusti tämän !ap«
sen tnleniasta olosta mailmasa, ja sanoi:
on pandu langemiseri ja nousemisexi monelle I.
sraclisa, ja merkixi jcca wastan la si»
nungin, sielu?
monen sydämen ajatuxcr illnoicermsin. Näillä
singoilla iahdoi Suneon malmista Marista, ma-
fian ottamaan, mitä edespäin Ms Hänen Esi-
toiselle Pojallensa tapahtuman piti, ja sitä sy-
dämen kipua kuin piti baawoittaman hänen sis.
lunsa, kosta hän.kerran itze oli katzelewa Hä«
nen katkerata kärsimistänsä.

on pandu monelle langemuxexi.
Tämä on ensimmäinen Simeonin ennustuzesta.
Ei niin, että Wapahtaia sitä warten olis mai!-
maan tullut, että ihmisten wältlämättömästi hä-
nestä paheneman piti. Pois se! Waan että
hän on langemuzez'! pandu, se merkitzeßaama-
tun puhen muodon jälken sitä, että niin on ta»
pabtuwa/ että moni pahene hänestä. Se on
myös todella täytetty ja tapahiu.mielä tänäpäi-
wänä- Koska me ajattelemme Icsuren elämää
maan päällä, että Hän synnyt tallisa, köyhästä
ällistä, että hänen käsi «työllänsä täydyt enim-
män ikänsä itzensä elättä; mutta siinä siwusa
muistelemme, että hän rohkiasti tunnusti itzensä
oleman itze Jumalan, waadei samaa kunniaa
ja palwellusta kuin Isä. omisti itzellensä saman
wallan ja woiman, tuin hän, ja todisti myös

E 4 ole-
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olemansa sen kuin kerran on mailman duomj?
tzewa; niin ei olekan ihme, että moni sulki silo
mänsa, waikka hänen ihmetyönsä todistit het«
dän tunnoisansa, Hänen oppinsa Ei
Wyöskän Hänen oppinsa ollut käändymättömäin
ihmisten mieleen; kaikki ylpiät ja omasta wan«
hurstaudesta paisunet; kutzm hän oudoixi ja
tundemattomi^i, jotka kerran wiimmeisenä päz-
wänä' pitä hapiään tuleman hänen edesänsä,
Hänen tulemisesansa, kosta sitä wastan, hän on
tunnustama itzensä niiden puoleen, jotkaj täsä
mailmasa ylönkatzotut owat ollet, ja jotka niin-
kuin sakaat, owat etzinet händä Parandaja-.

Hän waadei sydämen puhtautta, mutta
ofotti sen siwusa, ettei pfikän M omin wou
min itzellensä toimitta taida; maan että koko a»
sia oli se, että he pysyit hänesä, niinkuin oM
siinä lotisesa wiinapuusa; sillä ilman Händä ei
he mirän woinet cehdä loh. !Z, 5. Hän o,
petti Jumalallisessa moimslla, ei kuitengan Hä«
pen menonsa Juvalaisten mieleen ollut; nimii«
täin ettei Hän, niinkuin suuri Propheta pitänytseuraa ainoastansa Phariseusten ja muiden kor.
teitten kantza, maan piti itzensä Puolikanein ja
syndisten tygö- Sentähden Händä plönkatzottin
ja wihatlin, siihen asti että Hänen «vihamie-
hensä wibdoin kostonsa halun hänesä täytit ja
naulitzit Hänen ristin päälle.

Kaikille näille tuli lesuS langemuxeK ja
pahennuxeri. Ia eikö hän niin wielä nyt lie«
ne? taineko ihmiset nyt paremmin kärsiä Wa«
Mhtajata? ketä he enemmin ylönkatzowat, kuin
Händä? kenen mielen enemmin rikkomat, kuin
hänen? enimmät ihmiset ajattelemat ja puhu-
wat niin, kuin ei lesusia oliskan joka niin pal-

jon
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zon oliS meidän lunastuksemme kärsinyt. KM
ho parhain hänestä panemat, niin he arwollan,
sa Hänen nimensä mainitzewat, että Hän hywäH
elämätä on opettanut, ja esimerkin kärsiwäisy,
ieen jättänyt; mutta harwom kuullan Händä
nimitettämän sixi kuin Hän on, nimittäin fpn«
disten ainoan autuden perustuxeri ajasa ja i,
jankaikkisuyesa. Totisesti, Hän on monelle tul<
lut langemuzeri. Saarna Hänestä on täbsn
pHiwäan asti lubalaisille pahennus ja> Grcki»
läisille hulluus 1 Kor. 1, 23. Mutta woi nii-,
tä, jotka Hänen alendannsestansa pahenemat,
eikä etzi Hänen tykönänsä plösrakennusta langs"
zn tse siansa.

Mutta fs, on lohdullista, että Simeon
myös sano: Hänen tuleman monelle nousemi-
sGi. la, moni niistä, jotka kuka ties otit o-
sHN- kaiketi kahelit lefuzen surmamista, tulit
sitten Hänen kauttansa raketWi. Apostolin Pe-
tarin saarnan kautta yhtenä päiwänä kolmetu-
hatta sielua käännyt. Up. tek. 2< 41. ja wielä
usiammat siiten. Niin on Herra lesus wielch
nsusemisexi kaikille niills, jotka tahtomat anda
itzensä autetta ja paratta Häneldä. Ia jos ei
hän niin olis, niin käwisit kaikki ihmiset raM
onnettomasa Nlasa. Hän pzin on meidän autu-
demme. Kaikkein niiden, kuin jossus owah
Christuz?en kantza eläwäxi tehdyt, pitä tunnu-
staman, että Hän heidän nousemisensa on. Sil-
lä aucurra ei ole yhdesäkän toisesq, oi nzpös ole
muuta nimeä caiwan alla ihmisille annettu, jo-sa meidän picä aucuaxi tuleman. Ap. Tek. 4«
12. lesus todista itze: Minä olen «wi; jos

ku minun kauttani sisälle mene, se fule autuas
ja mene sisälle ja ulos, ja löprä laitumen loh.

10^
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to, 9. Tämän meidän tule wisusti merkitä:
että jos ms autuixt tulla tahdomme,, niin on
lesus meidän nouiemifexemme pandn, -Hänen
kauttansa on meillä rygM.ynws usVosa siihen
armoon, iosa me.seiftln.nc, ,a kerstamme met-
tämme Imnalan kumuan, rsiwosta Rom. 5,,
V. Kuin Hän kerran on luicwa pilwlsä duo«
nutzemaan mailman, niin samoan nibdä, kuin«
ga monella tuhannella'on ollut nousemus
nesä.

Simeonin ennussuren jälken, piti lesurelD
myös tuleman merkiri jota wastan sanotan..
Se on: oikiari efimerkiz,': ibmisestä, joka wa-.
stoinkäpmisildä ja toisten ihmisten wiöalda wai»
wattin. Heidän piti lukeman sen heulensä kun,
niari, kuka parhain talsi wastan sanoa ja wai.
nota händä. Semmoisexi olit jo Propbetat Hä<
mn sansnet, Esolas oli stlkiästt, ennustanut,
Hänen tnlewan rvastansanomilen merkiri,
monelle myös nousemiscxi. Niin seiso Es. 53-
Me näimme -Hänen wa«n ei ollut -Hänellä sirch
muotoa, kuin meille olis kelwalinut. -Hän olt
taikkein ylonkayottapa ja kaikkein halwin, ki»
pua ;a sairautta täynänsä: -Hän oli niin ylön»
tayottu, ertei tengäil kehdannut tahoa -Hänm
päällensä; stntähden en me händä minäkän pi-
tänet Me pidimmi -Hänen lumalalda ran»
gaistuna, piestynä ja waiwanuna. Ottä -Hä«
nen sielunsa on tsörä tehnyt, saa -Hän ilonsa-
nähdä ja tule rawirupi kaucm
minun wanhurilas palweliani monda wanyur-
staurta: sillä Hän tanda heidän syndinsä. Mei»
Dän Herramme lesus oli niinkuin Kipuen Mies,
joka syndisildä senkaldaisen wastansanomisen itzo
kohtaansa karsti. Meidän syndimme Hän myös.

kan«
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Vannoi, ia me saimme Hänen ja waiwaa
näkemään, Meidän pahoisa röisämme. Kaiken
tämän edestä et hän mitän jällensä maxori
meUdä waadi, waan ainoastansa saadarensa
Hallila meidän spdälMtämmc, ja tehdäfcnsä mei-
tä niln tptpwälsiri ja autmri kuin nän sois.
Tälä pirä meidän iydämemmt ajcruxr ilmei
tuleman, jos me olemme -Hänen puolellansa eli
händä wastan, jos me rakastamme eli roihcm-
me Händä; sillä Hän on ruottawa walkeuceeND
,nirä pimepdesa peitetty on.

Ia Marialle salwi Simeon: SiNUN sie-
lus läpitze pitä miekan käymän. Kostas
edespäin saat nähdä sinun Poikas kiwut jc»
waiwat, niin pitä sen niinkuin miekan tunge-
man läpitze ja haawoittaman sinun sydämesi
Se kuin tietä Mikä äitm sydän on, taita yln-
märtä, kuinga Mmeonin sana täytettin, sillom
kuin lesuxen Rili itzo seisoi Hänen ristinsä wie-
resä/ ja näki Hänen täynänsä kipua ylönanda.
wan hengensä.

Niin ennusti se wanha Simeon, ja näki
edellä, mitä ajan täpdellisydesä Jesselle tapah-
tuman piti; ja mitä warten Hän lumalalda
lähetetty oli, nimittäin, andamaan hengensä
lunasturexi ja sowinnoxi mailman syndein ede-
stä. Senkaldaisexi tule myös meidän händck
kahelia, hamasta hänen syndymisestänsä asti,
niuckuin sitä, joka tullut on wapahtamaan spn»
disiä ja tekemään heitä autuifi. Jos me saam-
me armon tämän uskoa, kukin puolestamme,
että rakkaus meitä wiheljäisiä syndisiä kohtan,
ajoi Hänen alas tänne maan päälle; ja jos fs
meisse selkiää, mitä Hän meidän sieluimme lu»
nastuxezi kärsinyt on; niin en me taida Hänen,
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syudymisesänsä kylmäkistoiset olla. KatzellesaM.
me hända, mahtawat meidän sydämemme Si»
meonin ilosta tänäpänä täytettä.

lesus itze Pyhän Hengensä kautta kirkaZ
siakon meille hänen Jumalallisen rakkaudensa,
että me ymmärräisimme, kumga paljon Hän
meitä rakastanut on, ja kuinga tallina meidän
autudeMme maka Hsnen sytzämellänsä; niin et.
tä me Hänen armonsa kautta rakastaisimmeHändä jällens> ja wastanoltaisimme Hänen >

niinkuin hän meille lumalalda annettu on wii»'

stuxe^i.
Uuden Wuöden Päiwä.

Cwangeljumi kuk. 2:2t,

2/?3 kutzUMme MeitsmMe Chtistityyij Mlittä
olengs me myös jostus oikein ajatellet, mikäse nimi on, jota me kannamme! Ei totisesti p.
Män ajatus ole ihmiselle kalliimbi, kuin kpspä
itzeldänsä: mikäs olet? Mistä sinun alkus on k
ja aiwottu olet?

Mitä me olemme? me olemme ChristiMTämä on ensimmäinen wastaus, kuin tawallise»
sii tähän kpsyMyreen annetan. Se on myös
oikein. Mutta se on myöskin se kalliin ja kun<
mallisin nimi. kuin ihminen kanda taita. Että
ennin osa aiwan wähän ajattele, kuinga paw
nawa se nimi on, sen osotta heidän elämänsä
selkiästi, koffa he waeldawat jokaväiwä Chti.
stuM ristin wihollisina. Ia eikö se myös ja?
Wallista ole, että häwetän lesurcn Nimeä? Ne
jotka kieldäwät sen Herran, joka heitä ostanut
W, ja owat irsiat kyllä, ilman häwptä harjoit-

tamaan



lamaan häpiällisimbiä töitä, ja kaikkinaisesa saa-
staisesa menosa itzensä tahtamaan; mutta sitä wa-
sian lukisit stn kauhwft häpiäxi mailmasa, jos jo.
ku pidäis heitä lesustä rakastawmsina; NäMät ku-
tzuwat Myös itzensä Christityifi; mutta ei suin-
gan Ke koffan tätä nimee ole oikein ajatellet;
sillä kuinga he sitten senkaltaista nimee tahdot-
sit kanva, kosta he Wapahtaiaansa bäpewät.
siköstä Christityt olö senkaldaisia ihmisiä, kuin
ChristuM Päanänsä ja Herranansa pitämät,
jotka rohkiasti tunnnstawat, ettei he tahdo mi.
tän autudexensa tuta, waan lesuxsn ChristU-
xen sen tistinnaulitun; jotka myös tunnusta-
wat, että he ajasa ja ijankaikkisudefa kadote-
tut olisit, ellei Jumalan Karitza tallilla werel-
länsiä olis heitä Lain kirouzesta wapaaxi o,
sianut-

Jos me kuitengin bäpemme lesusta, engä
tahdo kuulla puhuttaman Ristin sanasta mei-
dän niln me kyllä taidamme,
meidän köwakorwaisudemme kautta wetä pääl.
lemme kuruun kadotuin; mutta en me taida
kuitengan sitä estä, että me lesuxen werellH
lunastetut olemme. En me taida estä sitä. ettH
me kohta jälken lesuxen kuole-maan kastetut olemme. En me taida estä sitä,
että me sen autuan puhdistus wälikappalen
kautta, olemme istutetut niinkuin jäsenet lesu-xen ruumiseen. Ei yMn Christitty taida kiel-hä sitä aikaa ollen, jona hän on WapahtajanD
oma ollut, nimittäin pienesä lapsudesa, kostahän kasien kautta puhdistettin ja armoon otet-
tm weresH. Gentäbden taitan wava-
sti sanotta, pahimmissakin wihollisista,
että he kerran vwat hänen omansa ollet.

Mutta

liudin Wuoden PaitVssl
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Mutta kaikille niille, jotka lesuxen armon
kautta owat wiheljäisydensä oikein tundemaan
tullet, ja Hänen armahtamistansa todella kaipaa»
wat; niille kaikille, jotka wastauudcsia uffolla
Hänen kallin ansionsa käsittäwät, eikä enä elä
itzcllensä, waan hänelle, joka heidän edestänsä
kuollut ja vlösnosnut on; niille kaikille mahta
tämä ollvi se kalliin toiwotus, uuden »vuoden a»
luusa; Niin kauwan kuin minä täällä elän,
niin anna, lesuZ minun mielesäni pitää, Sinun
kallin kuolcmas, waiwas ja haawas, sekä msa.
tesani että walwoistlni; se minun suurin autu«
deni on., koffa Sinä minun Paimeneni olet,
ja minä Ginun lambas osa saan. Niin kau»
wan kuin me pnnk«rtaisella silmällä taidamme
katzells, meidän armMawaista Vlimmäistä Pap.
piamme, Hänen kärsimisesänsä. sowindo-werta
täpnänsä, meille wiheljäisille lohdutuxzz'i, niin
meidän sydämemme autuat ja tptywälstt owat.
Sentähden niinkuin alinomainen sydämen halu
lesuren perän, sammumaton, jano Hänen pe«
räänsä, ja ilo Hänesa, on se wi§in armoitetun
sielun tundomerkki; niin hänen korkein halunsa
Länäpäiwanä, mahta olla se, että Wapahtaja
Hengensä kanlta, niin itzensä Hänelle kirka.
stais, että hän aina emimnin haawoi«sa lulis tundemaan tämän totuden: lesus ra»
kasta spndisiä.

Jos Hän meillä on sydämisämme. ja meil»
lä se lohdutus, että Hän sekä tällä aljetulla
»vuodella, että aina edeskinpäin tahto olla mei.
dän kansiamme ja siunata meitä, siihen asti kuin
Hän meitä tugönsä ottk; niin me lewosa olla
taidamme, ja tptywäisinä sen Hänen halduun,
fa jätts, koffa Hän meitä tästä mailmasta wa«

pahta
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Hähta tahto, j.a anba meisän tulla HäM kas-
woista kaswoin näkemään.

Jos lesuM haawat ja wuobatettlt weri>
on se rakkain, kuin ms halajamme' ja jokapäi,
wä muistelemme, waeldaisamme täällä; niin
mahtM st myös olla meille rakas ja kallis tut»
kinvo ensimmäisnä päiwänH wuodesa, että ms
katzelemme Wapahtajcm ensimmäistä weren wuo-
hatusta Hänen pmbärinS leiktauresansa. Tutki»
stelkamme sentähden sekä

, MittDa tnhden, lesus Amsä flwleikata annoi, että msos, mitä
yfwaä meillä Hänen fmbämns leikkaU'
xestgnsa tafta ollg;

i Mos. k. 17 lugusa, meillä on täybelliss»
sit selitetty, mitä warten ymbärinslelkkaus
setettu oli wanhasa Testamentisä. Se oli
nainen merkki ja wabwistus sen liiton
kuin luMala Abrahamin kansia teki; niin että
kaikki Abrahamin jälkentulewaiset kannoit tätä
Armon merkkiä ruumifansa alinonlaiseri todi«
stuzez'i ja muistoni siihen, että he olit lupauren
lapset. Herra Jumala puhui nsin Abrsbamil«
le: Minä reen minun liittoni minun rvaihelleni
ja sinun, ja sinun siemenes sinun jälkes, heidän!
suguisansa ijankmkkisexi liitori, erra. minä olen
sinun lumalas, ja sinun siemenes sinun jälkeä
Ia annan sinulle ja sinun siemennelies sinun
jälkes, sen maan, josa sinä muukalainen olet;
koko Rannan maan ijaisexi omaisudexi-.ja olen
heidän Jumalansa. Ia Jumala sanoi Mraha»
mille; plba siis minun liittoni, sinä ja sinun sie-
menes sinun jältes, heidän suguisansa.. Ia rä-
mä «n liitto jonZa teidän piramän pitä, minuit



waihellani ja teidän, ja siuun siemeues waihella
sinun jälkes: kaikki miehen puoli picä teidän
seasanne ymbärins leikattaman. 3)le näemme
tästä Moseren kirjoituksia, ymbärinsleikkau.
len ollen Liiton merkin Jumalan ja Abrahamin
jälkentulewaisten wälillä, jonga kautta he wa-
kutettin Jumalan erinomaisesta Armosta, ja he
puoleldansa lupaisit kaikella kuuliaisudella nou«
datta Jumalan lakia. Ne ymbärins leikatut
tettin Jumalan omaxi kansaxi, ja piti sentäh-
den Jumalan laille alammaiset oleman.

Tästä me taidamme ymmärtä mixi Chri-
stus ttzensä ymbäritts leikata annoi. Sen
kautta hän selkiästi osotti olemansa Abrahamin
siemen ja jälkentulewainen, josta Abraham tä-
män lupauxen saanut oli: Sinun Siemenesäs,
sChristuxesa) pirä kaikki Ransar maan päällä
siunattaman.

Vmbärinslelkkauz'ensa kautta lesus myös
täytti Jumalan Lain meidän edestämme. Pa-
wali mainitze oikian syyn, mitä warten Wa.
pabtaja lain täytti, nimittäin, että Hänen
kuuliaisudensa meille luetais, jotka lain rikko-
jat olemme. Roffa aika oli täytetty, lähetti
Jumala poikansa, syndynen waimosta, Lain a,
laiseri tehdyn; että hän ne jotta lain alaiset o-
lic, lunastais, errä me hänen lapsirensa luetais.
Gal. - g Me mahdamme sentähden pitä

Hänen ymbärinsleikkauresansa meidän
takaus miehenämme, joka meidän hywätemme
ja siasamme, mielellänsä itzensä lain ala annoi,
että hän meitä, jotka lain alaiset olimme, wa.
pahdais. Ei lesus waadittu ollut itziänsä lain
ikeen ja kuuliaisuuden ala andamaan; sillä hän
on ihe lainandaja, Herra ja Jumala ylihm

taik.

Uuden Wuoden PäiwZ.
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täikkein, sinnarcu iiankaiköiststi, waan halulla jamielellänsä, rakkaudesta wapahtarensa meitä,
annli hän itzensä siihen; muutoin me onnetto-
mat olisimme lain kirouren alla ijankaiMsesti
ollet, sillä ei meillä luonnostamme halua eikä
woimaa ole latia pitämään. Ia niin monda
kuim wielä npt Wapahtajan ohitze Menewät,
eikä tahdo Hänen ansioonsa ja kUUliai suttansa
wastanöttti, waan omain töidensä kantza Imna-
lalle kelwata, ne owqt wielä sanlasa surkiasa
Masa, nimittäin lUmatan wihan ja lainkirou-
M Mch Pawali todista, että kaiM ne kuin
lain röistt rippuwcit> owät kirouxen alla; Mä
tirjöitertu on: kiron,! olkott iokameN, joka ci

kaikisa kuin lakiraämatusa kirjoitettu on,
tträ hän niitä tekis Gal 3, 10. Täsä me siisnäemme, nutä laki huuta kaikkein meidän yli-
tzcmme, niinkuin lain tikkojain: sulaa kirousta
Tämä o,lis todella kofnut Meihin kckkkiin, ellei
Jumalan pyhä laki täytetty olus, meildä itzel.bä, eli joldakulda muulda, niinkuin meidän ta-
taus mieheldäMme, meidän siasamme.

Koko taamattu todista, ettei Dkän ihminen
taida lain kautta wapahdetUri eli aUtuap
ta; sillä ei yrikän taida täyttä lakia. Ei M-kän liha, se on, el yrikän thminen taida lain
töiden kantta lunjalan evesä
tulla. Rom. 3: 2<). Me olimme niin muodon
kaikin lain tuouM alla Mutta täsä me näem.
me> mitä Marten Wapahtaja otti päällensä täyt<
täxensä laini se tapahtzui Meidän tähtemme,
että hän meitä wapahtms, ja että Ms tapfW
korigtais. Sen liiton wereN kautta, kuin hän
tänäpänä wuota annoi> on Jumala täydellisesti
lomitettu, kaikkein lain waatimistett edestä, ja

FL me
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me wapahdetut kaikesta kirouxestn, kuin meitä
uhkais Ei npt Jumalan angara wanhulstaus
enembätä wKutia tainut. Laki ontäytetlp; täy,
tettp sildä, joka ei itze siihen welwollinen ollut,
waan teki sen metdän tähtemme, meitä autta,

ja taisi niin anda Hänen wapaan ja
waaiimattoman kuuliaisuudensa meille hpwäxi
tulla. Että hän sen mielellänsä teki, mettä
wapahtazensa, sen todista se 4vmes Dawidmjosa seisoo: Ratzo minä tulen! Sinun
tahros, minun lunmlani, teen minä mieksläni,
ja Sinun lakis on minun sydämesäni. Umbä-
rinsleikkaus oli niin muodon sen liiton merk-
ki, kuin lesus teki, tsyttäxensä lak»a ihmisten
siasa. Mutta se pyhä weri kuin tänäpänä
wuodatettin, ei ole ainoastansa liiton weri,
waan lw)ös sowindo-weti. Se wuodatettin
maxoxi ja mailman syndein edestä,
ja puhdistamaan meitä kuolleista töistä, eläwä'
tä lunmlata palwelemaan. Tämän weren kaut-
ta ms lunastettin, ja jäimme lasten oikeuden.

Täms vmbärins leikkaus teki myös
sen, ettemme enä ruumillista
sta tarwitze, tullaxemms armo liittoon Jumalan
kansia; sills kaikki mitä hän kärsei, luetan meil»
le hpwäxi; Hänesä me kaikki pmbärins leikat-
tin. Se vmbärinsleikkaus kuin npt
on spdämen pmbärinsleikkaus, jonga Wapah,
taja ihe- hengensä kautta toimitta, jokaitzesa sy.

kuin tahto Hänen omansa olla. Hän
kuoletin kaikkein spndisten himoen mallan. Hän
haawoitta ja särke jydämen ensin, ja sitten we.
rensä woimalla teke sen fulaxi, takastawaiseKja nZpräzi. Senkaldaisesta sydämen pmbärins,
leikkauxesta puhu Pawali Kol. 2: il. näinl

Chri,
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(hnstuxesa te myös ymbZrinskeikacut olette, sil,
lä ymbärinsleikkauxella joka tasica tapahru,
fcndisen ruumin pois panemisen kautta, lihasa,
Christuxen ymdarinsleikkaurella. Tämän ymbä»

tämän tallin Weren Armon,
foka haawoitta sydämen, ja puhdista sen, on
Wapahtaja, meille ansainut Hänen katkeralla
pmbärinslelkkauxellansa-

Wielä enH pilä myös lesilM ymbärins
leikkauz'en waikuttaman sen Hänen lapillansa,
että he pitämät jäsenensä pyhitettynä, koffa le-sus Hänen pyhimmän rummnsa jäsenisä kärsi-
nyt om He mahtawat sentähden kauhistua kaik°
kia saastaisia himoja ja ajatuxia. lortastuxen omar owat, he ristinnaulihewat lihansa
himoin ja haluin kantza. Ei mikän taida pitää
meidän sydämitämme raitiina, niinkuin lesu-xen werisen kiwun ahkera tutkindo. Hänen ki-punsa ei. salli meidän ikänänsä määrin käyttä
lneidan jäsenitämme synnin palwelluxexi. Hän
on pyhäsä Miehudensa ottamisesa itze ne
leiisä ottanut) pyhittänyt, ja sitä warte.n kan»
danut, että me sitä enemmin kehoitettais anda»
maan meidän ruumimm? eläwäri, ja Jumalalleotollisexi uhriri. Rom. 1. Siihen meitä le°

ymbärinsleikkaus autta taita, sillä se on
ansaitzewK meidän edestämme. Hän on sillä an»
sainut meille sydämen ymbHrinsleikkauxen jajä<
sendemme übrmmsen Hänen Se
Meri. kuin Hän silloin wuota annoi, taila MyöH
puhdista meitä kaikista synneistä, kossa me sen
omistamme siunaltzexi meidän fydämisamme.

lesuren ymbärinsleikkaus werc on yzi lii«
wn weri,' O! tulkat siis, uudistakmnme meidän
liittomme tänäpänä Wapahtajamme kantza, et<

F 3 tck
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tä me Hänen armonsa kautta tahdomme eläHä»
nelle mielii, kaikki loput wuotemme ja päi-
wämme. Kyllä meillä on paljon Häneldä an»

anottawaa edesmennen wuoden edestä. Mei«
dän täyty myös tunnusta, että hän suurella kar,
siwäisydella on jokaista meistä kandanut. AK!
rukoilkamme Häneldä armoa, että Hän tämän
wuodatetun werensa tähden, annais meille kaik-
ki edesmennet anperi, että Hän enhisen armah-
tamisensa meitä kohtan pidennäis, ja annais
meille woimaa soweliasii tvaelda, sen Ewangel.
jumin jälken, kuin hän anda meidän kuulla.
Pyytäkämme Häneldä tänäpänä, ettei Hän i.
känänsä wäsyis armahtamasta ja hywää teke.
mästä, että me kalkin saisimme tuta Hänen »ve-
rensä eläwäxi tekewäisen woiman meidän syhä-
misämme, että ne oikein palaisit Hänen rakkau. >
desiänsä. Muistakamme, että tämä wuosi tai.
dais olla se wiimmeinen kuin me tämän maan
päällä wietämme, että me sitä walppaimmat o»
lisimme, ja Hänesä pysyisimme, niin ettei pxi-
kän häpiään tulis Hänen edesänsä, Hänen tu,
lemiftsansa.

Loppiainen.
Ewangeljumi, Math. 2: 1 < 12,

joka on, olton armollinen kaikille,
jorka asenawar etzimaän -Herraa Iu«
matara Niin tuumallisella rukouZella Kunin«
gas Hiffias itze meni, rohwaisi myös koko I--
iraelin kansaa käymään Herran kaswoin eteen,
milliset dywänsä he olit, pahat eli hywät, pri.
mielisesti etzimään Hänen armoansa; niin ei pi>
dengän pitänyt tyhjäxi jäämän, eikä hukkan e-.

tzimän.
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tzimän. Hän tunde meidän jokaisen sydsmem»
me sisustan, ja tietä kuiden sydämet Hänen ai,
noan tpgönsä asetetut owat; ne todella saawat
tuta, kuinga hpwä, kuinga suloinen ja rakas
Herra on. Herra joka sn, ja n. e. 2
Alta k. 30, 18, 19.

Ei se ole jongun ihmisen oma työ, asirra
sydändänsä ehimaän Wapahtajaansa, ei sitä yfi-
kän itzestänsä woi, meidän sydämemme on siitä
warsin pois käändynet, täynänsä epäuskoa ja
wihaa Herraa lesusta wastan; Mutta jos PyhH
Hengi hallita saa, niin hän osotta meille selkiä,
sti, kuinga kadotetut me ilman lesusta olemme,
ja ettei meillä yhtäkän iloa, täsä eli tulewaise-sa elämäsä odotettawana ole: Silloin meidän
mielemme toiseri muuttu, Hän autta meidän
raadollisuttamme, ja käändä meidän ajaturem-
me Jumalan armon päälle, Christuresa, joka
meidän ainoa turmamme on, Hän särke sen ko<
wan sydämen; epäuffo ja wiha Christusta wa>
sian tule sitten raffaimmaxi synnixi, jota ei
kylläxi itkeä eli walitta laitta, ja se korkein
kuin me sitten pyydämme, on se, että me le-suz-en löydäisimme, saisimme osan Hänen sowm-
nojansa, ja Hänen autudestansa wakutetuzi tu<
lisimme.

Silloin taita meidän sydämemme sanotta 0°
lewan asetetun lesusta etzimään; sen PyhäHen»
gi yM on toimittanut, Hän myös siinä sydä«
mesä kirkasta sen armon ja hywyden kuin se
lesuresa löytä. -Herra joka hywä on, on ar-
mollinen kaikille, ja anda niiden armon löytä,
jorka asettamat sydämensä Hänvä eyunä<;n.

Ei yxikän ole nähnyt, eli jostus ajatella
tainut, kuinga hywä ja armollinen Jumala hän

F 4 on,



Loppiainen.88

sn, ennenkuin sitten, koska Hän meidän lihaG
me ja weremme päällensä puki, ja tuli näytä?
wästi maa» päälle. Ainoan Pojan michuden,
ottamisesa on se meille nyt ilmoitettu ja selliäni
tullut Se kaikkiansa nyt enä tarwitan, että
jbkainen itze saa tuta Hänen senkaldaisezi sydä-
mesänss. Se kuin taita sanoa: minä olen usto,sa lesuxeni nähnyt; ft tietä myös koettelemure,
siansa, kuiliga luminen, laupias ja säästäwal-'
nen Wap-:htaja on syndisiä kohtan, jotka ci
muuta neuwoa tiedä, kuin paew hänen tygön»
sä. Hänen laupiudensa me tunnemme, kuinga,
bän murhellisia lohdutta. Ei hän ketän kowtn
kohdellut, ei heittänyt ulos, eikä pois tyköänsä
«ajanut yhtäkän, joka Hänen tygönsä tuli. El
Hsn soimannut heille heidän snndiänsä Ei y,«

niin peljästynyt ollut, eikä häwennyt syn»
bejänfä, ettei hän lohdutusta löpnyt, ja uska!»
lusta Häneen, kuin he ainoastansa kerran Hä«
nen näit, puhuttelit händä, eli »vuodatit sydä-
m>.nsä hänen edesänsä sanoilla eli kyn neleillä»
Hänen lembeydensä syndlsiä kohtan oli niintut-
tu, että M syndinen kehoitti toista lesuxen ty<
S§ tulemaan: -Hänen tygönsä rulic kaikki PMj'
tanic ja sxndistr kuulemaan händä. Luk. 15: 1.
Ia kaikki annoit Hänelle todifturen, ja ihn,ette,
lir niitä armon sanoja/ kuin hänen suustansa u.
loolärie Luk. 4, 22. Niin todista Hänestä myös
Dawid: Kaupias ja armollinen on Herra, kär>
simainen ja aiwan hywä. Ps. 103: 8- Ia taas:
Sinä -Herra Jumala olet armollinen jalaupias,,
tärsiwäinen ja sangen hywä ja waka. Ps. 86,
tg, Senkaldaisert. edespane myös Herra itzen-
sä, lorl. 2, 12.13. Niin sano nyt -Herra:
käandähäc teitänne kaikesta sydämestänne minun
Moni, paastolla, itkulla ja murhell». Leikari

kar
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fat teidän sydämenne ja älkHt teidän waat.roi<
fanlie, ja palaitkar herran teidän Jumalanne
tygö; sillä -Hän on armollinen ja laupias, pir.
kämiclinen ja suuresta hywydestä, ja katuu ran.
Zaistusta, laProphela Jona sano: Minä tie»
där> että sinä Jumala olet armollinen, laupias«
pitkämielinen/suuresta hywydestä, ja ffaduc po
haa lon. 4, 2.

Senkaldaiscri myös ne kaikki Hänen tuta
faawat, jotka asettamat sydämensä Hands etzi-
mään. Niin rakkana lapsena niin suloisena
lesurena makaa Hän mpos tänäpänä seimesän-
sä, täynänss armoa ja totutta, läpnä armoa ja

kaikille sndsmille'joita händä etzi.
mään asetetut owat. i3cks hera sieluni? hei
waka! Ratzös keng siin stimes maka! Sicll on
miilun »Herran Christuren, Jumalan pyhä poi»
ta lesuxen. Senkaldaistna löysit Idäisenmaan Wiisat Hänen tänäpäiwänä, jolka olit a.
settänet sydämensä händä etzimään. Hän otti
heitä wastan Jumalallisella hywydellänsä ja ar-
mollansa, otti »myös hpwäxi sen uftrin kuin bs
rakkaudesta sydämen pMertajsudesa hänelle lah-
joitit: -He crwaisir taroaransa j« ladjomt hänelle
kuldaa, pyhää saurvna, ja Mirhainica: maa»
han ja rukoilit -Händä. He saiwat siu-nata itziäns tsfä lapsesa, josa kaikki kansat
maan päällä siunactanmn pirä: He otit lohdu-
tusta ja wakutusta sydämihiusä tästä'lapsesta,
ettei yhdesäkän toisesa ole aurntta, ci myös yh°
räkän nimee raiwan alla ihmisille annettu, josa
me autuixi tulla taidamme.

Tulkat, seuratkamme näiden pakanain esi«
merkkiä, etzimään Karitzaa palamalla sydämen
halulla, löytäremme Hänen, ja syleilläz-emme si-

-3 3 tä
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tä ihanata lasta seimesä, niin että kukin meistä
itze sais nähdä, itze maista, kuinga suloinen,,
hywä ja armollinen Herra on. Tulkac kumar-
tatannne, polwillen lanFerkamme ja maahan
lastekamme, tämän -Herran meidän luojamme
ereen; stllä me olemme Hänen kättensä reko, hä,
nen elarus laumansa, Me katzelemme nyt:

Mika hywyys ja armo mille ta-
pahtu, jotka asettarvat stdamensa etzi«
maan tDapahtajaanfä.

Tämän päiwän Ewangeljumi osoita selkiä-
sti mailman haikian wihan meidän Wapahta-
jaamue wastan. Kosta Kuningas Herodes sai
kuulla sanoman lesufen syndymästä, tuli hän
murhellise^i, ja pelkäis sen ästen syndpnenWa-
pahtajan ajallen tahtoman syöstä hänen Kunin-
galliselda istuimelda. Kohta lesuxen spndymi-
sen jälken, tuli Wiisaita miehiä Idäissldä maal-
da Hsndä palwelemaan, jotka yhden erinomai-sen Tähden kautta taiwalla, siihen olitjohdatu-
xen saanet. Nämät Miehet kyselit Jerusalemi-
si,, kusa se äffen syndynpt Zudalaisten Kunin-
gas löytyi, jongaTähden he nähnet, ja jota ku-
martamaan he tullet olit. Kohta annoi Hero.
des kutzua kokoon Ylimmäiset Papit ja Kir-
janoppinet, tiedustellaLensa heildä, misä Kau-
punglsa, ennustusten jälken, se odotettu Mes-
sias syndymän piti? Silloin he Prophetan Mi-
kan kirjan gistä lugusta selitit, sen wähäisen
Bethlehemin Kaupungin oleman sen paikan,
josta se Israelin Ruhtinas tuleman piti. Sii-
tä Herodes wielä enemmin peljästyi, että hän
ja muut Juvalaiset luulit, Metziaxen waldakun-
nan, maalliseni waldakunnaxi, jonga kautta I.

staelin
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ftaelin kansan piti marsin pääsemän Herodexen
mallasta, ja kaikki »vihollisensa woittaman. Hän
tiesi että yxi Kuningas, yxi kerran oli
tulewa; ja Wiisat miehet sanoit nähnensä Täh»
dcn, Hänen syndymisensä merkixi, riensit niin
muodon Bethlehemiin, kuhunga Tähti wpös hei>
tä nyt johdatti, kumartamaan sitä ästen spndy.
npttä Wapahtajaa. Kaikesta tästä Herodes tn.
li wakutetuxi, sen lapsen wisiisti oleman sen 0.
doietun Kuninqan, salais hän jul-
man aikomisensa wnfailda nmhildä, ja teki i.
tzensä atköman myös tulla sinne kumartamaan
Händä. Sentähden kästi hän heidän mencmään
Bethlehemiin, ja wisustl tiedustelemaan lapsesta,
että heidän palaittuansa, piti taitaman tuoda
hänelle tiedon, kusa se lapsi löyttä taidais.
Mutta se kamala neuwy ei menestynyt Heiode»
Me; sillä kostq wiisaat miehet olit palwellet
Herraa lesusta, ja piti palajaman kotiansa,
sait he käffyn lumalalda unesa, matkusta toi,
sta tietä, eikä anda Heroderelle mitän tietoa
lapsesta Kosta tämä julma mies näki itzensä
toiwosansa petetyxi, niin ei bän enä itziänsä sa<
lata tainut, maan hänen sydämensä ajatuxet lu.
lit ilmei; hän annol kohta sen hirmuisen kä«
styn, että kaikki Poika ° lapset Bethlehemiss jasen äärisä, jotka kaxiwuotiset olit, taikka nuo.
remmat, piti tapettaman. Nämät pienet wiat.
lomat lapset olit niin muodon wereNsä kansia
ensimmäiset lesuxen todistajat. Tätä teki Hero.
des siinä mielesä, että lesus, kuin Bethlehemi.
sä syndynyt oli, eikä wielä kahden wuotinen
ollut, piti myös osattaman ja ynnä surmatta'
man, niin ettei hänellä pitänyt mitän Hänestä
peljättäwää »leman. Mutta hänen jumalatoin
toiwonsa petti hänen pahoin; sillä Herra kästi

Jose-
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Josephin ja Marian pakenemaan lapsen lesu,
len kansia Egyptiin, wälttärensä HerodeM jul-
muden, siihen asti, että he hänen kuolemansa
jälken pelkämötä taisit palata.

Ehkä nyt meidän Wapahiajamms joka aika
nmilmasa on pahoilda ihmisildä ollut wihattu,
plönkatzottu ja wainottu, ei ainoastansa eläisän-
sä täällä maan päällä, hamasta seimestsnsä, hä<
piälliseen kuolemaan asti ristin päällä; maan.
wielä nytkin, kuin Hän on kunniaansa sisälle
mennyt, ja istu Isän oikialla kädellä, täytu
hsnen nähdä, uffowaiset jäsenensä mailmasa.
Hänen tähtensä pilkattawan, ja Hänen tallin
Ewangeljuminsa ylönkatzella ja wihalla wasian
sanottaman; niin on Hän kuitengin joka aika
säilyttänyt itzellensä siemenen maan päällä, se
on, senkaldaisia sieluja, jotka Händä etzimät,
Hända rakastamat ja itzensä Hänen tygönsä pi-
tämät, joiden jydämisä Hän taita asua, ja liki-?
siä.kansiakäy mistä pita täällä, siihen asti, että
Hän o;ta heidän tygönsä toisefa elämäfH.

Henochista on kirjoitettu, että hän yli kol»
men sadan ajastajan pysyi lumalisesa»elämäsä,,
ja niin muodon piti sydämellistä kansakäymistä
Herran kansia maan päällä, siihen asti että Hän
elämänä otti hänen tygönsä iloon- Me luem.
me myös Vapahtajasta, että Hän paljon rakas
sti Lazarusta ja hänen kahta sisartansa; se oli
M huonekunda, josa lesus mielellänsä ja usein
kansiakäymistä piti, sillä he pidit itzensä koko sy«
dämen ja sielun kansia Hänen tygönsä, ja ra-
kastit Händä sydämestänsä. Niin olit myös Si-
meon, Hanna ja muita Jumalisia sieluja siihen
aikaan, joiden sydämen ilo oli lumalasa hei,
dän Wqpahtajafansa, ja joille Hän myös itzen-.!ä
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sä uffoa taisi, ja sydämestä iloita heistä jäl.
lens.

Mutta pakanainkin kestellä löytä Hän sen-
kaldaisia sydämiä, joihin hän ryhtyä taita, il.
moitta itzenfä heille, ja ijankaikkiseen aututeen
autta- Sillä kaikisa ihmisisä katzoo Hän sydä-
men perustusta, Hän tutkistele sydämet ja koet»
tele munssstlmr. Olisko se Christityin eli' Paka-
nain seasa, Juvalaisten eli Turkkein, kusa ikä-
näns hän löytä sydämiä, jotka halulla wastan-
ottawat ja oikein käyttämät sen armon kuin hän
taritze ja jakaa, niille Hän paljon ustoo, ja ot-
ta heitF ja autuaxi
Sillä Jumala tahto kaikkia ihmistä autuixi, ja
että he roruden rundoon tulisit. Christityin sea-sa löytp ihmisiä, jotka paisumat tiedostansa,
mmlman jälken elämät, paljasta järkeänsä seu-
raten/Ewangeljumin opin ylönkatzowat, mene»
wät Christuzen ohitzen, ja sillä Jumalan Pojan
tallmvat, ja Testamentin meren saastaisna pitä-
mät; Senkaldaisten Christityin päälle tule Ju-
malan wiha,' ja he epäuskonsa tähden kadote.
tan. Mutta pakanoita löytp sitä nmstan, joisa
Herra näke murhenpidon autude-
siansa, sisällisen kmpauxen totisen Jumalan tun-
demisen perän, jotka pimepdesänsä ja wiheljäi-
sydesänsä kynneleillä Jumalan tpgö huokawat,
että hän suuresta laupiudestansa annais heillewaloa, neuwoa ja johdatusta, kuingaj he pela-
stetut tulisit ijankaikkiststa kadotuista. Pidäis.
kö siis Herran hpljämän senkaldaisia sieluja,
joiden edestä Hänen werensä wuotanut on, jot-
ka yötä ja päiwää Hänen tygönsä huutamat,
eikö Hänen pidäis heitä auttaman? totisesti hän
armahta ja autta heitä. Eikö Hänett PidäisPob
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kaansa heille ilmoittaman? Hän ilmandu totise>
sti niille jotka pimeydesä ja kuollon w.rjusa l>
stuwat; sillä Hän on walkeUs »valistamaan pa,
kanoita Ia silloin me ijankaikkisesa ilosa saam»
me nähdä monda pakanata, jotka tullet owat
Idästä ja Lännestä, lesuzen wuotanen wcten
tähden, saaman istua Abrahamin, Isaakin ja
Jakobin kansta Jumalan waldakunnasa; mutta
sitä wastan monda ihmistä, kuin Christitpifi o.
wat nimitetyt, mutta ei spdamen ustosta lienet-
kän< pitä heitettämän ulkonaiseen pimcyrceu,
tusa oleman itku ja hammasten kiristys,
Matth. 8,

Senkalvaisia nämät kolme Idäisen, maan
Wiisaat olit. Pakanoita, joiden syhämet Herra
pxin tunsi, ja joille Hän Poikansa ilmoitta tai-
si. Hän annoi heille Tähden tcnwalla, merkiri,
että mailman »vapahtaja, se ikäwöitty Mc§ias
oli syndynyt; ja että he iloitzit Hänen syndy-
mäsiänsä, halaisit muös autudexensa saada näh-
dä ja kumarta lesusta, niin Herra mielistyt
heihin, ja määräis saman Tähden osottamaarl
heille tien ja paikan, josa lesus oli. He rie<
muitzit ja kiitit Jumalala sydämisänsa, ja pidit
oikiata Joulu iloa Monda Christittyä mieltä-
wät Joulunsa pakanain tawalla, hypyllä, lei-
killä ja muulla lihallisella bekunmlla; mutta nä-
mät päätit etziä lesusta, läxit matkalla Bethle-
bemiin ja otit myötänsä, mitä he tiesit ja taisit,
osottaxensa itze työsä, kumga he kaikestamesiä pidit itzensä tämän Hertan ja Kuningan
tygö. He tulit niin iloisina, niin wagalla ja
palamalla sydämellä, että jokainen selkiästi nä-
ti, ettei he muuta etzinet kuin löytä lesuxen.

Ia kuinga heille sitten käwi? He mmit
huo-
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huoneseen, ja löysit lapsen äitinsä Marian kans-
sa, maahan langeisic ja rukoilit -Händä: ja a,

waisic tawaransa, ja lahjoitit hänelle kuldaa, ja
pyhää sauwua, ja Mirhamica. He löysit le<
suren, ja niin löytämät Hänen myös kaikki,
jotka Händä etziwät; sillä jos te minua kaikesta
sydämestä etzirre, niin minä tahdon anda iheni
löyrrä reildä, sano Hän, ler 29. 13, 14. He
löysit sen wähäisen Jumalan Karitzan, sen su.
loisen ja rakkan lapsen, lesuren Christuren, jo-
ka tullut on mailmaan »vapahtamaan syndisiä.
He saiwat myös mielelläns, niinkuin pienden
lasten kansia tehdän, itze sydämensä ilori otta
hänen syliinsä, ja siunata itziänsä Hänesä. He,
saiwat myöskin langeta maahan ja rukoilla
Händä. Täsä me siis näemme kolme sielua,
kuin sydämestä lesusta rakastamat, owatkokoon-
dunet Häinn nimeensä, ja joiden keffellä lesus
itze on. He uhraisit Hänelle sydämen yMker»
taisudesa, mitä heillä myötänänsä oli, ja mitä
he luulit Hänelle otollisia oleman palwellureri
ja kunniari. Ia Hän otti hywäri heidän sydä'
mensä hywän tahdon ja yriwakaisuden, niin et-
tä hän katzoi leppyisesti heidän ulmnsa puoleen,
ja Hänen äitinsä wastan otti, hänen puolestan-
sa, sen Kullan, Pyhänsauwun ja Mirhamin,
kuin he toit lahjoittarensa Hänelle. Näiden ra-
kastawaisten ja wilvittömäin spdänden lahja,
oli Wapahtajalle niin otollinen, kuin sen Ma
rian, joka toi Rlasin turmelematoinda ja kallu
sta V7arduxm woidetta, ja wuodarci lesuxen
pään päälle; jonga puolesta lesus wastais, nii-
tä wastan kuin händä napisit, ja sanoi: Mikat
hänen olla rauhasa: mixi re händä waiwarre?
hän teki hywän työn minun kohtani Mira
hän taisi, sen hän teki. Totisesti sanon minä

teille:
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teitlö! kusa ikättäns tämä i3w«Nleljumi saarnä<
ran katteja lj'ailmaft, niin mpöo rämä tuin hän
reti pirä maiincraman hänen nmistoxensa.
14. Nun teit mpös nämät kolme lesuxelle, mi-
tä he tcvsit; ja st on niin kelwannut hänelle,
että kaikesa mailmasa, kusa Hänen Ewangelju-
minsa jultstetan, pitä myös tämä kuin he teit,
mairuttanmn, Heidän muistorensa, niin kauwan
kuin mailina seisos.

IyS nyt tämä ihana esimerkki wois herät-
tä monoakin Cbristittyä, etzimään Herra lefu,
sia täydellä todella, ja sydämen halulla; niitt
Hän wisiisti ilmoltais hywydensä meidänkin sy-
dämisämme, ja annais meille saman armon ta«
pahtua Meillä on myös Tähti, E»
wangeljmni; jos me sitä noudatamme, niin en
me turhan lesufia ctzlä tarwitze, waan totisesti
löydämme Hänen. Ia kusa me hänen löpöäm-
me? Neidän sydämemme on npt se Bethlehem,
josa Hän itzensä ilmoitta, meidän takkani ja ar-
molliseni Wapabtajafemme, jokaitzesie sydämelle,
kuin itkee hänen peräänsä, ja rakastaa Hänen
ilmestystansä.

Niin anna nyt Herra lesu monen shri-
stityn tänäpäiwäNä tulla häpemäsn sitä tulda
kuin paloi näiden pakanain jydämifä Sytytä
heidän esimerkistänsä meidän kylmendpnet spdä»
memme, niin että me koko sielumme ja ruuniim-
me kantza sinulle uhratut olisimme, ja Sinä
lakkamata meille armos ja hpwydes lahjoitw
<aidaisit.

t. Slltt-
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1 Sunnuntai Loppiaisesta.
EwälMljumi Luk. 2, 42-5,2.

AM Elvangsljumisa löyty lNVda kallista joi
lohdullista asiaa, joista me melllemme ra?en-

nuxefi merkltzemme ja tahdomme lähemmin tut«
kistella ne merkillisimmät.

Oe on stluvi lohöums kaikille u?änhem-
Wille, että meidän rakas wapahrajamme
on lapsi ollur, joka miehudensa puolesta on tas-
wonnut taidosa ja pmmärrpfesä, niinkuin Mei-
tzängin lapsemme. Christillisten. manhembain pi«
vsis kaiketi neuivotnan lapsiansa jo pienistä ot-
tamaan waatin, mikä suuri etu se heille on,
että lesus ott mpös lapsena ollut, sydämestä ra-
kasta lapsia, on ollut ahkera nuorudesansa op-
pimaan / ja tietä koettelemuManfa, kuinga la-
sten mieli on. Se mahta tehdä autuallisen wai>
kutuxen lasten spbämisä, kosta he Wanhembain-sa neuwomisen kautta tulemat tietämään/ kuin-
ga he lesuLesa ja Hänen lapsudesansä iloita
taitamat; kosta, se warhain heidäy mieleensäpainetais, että lesUM syndyminen ja miehuden
ottaminen on ainoa syy siihen, että lapset jotka
syndywät mailMaan, wihan lapsina, nyt omat
aiwotut ja lunastetut, olemam Jumalan, peril-
lisiä ja kantzaperillisiä; Ia oppisit
myös itziänsä sillä lohduttamaan, kuin lesus
heille ansainut on, kosta hän heiko läpsi oli;
kuinga Hänen nuorudensa ahkerus ja waiwa,
on pyhittänyt heidän työnsä, ja toimittanut sen
niin, että hekin opetuLensa alla, taitamat loh-
dutta itziänsä hänen awullansa ja suosiollansa.
Siinä siasa kuin enimmät lapset lukemat opelu-
xen nuorudesa kUormafi ja rangaistuni; niin
pidäis heitä pikemmin kehoitellaman iloitzemaan

G siitä.
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siitä, bttä meidän Vapahtajamme myös on ope.
turen alla ollut, ja sillä ansainut meille armon
Jumalan waldakundaan opeleturi lulla, Mei,
dän lapsemme pidäis koikisa totutettaman katzo-
maan Ylös puoleen, ja oppimaan u.
stomaan, että hän heidängin oppinsa siunata
tahto, koffa hän itzekin lapsena oppinut on.

Meidän Ewangeljumistamme me taidamme
nähdä 5 että Wapahtaja oli oppinut senaikaisen
lumalisuden opin. Hän on myös, niinkuin
muutkin lapset silloin ja wieläkin, täytynyt
nähdä paljon, kuin ei mihingän kelpa, eikä so-
weljasta ole. Sitä ei taita, sen pahembi, mar-
sin wältettä meidän lastemme kansia. Multa
Hän on myös sen meille ansainut, että senkal.
daiset unhotta taitan, eikä tule meidän lapsil.
lemme wahingoxi. Sillä koko Hänen elämänsä
ja tämäkin ikänsä oli ansaitzewainen meille.
Jos en me siinä lohdutusta löydä, niin se on
meidän Mikamme, ettemme sitä hywäremme
käytä.

Ewangeljumisa seiso, että Hän istui tem.
plisä ja puhui Opettajain kansia Jumalan sa.
nasta. Minun mielestäni se näky, kuin olis hän
kysynyt heildä moninaisia asioita. Sillä ej se
nägy ustottawaxi, että hän Kahdentsistakpmme.
nen wuoden ijällä olis opettanut muita. Hän
käytti, itzensä täsä niinkuin ihmisen lapsi, ja ei
niinkuin Jumala; ja niin se näyttäis uskotta,
wammari, ja Hänen nöprydensä kansia yhten,
sopiwaisembaa oleman, että Hän niinkuin lap,
si, pikemmin etzei neuwoa Opettailda, kuin et.
tä Hän olis heitä tahtonut opetta. Kyllä ne
läsnä olewaiset sentähden taisit ihmetellä Hä>
nen ymmärrystänsä ja wastauxiansa, kuin Hä.

neldä
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neldä jotakin kpsyttin; sillä usein hawaitan yh-
den lapsen kpspmyrisä enembi taitoa, kuin hä-
nen wastaurisansa, joita hänelle on taittu opet-
ta. Tämä Hänen kpselemisensä on myös ansai-
hemaista. Sen kautta on hän ansainut meidän
lapsillemme halun oppimaan, ja armon olemaan
tptvwäiset, sille tiedolle, kuin heidän ikäänsä ja
tilaansa sopi.

2) Me löydämme, että lesus alkaisansa o-
petus wirkaansa, oli paljon oppinut ja harjan»
dunut Pyhän Raamatun kirjoisa, sekä osotta-
maan niistä totuden, että myös ojendamaan e-
xpneitä, ja woittamaan niitä, jotka wäänsit
Raamatun määrään mieleen. Siitä me päö>
tämme, hänen ollen nuorudesansa ahkeran Raa-
matuita tutkimaan. Eipä myöskän ihminen i-
känän s kalliimbaa kirjaa käteensä saa. SNnä
Jumala meidän Herramme itze puhuttele meitä;
siitä me epäilemättömän neuwon saamme, mikck
Jumalan tahto ja neuwo meidän autudestammo
on; ja siinä ne asiat, kuin meidän pelastamistp
xemme tietä tule, niin selkiästi edespannan, et-
tä se yrinkertaisinkin taita ne käsittä- Se on
totisesti wanhembain welwollisuus harjoitta lap-
siansa, wakutusta etzimään Raamatusta. Moni
rupe nyt marsin waikenemaan lesuMa, jota
sekä wanhan että uuden Testamentin Raamattu
tarkoitta, niin mpös Hänen Mertansa ja sowin-
doansa, ja sitä oppia wäändelemään. Ei puu-
tu mpöskän sokeita sokeitten taluttaita, jotka
langewat kuoppaan, ja wetäwät muita kans-sansa. Sentähden on se sitä tarpellisembi wan,
hembain, jotka Herraa lesusta rakastamat, ai-
kaisin harjoitta lapsiansa, noutamaan kaiksn
autuden tunnon prinänsä Pyhästä Raamatusta,
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eikä ikänänsä uskomaan vhtäkän oppia, waaN
ainoastansa siinä mitasa, kuin se Raamatun
kansia phten sopi. Kosta Wanhemmat nun joh-
dattawat lapsensa p. Rciamatun tundoon, niin
he taitamat lohdutta heitänsä sillä, että Wa'
pahtaja Hänen tutkindonsa kautta Raamatuisa,
on toimittanut heille siinä.

Minu.n tule kuitengin wielä muistutta sen,
ettei kaikki mitä Bibliasa seiso, ole phtä
liasta ja tarpellista, meills ja meidän lapsillem-
me tietä. Ia se on walitettawäa, että moni
Wanhin, kewiämielispdestä eli ylpeydestä, an.
dawat lapsensa ensixi oppia sitä, kuin he par»
hain taidais ilman olla, Monen Kansan ja
Kaupungin Nimet Raamatula, ei ole niin tar-
pelliset tietä, kuin tulla tundemaan sen tallin
totuden, että lesus Christus on tullut mail.
Maan, syndisiH wapahtamaan. Kaikki kuin tar.
koitta lesusta ja Hänen sowindoansa, se on kal.
liinda; ja se kmn parhain taita sitoa lasten sy.
dämet lesuxeeii, sydämellisesti jo lapsudestc»
Händä rakastamaan> nimittäin Pyhän Hengen
waikuttawa Armo, joka ei suingan tahdo wan-
bembiakan plönanda, lastensa neuwomisesa, ko.
sta he Häneldä sitä anomat. Autuas on se lap.
si, joka lesuxen omaxi kaswatettu on. Jos se
sitten eryiskin, niin ei se uffollinen Paimen
tahdo Mä sitä, ennen kuin hän sen löptä.

3) Ne, jotka lukcwat katkemattoman kans,
sakäymisen lesufen kansia, heittensä autudexi,
taitamat Josephin ja Marian esimerkistä oppia,
wisusti walwomaan, ettei he huomamattomude'
sta, kewiämielispdestä eli paljosta mailman se«
kannoista kadotais Händä silmistänsä. Pianse taita tapahtua, mutta se tuotta murhellisiaia
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ja lewoltomia hetkiä. Kosta niin on tapahtu»
nut, älkämme wiipykö, lesuren Wanhembain
kansia etzimästä, Händä täydellä todella, suken
asti, että Hän itzensä löytä anda. Sydämen sa«
lainen kansakäyminen lesuxen kansia, on lu,
malan lapsen hengellinen elämä; ja sitä hän
murhella kaipaa, kohta kuin kansiMpminen
lakka, Meihän päs-ajatuxemme pitä aina ole»
man Hänen puoleensa, ja meidän sydämemme
halu Hänen peräänsä, muidengin toimitusten,
alla; muutoin me kadotamme sen autuden. kuin
me Hänesä täällä maan, päällä nautita taidat»
simme.

4) Wapahtajan esimerkki taidais parhain
kehoitta meidän lapsemme kuuliaisuteen wan-
hembiansa ja esimiehiänsä kohtan, kosta heille
siinä siwusa osotetan, että lesuxen kuuliaisuus
oli ansaitzewainen; että Hän sillä on ansainut
meille Armon olla kuuliaiset, ja sowittanut mei»
dän tottelemattomudemme. Hänen kuuliainen ja
nöyrä sydämensä mahta myös tehdä meidän kaik-
kein/ sekä nuorten että wanhain sydämemme
kuuliaisia ja nöprizt. Wapahtaja palais wan»
bembainsa kansia, ja oli heille alammainen; eli
niin hiljaisudesa ja tundematoina 13 ajastaikaa,
siihen asti kuin hän 30 massahan wanhaxi tuli.
Se mahta kaiketi häwäistä meitä, jotka niin
mielellämme tahdomme näkyä ja loista mailma-sa, että Jumalan Poika eli niin kauwan maan
päällä,. Kuuliaisena lapsena iHanhembainsa huo-nesa, ja, ilman miflkän näkymätä, opetteli ja
toimitti elatus. Isänsä käsityötä. Sanottakon
mitä hywänsä, kunnmn pyynnön oleman tumal-
lista; niin on kuitengin tosi, että lesus olinöu-
rä sydämestä, ja että Hän on meille opixi pan«
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du. Jumalan lapsen, jolla on Josuan mieli
tule tosin Mirastansa mailmasa »vaarin pitä, jo'
to se on loistama eli ei, mutta ei se itänänsämahdollista 010, että senkaldainen halulla armoa
eli korkeutta etzeis. Paljo enemmin on ulkonai.
nen prameus, loisto ja mailman kunnia-merkit,
Makin, kuin se ihminen luke tämän elämän ra«
situriri. ja kanda niitä kärstwälfesti, koffa bän
tietä, Wapahtajan pannen hänen senkaldaiseenMirkaan, josa hänen täyty niildä rasitettu olla.
Muutoin se kyllä on lesuren ystäwälle- »nielu i.
sinda, jos hän siinäkin saa olla Päänsä ja Her<ransa muotoinen, ettei paljon mailmasa näkyä.
Senkaidaisesa hiljaisudesa taita Jumalan lapsi
onnellisin olla; sillä siinä tilasa hän on parhain
wapaa niistä, kmn taldais wetä sydämen pois
lesuxesta. Ia niinkuin sanotan: Autuambi on
anda kum otta, niin taitan myös sanotta, että
autuambi on kuulla kuin kästeä.

lesuM Armon kautta me tahdomme, niin.
kuin Maria, kätkeä kaikki mitä me Hänestä kuu.
lemme ja luemme, sydämihimme. Paljon siitäkuin me kuulemme Herrasta, lesuresta, taitakohta sopia meihin, tulla meille selkiäri ja siu.naureri. Monoa paikkaa kuka ties en me koh,
ta ymmärrä, joka kuitengin ajallen, tapahtu.
maisisa ttloisa, meille hywäzi olla taita. Waik.ka ei Maria kohta ymmärtänyt lesuM sanaa,
että Hänen piri niisä oleman, jotka Hänen I-sänsä olir, niin tuli hän ajallen sen totuden kyl.
la tundemaan Niin käy se ihmisille »vieläkin
usiasti. Jos ei he waan niin kewiämielisestiJumalan sanaa pitelis, eli »nondakan kerta vi.däisi niitä pilkkana, joita ei he ymmärrä, että
ne hengellisesti duomitan; niin he kuka ties ai<

ko.
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konansa Jumalan Hengeldä siitä muistutuin
saisit.

Wihdoin muistakamme se, että sekä me ee<
ta meidän lapsemme, olemme lesuxen lunastet-
tu tawara. Jos Lapset owat Hänen, niin pi-
tä ne mpös hamasta äitin kohdusta Hänelle uh-
rattaman; ja kaikki meidän toimemme.' niiden
vlöskaswattamisesa, pitä siinä mielesä tapah.
tuman, että ne Hänen lunastettunsa ja autua«
p tehtynsä olisit ajasa ja ijankaikkisudesa.

2 Sunnuntai Loppiaisesta.
Ewcmgeljumi, loh. 2: i.li.

Sannuntain Ewangeljumisa seisoi,
että meidän Vapahtajamme palaisi Wanhem-
bainsa kanla ja oli heille alammainen, sitten
kuin he olit löpnnet Hänen Templisä, kusa Hän
ludalaisten Opettailda neuwoa otti. Se tapah-
dut, kuin lesus 12 ajastajan wanha oli; ja sii»
tä ajaasta Hänen zo:deen wuoteensa asti, en me
tiedä muuta Hänestä, kuin että kaikki ihmette-
lit, kosta hän niinkuin PropKeta ilmannur
Kansansa seasa, ja he kysyit: Ntö tämä ole se
seppä, Marian poika? ja pahenit hänestä.
Mark. 6: 3. Johon lesuS wastais, että Pro.
pheta enemmiten on - plönkatzottu Isänsä maal«
la, ja langoinsa seasa ja kotonansa. Sen myös
koettelemus wahwista tähän päiwään astt; niin
on mailmasa tawallinen meno. Mutta kuin le-sus zn ajastajan wanha oli, annoi Hän Johan-nes Kastajalda itzensä kasta, ja sen kautta wi-
hittin opetus», wirkaansa kansan seasa. Siitä a-
jasta me löydämme Hänen usein tehnen Ihmei-
tä,, se on, senkaldaisia ihmellisiä töitä, jotka ei

G 4 itz-



2 HunnlMtai Loppiaisesia.104

ihmsen woimalla taida tapahtua. Näitä Hän
toimitti, osittain iebdäxensä niillä hywää ihnu>
sille; sillä se oli aina, ja on wieläkin lesurey
suurin halu, autta ihmisiä hädäsänsä ja tuska,
sansa, niin että kaikki hätäundvnet ja murhelli'
set taitamat turwalliseftl paeta Hänen tpgönsä,
niin he totisesti auietup tulemat; Osittain myös
teki Hän niitä sitä mutten,, että ihmisten niistä
piti uskoman, Hänen oleman lumalalda lähete,
tvn, ja Hänellä Jumalan woiman olewan,.te-
kemään mitä hän tabdoj, ja nutä er kengän
nmu tekdä tainut. Kuin he siitä makutetut o<
ltt, niin he kewiästi taisit ymmärtä, että Hänensanansa ja oppinsa oli totinen; sillä kuinga
muutoin Jumalan woima Hänellä olis, jos hän
zpalhcn sa rnaia olis ollut? Se oli myös tar-
pellistä siihen aikaan; sillä kuinga piti kansan
muutoin, Hänen oppinsa uskoman? He tunsit
Hänen Marian Pojazn, he tiesit Hänen halwan
spndpmisensä ja p!öskaswatuz'ensa, tunsit mpös
kin Hänen sukunsa, ja Hänen itzen halwaxi
tpomiehefi; ja npt hän tuli edes, sanoi iKensä
oleman Jumalan, jo tekemän samoja töitä kuin
Isäkin, ja lupais myös anda Hengensä luna-
stuMi kaiken mailman edestä, wihdoin oleman'sa eläwitten ja kuolleitten Duomnrin. Kukg
näitä mahdollisesti olis tainut ustoa, ellei Hän
ihmeitten kautta olis ofottanut itziänsä totisexi
lumalaxi; ja moni tuli myös sen kautta totu»
den tundoon, pitl Hänen siri kuin Hän oli, ja
uskoi Hänen päällensä. Nnn me esimerkixi,
tiedämme, että koffa meidän Vapahtajamme
ruokki 50QQ miestä, »viidellä leimalla ja kahdel»
la kalalla, niin se ihmetyö waikutti niin heisä,
että he tunnustit Hänen oleman suuren Prophe.»
tan. Roffa ne ihmiset sen merkin näit, kmn

lesus



2 Sunnuntai Loppiaisesta, 105

lesus'reki, sanoit he: Tsma on totisesti se pro,
phera, kuin mailinaan tulewa oli. Joh. 6, 14«>

Se ensimmäinen lhmetvö, kuin meidän Wa.
vahtajamme maan päällä teki, on se, josta tä»
jnän pälwän Ewangeljumisa puhutan, nimit.
täin, että Hän yM Häisä, joihin Hän oli ku-
tzuttu, muucn rveden Sen Hän teki,
limoittarensa kunniansa maan päällä.
Jo se nalkutti sen, että Hänen Opetuslap-
sensa uffoit Hänen päällensä. Tästä me o-
tamme juhdatuxen tutkistella:

Usioa Herran lesuxen päälle; Mil-
iinen/kuinZa tgrpslZmm, ja kumga M"
tuallinen se on.

Jos me kysymme: Mikä usso 0N? Niin
seliltä Apostoli Pa,va!i sen toimellisesti, näin:
Usto on roahwa ustallpt'' niihin joita toivvotan
ja ej Mkynläctöinistä epäile. Ebr. 11, 1. Tä«
mä on Uffo yhteisesti, Mitäs nyt on erinomat»
tain Uffoa Herran Icsuren päälle? se. on, wa-
stanotta lesuren opin todep, ja anda Jumalan
Henqen, sen todexi uffotun sanan kautta »vai-
kutta meisä. Eli toisilla sanoilla wielä selkiäm,
mssti: Uffoa lesuxen sanan todexi yhdesä ja
kaikisa, kosta Hän opetta meitä, että me ilman
HKnetä olemme waiwaisct kadotetut syndiset,
mutta että s?an on tullut mailmaan wapahta.
maan spndisiH; että Hänen Werensä on ainoa
autuden ja pyhjtyren wällkappale meille; että
me, niin kamvan kuin ei meillä siinä osaa ole,
engä Hänen tähtensä ole elämätä ja autuutta
lihjaxi Häneldä saanet, olemme onnettomat, ja
ijankäittlsesti kadotelu«i tulemme/ jos wielä ko.
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ko mailma meitä autuifi ylistäis, meidän nuh-
tettomudemme ja hywäin tekoimme tähden; että,
niinkuin Vapahtajan kallis weri, on se ainoa,
jolla me Jumalan edcsä taidamme seisoa, niin
on myös tämä weri wuodatettu, kaikille niille
Vywäxi, jotka sitä halajamat, ja mielellänsä sii-
nä puhdistetuizi ja nrmoiietuyi tulla tahtowat.
Kuin me tämän lesuxen opin ustomme, se on,
kuin meillä kiindiä wakutus siitä on meidän sy-
dämisämme, niin me uffomme Wapahtajan pääl-
le, me käsitämme uffalluzen ja rohkeuden Hä-
nen tygönsä, joka meille Isäldä on annettu wii-

wanhurstaudexi, pyhitpxexi ja lunastu-
xexi; niin me tunnemme itzemme spn-

mutta Heitämme itzemme, kaiken hätämme
ja wiheljäisydemme kansia Hänelle ainoalle, e<
päilemme marsin ttzestämme, ja kaikista woimi-
siamme ja ansiostamme, engä yhtäkän apua
mualla etzi, kuin lesuxesa, joka on syndisten
Wapahtaja. Tämä on oikia Uffon laatu.

Se mahta olla yxi wahlva lvaklttUs sy-
dämesä, waikutettu Jumalan Hengeldä, joka
kirkasta Herran lesuxen ihmisille- Muutoin onse paljas kuollut uffo, kuin jättä sydämen yhti
kylmäni; niinkuin me taidamme ustoa jongun
asian, joka ei sitä enembää meihin kose, ei su-
reta eikä ilahuta meitä. Siitä tule se, että
monda tuhatta ihmistä uffowat lesuxen opin to.
de)'i, pitämät mpos sen totena, että heidän tar«
witze Hänen tygönsä tulla, jos he autmxi tulla
tahtomat, mutta pysywät kuitengin muuttumat-
tomina. Mistä se tule? siitä kaikeli, ettei tämä
usto ole kiindiä wakutus heisä, ei liikuta sy.
dändä, waan paljasta ymmärrystä eli muistoa.
Kuingas siis senkaldaiset ihmiset taitamat kai-

ken
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ken wiheljäishdensä alla tytpwäiset olla? El suin-
gan sentähdcn, että he olisit spndinsä ondexi

saanet; waan sentähdcn että he kuol-
let oivat ja tundemattomat omasta hädästänsä
ja Armon tarpeesta- Sentähdcn kulkemat he
mailmasa niinkuin unesa, ja lohduttamat itziän-
sä uffostansa, maikka he omasta hpwydestänsck
paljon paisunet omat, ja Herra lesusta kohtan
juuri kplmKkiffoiset. Ei he ole itänänsä anda»
net Jumalan Heugen kirkasta lesusta heidän sy<
dämisänsä, senlähden ei he mvöffän taida lesu.
xen ansioo wassanolta.

Tästä me näemme, mikä se oikein on, josta
meidän sydämisämme tarmitze wakutetut olla,
kosta meillä on uffo Herran lestäen päälle;
nimittäin, i) tule meidän uffoa itzestämme, että
me surkiat ja wiheljäiset sondiset olemme. Se
on ihmellisiä, kuinga ihmisten ylpeps ja korkiat
ajatuzet itzestänsä raukcmat, kuin Pphä Hengi
paljasta heille heidän Epauffonsa. Niin kau-
wan kuin ihminen itzestänsä näin ajattele: Minä
olen tosin raadollinen ihminen minä niinkuin
muulkin, mutta en minä kuitengan ole pahem.
bi kuin muutkan: kpllä minulla on minun wika-
ni, mutta minulla on mpös minun hywät awu-
ni; Minä sanon: niin kauwan kuin ihminen
nnn ajattele itzestänsä, niin se on wisii merkki,
ettei hänellä ole uffoa Herran lesuren päälle,
ei ole silmä wielä tullut sen hosutun ja haawoi»
tetun päälle, joka haawoitettuna' ja wensensrippui ristin päällä, meidän spndeimme tähden;
sillä jos olis silmä Hänen päällensä tullut, toti.
sesti olis pian kaikki paisuttama täydellisps ka.
donnut niinkuin sauwu ja tomu silmäin edestä.
O! se on ihmellistä, kuinga »xi wiheljsinen ih-

minen,
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minen, kuin pitä saatanan pauloista pelastettu
man, näke sywäldä surkeudenla ja hätänsä. Ku.
hunga ikänäns hän silmänsä käändä, ja mildä
puolelda hän itziänss katzele, niin ei hän muu»,
ta näe kuin syndiä ja surkeutta, hän uskoo to.
tisesti itzestänfä jen saman kuin Pawali sano: i
Tim. l, 15. Raitista syndisistä minä olen suu-
rin ja pahin. Se ihminen, kuin ennen oli mar-
sin surutöin ja pelkämätoin, tule nyt ahdistu»
xesta ja lewottomudesta särjetyxi; se joka ennen
monda muuta vlönkatzoi, katzele nytitziänsä
kaikkein wiheljäisimmäfi. Se on tosi, että, ko-
sta senkaldainen syndinen sitten saa spndinsä
lesuzen weresä anderi, m se selkiä hänen sy<
dämeftlnsä, kuinga Wapahtaja myös hänen spn»
deinsä edestä on "kärsinyt ia täyden tehnyt; ko-
sta se hänen sydämesänsä kuuluu: ole hpwMrurwasa, sinun syndis owar sinulle andexi anne-
tut; silloin ei suinqan ole mitän werrattawaa
siihen iloon, kuin senkaldainen wiheljäinen syn-
dinen tunde. Ahdistus ja pelko katoo, mutta,
mabtaneko myös meidän alahaiset ajatuxemme
itzestämme silloin kadota? pois se! silloin wasta
sydän oikein sulaa ja nöyrytetän. Nämät kaM
totutta: Sinä olet huono, wiheljäinen syndinen,
mutta sinulle on kaikki andexi annettu, ne tcke-
wät ja walmistawat luuri Marian sydämen, jo«
ka maka tomuja ja itke lesuxen jalkain juurs'
sa. Kosta senkaldainen ihminen sitten seura Pai»
mendansa, niin hän aina enemmin oppi tunde.
maan sywän turmelluxensa, ja Vapahtajan,
suuttumattoman si"oin ei hän e.
; ä taida ilman Wapahtajaa olla, ja sydän pp.
sy alati oman mitättömydensä tundemisesä. Tä.
mä on nyt st ensimmäinen kuin meidän itzestäm-
me ustoman pitä, jos meilläj pitä usto lesuxen

päälle
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'päälle oleman. Jos tiedät, o ihminen! tunno,
fas, ettes ikänsns ole senkaldaisesa häoäfä ol«
lut, kuin nyt selitetty on; jos wielä hpwiä a.
jatuxia itzestäs ja omista awuistas kannat, niins
taidat siitä päättä nMn, eltei Wapahtaia wie-
lä ole kirkastettu sinun sydämesäs, ja olet wielä
niiden terwetten luMsa, jotka ei Parandajaa,
tarwitze.

2 Niinkuin yhden ihmisen, koffa se olkia
Usko hänen sydämesänsä waikutettaman' pitä,
wälttämältömästi tarwitze ustoa itzestänfä, että
hän ilman lesusta on kadotettu ihminen; «iin
pitä hänen myös toiselda puolen oppiman usto.
maan, WapahtajaAa oleman' sekä woiman että
tahdon händH auttamaan, ja niin kokonansa
wakutetun oleman siitä, että, ehkä kuinga ju-
malattomat, kuinga syndisezl hän itzensä tun,
de, niin taita ja talito Wapahtaja hänelle kaik.
ki anda, ilman että hän itziänsä omilla'
töillänsä autta tarmltzis. Hän mahta oppia u.
stomaan, meidän rakkan Wapahtajamme myös,
kin händänsä warten ijankaikkisen lunastuxenlöpnnen, ja että hänenkin syndinsä madetut ja
sowitetut olit, silloin kuin lesus huusi: Se 0N
täytetty. Hänen pitä myös oppiman uffo.
maan, että Wapahtaja mielellänsä tahto anda
hänen nautita hywää Hänen sowinnostansa;
hän oppikan uffomaan Vapahtajansa hywään.
Se tapabtu silloin kuin Pyhä Hengi Sanansaarnan kautta, senkalduiselle murhelliselle sydZ,
melle seliltä lesuxen palawan rakkauden, kuin-ga Hän kutzu kaikkia murhellisia, rasitetulta ja
työtä tekewäisiä syndisiä tpgönsä; kuinga Hänitze on todistanut, etziwänsä niinkuin ustollinenPaimen, jokaista Lammasta, kuin Hänestä ezy-

nyt
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nyt on; kuinga Hän on tullut mailmaan, ei
muun päälle, kuin etzimään ja »vapahtamaan
sitä kuin kadonnut oli; ja kumga Hän sentäh-den kutzu kaikkia tygönsä tulemaan. Joka ja«
noo, se tulron mii,un rygoni )a juokan, sano
lesus. Kosta tämä Jumalan Hengen kautta,
tule selkiäri ihmiselle, niin koitta toiwo hänen
sydämesänsä, ja hän ustalda, ehkä wapisten, lä-
hestyä ristiä, noutamaan anoen andamusta ja
kerjämään Armoa, siihen asti etts hän saa si.sällisen wakuturen siitä, että kalkki on hänelleanden annettu.

Muutoin tapahtu usiasti, koffa joku ihmi.«-.en beräjä synnin suruttomudesta, ja tule itzcn-sä oikein tundemaan. waiwaisen kadoteturi syn-
diseri, siinä siasa kuin hänen kaiken hätänsä ja
wiheljäisydensä kansia, pidäis kohdastansa pyr«
kimän edes lesurcn tygö, niin hän ajattele
näin itzellensa: Minä tahdon ensin paranda itze-ni, ensin pahudcni poispanna, ja ahkeroita hy-
wäfi tulla, ja sitten, kuin minä mielestäni hy-
wä olen, ja taidan itzeeni tytpä, niin minä tah.don Wapahtajan tygö tulla. En minä huoli o.
sotta, kuinga tyhmästi senkaldainen ihminen i«
tzensä täyttä, joka mielii ensin pahasta itzensähywän' tehdä, ennenkuin hän Wapahtajan ty-
gö mene; Minä kysyn ainoastans senkaldaisel-da; Koffas olet itzes niin paljon parandanut,
ettäs mielestäs taidat tptywäinen olla itzelles,
mitäs sitten Wapahtajan tykönä enä teet? kuka
ties sä tahdot näyttä itzes hänelle esimerkin,
kuinga hywäri sinä itzes ilman Hänen awutan.sa taidat tehdä, ilman Hänen werensä woimaa?
O! ei sinulla niin plviä sisu mabtanekan olla.
Pikemmin mä sm uffoisin sinusta, ettäs ensin

tal>
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iahdoisit itzes paranda, sen syyn lähden,' etteS
rohkene lähestyä Händä, niin «lastoina ja buo,
nona, kuins itzes tunnet. Mutta malta kuiten-
kin, sinä syndinen! ettei kaikki sinun oma tpös
kumminqan sinua autta taida, Lopulla sH kui-
tengin saat hawaita, ettes wähindäkän nwi hp<
wäri tehdä, ennen kuins ensin armon lesurel-
da saat, ja wihdoin walitta tphmpttäs, ettäs o-
let itziäs kiusannut ja waiwannut hukkaan, ja
paljon orjutta päälles wetänpt, jostas olisit wa-
pa tainut olla, jos olisit malttanut sen, ettei si-
nun pitänyt itze ansaitzeman sinulles autuuttas,
ivaan ainoastans wastanottaman sen. Se oli
jo aikaa sinulle Issuren kuolemasa walmistettu;
Hänelle se waiwaa maxoi, että me parannuxen
Hänen haawoisansa löydäisimme.

Sentähden, niin pian kuin ihminen niin
onnellinen on, että murhe Jumalan mielen jäl-
ken hänen sodämesänsä ylöskäy, niin mahta hän
kohta käändpä Herran lesuren tpqö, ja Hänen
weresänsä andexi saamista etziä. Sinä murhel-
linen, taidat wapaasti mennä hänen tpgönsä;
Hän on luwannut, ettei Hän heitä ketän ulos
tyköänsä. Ia ole wakutettu, että jotahuonom-
mari ja spndiselnmäri sinä itzes tunnet, sitä o-
tollisembi sinä Hänelle olet; sillä silloin sinä oi-
kein sowelias olet Häneldä siunatta ja autuaxitehtä. Muistakamme sentähden mitä Pawali sano:
Joka ei työtä tee, rvaan usto sen päälle, joka
jumalattoman wanhmskaxi reke, hänen ustonsa
luetan hänelle Rom. 4.' 5. Mi-
tä se on, ettei cyötä tee? Ei suingan niin, ettäse ihminen, joka tahto autuari tulla, mahta e-
lä oman mielensä perästä mailmasa, kaikkinaise-sa irstaisudesa ja pahudesa. Pois st! Se olis

kohda.
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kohdastansa lesuxen oppia wastan, joka totzellch
waati, että meidän walkeudeinme picä rvalista.
man ihmisten edesä, että he näkisit meidän hy,
wär tpömme, ja kunnioicraistc ineidän Isäänb
me, joka on taiwaisa. Se on myös Uston luon.
doa wastan. jonga waikutus on se/ että se ko<
konansa muutta ihmisen, teke hänen uudext
luondokappalexi, j« tuolta sekä halun että toi-
men, elämään Vapahtajan kunniani ja mielyi
mailmasa. Waan täsä'Pawali pubu niisiä ih.
misistä, jotka ei wielä uffon kautta lesulen
päälle ole Jumalan lapsiri tullet Niitä hän
matoitta uskomasta sitä, että he hywäin töiden»
sä kautta, itzellensä aUtuden taisit toimitta; sMse on turhaa. Sillä tawalla ludalaiset Pawa-
lin aikana työtä teit, että he mietit pits Mose.
fen lain, sillä itzellensä wanhutffau,
den ja alttuden. Sitä wastan Pawali Niivau-
della saarna, ja osotta,, ettei he fuingan sillä
lamalla tainet wanhurffaixi tulla, sillä ei he
tainet lakia täyttä, Wielä tänäkin päiwänä
löyty monda, kuin töisä rippuwat, jotka taikka
mieliwät nuhtettoman elämänsä kautta autuiri
tulla, eli myös kosta heidän tUndonsa heräjä,
että he hämmästyivät spndejänsä, niin ei he me-
ne lesuren tygö, waan sen siaan pikemmin etzi-wät määrää lohdutusta, ulkonaisisa lumalisu-
den harjoitlMsa, eli myöskin pyrkiwät omin
woimin itziänsä paranda, eikä etzi sondein an-
dexi «nVamusta ja woimaa pyhään elämään Ie»suxen weresä. Gsnkaldaiset, sano Pawali, ei
tule wanyurffaixi. waan ne kuin kaiken omansakelwottomaLi arwawat, pakenemat ainoastansa
lesuren tygö, joka jumalattomat wanburffaxiteke, ne tulemat wsnhurffaifi Se ku-n nyt i.
tzensä jumalattomani näke, mahta tästä oppia,

kusa
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kusa hän taita
_

kaikki anbexi saada; sillä Wa.
pabtaja on kandanut hänen sondinsa, ja kaik-
kein niiden edestä maxon tehnyt- Hänen, ioka
ei mirän sywlistä tiennyt, on Jumala meidän
edestämme synnixi tehnyt, (se on: Han on
dellpt Händä niinkuin syndistä, ja andanut hä-
nen kärsiä spndein enä me Hänesä
sipi lvanhurstaudepi tulisimme, joka Jumalan
edesä kelpa. 2
jan päälle, sano Hawali, että meidän uffoman
pi«ä; käsittämän ustalluxen Häneen, kaiken hä-
tämme Hänen päällensä heittämän, ja näin a»
jatteleman: Herra lesul Sinäpä olet minunkin
syndini kandanut, ininunkin edestäni täyden teh-
nyt. Ah! anna siis Sinun Weres ja kuolemas
huuta armoo minullekin waiwaiselle. Se kuin
tätä tietä käy, hän tebdän wanhurstaxi. Kaik-
ki Hänen syndinsä pois pyhitän ja pestän le-suxen weresä, ja siitä päiwästä on hän Juma-
lan perillinen ja ChristuM kanssaperillinen-

3 Sunnnniat Loppiaiftsta.
Ewcmgeljumi Matth. 8: 1-13.

Äviimmeis Sunnuntain Tutkinnosa osotettin,
millinen sen oikian uffon luondo on. Siitä me
näimme, että ennen kuin meillä taitan janotta
oleman uffo Herran lesuren päälle, niin meil«
lä tarwitze olla elämä tundeminen synnin hädä-
stä, joka teke meitä lewottomiri, eikä anna oh«
täkän rauhaa, siihen asti, kuin me spndisten y-
stäwän, Herran lesuxen tygö paennet olemme,
ja Hänen tykönänsä lewon löytänet sielullemme.
Siitä meidän, wiheljäisydemme tundemisen alla,
tarwitze wakutetut olla, ettemme itze, eikä yfi.

H M
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ksn MUU taida meitä autta, waan yZ!!näns st
Jumalan Karitza, joka meidän edestämme meni
kuolemaan, jonga tygö meidän paeta tule, jos
me pelastetuin tuleman pitä.

Tämän päiwän EwangeljUmisa puhutan
myös, kahdesta ihmisestä, jotka osotit heittänsä
turwan ja uffalluzen ollen Herran ja Wapah.
tajan lesuxen ChristuMn tpgö; ja jos me asiaa
läbemmin tutkimme, niin me löydämme, heidänuskonsa juuri senkaldaisexi kuin sanottu on-

He näit ja tunsit totisesti hätänsä.heistä oli spitalinen ihminen, jolla oli se
hirmuisin tauti, ja hänen täydyi limulla tuta,
kuinga sangen tarpellinen apu hänelle oli. Tä.
mä tauti oli siitä luonnosta, että se ihminen jO->
hon se tarttui, taittin tuetta kaikkein onnetto,
mimbain ihmisten sekaan mailmasa. Mikäs muu
oli, kuin nyt pakotti händä Herran lesu,renty«
gö, kuin hänen wiheljäispdensä, jonga hän tun.
si. Jos hän olis terwe ollut, niin, kuka ties,
et hän olis ikänänsä lesuxesta huolinut, kaiw
tikin ei ennen kuin joku hätä olis pakottanut
siihen. Niin käy se mielskin ihmisten. Niin
kauwan kuin tundo makaa, niin. he elämät su.
ruttomina, ei ajattele duomiota eikä ijankaikki?
suutta. Waikka he kyllä suuresa waarafa owat,
niin ei he sitä kuitengan tunne, waan owat
niinkuin makaama ihminen, joka taidais kuole-
man maaraja olla, mutta ei tiedä sitä itze; eli
niinkuin hourailewa, joka luule kaikki hywin o.
lewaM, ehkä muut> kuin hänen näkemät, pelkä-
wät hänen hengeänsä. Mutta-kuin ihminen tu.le hätänsä näkemään, niin hän wasta rupe a»pua kysymään. Se ihminenkuin todessa lesurenpäälle uffoo, pitä oleman wälttämättömästi tä.

män
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wän hätänsä tundsnut, maikka ei kaikki juuri
yhdesä mitasa eikä yhtä kouwan Se kuin koh.
ta herättyänsä hengellisestä suoraan
mene Wapabtajan tygö, ja kaiken syndinfä au.
tuden läbteseen heittä, se pääle pian wäpaari
tuskasta ja leMottomudesta. Sitä wastan, se
kuin wäätiä teitä kulke, eikä tahdo anda Wa'
pahtajan itzläM paranda, waan ensin hukkaan
muita Mundaita etzi, niinkuin se mainio, joka
moniwuotisesa taudlsansa, kaiken tawaransa oli
Lääkäre:bin kustandanut, ennen kuin hän lesusta
etzei; stnkaldainen teke itzcllensä lemottoman e-
lsmän, siihen asti että Wapahtaja atmahtahän-,
dä, että hän anda itzensä kokonansa kaikesta o-
masta riisutta, ja lesuM wanhurstauteen
puetta

Hätä se myöskin 011, kuln waadei Sadan-
päämiehen lesuren tpgö. Kyllä hän itze terme
oli, mutta hänen Palmellansa sairaus ja kipu
suretti händä ja sen halwatun surkeus kswl
hänen sydsmellensä. Zlämän tähden hän etzei
lesusta. Me Näemme siis näiden kahden ihmi-sen esimerkistä, että elämä hädän tundeMinen,
ja kiiruh armon perän, Mnsns moi ajaa mei-
tä Chnstuxen tpgo. Ia niinkuin Uffo on Ju-
malan Hengen työ, niin on myös tämä alku,
hänen työnsä, kosta hän nuhtele Mailmäa syn-
nin tähden, ettei he usto lesuM päälle.

Niinkuin nämät molemmat ihmiset täydelli,
sesti tunsit wiheljäisydensä. niin he myösustoit/
ercei he itze tainer heiränsä siirä antra Muu-
toin ei he suingan olis lesuten tyaö hellänsäkäändänet. Se spitalinen tiesi kyNäbpwin, hä-
nen tautinsa oleman siitä luonnosta, ettei'yM
kän ihminen sitä paranda tainut> waan että

H 2 sen
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sen piti ihmetpön kautta tapahtuman. Sadaw
päämiehellä oli samanmuotoinen pakko wieran
awun perän. Senkaldainen tundeminen pitä
myös pakottaman meitä, synnin hädäsä apua
Wapahtajan tykönä etzimäsn. Niin kauwan
kuin me luulemme taitamamme itziämme autta,
niin en me tule hänen tvgönsä, engä myös tule
antetun. Tämä on juuri syy siihen, että mow
ha ihmistä, jotka muilda usein pidetän luma.
lan lapsina, ja sen itzekin ustowat/ ei tulten-
gan kostan,saa oikiata sielun eikä au-
tutta lesuMsa, kosta kmtengin kaikki Jumalansana todista, että pxi armoitettu syndinen jo
täällä on autuas ihminen. Mutta moni luule
taitamansa autta itzensä, Waikka he suullansa
tunnustamat. lestäen oleman ainoan perustu,
xen ihmisen wanhurstauteen, luulemat myös
kuka ties itze sen uskomansa, niin ei he kuiten»
gan sitä usto. Se wanha Adami, se kanhasyn-
dynyt ei tahdo siihen mvöndyä, ettem»
me itze ilman Christusta mitän moi; sentähden
tahto ihminen niin mielellänsä itze työtä tehdä;
ltze ansaita autuden, wälistä hartauden ja rak-
kauden töillä, wälistä kiindiällä kaiken maalli.sen huwituM kieldämisellä, ja muilla ftnkal.
daisilla; mutta ei tule sillä lamalla kuitengan
sitä pidemmälle Se on semmoista, kuin joku te-
kis rastasta työtä, ja ei jais ruokaa eli juomaaj
woimat riutumat, ja wihdoin ihminen marsinnäändy. Juuri niin käy se niiden wiheljäisten
ihmisten, jotka luulemat taitamansa autta itzen,
sH aututeen lain töiden kautta. He sotimat i.
itziänsä ja turmeldua luondoansa mafian, joka
kuitengin lakkamata woitta heidän, ja tuotta
sulan tunnon kalwamisen ja wihdoin epäilyren.
Heidän sielunsa isoo ja janoo lewon ja rauhan

perän 5
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perän; mutta he menewät elämän leiman lesu,
ohitzo.
Toiset rakendawat kyllä autudensa lesuxen

armon ja ansion päälle; mutta ei kuitengan,
kokonans sen ainoan päälle. He tahtomat myös-osan itzs autudensa toimittamisesa. la.
niin he jsäwät paitixi paljosta kuin be
taidaisit nautita, jos he ypn lesuxesa lewäisit
ja hänen päällensä rakennaisst. Meidän Va-
pahtajamme opettakon sentshdon meitä kaikkia,
tundemaan itzemmo waiwMxi raadyWzi syn,
disiri, niinkuin me myös olemmekin»

Wihdoin ofotit myös nämät ihmiset Ewan<
geljumisa, että niinkuin ei he ensinaän ustonet
taitamansa autta itziänsä, niin sitä rpastan u-
stoit he -Herran sekä woinmn errä cah«
rowan heicä pelasta. Ia tämä juuri on syndi-sen usto lesuren päälle. Se että ihminen tun«
de onnettomudenfa, ja oman woimattomudensa
itziänsä siitä auttamaan, ei suingcm itzesänsck
taida ketän autuas tehdä, waan paljo enem«
min lisää tustaa ja lewottomutta. Mutta kuin
senkaldainen saa kuulla siitä Miehestä, jonga
kveri on parannus, ja puhdistus kaikista syn-
neistä, joka myös astu edes meidän puolestam-
me Isän eteen, ja rukoile meidän edestämme,
niin koitta kohta toiwo syndisen sydämesä; härz
rups näkemään, sen mahdolliseni, etts hän tai-
ta autstuxi tulla, ehkä hänen surkeudensa Huri
on; hän ajattele näin itzellensä: Tämän lesu-
xen tpgö täyty mpös minun riendä, Hän mahta
kaiketi minuakin huonoa armahta;! onpa Hän
minunkin tähteni ristin päällä rippunut, ja we«
rensä minunkin syndeini anden andamiseri wuo.
hattanui; maxoi hän minunkin syndtzini edestä«

H 3 ?M
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kosta Hän Gethsennnssa kannoi kuoleman tu-
stan, kauhistui, waftist ja werta hikoili; miri
pidäis minun nyt hukkuman, kosta pn' lesus,
pn Wasabtaja on, jonga pyhä ruumis minun
sowmiwreni hosuttin ia haawoitetun? O! Nyt
minä siitä oikein hyytyä tahdon, rohkeudella ja
ust.llluresla 'ahdon minä nöyränä lähestyä tätä
fuloistu Vapahtajaa ja kuin hän ainoastansakatzo leppyi'esti minun puoleeni, niin minä ker-
stan kaikkea lain uhkausta ja helwetin peljäty.
siä wastan Jos minun tundoni soima minua
monista synneistäni, niin minä katzon sen weren
ja meden puoleen, kuin minun Wapahtajam
kyljestä Muosi. minulle puhdistuxeri, ja sowinno-n; Laki tahto kadotta minua,, niin Lain.
WZö, mä sanoa mahdan; err sinä mua sillenhuomira< raida, on sinun räyrrän.
Sentabden mlnun Wapahtajani laln alaiscri
tehty, on, että hän minun sen kirouresta wapah-
jciis. Igs minä m.ssös ajattelen pyhää ja wan-
hurffasta lumalna, jonga melen minä rikko,
nut olen. niin nunä Hänenkm wihansa wälttä
taidan, kosta minä Mun'N eteeni wedän, jasanon: Muista Poikas Mtzän punan pääl, ja

annos osöt, Sinun Poikas an-
sion tähden.

Koffa yri sielu tuffasansa min ujkalda jq
pakene Wapahtajan tygö, niin hän Uffoo Hä.
nen päällensä Ne kari, kuin Ewcmgeliumisa
puhutan, osottawat selkiän esimerkin siihen.

tilli lestäen tpgö, ja sanoi: Herra!jos sinä rahdor, niin sinä rpoit minun puhdista.
Se Hen-a Zesu! Mnä tiedän kyllä ettennnnä itze, eikä prikan ihminen minun tautiani
paranda tuida;muw Sinulle minä tiedän sii.

hen
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hen woiman oleman; kaikki on Sinun wapaa<,
sa armosas, jos Sinä' tahdot armahti minun,
hätääni ja surkeuttani. Hän ustoi Wa.vah,ta-
jalla kyllä »voimaa oleman autta-. Tämä pitä'
myös uffola perustukena oleman. Syndisen
tarwitze Jumalan Hengeldä siitä oleman woite»
lun, että ehkä hänen hätänsä ja syndmsH suu.
ret owat, niin on kuitengin iveren woi»
ma paljo suurembi. Hän taita autta kaikkia,
kuin Hänen tygönfä tulemat, sen on jo monoa
tuhatta ennen tätä koetellet, ja usiammat wielä,
-tästä lähin saamat ko/tella. Gentähden, sinH
peljästynyt syndinen! Alä Jumalan Pojan mer-
ta ikänäns halwenna; sillä siinä on Jumalalli-
nen woima, ja ylonpaldinenhinda mapxi sinun
edcstäs,

Sadanpäämies osoita myys selkiästi uffal<
luxensa lesuxen Kaikkiwqldjaisuteen,; sillä hän
tuliz lesuxen tygö, ja walilti hänelle hätänsä.
Ellei hän olis uskonut, Jessen taitaman äutta
händä, mizi hsn sitten olis Hänen tygönsätul-
lutkan Oli totisesti hänellä juuri korkiat aja.
turet lefuren Personasta ia woimasta; sen me
siitä näemme, että koffa lesus tahdoi mennä hä»
nen parandamaan Hänen sairan pal-
lvelianfa, niin hän luki itzensä mahdottomazi,
tvastanVttamaan niin Korkian Persona» huone-seensa, ja sanoi: Heprä! en minä ole mahdolli»
nen, eccäs mlek minun kattoni ale, n»aan sano
ainoastansa sxi sana, »»lin minun palweliani pa-
rane. En me tarwitze pttkäldä näitä Päämiehen
sanoja seliltä; jokmnen pmmärtä niistä, että
lesuMe, Päämiehen mielestä oli oikeus ja wal-
da koko luonnon ylitze hallita, ja että kaikki
piti Händä kuuleman. Tekis Jumala! että

H H kaik,
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kaikki hämmästynet fyndiset kännäisit niin kor-
keita ajatuta weren werrattomastawoimasta.

Mutta minä sanoin, että fyndisen tule u-ssoa lesuren ei ainoastans woiwan, waanmpös
tahrowan mielellänsä aucm Ia tämä ustallus
lesuren huwään tahtoon, näkyis niinkuin puut»
tunen sildä Spitsliselda; mutta se oli kuitengin
wMsit hänellä, ehkä aiwan heiko, Sillä waik<
ka hänen sanansa niin kuulumat, kuin ei olis
hän tiennyt) jos Vapahtaja tahdoi häntzä aut.
ta, niin oli hänellä kuitengm eläwä toiwo sii.
tä: kuingas hän muutoin olis tainut apua Ker-
ralda etziä, ellei hänellä toiwo olis ollut, eitä
hänen sen. piti löytämän. Sen me löydämms
myös Päämiehen tykönä. Ei suingan hängän
Wapahtajqn tygö paennut olis, ellei hänellä u-
stallus olis ollut Hänen armoonsa- Kuitengm
on se merkittäwä asia, että nämät molemmaith-
Miset olit kyllä wakutetut, woiwan hei-tä autta; mutta se näky. kuin'heidän uffonsalestzren hywästä tahdosta auttamaan, olis hei.kombi ollut, Ia niin se hengellisisäkin asioisavn. Kaiketi minä luulen, että enin osa niistäkuin heräjäwät murben pitoon autudestansa', a.
lusa enemmin epäilewät siitä, jos lesus cahco-ne, kuin jos Hän woine autta heitä. Täyttä
wakutusta siitä, että lesus tahto heitä autuiri
tehdä, ei saa tosin monikan, ennenkuin sittenwasta, kuin he jo owat sundinsä bänelhH ande-
ri saanet, maikka he niinkuin Spitalinen, omat
uffonet: että wapahtHjK raira, jos Hän rahro,aucra mii.ua Hätäyndynen sielun on paljota
tewiämbi uffoa lesuren weren sowittäwaisenwoiman kuin lesuM rakkauden ja halun syn,

° dlsia wasianotta. Rut«
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Mutta mistä nämät ihmiset, kuin täsä pu.
hutan, oltt sen wakutufen saanet, että lesus
woi paranda parandamattomatkin taudit, ja
mistä he sen uffalluren sait Häneen, että Hänen
piti armahtaman heitä wiheliäisiä? siitä kaiketi,
että sanoma lesuren ihmetöistä oli lcwinnyt, ja
tullut heidänkin korwillensai totta he olit kuul-
let Herrasta lesuMa, mikä woimallinen mies
hän oli, ja ettei'hän ikänänsä wolnut nähdä
ketän häläpnd-inynnä, ellei Hänen armahtamat,
nen sydämensä liikkunut surkuttelemaan ja aut-
tamaan heitä. Mitä he niin muodon Hänestä
kuullet olit, se saatti heidän' uffomaan Hänen
päällensä. Tämän wälikappalen kautta pilä
mpös se autuas tekewä uffo waikuteitaman,
niinkuin Raamattu selkiästi todista. Pawali sa-
no, että usto ttlle tuulosta, inucra kuulo Ju-
malan sanan kaucra Rom. ic>: 1? EwangellU,
mi, se puhe rististä, se iloinen sanoma lesuren
tulosta mailmaan, Hänen kärsimisestänsä, kuole»
massansa ja ylösnousemisestansa, sillä on luma.
lan woima itzesänsä, ja sen me tunnemme. Se
teke ihmiset tarkoiri, halullisia,
wsikeroitzewizi ja Tämä kaikki on lu,
malan Hengen työ, johon Hän käyttä armo
wälikappalet: niinkuin Luviasta seiso, että Her,
M awais hänen sydämensä, ottamaan waavin
niistä kuin pawali puhui. Ap tek. 16, 14. En-
nen ei ole ihmisellä korwia kuulla Moni käy
kaiken ikänsä, ja kuule alinomaa Armon Eroan»
geliumia, mutta ei liiku siitä ensingän. Mutta
kerran taita tapahtua, että he saawat kuulla jota,
kin lesuresia, kuin he kauwan liennet owat, mut«
ta nyt näptts heille niin kalliini, paincnvari ja
uudefi, kuin ei olis he itänänsä sitä ennen kuul.
let. Silloin wasta ihmisen sydän awetan ja

H g kor«
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korwat aukenewat; silloin hän oikein halulliset
tule, kuulemaan enembätä lesuxesta, sydän tu-
le lewottomaxi ja hätäynbynexi, tunde halun,
isoomiftn ja janonusen tykönänsä, josta eihän
taida päästä, ennen kuin hän on Armon ja au-
tuden lesuxelda wastanottanut.

Multa jos Sanan pitä tämän waikutuxen
tekemän, niin pitä sen todella Jumalan sanaa
oleman. Sen pitä oleman Ewangeliumia, Sa«
naa rististä, sillä se ainoa on Jumalan woima.
Jos Sanan saarnamisen niin waikuttaman pt/
tä, niin sen täyto olla lesupn ja Hänen Apo,
stoleittensa neuwon jälken ojetun.. Sillä lawal«
ia saarnais myös Petari siitä ristinnaulitusta

jonga Jumala oli Herraxi ja Lhri«
stuxext tehnyt, ja siitä seiso, että se fäwi sanan»
kuultain läpi sydämen, Ap, tek. 2, 36.37. Ia
Pawalin saarnan sisällepidon me tiedämme; Känsano: Kosfa minä teidän cygönne rulin, rahkat
weljer! niin en minä rullur korkioiUa sanoilla,
engä sywälla rviisaudella, ilnloicramaan reille
Jumaloi todistusta; sillä en minä iyiäni pitänyt
teidän aasanne miräkan tietämäni, waan a'noa»
stans lesuxen Christuxen, !K sen ristinnaulimn
H Kor. 2, 1. 2 Wielä sano hän: Minä olen
perustuxen lastenuc, niinkuin taitaroa rakenda-
ja; Sillä muuta perustusta ei taida yxikän pan,
na rvaan sen tuin pandu on, joka on lesus
Christus. 1 Kor 3, 10, li. Ia Galaterem ty.
gö kirjoitta sama Apostoli; että lesus Christus,
oli maalattu heidän silmäinsä ereen, niinkuin
heidän seasansa ristinnauliccu- Gal, 3, 1. Tä»
mä on niin muodon se oppi, jota Apostolit il-
moitit, ja joka sydämiin kosta taita. Jokainen
-siis, jolla tila on, saada tätä autuasta oppia

kuul-
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kuulla, tukoilkan Herraa lesusta, ettei se ikä-
yänsä hedelmcttöin olis eli ilman siunausta hä»
nen spdämesänsä.

Me olemme niin muodon, wnmmeis Sun.
nuntai-n, ja mM täsä tutkinnosa, joxikin op,
pinet luodemaan Uffon oikian laadun, ja kuin.
ga se ihmisen spdämesck waikutetan- Sen eri-
näiset mitat, sen mrpellisuus ja autuat waiku
turct ajasa ja ijankaikkisudesa, pitä sturawaisi.sa tuikiWoisÄ stlitettnmän.

4 Sunnuntaj Loppiatsesta.
~, Ewangeliumi N?ath. 8, 23 - 27.

Ewangeliumisa nuhtele meidän WapM
taj.amme pelkuria ja heifouffoisia Opetuslapsi-ansa, että he niin kowin peljästyit sitä ilmaa
kuin merellä nousi, ehkä lesus oli heidän kans«sansa.- Pe heikousic>istrl sanoi lesus, nnxi ce
olerre vflkurir?, Ia kobta käffi hän kaikkiwal-
hialla sanallansa tuulen ja meren tywendp.
msän,,ja niin pelasti heitä pelwostansa. Täsä
lefuxen puhesa ja menetäesä Opetuslapsiansa
kohtan, on paljon, kuin anda meille walistustaylkiasta, uffysta Herran, lestäen päälle.

Ajatellefamme niitä Christuz'en sanoja: Te
hcikouffoiftr! niin me haw. itzemme, että uffo
<aita olla wahwembi ja heikymbi, erinäisesä mi-
tasa. Jos opetuslapsilla oli uffo, mutta ainoa-
siansa heiko uffo, niin siitä seura, että heidän li-
skonsa olis tainttt wahwembi olla, ja että se
niin muodon taita kaswa ja lifändyä eli wähe.
tä, Ia niin se todella onkin. Uffosa on tieto,
suostumus ja omistaminen. Jota enembi tietoa

meil.
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melllä on, jota sydämellifembi meidän suostumi-semme, ja jota enemmin uffallusta ja lesuren
ja Hänen ansionsa omistamista, sitä wahwembi
on meidän uffomme; mutta jota puuttuwaisem»
mat, kylmemmät ja heikommat ne owat, sitä
heikombi on mpos usto.

Suurembi eli uffon mitta, taita
tulla suuremmasta eli wähemmästä tiedosta. Ku»sa ei ensingän tietoa ole, ei sijnä ihmiftsä m
stoakan ole. Ei ihminen ikänäns siihen uffalda
taida, josta ei hän tiedä eli tunne. Niin ei
myöskän ole mahdollista, että. joku, kuin sielun»sa autudesta murhetta pitämä olis, taidais tur<
wallisesti ustoa itzens Jesselle, ja sanoa niin»
kuin ryöwari: Herra muista minuakin: ellei hä-
nellä lesuzesta tietoa olis. Sentähden myös
Pawali sano: Ruinga he sen ustowar, josta ei
he ole tuullec? Rom. 10, 14. Mutta niin tost
kuin se nyt on. että kusa ei tietoa ole, ei siinä
myöskän oikiata, Jumalan sanan kautta wai-
kutettua uffoa olla taida; niin seura myös sii»
tä, että meidän uffomme taita enembi eli wä«
hembi olla, aina <en jälken kuinga meidän tie»
tomme enene eli wshentz.

Kuitengin tlUo meidän, täsä wisusti merki«
tä, mikä tieto se on, josta täsä puhutan, ni«
mittäin, tieto siitä, mitä meidän tule uffoa, jg
kenen päälle meidän pitä uffoman. Edelläkäy-,
wäisesä saarnafa on osttsttu, kuinZa sen elä.
wän uffon luondo erinomattain seiso siinä, et.
tä ihminen eläwästi sydämesänsä tunde, oleman»sa luonnostansa waiwaisen, kadotetun ja duo-
mitun syndistn; ja ettei hän itze, oi myöskän
joku muu kaikesa mailmasa, moi wapahta hän.
HH tästä surkiasta tilasta; wgan että hänen Was

pah»
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pahtajansa Herra lesus, joka myös hänen täh,
tensä on ijankaikkisen lunastuxen löynpt, sekä
taita sen tehdä, eitä myös sydämen halulla sen
teke, Smkaloaisesta tiedosta ja wakutuxesta me
täsä puhumme, jonga jälkcn uffon mitta on e»
rinäinen, jos enemmin taikka wähemmin sen.
kaldaista tietoa löyly. Kaikki muu tieto ja wii,
faus ei tähän kose, Sentähden taita sillä yfin»
kertaisimmalla ihmisellä oäaWaljota suurcmbt u»
sto, kuin sillä kaikkein oppinemmalla mailmasa.
Jos W ihminen luonnostansa olis st yMker.
taisin; niin taidais hänellä kuitengin sydäme-
sänsä>lla eläwä tundeminen sywästä turmellu,
xestansa ja woimattomudestansa kaikkeen hy.
wään, ja myös olla täydellisesti wakutcttu siitä >

ettei kaiken maillnan woima eli rikkaus woi
händä autta, waan yxinäns hänen Wapahta-
jansa lesus, jolla että tahto siihen
on. Se jolla tämä tieto vN/ hän tietä kyllä,
Qffoarens Wapahtajcm päälle; Mutta sitä wa-
stan:'jos hänellä kaiken mailman wiisaus olis,
ja ei tundis Wapahtajaa, niin olis hän kaiken
taitonsa kantza M wiheljäinen ja onneloin ih»
mincn.

Että nyt usto taita suurembi eli wahembi
olla, sen jälksn kuin tieto on; niin ei mahdakuitengan joku ajatella, ettei usto taida suuri
olla, muilla kuin oppeneilla ja wiisailla mail»masa, Pois se! tssä puhutan siitä tiedosta,
jonga. Jumalan Hengi itze waikutta, ja spdä«
mesä seliltä, ja jonga jokainen ihminen taita
saada, se uxinkertaistn niinkuin se wiisainkin.

Se tieto josta me puhumme, on suurem,
bi eU wähembi, ei ainoastans sen jälken. kuin.
ga ihminen enemmin eli wähenunin asioita tun»

de,
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de, maan myös scu jälken, kuinga se enemmin
taikka wähemmin kose sydämelle, ja on enemmin
taikka wähemmin eläwä. Sen jälken taita myös
Uston erinäinen mitta olla. la, se kuin wielä
enä on! jos, tieto on kuollut, niin ei ihmisellä
ensingän uskoa ole, eh?ä kuinga paljon tietoa
hänellä olis< Niin muodon taita yp wiisas ja
oppinut ihminen tietä, että ihminen luonnostan-sa on syndinen Luondokappale ja ettei mitätt
muuta ole, sowiltamaan Jumalan wandurskaul-
ia kuin lestäen lunastus, ja ei hän itze kuizen»
gan Cbnstuz-en päälle usto Ia taita tapahtua,
ettet hän wnoastansa sitä tiedä, ivaan laita
Myös toimellisesti ja wäkewästi sen muille osotta,
Niin etlel kengän sitä wasian sanoa jaon
kuitengin itze uffotom- Mistäs se siis tule, et-
tä senkalwinen kaiken iietoysa kansia uffotoinon? siitä, eitä kaikki hänen tietonsa on kuslsse istu ainoastansa muistosa, ja paljasa jär«
jesä, mutta jättä spdämeu kylmäp? Ei se ole
Pphäldä Hengeldä wmkutettu. Sitä wsstatt
taita yz!i pMkertalnett ihminen tietä ja olla
woitetttt kaikesta tästä, ja taita myös olla koe-
tellut st n saman omasa sydämesänsä.

Sen jälken kuin nyt meidän tundemiselw
me omasta hädästämme lesuxen perän, ja hänen
suuresta rakkaudestansa ja sowinnostansa, on e-
nemmin eli wäbemmin selkiä meisä, ja erinäi-
sesä mitasa Uikutta meidän spdsmitämme, sen
Mlken taita myös meidän uskomme erinäinen
mitta olla. Kuitcngin taita se olla autuaxi te.
kewä, jos se waan on totinen ja «vllpitöin.
Meidän Wapahtajamme Opetuslapset, Ewange»
liumisa, olit kuitenqin uffowaiset, maikka he o-
lit heikoustoistr. Että he niin olit, sen nw,

näem-
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näemme sekä lesliM sanoista, että Myös hei-
dän menctMstänsä, kosta he bädäsänlä ensirt
Hänen tygönsä pakenit. Heidän uskonsa hei.
kous> kuin he täfä tilasa nayUt, taisi enemitett
tulla siitä että heidän tietonsa Vapahtajasta oli
puuttuwainen. Kyllä he uskoit, Hänen tahto-
wan heitä autta, sentäbden menit he Hänen ty-
gönsä, ja rukoilit sitä Häneldä; he ustoit myös
Hänen taitaman autta, muutoin ei he suingan
vlis sitä pyyiänet; mutta että h»n uiakais,
niin ei be lienet, eli malttanet, Hänen kuiten.
gin taitaman warjella, ja walmoa heidän yli-
tzensH. Jos he sentäyden olisit paremmin ja e-
läwämmästl tUndenet Hänen Kaikkiwaldiaiftt»
densa> ja Kaikkitietäwäisydensä, niin beidän
uskonsa ilman epäilemätä myös olis rohkiambi
ollut. '

Niinkuin npt meidän Uskomme taita suu-
tembi eli wähembi olla, sen jälken kuin tieto on
enemmin eli wähcmmin selkiä ja eläwä; niin
taita se myös wahwembi olla, ios meidän suo»
siumisemme Ewangeljumin Todistufiin, lesuxe-
sta ja Hänen kalliista sowinnostansa,, ,on sydä.»
mellinen, ja stlä tule myös itze u-
stallus. Jota enemmin meidän sydämemme si-
sälle oletan rakkaudesta ja suosiosta siihen suu-
reen toimeen, kuin lesuten kuolemasa on ta-
pahtunut, meidän pelastunemme, ja jota e,
nemmin armoa m- saamme uffalluMa omista
meillemme Hänen Werensä, ja huwitia ltzislw
me Hänen rakkaudesansa, sitä suurembt myös
on meidän uskomme.

Että uffo on suurembi zli wähembl, siihentaita monda spptä olla. Kaikki kui»r taita e-
nen°
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nendci eli wäbendä lesuxen tundemisen meisä,
kaikki kuin saatta meitä enemmin eli wahem»
min itzemmc lesuxelle ylönandamaan, ja Häne,
sä iloitzcmaan, kaikki se taita olla syynä Ustonenenenuseen eli wähenemiseen.

Tästä taita nyt jokainen nähdä, että niin-
kuin uffo ybdcss ibmisesä taita kaswa eli mä,
hendpä, niin se on Jumalan ja lesuzen tahto,
että spndmen ustollisesti otta waarin Jumalan
Hengen waikutuz'lsta spdämesänsä, niin'että hä-
nen uffonla enenis, ja hän niin kas.
wais Christuxen autuasa
Sillä se on surkia tila, kuin et meillä ole, en-
gä me taida käsiltä uskallusta meidän Wapah.
tajaamme; ja sitä wastan et auluambaa tilaa o-
lekan kuin se, koffa me kokonans itzemme Her,
ralle lesuxelle uffoa taidamme, ja lapsellisesti
tptyä s)änen tahtoonsa, mitä Hän anda tahto,
sekä hengellistä että ruumillista. Kuitengin ta.
pahtu usiasti Jumalan lapsille, että epäuffo
kiusa tzeitä, he rupewat pelkamään,. niinkuin
opetuslapset, eikä tule silmä oikein päälle, nä-
kemään Armahtajansa ustollista sydänds. Sen-
kaldaistsa tilasa mahta Jumalan lapsi, niin-
kuin se parhain taita, pidellä Wapahtajaansa
rukou^esa, ja tarita itzensä Hänelle wastauude.
sta siunatta, sydämestä myös andexi Pyytä,.mi.
tä rikottu olis, koffa hän tutkeis ja löpdäis
itzensä ollen syppän siihen, että lesuxen taydyi
salata itzensä häneldä, ja ajazi pidättä Hänen
läsnäoleiniscnsa autuallisen tundemisen. Sillä
wälillä ei mahda senkaldainen sielu perään an»
da- Wapahtaja on se sama, Hänellä on sama
armahtawainen ja hywä sydän kuin ennengin.
Kuitengin pidäis tämän kehoittaman jokaista

armoi.
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armoitettua snnvistä, sitä usiammasti ja sydämet
lisemmästi uudistainaan liittonsa lesuren kansia,
ja kokonansa sydämellä ja sielulla uhramaan i-
tzensä Hänelle omaxi. Niin kauwan kuin me
lewämme lesuren werisesH sylisä, niin meille
aina hpwin käy.

Opetuslasten esimerkistä Ewangeliunnsa msmyös näemme, mitä yhdellä waiwaisella syndi.
sellä on edestuotawa, kosta hän sen ustallurenJessen tygö käsittänyt on, M hän rohkene
heltta itzensä Hänen eteensä, armoa kerjämään;
nimittäin jnuri sitä samaa, kuin Opetuslapset:
Herra, aura meirä, me hukumme! St meillä o<
le muuta näptettäwää Jumalan eteen, kuin mei<
dän hätämme ju wiheljäispdemme. Niin pitä
myös meidän, hengcllisesä hädäsämme WapahV
tajan tpgö tuleman, ia sanoman Hänelle: Her-ra lesi,! ellet Sinä auta minua, niin minä Hu-kasa olen. Se kuin niin tule Vapahtajan ty-
gö, se totisesti awun löptä. Pian lesuM sy.
Van liikku armahtamaan senkaldaista wiheljäistä
syndistä, ja Pyhä Hengi wakuutta HHndä siitä,
että Wapahtaja ja koko Hänen ansionsa on hä-
nen omansa, josta hän uffosa taita nouta woi«
maa, lohdutusta, siunausta ja parannusta haa.
woitetulle sydämellensä.

Täsä ttlasa tahhoistn minä myss muistuttajokaista yuomaitzemaan sen aiwan wahingolli-sen erhetMn, kuin käändymättömäin ihmistenkesten tawallmen on, ja kuka ties tulee hywän
suomudesta ja halusta lohdutta murhellista, mut«
ta selkiästi osotta heidän aiwan suuren taita-
mattomudensa. Se nimittäin, että koffa joku
ihminen, ystäwä eli sukulainen, Jumalan Hen.gen wäkewän armon kautta woitetan, sielunsa

I hädän



hädän tundemaan> ja rupe pelkämsckn duomiö-
ta, joka usein tauti-wuotella tapahlu; niin ntz
läsnäolewaiset usein, mastoin Jumalan sanaa>
kokemat lohdutta stnkaldaista ihmistä sillä, että
hän on nuhtetoin, siwiä ja rakastettu ihminen
Mailmasa ollut, ja sentähden wakMettU
olla autUGi wlewansa. O! te taitamattomat,
kuin sillä tawalla lohdutta tahdotte; älkät luul.
ko, -että ftnkaldainen lohdutus ikänäns taita
Hauhoitta katumaista spdändä; maittakat myös
se, eitä stnkaldainen puhe estä.Jumalan Hen«
Zen työn, joka tahdois nuhdella sitä ihmistä syn»
deinsä tähden, saadarensa sitten kirkasta Herran
lesuM hänelle. O! jos siis kaikki, kuin kuule»
wat> satrasten ystäwäinfä tauti-muoteilla walit<
tawan, niinkuin Opetuslapset: -Herra! me hu-
kumme; tahdoisit todista, ettei ihmisellä itzellä
ensingän mitän ole, jonga päälle hän tolwonsa
takennais; maan osotaisit senkaltaisia HäOtt
tygönsä, jota ei kostan wäsy armahtamasta.
Paljas järkikin sen tphmHi näke, että ehkä mö
tiedämme ja tunnustamme Jumalan Pojan wer«
ta hikoillen, andanen itzensä lyötä,, syljettä, or-
jantappuroilla kruunatta, suomitta, ristiinnau.
litta, sowittalensa ja meidän ede»
sismme; jA me kuitengin tahdoisimme lohdutta
ltziämme omalla siwepdMmme ja hywydelläm.
Me. O, jos Jumala tekis! että kaikki knin mi»
heljäispdensä tundewat, tahdoisit niin huonona,
niin haljasna, niin hätäyndynnä ja syndisinä
kuin he öwat, kohdastansa mennä Wapahtajan
tygö, ja sanoa Hänelle: Minun Vapahtajani!
Minä näen wiheljäisydeni niin sumeri, että mi,
nun täyty hukkua, ja stnä näet sen wielä suu-
temmari kuin Mins. Ah, Herra! pelasta mi-
nua sentähden, muutoin minä hukun; ei mi.

nulla

4 OunttUlttai loppiäistsia.
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nulla muuta neuwoa ole, ellet sinä minua at-
mahta tahdo. Totisesti on tämä se olkia UH.
kitps sydämelle. Ei mikän muu woi sitä autua-
z?i tehdä, kuin Jessen weti ja haawat.

Ge on niin muodon uston luondo, että fs
pflnänss nojaa armoon, ja ei mingän oman an-
sion päälle. Ei se myöskän Mitään hyödytä, et'
tä me johdataisimme ihmisiä omia hpwiä awu-
jansa katzelemaan; joiden kansta he kuitengin
kabotetufi tulisit; ellei he IssuM weresä wa-
pahdeluri ja pyhitetyt tule.

Wlhdom taidamme myös meidän Ewange-
Uumistamme fett oppia: että kaikki mitä me e-
teemme otamme nimeen, Hänen neu-wonsa ja suostumisensa jälken, sen pitä mene-
stymän, ja me taidamme rohkiasti siihen luotta.
SentähVen mahta vxi oikia Christitty aina ru-
koilla: johdata minua, Herra lesut SinUtt sy,
bämes jslken. Ia jos wastoinkäpmisengin ja
murhen aallot käwisit meidän ylitzemme; nlin
en me tarwitze ensingän peljätä, kuin me tie-
dämme lesuxen kanaamme oleman. Mutta jos
M Jumalan lapsi jostus tahdois alta jotakin
omalla toimella, ja mielis itze tahtoa itziänsck
autta; niin hän totisesti sais kärsiä tustaa ja
pelkoo sydämesänfä siitä, ettei hän sitä Vapah-
tajan kansia alkanut ole, eikä Hänestä apua ja
lohdutusta ottanut.

Rutoiltamme sentähden Händä, että Hänijankaikkistn rakkaudensa tähden, tahdois olla
meidän kansiamme, ja siunata meitä, jokaitzefa
astelesa tämän mailman läpitze. Pyytäkämme
Hänelvä erinomattain sitä armoa, että meidän
silmämme lakkamata olisit Häneen kiinnitetyt.

Is ja
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ja Hänen wensen ansioonsa. Jos ft alinomK
vn meidän silmäimme edesä, nun me myös tur«
ivallisesti taidamme mailman läpitze kulkea, ja
kerran ilolla jältä meidän sielumme Hänen ka»
siinsä, niinkum Hänen kalliisti lunastetun ta«moransa.

5. Sunnuntai Loppiaisesta.
Ewangeliunn Mach. 13: 24-30.

wertaufen, kuin meidän WapahtajamM
tämänpäiwsisesä Ewangeliumisa edespane, taK
damma me parhain ymmärtä, Hänen omasta
selityxeWnsa siitä. Sillä siemenellä, josta mei.
dän Wapahtajamme täsä puhuu, ei ymmärretä
sitä samaa, kuin tämän Math. 13 lugun alu-sa, joftl seisoo, että muutama siemen langeis
tien oheM? muutama kirvistöön, muutama or»
jancappuroihin, ja n. e. Tämänsus itze näin felittä: Siemen on Jumalan sana,
ja se aiwan erinäinen maan laatu, johon se
siemen langeis, merkitze ne erinlaatuiset ihmi,
set, kuin Sanan kuulemat. Mutta tämän päiwän
Ewangeliumisa ymmärretän siemenellä Ihmiset,
mutta peldo ei ole ihmisten sydämet, waan Mail-
ma Niin lesus itze tämän wertauxen felittä,
ja sano: Ihmisen poira on se joka kylwä hy.
rvän siemenen; ,nutta peldo on mailMa; hywä
siemen, owar waldatunnan lapset, murra oh,
dakket owar pahan lapset. Nlihollinen jota ne
kplwi, on perkele. Glon aita on mailman lop-
pu; mucra elonmiehec owar EnZellt. NiinkllilZ
siis ohdatter haetan kokoon, ja tulella poldetan,
niin picä myös rämän mailman lopulla oleman.
Ihmisen poika Mettä Ongelinsä, ja heidänpicä
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pitä kokoman -Hänen rvaldakunnastanfa kaikki
pahennuxet, ja n? jotka wäärMä cekervät; ja
heittäwär heidän tuliseen päyiin; siellä pitä ole-
man ltk» ja hammasten kiristys. Silloin pitä
wanhurstat kiildämän niintui!» amingo, heidän
Isänsä ivaldatunnass, TM sano lesus settiä-
sti, Nisut merkitzewän waldakunnan lapset jot-
ka bän sitten kutzu wanhurffain, ja wakutta
heitä, että heidän pitä kiilhämän niinkuin au-
rmgo Isänsä waldakunnasa-.

Me taidamma siis tänäpänä rnketa mettäm-
me, tutkistellen sitä Autuutta, kuin uffon kaut-
ta Herran lestäen päälle, wanhurffaxl tehdyt
sielut, jo täsä elämäsä nautitzewat, ja paljo e»,
nämmin toisesa elämäsä täydellisesti omista saa-
mat. Ia täsä tuMnnosa me taidamme merkitä
nämät taxi psäasiata-

i Mtä meidän pitä tuleman hMi-xi siemenin lejuxen pellysa. Meidän
pitä wmchurAaxi tuleman yxinänsn
fton hautta lesuxen ansioon 2 Mttss
tämä lM<d, jonga kautta me manhurstari tu-
lemme, tuotta meille sen siwnnlman am
wuden.

Etts usto on tarpellinen meidän wanhur-
staxi tekemisesämme, ja myös meidän sielumme
lewöri täsä ajasa, sen osotta ei ainoastansa Py-
hän Raamatun todisteet; waan se seuraa moos
meidän autuudemme luonnosta ja laadusta. Mi-
kä Uffo on? Pawali sano, että se vn wahwa
uffallus niihin joita toiwotan, ja epäilemätöiy
waakutus, niistä, joita en me näe. Mikäs nyt
on uffo lEsuxen päälle? Se on järkähtämä-

I 3 töin
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töin wakutus siitä, että Jumalan Poika rakka-
udcstä sondisis kohtan, päällensä otti meidän li-
bamme >a weremme, ja siinä ksM kaM spn-
Vein ranawstlyet, niin että me sen perustuen
päälle'taidamme toimoa armoitetuxi tulla lesu»
Z?en tähden, ja saapa osan kaikesa siinä kunnia,
sa, kutn meidän Jumalallinen Lunastajamme
kärsimisensä ta kuormansa kautta meille toimit-
tanut on. Se kuin itze on saanut tämän wahwan
z>erustuz:en spdämehensä, ja sen päällä lepää,
sillä on uffo lEsuxen päälle Jos me Nyt tah?
Voisimme tietä, kutka ne ihmiset owat., joiden
spdämisä Zumalan hyM Hengi tämän uffon
waikcktta; niin ei siihen Mkän muu kelpa> kuin
M jotka spdämestäns tunhewat ja pitämät itzen?sä wäiwaisina/duoMttawina svndistnä, jotka
hukkuisit, jos ei IssuM meri huudais armoa
beidän edestänsä. Jumalan sanasta ja ömnsta
koettelemuLesta, ms Ms taidamme selkiästi näh,»
dä, kuinga mahdotoinda se on, muulla tawalla
sielun rauhaa ja lepoa sydämellensä saada. Jos
welan alaiselle ihmiselle sanotais, että M hy«
wä pstämä on kaiken hänen metkansa hänen
Vuolestansa maxanut, ja ei hän kuNsngan wois
sitä uffoa, niin hän yhtä hpwää olis murhelli,
«en ja lewotoin melastansa, joka kuitenkin ma«
zettu on. Samalla tawalla, kuin joku kuule,

ristin päällä täydellisesti sowittanen ja
maxänen hänen ja kaiken mailman syndein ede»
sta> ja ei hsn kuitengan itze puolestansa taidais
«ffolla siitä lesuxen sowinnosta osaa otta; niin
hän Mä hpwää pelkäis duomiota ja ijankaik-
kisutta, niinkuin ei phtäkän sowindoa olis teh'iykän. Se nähdän kaikista herätetyistä ihmisi-
stä; niin pian kuin y?i ihminen heräjä surutto-
muden unesta, ja hätäpndy sielunsa tilasta, niin

ei
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(4 Mlkän händä lohdutta taida, ei hän myös
sielun rauhaa saa, ennen kuin hän saa armon,
pffoa sen ristinnaulitun päälle, ja taita itzellen,
sH otta sen sowinnon, kujn Hänen kauttansa
tehty on. Sitten kuin hän häyäsänsä taita käs,
tä itzensH Wapahtajan tygö, andexi andamista

ja autuutta HHnelyä saamaan, ja taf-
ta uffoa Dapahtajan myös händä rakastanen,
ja hänenkin tähtensä kärsinen; silloin wasta sy-
dän wirwotetan; ja jytä kiindiämmästi hän sip,
hen luotta-taita, että Jumala yli Ehristuxess
ja sslvitti mailman kansiansa, sitä iloiftm«
mari hän. tule, ja nautitze täydellistä rauhaa ja.
lepoo sielujansa. Se on sentähden halusta ilci-
hutta meitä wailyaisia ihmisiä, kuin Wapahta-
ja ja Hänen Apostolinsa niin Uimieliftsti neu-
wowat ustomaan lEsuz-en päälle, jota paitzi etz
yhtäkän autuMta yle ajasa eikä ijankaikkisudesa.

lesus itze ja Hänen Apostolinsa opetit y?,
xlnkertaisesti sen nstinnaulitun päälle, ja sayyit
sttä ilmgn ustora. on mahdocoin tzeluMa lunzss»
lalle; st mahta osia rikas eli köyhä, tyhmä eli
wiisas, parembi eli pahemhi, kaikki ihmiset il-
man eroilusta tulemat kadotetuiri, ellei he niin-
kuin waiwmset syndiset stzi kaikkea, autuuttansa
HänesH, joka pistin päällä rippui, ja ustolltz
wastanota Hänen kallista ansiotansa, jonga aj«
noan kansia he huomiolla taitamat seisowaiset
plla. Tämä oli Johannes Kastajan, lesufen y-
ma, ja Hänen Upostoleittensa oppi. Johannes
todisti sMäsii: Jota ustoo pojan pMe, hä-
nellä on jjankaihtinen elämä; mutta joka ?i n<
ffo pojan päälle, ei hänen pidä elämätä näls-
män, mutta Jumalsn rpiha ppsy hänen
lmsä. loh. Z: Z6. Ehkä meidän Wapahjajssm<

I 4 M
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me oli nsprä sydämestä, eikä omaa kunniatanfa
etzinyt,, min todisti Hän kuilengin, kuinga mah-
dotoinda se on, jongun ibmisen autuas tulla,
joka ei tabdo Hänen tygönsä tulla, ja ustoa
Hänen päällensä. Hän kutzui itzensä elämän lei»
wäxi ja sanoo: Haka tule minun cygöni, ei
hän sui''gan isoo, la jota usto minun päälleni,
ei hän kostan janoo loh. 6: ZZ. Joka usko mi.
nnn päälleni, hänen kohdustansa picä wuocaman
tläwin weden wirrac, Job ?: 38 Niinkuin
tNofts ylenfi kärmen torwesa, min pirä myös
Ihmistn poika ylettämän, ja n, e. sillä niin ra-
kasti luMala mailmaa, että annoi ainoan
poikansa ja n. e. Joka Hänen päällensä usto,
<. händä duomira; mutta joka ei usto, se on jo
yuominn. ja n. e, loh. 3: 14-13,

Ei lefuren Apostolit mpöskän tätä totuut-
ta salainet: eitä usto lesuxen päälle on ainoa
sutuuden tie, joja me waiwaiset synbiset pela-
stetta taittan. Pawali sanoo: Että ,„e olemme
nstosta waichurstaxi tullet, niin meillä on rauha
Jumalan kanjzn, meidän Herran lesilren Chri-
stuxen wurra. Rom. 5: 1. Johannes sano: T)ä-
mä on Hänen kästynst että me Hänen poikan-
sa lesmen Christuren Nimen päälle ustoisimme.
! loh. 3: 23. Sc kuin peränajatuMa luke A.
post. 3ek. 10 lugun. ja ei ehdollisesti sulje sil-
miänsä totuudelda.hän taita siitä täydellisesti y.
litzewoitetuxi tulla, että ehkä kuinga siwiä ja juma.
llnen yri ihminen muutoin olis; niin pitä hä-
nen kuitengin oppiman tundeman Wapahtajan,
ja uskomaan Hänen päällensä hän autuari
tulla tahto. Siinä puhutan Sadan päämiehe-
stä Corneliuresta, että hän taitonsa jälken «li
lumalata pelkäwäinen, jakoi pahon almua, ja

> rukoi»
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rukoili alati Jumalala. Hänelle ilmestyt kerran
Herran Engelt, joka sanoi hänelle, että hänen
nikouxensa ja almunsa olit culler muistoon Ju-malan edesä; se on niin paljon ftnottu: Juma-
la mielistyi siihen, että tämä pakana sydämelli-
stä murhetta piti autuudestansa, ja että hän e-
tzei kelwata Jumalalle, niinkuin hän parhain
ymmärsi. Mutta mahdoiko Cornelius nut olla
senkaldainen kuin hänen piti oleman? oliko hän
jo sillä wanhurffas Jumalan edesä )a.autuas?
Ei suingcm! sillä jos niin olis ollut, niin ei o.
lis Engelin tarwinnut muuta sanoa hänelle,
kuin ylistä händä autuaz'i. Mutta ei hän sitä
tehnyt, wqan käffi händä ainoastansa andamaan
nouta Apostolin Petarin tygönsä,,joka piti sa.
noman hänelle, mitä häneldä wielä puuttui
autuuteen, ja mitä hänen tekemän piti. Sillä
wälillä oli myös Petari Jumalan ilmoituren
kautta saanut käffyn, mennä julistamaan lesu,
zen armoa, niin hywin Pakanoille kuin luda»
laisille, jota >ei hän ennen ollut uffonut, waan
luullut, että ainoastansa ludalaiset piti lesu.
fen waldakundaan maan päällä kutzuttaman.
Tämän ilmoituren sai Apojloli, sitä warten, et-
.tei hänen pitänyt esteleman, menemästä Corne.
liuxen tngö, joka pakana oli. Ia kuin Corne,
liuren lähetetyt, Engelin käffyn jälken tulit Pe«
taria noutamaan, niin ei hän ensingän epäillyt
seurata beitä päämiehen tygö, joka kohta jutte»
li Apostolille, mikä ilmoitus hänellä EngelildH
oli ollut, ja miri hän oli andanut nouta HH>
nen, nimittäin saadaxensa häneldä kuulla au-
tuuden tien.

Silloin rupeis Apostoli ihmetellen näin pu-
human: Nyr minH rodexi löMn/ettei Juma»

35 lft
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la kchyo ihmisen muotoa; waan kaikisa kansoiss.,
joka Hän.dä pelkä, ja. teke wanhlzrskantta, se on
Jumalalle otollinen. Se on: minä näen nyt
iymexi, mitä Wyrten se. ilmoitus minulle tapah,
dui,, että minä siltä opin, pakanoilla niinkuin
ludalaisillakin oleman yhtäläisen oikeuden ja
tykökäymisen Jessen sowinhoon.. Eipä hän sa-
no Corn.eliuxen. jo täsH Masa ollen wanhurffan,
lumalay edesä; wgan nyt juuri rupeis hän sa-
noman, sille Jumalala pelkäwäiselle pakgnalle,,
mitä hänen piti tekemän, autuaxi tullaxens, ni-
mittäin: Hän znaalais hänen eteensä sen ristin»
naulirun lesuxen, niinkuin eläwitcm ja kuolleit-
ten duomärin, ja sano, että kgikki prophecat
todista«?ar hänestä, ecrä jokainen kuin usto hä,
nen päällensä, pitä. Hänen nimensä kaurra syn»
nic anyepi saanhan. Ia sitten seisoo, että tuin.
perari näitä puhui, langeis ppha HenZi kaik-
kein niiden päälle, jotta puhen ffuulir, ia nMhe kasteccin lesuxen nimeen.

Tästä me siis näemme, mitä wielä puuttui
täldä lumalistlda pakanatpa, joka häwäise mon«
da Christittyä tällä ajalla, kuin suruttomina au-
tuudestansa elämät. Mitäs häneldä sitten puut-
tui? Se kaikkiansa, ettei hän wielä tundenuk.lesusta, eikä ustonnr Hänen päällensä.

Nyt me siis ymmärrämme, että jos meidäy
pitä hywä siemen peflosq oleman, ja
luettaman wanhurffasten lukuun, jotka walda-
kunnan lapset omat, niin pitä meidän oppiman
tundemaan Vlapahtajamme, ja uffolla Hänenansionsa omistaman meillemme waphurstauderi
ja autuudexi. Ia jos me sen teemme, niin me
oikein autuat taidamme olla ajafa ja ijankaik,.
kisudesa. lesus sanv/ että nisut pttä toona-

man
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Man Hänen aittaansa, ja nimiltä ne myös toi,
sella nimellä wanhurstaixi: SiUojll picä wan.
hurstar njinkum aurjngo, heidänsänch rpaldllfiinnasa. Ia! uffo lesuxen päälle
teke meitä autui,fj, ei ainoastansa tulewaisesa e»
lämäsä, waan jo täsä ajasa. Sen taita jokai-
nen hexäinpt ihminen todista, joka alttuudesian-sa murhpita pitäwäinen on ollut, mutta ei mu-
alla sielullensa lepoa löytänyt, kuin ty-
könä. Senkaldmsen rauban ja sielun lewon
me saamme uskon kautta lesuxen päälle; lewon
ja rauhan, jota ei kengän nautitze, waan se
kuin usto Wapahtajan päälle. Muutoin jokai-
nen ihminen tunde ja tyhjyden sielu-sansa, ja tule jostus marsin lewottomaxi, ehkei
slina itze tiedä mitä yäneldä puuttu- Mistä se
mahta tulla, kaiketi siitä, että ihminen on lan-
genut pois Jumalasta, kadottanut Jumalan ku-
wan, eikä ole enä st kuin hän ennen oli. Sen,
iähden tarwitze jokaitzen ihmisen etziä tulla ta.
kaisin siihen gutuaan tilaan, josa hän ennen ol-
lut on. Ia se taita yfinäns kautta
tapahtua. Se kuin puuttensa tunde, ja pakon-sa kohta Wapahtajan tygö otta, perustain itzen-
sä Hänen werensä ja sowindonsa päälle, se löy-
tä kadotetun autuudensa jällensä Wapghtajasa,
za tunde siinä sen rauhan sydämesänsä, jota ei
koko mailma anda taida. Ihminen mahta etzlH
lepoa ja lohdutusta kusa hän tahto, ei hän kui-
tengan totista lepoa eli rauhaa löydä, ennen
kuin hän saa armon, Herran päälle
uffoa, silloin wasta hän autuaxi tule, ja fta
lewon sielullensa. Math. i:: 39. Pawali sano,
että Jumalan waldakunda on wanhurstaus, rau-
ha ja ilo pyhäsä Hengesä. Rom. 14: 17- Sitä
Hän myös toimetta ustowaisille: etts Jumalan

rau«-
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rauha hallitzisi heidän sydämijansä) johon
mvös kutzuruö owar. Col. 3: 15. Me näemme
siis, ettei se ole turha luulo, waan Jumalansanasa perustettu totuus, että se ihminen kuin
Herran lesuren päälle uffo, saa sen kautta rau.
han sydämehensä. Ia kuinga se olis mahdolli-
sta, että lEfuM rauha hallitzis spdämefä, ja
ei sen suloista hallitussa tuttais? ja kuinga jo«
ku taittais sanoita löynnen lswon sielullensa
lesuxesa, ellei hän tiedäis mitä hän etzinyt ja
löytänyt on?

Gamalla tawalla sano myös Pyhä Naamat,
tu, että ustosta lesuxen päälle myös seura ilo
pyhääsä Hengesä; ja. niinkuin Jumalan wal«
dakunda on wanhurffaus ja rauha, niin se myös
vn ilo pyhäsä HenZesä. Sentähden kehoitta
Pawali Filippiläistä niin sydämellisesti iloitze«
maan Wapahtajasa, ja alta Lähetys«kirjansa
z-nen lugun näillä sanoilla: N)ielä, minun wel«
jeni, iloirkar Herrasa. Että minä teille yhdellä
rawalla kirjoitan, en minä siitä suutu; sillä se
tete teidän wahwemmaxi. Niin muodon taita,
jokainen waiwainen syndinen, joka on tullut
pahtajan tygö> ja yrinkertaisesti wastanotta. sen
autuuden, kuin Hän anda, wakudella ja koette-
lemu/esta sanoa: lesu/ paras rawanm, lesus
rakas armon lähde! Uston kautta olet minun,
minä weres kamr' Sinun. Ei mailmasa yhtä,
kän iloa ole, werrattawaa siihen iloon, kuin
siitä tule, kosta Wapahtaja on meidän sydän»
dämme läsnä, ja ösotta itzensä meille Hänen i,
hanäsa sowindo.muodofansa. Silloin sydän su.
loisella tundemisella täytetän, ja ilolla, johon ei
mitän maNmasa werratta taita- Autuas se kuin

sitä
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KH iloa sydämesänsä nautitze ja sen uskollise-
sti kätke.

Se on myös meidän Vapahtajamme tahto,
me Hänesä iloitzisimme. Niin Hän puhui

opetuslapsillensa, ja sama mieti hänellä on kaik.
kia lapsiansa kohtan maan pääää: Octä -Hänen
ilonsa heisä ja heidän ilonsa rulis räy<
delliftxi. loh.
kuin jokapäiwä ja lapscllis<fti taita iloita Wa«
pahtajasansa, on sulautettu Hänen rauhastansa,
ja anoa itzensä flunatta Häneldä, ftnkaldainen
sielu totisesti Hänelle otollinen on- Se on
walitettawa että ihmisiä Oyty, kuin tah-
tomat tämän ilon lesuxesa takaisin aia. Ettei
enimmällä osalla itzeilä siiä ilvK ole, sen he sil-
lä osottawat, että he sydämesänsä paljo enäm-
Mn owat Hänen wihollisensa. Mutta kosta me
Katechismuresta ja pyhästä Raamatusta tiedäm-
me, että, meidän ensin tarwttze katumaiset olla,
syn-dimme lula, ennen kuin me uffon lesuren
päälle taidamme saada; kuinga me sitten tai»
damme kieldä sen seurawaisen Non, kuin se pel.
jästynyt fyndinen saa tuta, kohta kuin hän tai-
ta uffoa «M hänen sondinsa owat madetut.Eikö pri melan alainen ihminen ihastu, koffa
toinen hänen weltansa maxa? Mifei myös syn,
dinen sydämestänsä iloitzis, koffa hän saa ar-
mon uffoa, että Wapahtajan weri hänen täh.
tensä wuotanut on. Se kuin ensin on tunde-
«iut itzensä onnettomani ja kadotetuxi ilman le-
susta, mutta sitten on etzinyt ja löytänyt armon
lesujen weresä, »nahta kaiketi tuta siitä ilon
sydämesänsä- Mutta sinun pitä itze sen koette-
leman, jos sinun pitä taitaman uffoa, mitä i-
ioa Jumalan lapset jokapäiwä saamat nautita

kans-
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'kantzakäymisesä Wapahtajansa kansia, joka st>
wäldä heidän spdändänsä Uikutta, ja saatta hei.lä kiitollisuden kyneteihin. Se ilo, kuin synvi.
nen waimo tunsi, koffa hän rakkauden kynelei.
tä jalkain juuresa itki, on M kallis
tawara, jota ei se armoitettu anna itzeldänsä
pois otetta, waikka wtslä kaiken mailman wii.
saat. ajaisit takaisin, ettei hän sitä tunne Gil.
lä se on tiettäwä, ettei luonnollinen ihminen
senkaldaisia asioita duomita taiva. Autuasse, kuin tietä tämän tykönänsä: Minä olin yLt
lewotoin, tuffittunut ja onnetoin ihminen, en.
nen kuin minä tulin lefuren tugö; mutta ko-
sta minä itzeni Hänen jälkainsa juureen heitin,
niin minä sain syndini andez-i, lewon ja ilstt
Hänesä.

Kyttttllätt Päiwä!
Emangetlinn Luk. H. 22,32.

Simeon oli hurstas ja jumalinen Mies, ödok-
tain Israelin lohdutusta.

Tämä päiws johdatta meidän mieleemms
yhden tapauxen, monesa merkillisen ja sydändä
huwittawaisen. Se tapahdut lähes 40 päiwänä
meidän Herramme syndymästä. Sen ajan oli
Maria ollut alallansa Bethlehemifä, sixi kuin
puhdistus, päiwät olit täptetpt. Sitten tuli seaika, jona hänen Mosezen lain jälken piti wie,
män lapsen Jerusalemiin, ja toimittaman sen
tawallisen uhrin. Hän läxl sentähden losephiK
ja lapsen lesuren kanZa matkalle Vethlehemi.siä, joka ei ollut aiwan kaukana Jerusalemista,
meni Templiin ja toi myötänsä sen uhrin kuin

kop.
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köyhät, tapa oli uhrata, taxi Mettistä eli kaxi

poikaa. 3 Mof. ?. i'2: 3. Kyllä Ma-
Na »oäbitnmästä päästä taisi luulla kenengän o<
lewan lerusalemisa, kuin olis mitäkän tiennyt,
mikä.korkin armo sillä lapsella oli, jota hän sy.
lisänsä kannoi; mutta kohta hänen wlduansa
Templiin, kohtais händä Wi Oemha armollinen
Mies,,jonZia kaikesta menosta loisti ilo ja toiwo.
Se oli se Simeon, jonga- jokainen tunsi wäga-
zi ja hurffaxi mieheni, mutta muutoin hän eli
hiljaisudesa, ja oli Usiasti sydäMesänsä ollut lii»
kutettu ikäwöitzemiseen, että pian piti sen tule»
Man, joka hänen kansansa piti lunastaman hä«wiöstänsä ja sortusta tilastansa. Mahdoi hänen
toiwotuxensa usein puhjeta ulos rukvuxeen: Jo.
ffä sinä raiwat halkaisisit, ja astuisit alas! Es.
64: 1. Jumala oli* hänelle Mp3s ilmvittanut,
että hänen rukouxensa M kuultu, ja että hä-
"nen silmänsä piti näkemän MetziaM, Wapah,
iajan.

Simeon meni usiasti Templiin Ia tämä»
kin Jumalan asetus oli hänelle pyhä, ja yltnst
hänen sydämensä, ehkä kuinga häwinnyt luma»tan palwelus silloin oli, Mutta tänäpätwänä
tunsi hän tykönänsä sen kaikkein woimallisim-man MetämiseN templiin; niinkuin olis händä
jotakin ilahuttawaista aawistanut. Maria ja
Joseph astuit lapsen kansia Templin esikartanonsisälle, ja se oli Simeonille, niinkuin olis sisäl.
linen Häni sanonut hänelle: Tästä lapsesta onMesiias tulema. Ilolla riensi hän Mariata wa,
stan, otti lapsen äitinsä sylistä, katzeli sitä nöy-
rptetyllä ja iloisella sydämellä, nosti silmänsätaiwaseen päln, ja woimallisesti sydämesänsä lii-
kutettu uloSpuhkeis: Herra, nyt minä rohkiasti

kuol-
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kuolla taidan, minun silmäni owat nähnet si»
nun autuudes, jonqa sinä kaikille kansoille
mistanut olet, malistamaan pakanoi,
ta, ja sinun kansas Israelin kunniani.

Tämä tapaus anda. niinkuin sanottu on,
niin runsan siunattuin tutkindoin,
ettemme pian tiedä, mitä tästä walittaman eli
iätettämän pitä. Tällä erällä me tahdomme ai«
noastansa seisatta katzelemaan Simeonia ja sitä
todistusta, kuin hän sai tämän päiwän Ewan«
geliumisa.

Se onni kuin kohtais Simeonia tällä päi->
zvällä, on Jumalan fanasa lnwattu kaikille oi<
kioille Christitpille. Kaikkein heidän silmänsäpitä näkemän mailman WaPahtajan, ja katzele.
man Jumalala! lesuxen Apostolit sanomat meil-
le siitä tulewaisesta kunniasta, että maikka ei
wielä ole ilmestynyt, mixi meidän tuleman pi«
ta, maikka st autuus kuin Jumala niille on
walmistanut, jotka händä rakastamat, on niin
suuri ja siitä laadusta, ettei pxikän silmä sitä o,
le nähnyt, ei korwa kuullut, 'eikä yhdcngän sy-
dämeen astunut, niin taitamat he kuitengin täy»
dellisesti wakulttta meitä, saamamme nähdä le-suzen niinkuin hän on. i Cor. 2: 9. i lol>Z:2<

Se on siis meille kaikille sangen tarpellista
ja kallista, lähemmin tutkia tätä jaloo todistusta
Simeouifia, tutaremme oikein sen tien, kuin e-
päilemättömästi jobdatta meitä siiheen suureen
ja autualliscen uffomme ja toiwomme
päämäärään.

Simeonista seisoo, että hän olt hursti ja
jumalinen mies, odoceain Israelin lohdmusta;

ja
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ja samasa mielesä waatt meidän Wapahtajam«
me kaikkia ustowmsiansa etzimään wanhurffaut?
ta, niinkuin Pawalikin waaroilta Christityitä
saamoimaan wanhurffauden ja pphpden perän.

Mutta täsä tarwitze wisusii kutkia, mikäsen wanhurstauben oikia perustus ja laatu on,
tuin Pyhäsä Raamatusa niin usiasa paikasa sa-
Notan oleman pääasia totisesa Christillisydesä.

Pawali ylistä wanhurffauden korkiata
arwoo, niin hän sano selkiästi: Minä puhun
siitä wanhurstaudestä Jumalan edesä jota tule
lesuxen Christuxen uston kautta, kaikkein rygö
ja kaikkein päälle jotka ustowar. Rom. 3, 21.
22. Sitä minä halajan, ei errä minun wan-
hurstalldeni laista olisi, waan joka tule ustosta
Christuxen päälle, nimittäin st roanhurstaus jo»
ka lumalalda ustolla omisteta». Phil 3, 9>

Usto on Niin muodon se ainoa, kuin mei«
bän wanhurffaxi teke, ilman töitä. Rom.
28. Nsto käsittä ja wastanotta kaikki mitä Ju-
mala meille Etvangeliumisa ilmoitta, siitä suu-
resta neuwosta, kuin hän on pitänyt langennett
ihmisen sugun lunasture)!i ja autuderi; Ustosy-
seile sitä sowindo Uhria kuin lesus ristin pääl-
lä meidän edestämme tehnyt on; se wastanotta
täydellä uffalluMa sen elämän sanan, joka ta»
ritze Meille syndein anVexi saamisen, elämän ja
autuden, ja täyttä meitä wanhurstaudella, rau-
halla ja ilolla Pyhäsä Hengesä. Tämä on se
uffo, joka meidän autuixi teke. Uffo,~joka et
ainoastansa pidä lesUM meristä sowindoa tote-
na, waan pane myös kaiken uffalluzensa siihen
ja perusta autudensa ajasa ja ijankaikkisudesa
yMäns lesureen ja hänen lupauriinla; tämä
uffo, Pyhäldä Hengeldä spdämesä waikutettu,

K Pitö
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pitämin muodon lesuz'en ainoana kaiken auM
densa perustukena, lewäjä Isän Jumalan rak,
kaudesa ja joka ulosannoi Poikansa
meidän edestämme, ja Pojan ijankaikkisesa an
mahtamisesa, joka werensä wuodatli meidän syn«
deimmo andep Tämä usto teke
meitä,! paitzi kaikkea meidän omaa ansiotamme
ja wanhurstauttamme Jumalalle otollisia', ja
luo meitä uudesta hänen lapsixensa ja perillisin
xenfa, joille hän synnit andep anda, lNke heil«
le Poikansa wanhurffauden hpwäxi, ja lahjoit»
ta heille Pyhän Hengen.

Ilman tätä ustota, fan» Pawali, onmah-
dotoinda kelwata Jumalalle. Ia en me tawa
täsä muuta kuin chmetellen ylistä meidän
ramme ja armahtajamme rakkautta ja wiisautta
koko sunä autuden järjestössä kuin hän meidän
hywäremme asittanut on- Pyhä Raamattu to-
dista/ja koettelemus wahwista, että ihmisen
luonnollinen tila, niinkauwan kuin hän käsm
dymätöin on, ei ainoastans ole spwäldä turmel-
du, waan myös sangen sutkia ja wiheljäinen.
Kuoleman pelko teke ihmiset kaiken elin-
aikansa. Siinä on lakkamatoin sota lihan ja
hengen wälillä, alinomainen ajatusten kestinäi.
nen päällekanvaminen ja puolustaminen, sisälli-
nen sota ja willitys; niin että Pawali sitä mai-
nitesansa, ei taida muuta kuin sywälbä' sen y«
litze huogata ja walitta: Minä wihchäitten ih-
minen, kuta pelasta nnnun tästä kuoleman ruu«
musta. Rom. 7, 14-24.

Meidän ijankaittinen Armahtajamme, fs
syvänden tutkia, näki hpwin, että niin sywäl-
dä langennut suku, niin onnettomasa sielun, tis
lasa, ei tainut mitäkän jumalisuutta eli pvhyt-

tä
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tä aikoin saaba, ennen kuin se syndein andexi
saamisen kautta ensin saatetais sisällistä'rauhaa,
lepoa ja onnellisuutta nautitzemaan. O! kuin»
ga wähän tämän mailman itzewiisaat ihmiset
»undewat, että st lumalalda asetettu autudett
järjestys on aiwan luonnollinen ja ihmisen sy-
dämen tilan jälken sowitettu, kosta he ensin tah-
towat tehvä ihmisen pyhäni, ja sitte wasta ltt»
pawat hsnM syntzein anVexi saamisen, Juma-
lan armon ja vstäwpden.

meidän jumalallinen Wapahtaiam-
me/ tuli tvsldelbunä Herran Hengelda,
Namaan köyhille hywää sanomata, paranda,
m«an särjetyltä syvämitä, saarnamaaN fangeille
lunastusta, ja särjetyitä wapauteen saartamaan
Luk, 4, 18 Hän kutzui tYZönsä kaikkia Motä
tekewäisiä jä raffautetUita, wirworcaxensa bei-
tck. Hän wnodatti werensä syndein antzeri saa-
miseni, ja asetettin meille lumalalda armdistui-
Mexi ustön tautia hänen weresänsä, taritaxen-sa meille siinä sen wanhurstauden kuin Juma-
lan edesä kelpa, edelläkäywäisten syndnn anbs-
Zt anöamisen kaittta. Rom.z, 25. Toista pe-
tustusta ei Mkän laffea taida. Se joka niin-
kuin syntinen pakonsa lesuM tygs otta, ja
lujalla Uffölla käsittä sen sowindo. uhrin, kuin
Zesus meidän syndetmme andexi andamisexi teh-
nyt on, st tule wanhurffaxi, se puke myös
Päällensä uuden ihmisen, joka Pphydesä ja wan-
hurstaridesa Jumalan eöesä elä. Se joka syn>
dmsä andefi lesurelda saanut on, se rakasta
myös lesusta niinkuin suurinda hywäntekiätän«
sä. Se kuin on tullut, että hän pitä le-suxen sochinbo-uhrm kaiken aijtudensa perustu-
kena, hän on myös spdämesänsä woitettu, ote-

K 2 wan-
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ivansa wetwollisen Pawalin käffpn pyhänä
lämään ja täyttämään: ölecre kallisti osto,
tut, kunnioirrakat siis lumalaca ceidän ruumia
sanne, ja reidän hengesänne, jorka luznalan s,
wat. 1 Kor. 6, 20.

Katzo, niin perustetan oikia Chtlstitlifys ih«
znisen sydämesä, silloin hän on siwiä ja Juma-
linen ,ja waelda wagalla elämän tiellä. Chris
siuren rakkaus waatt händä. Ei fuingan yxi»
kän taida olla oikia Christitty, ellei hän Chri»
stusta ja joka händä rakasta, se pirä
hänen sanansa.

Ei yzikän ole pybä ellei hän Jumalala ra,
kasia, ja tämä on rakkaus Jumalan tygö, että
,ne hänen käskynsä pidämme. Ehkä kuinga pal,
jon hywää joku kuulis, lukis elt sanois; tai»
dais puhua suloisesti lesuxesta Vapahtajastansa
ja paljongin tiedäis Christillisydests, mutta ei
tekis sen jslken, ei se ole mikän Christitty; ja
jolla ei ole täysi pyyndö tehdä sen jälken, ei se
ole tielläkän Christityp tulla.

Christus dn sen niin usiasti ja niin woi.
malllsesti todistanut, ettei sitä wastan sanoa
da. Se on ja pM totena. Ewangeljumi ei ole
mikän laki; se on iloinen ja autuaxi tekemä sa.
nolna, si mikän painama ijes. Mutta se on niin
lloistn ja huwittawaiM> juuri sentähdcn että
me tunnemme Christuxen rakkauden, ja sydän
sytty rakastamaan Händä jällens, niin että me
rakkaudesta ja kiitollisudesta teemme mitä hän
Meitä käffe. Christus on seNtähden knollur, et»
tä ns jotka eläroäc, ei nyr enä Ms itzellensä,
waan hänelle, joka heidän edestänsä tuollur ja
Msnosmlr on. 2 Kor. 8, iZ,

Mut.
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Mutta älkön myös ajatelko, että
paljas ulkonainen siwiä ja nuhtetoin meno teks
oikiaxi Christityxi. ENembi oikiaan Christillisy-
teen tule> enembätä se meildä waati, ja kor-
kiammat autudet se meille lahjoitta. Päämies
Kornelius oli Jumalala pelkäwäinen, siwiä' ja
hywän tekemä mies, jo ennen kuin hän Chri«

tuli. Mutta hänelle suotin myös se kor.
kiambi onni, että hän sai tulla Christityri. Ko-
sta me CHMuxen tähden teemme sen mitä ms
teemme, eli jätämme tekemstä jotakin, sentäh<
den että lesus niin on sanonut, min, käskenyt,
niin kieldänyt, ja sentähden että me Hänen
päällensä ustomme; Kosta me elämme Jumalan
Pojan ustosa, joka eli meidän tähtemme ja kuo.
li meidän tähtemme; räkastalnmo händä, joka
meitä ensin rakasti; kosta me, jos niin.tarwi,
tan, olemme sydämestä walmit, mielelläUMy
kieldämään jokaisen maallisen kunnian ja ilon,
sentähden että hän meidän tähtemme kielsi wer«
xattoman korkiammat ilot ja kunniat; Kosta ms
lesuz'en tykönä etzimine anderi an«
damista ja puhdistusta, pyydämme ja ustoin o«
dotamme kaikkea tarpellista woimaa ja walistu,
sta, ustosa hänen kannamlno mitä
kanda tule, kärsimme mitä kärsiä tule, ja nöy-
räsH mahdottomudemmo tundomisesa perustamme
kaiken toiwomms ajasa ja ijankaikkisudesa lu.
malan armahtawaisen armon päälle lefuxesa
Christuxesa: Tämä, ja tämä on Chri-
stillisys, jonssa itzewanhurffat Phariseuxet hyl-
jäisit, mutta joka sian Publikaneisa ja syn-
disisä.

Tämä on uuden Testamentin wanhurstau,
tzen, pyhpdm ja juMalisudenperustus ja luondy.

K 3 Gi-



tSO ' Kynttilän Päiwä.
Gimeon odocci Israelin lohtzuNista.
Tämä on wielä yhden oikian Israelitan o»

wailuus, eli tottsen jäsenen Jumalani feurakun,
wanliafa ja uudesa liitofa. On sekin toti,sen Christian lttonhos että hän odotta Israelin

lohdutusta, ja halullifesti ikäwöitze niiden au»
tualllsten lupausten täyttämistä, kuin Jumala
fanasansa meille andanut on. Meidän menom.
me, sanoo Apostoli, on cqnvaisa, josta me
Lunastajaa Herraa Musta Christusta odotam-
zne Phil. z, 20. Simeon uffoi Raamatun niin,
kuin Jomalan sanan, Mitä merille täfä kirjasa
luwattu on, sen.on se totinen Jumala luwan-
«ut, joka ei ikänäns lupauziansa kadu. Mikansan Lunastaja on tulema, M kaikkein ihmi-
sien, Wapahtaja- Hän on kaiken wiheljäifyden
poisottawä/ja wapahtawa kaikki ne jotka itzen»
fä hänen.!:tygönfH pitämät. Tämän uffoi Si,
meon todeM, ia odotti Israelin lohdu.tussa; jota enemmin wiheljäisyttä ja hätää hänhawachi, sekä itzesänsä että pmbärillänsä, sitähalMisemmazi tuli hänen'ikäwoitzemisensä, ja
sitä kiiwammaxi hänen Ytzden e-
päustoifen ja jumalattoman kansan kestellä kä<
wi hän sisällisellä ikäwöitzemisellä, että sen piti
tuleman, joka tulema oli, se luwattu Israelinlohdutus.. Juuri niin luonnollista se on yHden
Wristittyn, sdotta täyttämistä Herransa jaloissa
lupaurista. niistä waMtulewaisista, käpdä uffo,
fa )a kärsiwäispdesä.. ja odotta sitä Israelin loh,
dutusta kuin meillä wielä tarjona on Hän u,
ffo sen kuin Ewangeljumisa puhutan, lesu,
xen Christuxen puheista ja töistä; hän usto hä-nen Herransa todella tehnen, puhunen, käffenenja luwannen sen, kuin siinä sanotan hänen töi.

siän-
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stänfä, sanoistansa, kästyistänsä ja lupaunstan-
sa. Että hän nyt on luwannut tulewaisisa wis-
lä niin paljon suurta ja autuallista lohdutmexi
"omillensa ja autuderi kaikelle mailmalle; ja ko-
sta M Christittp kyllä tunhe, kuinga pallon
hän itze, ja kuinga paljon koko mailma wielä
tarwitze awup, ja pelastuit; niin
hän käp kaiken tämän ajan tustan ja wiheljäi-
syden alla, ja odotta Christittyin lohdutusta,
niitä autuita aikoja, kuin meille wwatut owat;
hän toiwoo lesuxen lupauMN jälken uurra cai»
wasta ja maata, josa rvanhurstaus gsu.
2 Pet. 3, iZ. ja iloitze siitä täydellisestä lewosia
tuin Jumalan lapsilla jälillä on.

Niin elit Jumalan miehet wanhasa Liitosa;
ustosa owat he kaikki nukkunet, ei ole kuiten-
gan niistä lupauxista saanet, waan ainoastansa
taamba nähnet, ja kuitsngin niihin turwannet,
ja hywin wdyit Ebr, N, 13. Niin elä ja niin
kuole myös M Christittp ustosa niiden lupau-
sien päälle, kuin tulewaisia ilmoittamaa Hä-
nen uffonsa taita toisinans wahwembi, toisi-nansa beikombi olla, mutta ei hän enä, Chri-
stittp olis, jos ei hän odotais niiden sanain
täyttämisiä, kuin hänen Herransa hänelle sano,
nut on.l

O! Kuinga sanomattomasti autuas se ih-
minen on, joka ustalda Jumalan sanaan; tax«
kasti ja lapsellisesa yfinkertaisudesa luke Juma-
lan sanaa ja hiljaisudesa sitä tutkistele; jonga
korkein halu on, saada tietä, mitä Jumala sa-
nonut, käskenyt ja luwannut on; totisesti se käy
pli kaiken ajatuxen ja toiwon/ mitst Jumala
niille osotta, jotka pitämät itzensä hänen lupau-
pinsa. Niin paljon ei kuitengan kaikki luon-

- K NM^
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nollinen» toimi eli taito taida matkan faatta«
tuin se woi, koffa joku järkähtsmättömästi pitH
itzensä Jumalan sanasa kiini Ei yfikän niin
paljo lumalalda saa, eikä ketän Jumala niin
Isällifesti kohtele < kuin niitä jotka häneen uffat-
dawat Simeonista me näemme, kuinga sille
ihmiselle käy, joka lujalla ustolla pitä itzensä
kalkkiin Jumalan sanoin, ehkä kuinga mahdot-
tomani st näkyis, ja maitman tawallisia ajatu,
Na wastan sotiwaifexi. Simeonin esimerkki
mahta kehoitta meitä, ettei totella mailman mie-
ltä, eikä ltz? miifaan ja turmellun ajan häwäi,
siyriä, waan aina kiinhiämnun pitä meitämmo
lulMlqn l^upauziin.

Jumala on sen sanonut, ja Jumala pitH
sanansa: Tämä on witzimbi kuin kaikki mitä ih-
minen ja päälle luotta. Ia silloin ei tar-
witze sydämen wakuubesia eli puhtaudesta mur-
hetta pitä. Mden Christityn uffo on st kaik-
kein pyhin uffo. Jokainen zolla tämä coiwoon
Jumalaan, hän puhdista itzensä, niillkuin hän-
kin puhdas on. i Joy. 3 Z, Juuri tämä u-sso teki Simeonin sifi siwiäxi ja jumaliseri mie,
hexi kuin hän oli; ja tämä uffo pyhittä' jokai-sen ihmisen sydämen, jongq se täyttä. AmenH

Sunnuntai SeptuagesinM
Ewangeljumi, Math, 2y: l-16.

kuin seiso tämän päiwän Ewan«
.qelmmisa, puhui lesus siitä johdatuxesta,
Pstari kysyi Häneldä, mikä,palkka hänellä ja
muilla Opetuslapsista oli odotettawa siitä, että
he olit ylönandanet kaikki, ja seurannet lesu-
fta? johon Wapahtaja wastais, että sen sata-

ker-
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kertaisesti piti maattaman heille, jotka Hänen
tähtensä kielsit itzensä, ja jätit tämän elämän
hywpden aldiiM Mutta että tämä palkka km-
tengin on armo. palkka, jonga Herra oman ma?
pan tahtonsa jälken on kullengin jakama; silläsen kantza tule marsin toisin käymään kuin ih-
miset luulemat: ne nimittäin, joilla itze miete»
stänsä oli oikeus jotakin maalla, ei ne enembäH
saanet kuin tasan oikeudensa; kyffa. sitä mafiantoiset, kuin ei ajatellet palkkaa eli ansiota,
maan teit mieluiseni työtä, ja pidit sen suurim-
hana ilonansa, että he armosta mahdollistui ar»
maltin, tekemään tpötä lesuxen waldakunnan
lemittämisen päälle mailmasa. niiden piti suu<
remman palkan sqaman, kuin joku luullakan
taisi.

Senkaldaifia asioita ne on, kuin lefus tä.
näpäimänä wertauresa edespaye, josa hän
ta Seurakundansa maan päällä Viinamäkeen,
ja ihmiset puihin wiinamäesä, joiden kaswatta-
misexi ja holhomisexi tarwitan työmiehiä eli o-
pettaiw. Koffa nyt Pyhä Raamattu todista,
että se ainoastans huonenhaldiain seastl etzicän,
ercä joku ustollisexi myöskän opei>
tailda muuta waadita, kuin että he ustollisesti
toruden sanaa oikein jakawar kullengin, ja tai»
dolla lambaita ruokkimat; nijn me tänäpänä
tahdomme katzella:

MM en mahdollmett kuyutta u-
ftollisexi tyontekiäxi lesuxen wlmamae-
st, ja mikä Armopalkka niillä on odH»
tettawam.

Meidän täyty kohta tunnnsta, että niin»
lum se palwelia ei taita sanoita oleman uffol-

K 5 linen
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linen, joka ei Herransa, waan omaa työtäM
teke; niin ei taida mpöskän joku Christursn
palwtzlia ustollisezi kutzutta, ellei hän täydellä
jodella toimita sen Herran työtä/ joka hänen
kutzunut on. Jos hän oinaansa etzi, ja ei sitä
kuin Christuz-en on, niin hän on «Motoin- Ia
woi sitä, joka oman kunnian eli hyödytyin
tähden tahto wietellä Lambaita, kuin hänellä
ustotut owat, pxinkertaisudesta Christuxesa Ie»suzesa.

Ne kuin uskolliset työmiehet lefuM wiina-
msesä olla tahtonet, niiden tarwitze omasta koet.
tclemuMa itze tuta Herran ennen
kuin he muita johdatta taitamat; niiden larmi-
tze tietä, mitä se on, olla onneloin ja eMvä
lammas, niin myös mM se on, olla löytty ja
palainut sielunsa Paimenen ja Pispan tygö.
Tosi se on, että jOwangeliumi iyesänsä on Ju-malan" woima, itzekullsngin uskowaiselle apruye-
N, ja sillä on sama olennollinen woima, jokose pyhitetyillä eli saastaisilla huulilla ilmoitetan;
Mutta siinä siwusa on se myös tosi, että puhe
rististä on niille hulluus, jorra wdoteran. i.
Kor. i, 18 ja ercei luonnollinen ihminen ym-
märrä niitn kuin Jumalan hengen owar; sen-
tähden olis se toiwotettawa ja parembi lambail-
le, jos heidän pitä Elämän Leiwän sielunsa, ra-

löytämän, että heitä johdatais se, kuin
itze koettelemuxesta tiedäis tien, kuin että he u-
stotais wieralle, joka ei itze tunne Wapahtajaa,
eikä taida pzinkertaisesti neuwoa heitä Hänentpgönsä. Kosta työmies itze on pzi
kautta Jumalan kantza sowitettu ihminen, joka
totudesa on armon löytynyt, saanut syndinsä
andexi, ja sydämestä Wapahtajaa rakasta; niinseuraa siitä, että hänellä on enämhi halua woit«
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ft Sieluja lesuMe, sen päässe hän lakkamata
työtä teke, ja hänen kaitzemissnsa ja johdatu.
zensst on myös paras noudatta. Että bän oma.
sta koettelsmuresta tunde Iysu^en« rakkauden,
niin hän sitä' woimallisemmafii taita sitä rak.
fauttq muillekin ylistä, ja itzensä esi-
merkiri osoita siihen, etts lesuxen tt/kömi on
armo ja andexi saaminen kaikille syndisille wal?
misna. Silloin hän taita Apostolin esimerkkiä
seurata, ja sanoa: Minä, kiitän meidän Hcrraa,
lesusta Ehristtßa, joka minun woimalliseDi ceh-

on, ;a luki ininun ussolliseri, aserram tähän
wirkaan; joka ennen pilkkaja ja häwäisiä ja
wainoja olin; niucca minulle on laupius rapab«
tmmc; sillä minä tein sitä rjecämärä epänstosä.
N?ucca zneidän »Herran armo oli sitä runsambi

jq rakkauden Vantza, joka Lhristuxeja
lesuxesa on. Ge on sotinen sana ja kai/
ken-mahdollinen wastan otca, errä Christus le«>

on tullut mailmaan, sfnhisiä wapflhtamaan,
joista nunä suurin olen. Nlurra senrähden on
minulle laupius tapahtunut, että lesus Chri.sws minusa ensin osorais kaiken
niille' esikuwaxi, jotka hänen päällensä pitä u<
Dsman, ijankaikkiseen elälnään i Tim 1,12.-16.
Niin taita yxi Opettaja Apostolisella tawalla
puhua/ kosta hän itze on armon saanut; niintaita hän myös omassa esimerkillänsä todista,
että ZesuM armo on kaikille awoi. Ia kuin
me luemme Vapahtajamme puhetta opetusla-
siensa tygö loh. 15 lugusa, niin ms siitä näem«
me, se wiinamäen Isännän sydämellä
on, ettei Työmiesten pidäis Hänen orjinansa,
w«an pstäwiänsä oleman. Ia sitten kuin he
Hänen ystäwirensä tullet owat, niin he taita-
wat hyödptyxellä muiden autuden päälle työtä

tet>
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tehdä. lesus sano: Gi palwelia eli opjcz ttedH
mitä hänen Herransa teke; Murra minä kunun
teitä sillä kaikki kuin minä Isäld»
tuulin, ne,ni>»ä reille ilmoitti!. Minä rvalihin
teidän ja sääsin/ errä te menisitte hedelmärä te»
temään, lLtte ole mailmasta, stntähden mail,
ma rvihaa kettä, Iyh. zZ,

Kosta M työmies lefuxen wiinamäesä itzs
on kutzuttu Herralda Mirkaansa, ja walittu
mailmasta hedelmätä tekemään; niin ei hän tai-
da itänänsä unhotta, että se Herra jota hän
palwele on ChristuS, ja että st on lesuxen »vii-
namäki, josa hän teke työtä. Sielut owatkaik,
ki hänen kalliisti ostettu omaisudensa; kaikki ne
mahdetan sentähden osotetta Hänen tygönsä.
Elolla on morsian, st on ylkä. Sentähden myös
senkaldainen Opettaja enimmästi sen päälle tvZ«
tä teke, että bän sanankuuliansa Herran lesu-
fen kantza, Hänen weresänsä ja sowinnosansa
oikein tutuz>i tekis. Tämä oli aina lesuxen O«
petuslasten tefti, josta he kaikisa tiloisa saar-
naisit, nimittäin: ercä lesus Christus oli tullut
mailmaan rvapahtaniaan syndisiä Sentähdenmyös Pawali waroitta opetuslastansa Timotheu»
iia, ja neuwoo, näillä merkillisillä sanoilla, mi<
tä Hänen, niinkuin Jumalan seura«
kunnasa ilmoittaman piti: Ala häpe meidän
Herran Issuren Lhristuxeil todistusta, eitä mi-
nua, jota Hänen sanginsa olen; waan ole osal-
linen Gwangeliumin waiwastt, humalan rvoi-
man jälken; Joka meitä on autuaxi tehnyt, ja
pyhällä tzuyumisella kutzunut; ei meidän töidem-
zne perästä, waan -Hänen aiwoirurensa ja av.
monsaiälken, tuin meille Christnresa
?N»WI ijantaiWsia aikoja annettu on. 3 Tim, z,
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H. Z, Ia niinkuin Pawali tasa matoitta, ettei
häpemään lesurcn todistusta, niin oli hän myös
itze kaikesa wlrasansa ustollinen siinä. Joka
paikasa me näemme hänen lakkamata julistanen
Jumalan armoa Chrisiuxesa syndisille;
Ia hän kersta myös siitä, että hän niinkuin
tairawa rakendaja oli pannut Christu»
xen perustuxexi; sillä hän on se ainoa jä oikia
perustus. la, hän sisälle suttc kaikki lesuxeen,
Za sanoo: Tämä on paäkappale niistä kuin nw
puhunnne: meillä on stnkaldaineN ylintmäinen
pappi, joka istu oMallä kädellä Majestrrm istui»
wella cniwaisa, Ebr. 8? i.

Ei EwanZeliUMin opettajat ikänäns taida
kyllä kiiwasti sanankuuliainsa sydämelle laffea
lesuren rakkautta, ja Hänen kallista somin-
doansa, ei mpöskän sanankuuliat syystä taida
watitta, saamansa plön usein kuulla tätä op,
Pia. Kyllä se on tosi, että käändpmättömäin
ihmisten korwisa monda muuta asiata parem»
malle kuulu, kuin se puhe rististä; mutta se
mahta kuitengin lakkamata julistetta, sc on lu-watan woima, kuin taita kowinimatkin sydämet
liikutta. Todistus siitä ristinnaulitusta lesuz'e<fta, on se oikia sielun rawindo jokaiselle, kuin
on etzinyt ja löytänyt armon Christuresaz ehkäse on monelle pahenuuxexi, ja on salattu monel-
le Christikunnan keskellä; sillä se on yxi wiisaus
ja salaisuus, jota ei pMän? paitzi Jumalan
hengeä taida seliltä sydämesä. Kuitengin pitH
ihmisiä mmstutettaman siitä, että he lesuten
Wiinamäki owat. Ia waikka he tvielä juut-
tuisit sitä kuulemasta, niin pitä se kuitengin sa.
liottaman heille> ja wastauudesta sanottaman:
että jos he tahtowat wapahdetuxi tulla, nitti

M
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pitä, liidän käändpmän Hänen tygönsä, jokä
heitä wercnsä kautta ristin päällä ostanut on.
Ne opettajat owat onnettomat, jotka woittaM,sa ihmisten yltstpstä, eli ajallista hywää, sowit»
tawat itzensä ainoastansa ihmisten mielii. Kpl-
lä he taitamat ivoitta mitä he pyytämät, ja
mailmalda kunnioitetut! tulla; Multa kyllä ft
taita heille hirmuiseri tulla wiimmeisenä päiwä-
Nä, koffa monda sieliia, kuin beibsn holholni-senfa ale täällä owat Uffotut ollet/ taita tulla
kanVaMaan heidän väällensH, ettei Ke ole sitäristinnaulittua lesusta saarnannet, eikä syntzi-
siä hänen tygönsä ncuWontt, saamaan elämätä
hänen nimesänsa. Totta se niin muodon pa-
rembi on/.kärsiä pilkkaa Ewangeliumin täh.deu, kuinj senkalhaista edeswastausta pääAensä
wetä.
. Näistä tule M työmies leMn wiinalnäe,
sä parhain koffa hän itze saapimsn. uffoa Hettan päälle. A sittentangaisturen pelko pakota bändä Wapahtajaa
julistamaan, waan ChkistUMN rakkaus waatihändä siihen. Milloin hän neuwoo muita nau»
titzemaan sitä samaa lääkitystä, jonga paranda-
wai en woiman hän itze on koetellut sielujansa,
Ei hän korkembata niitän pyydä, kuin woittasieluja, ja hänen halunsa on sanomatoin, että
moni sais nautita samaa armoa, kuin hänelleitzelle tapahtunut on^

K-aiken tämän alla tunbe kuitengin senkat-damen työmies, kuinga paljon häneldä wielä
puuttu/ ja kuinga suuresti hän Wavahtajan
armoa ja jokapäiwäistä andexi andamusta tar-
wltze. Se opettaja jonga sydän lesuxen rak<
wudelda on woitettu, on myZs sMmesänsä

nöpryi
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ja häpewäinen; sillä hän näks, ettei
hän rakasta lesusta osinkan, niinkuin hänen pi,
Häis; ja ne hänelle ustotm, ja merellä
lunastetut sielut makawat niin kowin hänen sy.
Hämettänsä, että hän kaiken ahkerudensa, ja U>
stollisudensa kansia, tunde kUitengin itzensä suu-
ren weian alaiseni. Kuinga hän-siis mahdolli,
sesti taidais ruweta mitMn palkkaa Herrawa
waatimaan? O! hän tuntze itzenfä, ja näke sel-
kiästi armoa. 4arwitzsn)ansa, elkä taida mistäkänoikeudesta kerssata. Hän tunde itzesänsä, aiwan
monda wikaa, paljon ja usiasti plon
kylmäkistoisen olewansa Herran asiata ajamaan.
Hänen lohdutuxensa on se ainoa, että lesus
on hänen edestänsä maxon tehnyt.

Ei kmtengan yhdelle vikialle lesuz'eii pal<
welialle mitän kalliimbaa eli otollissmbaa ole,
kuin se että hän Herransa kunniata julista, Eh<
kä kuinga hän toisinansa tule, ko-
sta ei hän hawartze mitän hedelmätä Sanan
saarnasta, Sänankuuliainsa tykönä; niin sydä.
wellisesii liikku hän kuitengin ilosta, kosta hän
wisiisti näke, jsngungin sielun alrawan ikäwsft
tzemään Herraa lesusta. Ia se on oikia kun-
nia, kosta hän taita ylistä lesuM nimeä ja
kallista sowindoa ihmisille. Jos se on kunniaa
lista, olla maallisen Kuningan sanansaattaja,
kuinga paljo kunniMiftmbi ChristuMn kästylA
nen olla, joka tohtii huuta syndisille: Te dletts
kaikki lunastetut ja kalliisti ostetut. Tästä työstä
on jokaisella uskollisella työmiehellä palkka itze-sänsä. Mutta kaikki kerffaus, waatiminen M
ansio rauke turhaan, eikä saa siaa Luojan ja
syndisen luondokappalen wälillä. Pikemminhän sen pitä onnena ja suurena saada

Mcl
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olla lesuren todistaja, ja nöyrydesä tunnusta
itzensä aiwan huononi ja mahdottoman' siihen-

Kosta sitten aika tule, että yhden Työnne,
hcn wiincunäesä pitä jättämän tämän mailman,
ja kutzuttaman Herransa eteen, O! kmnga iloi-
ncn hän silloin taita olla, että levo hänelle on
walmistettu. Waikka ei hänellä ensingän mitän
ole, jonga kansia hän taidais seifowainen
muuta kuin weri ja wanhurstaus,
jonga hän niinkuin wiheljäinen, spndinen uffo.sa käsittä; min se kuttengin taita ilahutta h<b
ncn syvändänsä, että hän tunnosansa tietä/kai-
kella! ahkerudellansa ei mitän muttta etzinensä)
kuin että lesus rakastetun tulis, ja että hän
Herran armon kautta uskollisesti on asettanut
lesuM Christien sanankuuliainsa silmäin e»
teen/ niinkuin »Us hän heidän kestellänsä ti-
siinnaulittU. Silloin hän ilolla Mene näkemään
sitä, jonga hän täällä ustonut ja tunnustanut
on, taita myös toiwoa siellä kohtelemansa mon«
da, jotka lesus hänen palwelluxensa kautta on
pelastanut.

O! josta siis kaikki opettajat mättäisit, et»
t.ä se wiinamäki, josa he työtä tekemät, on Her<van wiinamäki < että he ahkeroitzisit toimitta
työnsä kaikella ahkerudella; niin ei pidäis Her.ran siunaus puuttuman Sanan saarnamisestaZ
waan monda sielua heidän toimensa kautta an»
naisit itzensä niinkuin oM istutettahun Christuxeen.

Slttt<



Snnnunttli Sexagesimk 161

Sunnuntai Sexagesima>
Ewangeliumi/ Luk. 8> 4-15.

Ilman epäitemätä tabdoi lesus tälls wertau»
tänäpänä lohdulta Opetuslapsiansa, joi-

den nyt piti lähtemän ulos, Sowindo .sanaasaarnamaan mailmasa siitä ristinnaulitusta Cbri-
ettei heidän pitänyt wäsyMän eikä suut»

tuMan, sen erinäisen waikutuxen ja hedelmän
tähden kuin heidän siitä piti näkemän ihmisien
fydämisä. Meidän Wapabtajamme oli nyt juu»
ti matkalla opetuslastensa kantza, waeldain Kau»
pungeisa ja kplisä,. kylchämäsä ijankaikkisen e»
tämän sanoja ihmisten seasa, ja silloin hän e>
despain tämän wertauz-en paljon Kansan ede«
sä, mutta Opetuslapsillensa Hän seN lähemmin
selitti, sillä heille M annetrli tuta Jumalan
Waldchkunnän Mäudet, Hän sano npt heille e»
dellä, mitä höitä EiVangeliUMin julistamisesta
kohteleman piit, jonga he Myös sitten itze sait
koetella, nimittäin: ettei Armon sana käikkin
tykönä yhtäläistä siaa ftanut; mutta kuiteugin
haikoin hedelmän kannot, kusa st hywään maa«
han langeis. Muutoin olis. Apostolit pian tai»
Net ajatella, että lesuM sanan piti osottamansaman woiman kaikkein muiden sydämissä ruittse heidän omisa sydämisänsä tehnyt oli. Mut-
ta Wapahtaja osotta tällä wertaurella, ettet
heidän pitänyt sitä odottaman, sillä ihmisen s'
Man sydämeN laatu sen reke,. mmtzä hedelmätsaua hänesii wniknrca taita.

lesus sano, Jumalan sanan olewan sisiA»
Nen kaltzaisen, jonga kptwäjä heittä velhoonsa:
Hän tietä sen kyliä, edellä, ettei jokainen jywä
Wva; siltä hän on usein nähnyt, että Muuta,

L mat
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mat vutoowat tielle, jongun linnut pois uouk<
kiwat, joku putoo kiwelle ja kuiwaa siinä, joku
kansia joutu orjantappurain ja ohdakkeitten se«
taan, ja tukahutetan niildä. Mutta, ei se kui»
tengan pidätä pelVömiestä kylwämästä siemen»
dänsä. Waikka hän tietä sen sieMeUett hukasa
olewÄN, eikä mafäwan waiwaansaj niin hänen
mielensä ofl kuitengin hywä siitä, että jdku sie.
men hpwäängin maahan lange, joka. hänen
työnja ja walwansa runsasti palkitze. Samalla
latvalla tahto myös Wapahtaja palwelioitansa
tästä asiasta ajattelemaan, kosta he lähtewät to.
distamaan hänestä ja Ewangeliumin siemendä
kylwämään: Kosta teillä on suuri joukko ede-
sänns, jötlls teidän pils minusta todistaman,,
min katzelkat sitä niinkuin monenlaatusta pel.
lon Maata: Kosta te siis .siemendä kytwstte ici
sanaa' ilmoitatte, min tietkät, että Mni sen koh.
ta mielestänsä sois heittä;, toiset tosin hälyllä
ja liikutuilla kuulemat sitä, mutta ei siitä sen
enembää ole; muutamat tahtomat kyllä, autuixi
tulla, mutta owat niin mailman himoisa kiedo,
tut, ettet he millän tapaa niistä luopua tahdo,
eikä syVändänsä kokonansa Vapahtajalle jäitä.
Mutta ei sen kuitengan pidä! teitä epältewäissri
tekemän.. Se siunattu siemen jota te kylwätte,
osaa lvffus hywängin maan, nimittäin sydämen,
kuin itzensä kokonansa Wapahiajalls uhra, siel-
lä se kaswa ja' runsaan hedelmän kanda., Ott
totisesti tämä hpwäkitt lohdutus kaikille Ewan.
aetiumin palwelioille ja lesuren oikioille todi.
staille, että he taitamat, WapahMjan sanan jät-
ken, sanankuuliansa peldona pitä; silloin he tai.
lamat niin waklltetut olla. ettei sowinVo-saat»
na hedelmätöin ole, kuin pelvomies on wakutet.
tu, että aina joku siemen kaswa ja kanda he.

del.
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delmän, ehkä paljon tallatankin, eli kuiwettu,
taikka tukahutetcm, eli linnuilda syödän. Mut»
ta se taita myös tapahtua, ettei kplwäjä saa
itze kplwöänsä niittä; niin taita kansia tapah-
tua, ettei opettaja saa nähdä hedelmätä siitä E,
wangeliumista tuin hän julista. Kuka ties eise tule näkymään, ennenkuin se kplwäjä on
tääldä pois kutzuttu. Phden opettajan ilo on
totisesti suuri, kuin hän näke, lesuren saawan
lähestyä sieluja; mutta jos hän wielä ei ehtis-
kän sitä iloa nähdä, niin hän mabta luotta
lesuien lupaureen, ja olla waka siitä, että jo-
ku siemen lange hpwään maahan. Ei niittä-
minen ole hänen waan Herran. Kosta opetta-
jalta on.se toiwo, että jokukin sielu tule pela»
sieluni, sen swangeliumin kautta kuin hän il-
moilta, niin hän mahta tytywäinen olla, maik-
ka ei hän silminnähtäwästi sitä näe, siitä iloita-
Msa. Opettajalla on aina lesuren lupaus
päälle luotettawana. Hän taita todella toiwoa,
että ehkä paljon kuin hän puhunut on, terwei-
nä päiwinä on hukkan kuulttu, niin taita se
sairauden alla, monen mieleen johtua, Pyhän
Hengen muistuttaen kautta, ja heille hywän
kuoleman ajaalla olla. Hän taita toiwoa, että
hedelmä n:ps wasta näkymään hänen pois me-
nonsa lälken, ja, kuka ties wasta silloin, kuin
Ewangeliumin julistaminen siinä paikasa näky
marsin loppuman. Pyhä Hengi on se suuri
mailman Saarnaja, joka jokapaikasa taita to-
dista lesuresta.

Mutta jos meidän pitä toiwoman, ettei
työn pidä turhaan oleman, niin pitä sen todel-
la Jumalan sanaa oleman kuin ilmoitetan.
Niin wähkn kuln kylwäjä taita hedelmää ja

L 2 siu.
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siunausta vdotta, jos hän ruumenia peldoonfä
tpl.wä; niin wähän myös opettaja sitä toiwoä
mabta, jo.s hänen häneldä
muuta-kuule, kuin maallista wiisautta, laillisia
waatimuM, ja muuta senkald/listai jos hän y-
listä heitä autuiii ulkonaisen siweydensä tähden;
eikä maalais heidän silmämsä eteen sitä riftin'
naulittua lesusta, ja hänen meristä sowindoan-sa, oppiarensa ensin uffomaan Wapahtajan
päälle- Siemen, sano lesus, on Jumalan sa<

ja niin muodon ei ihmisien wiisautta, eikä
kuuvaa säätyen oppia, kuin wie ihmisten sydä-
met ainoastansa kauwemma lesuresta. Kaikki
kuin ei johdata ihmisiä heidän Autuari tekiän«
sH tpgö; uskomaan hänen päällensä, ja hänestä
nestettä, elämää ja woimaa noutamaan, ei ss
Jumalan sanaa ole> waan ihmisten toimia.
Semmoinen siemen on »vihollisen siemen. Hän
kylwä wihaa ja katketutta ihmisten spdämihin,
sitä ristinnaulittua Wapahtajaa ja hänen lap.
siansa »rastan. Raamattu kutzu kaiken sen lu<
malan sanaK, kuin johtzatta uffoon lesurett
päälle z mutta kiroo ja duomitze kaikki, kuin
waikene ja kätke lestiz-eN sieluildä, ja tahto hä«
nen kipunsa ja kuolemansa turhari tehdä. Pa-
wali sanol Me saarnamme sirä ristinnaulicruct
Christusta. Ia woi minua, jos en minä iO«
wanlelmnna saarnais. Tälnä on se sana usko--
sta, jora me saarnamme: Jos sinä suullas tun-
nustat Herran lesuxen ja ustor spdämesäs, et»
tä lunmla on Hälm» kuolleista hertltränyc, niin
sinä ruler Jokainen kuin usto -Hänen
päällensä ei tule häpiään iLn me ifte meistäm»
me saarna, waan Chrlstuxesta lesuxesta, että
hän on Herra. Rdm- 10, i Kor. 1,9 2
4. Sitä kaikki Apostoleittm työ tarkoitti, että

he
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hs Herraa lesusta saarnaisst, ja uffoy kuuliat-
suteen kaikkiq kansoja saattaisit, Ia tämä to-
distus Hänestä, yn se oikia siemen, josta misiisti
hedelmä ja siunaus otzotta taitan.

Mutta jos Jumalan sanan pitä meidän sy«
hämisämme waikuttaman, niin pitä Pyhän
Hengen ns siihen walmissaman. Niinkuin pel-
do tanvitze kynnetty ja silwottu olla, ennenkuin
siemen siihen kylwetän, niin pitä sydän Herrat»
da awettu oleman, jos sen pitä taitaman sanan
wastan otta. En me myös mabda ajatella, et-
tä kaikki se siemen tule hedelmätä kanhamaan,
kuin itää ja alusa kaunisti orastuu, eli että ne
kaikki hedelmällisiä ja oikiyin Christityixi tuli»
sit, joisa Ewangeliumi rupe jotakin waikutta-
maan. Ei sitä yritän wististi tietä taida, waan
ainoastansa ft Herra, jonga! halduun ja holho»
miseen Vpettaja rukouz'isansa uffollisesti kanda
hänen sanankuuliansa. M operraja isturca eli
kylwä siemenen, toinen kastaa, muna i-
he on joka kaswon anda, z Kor. Z,

Se erinlaakutnen maa, johon siemen lan»
Feis., merkitze erinkaldaisia ihmisiä, jorka kuule»
wac sanaa, ja mitä se kungin sydämesä waikllt-
ta. Sentähden koffa lesus sano, että Rylwä<
jän laugeisip muuyama rien «heen, ja
se tallauin, ja eanpan linnut söir sen; Niin hän
itze seliltä sen nsin:«jorka rion oheen, owat ne,
jorka kuulewat; sitten tule perkele ja otta sanan
heidän sydamistänsa, ettei he uffois ja wapaxi
kulis. Ilman epäilemätä owat enimmät ihmisettähän luokkaan lutzttawat Niin kauwan kuin
wihollinen näke sydämen olewan luonnollisesa
kowudesanfa, sopimattomana Jumalan sanan
waikutuMe, niinkuin tie ei taida siemendä wa»

L Z sian
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sian otta; niin hän salli kyllä sen ihmisen kuul-
la totuden sanaa; mutta iloitze, että hän tmta
yhden siemenen toisen jälken pois otta, niin et.
tei ihminen siitä liikutetuxi tulis, eikä käännyis
ustosa Autuaxi teklänsä tygö, tulleensa wa.

ia autuaxi. Se näbdän lokapäiwck
niin käywän ihmisten kansia. Enimmät kuule-
wat Armon Ewangeliumin heillensä julistetta-
wan, ilman ybtäkan liikutusta eli tundemista
siitä sydämisänsä, niinkuin he kuulisit sitä, kuin
ei ensingän beihln kose. loffus taidais se juu-
ri sillä hetkellä liikutta heitä, mutta tussin onsaarna loppunut, ennen kuin kaikki liikutus ja
murhenpito sielun pelastuksia on ohitze, ja ih,
nunen jää samani, kuin ennengin. Mkä mah,
ta syy siihen olla? Wapahtaja sano, että sen,
kaldaiftn ihmisen sydän ou wjelä korvg, minkuin
taUacru tie: hänellä on wielä klwitien sydän,
ettei sana saa waipua eikä juurfug siinä, waan
perkele otta sen kohta pois. Te jotka tiedätte,
niin usein kuullenne lesuxen rakkautta jq täy,
dellistä sowindoa teillenne julistctuz>, mutta il>
man hedelmää eli waifutusta, kuulkat nutH ZLa.
pahtaja teistä duomitze tänäpäiwänä, lesus sa«
no heidän sydämensä vaatuneixi, ja saatanan
waikuttawan siinä, joka pitä sen suljettuna ar<
mon sanalda. O! mitä pidsis senkaldaisten wi-
beljäisten ihmisten tekemän? ei muuta kuin wa»
littaman hätänsä Hänen edesänsä, joka on per»
kelen woittanut, ja luwannut pois otta ?iwi«sen sydämen »hmisestä, ja anda sydämen Uhasta,se on: nöyrän sydämen joka lesuxen rakkaude»
sta liikkua ja sulata taita, ja jo?a on sowelias
wastanottamaan ja tundemaan Armon woiman
ja siunaufen. Muutoin, niin kauwan kuin ih-
minen pysy kotvana ja taipumattomana, niin

hä.
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hänen sielunsa tila pysy peräti surkiana. Ei
silloin muuta neuwoa ole, kuin huuta Herran
fygö, ja pyytä Händä armahtamaan, että sydän
putuden Ewangeliumill? azvetais, ja totuden sa-
na siiqä niin sian sais.

Tsimä on nyt, lefuzen todisturen jälken,
se ensimmäinen laji ihmisiä, jotka warsin tcnpu-
Mttomia ja parannus siansa huolimattomia o«
wat. Ne kuulemat sanan; mutta ei se saa pai-
nua heidän sypämihinfä. Toiset myös, jotka
armon fydämisänsä tundenet owat, langewat kui-
jengin, lesuxen sanstn jälken, takaperin siitä',
siiinkuin oras, kuin wähän, aikaa kaswga, mut»
ta sitten raukee/ eikä kanna hehelmätä. O! tä-
tä muistutusta mabta jokainen peränajatella,
fuin on spdämesänfä Jessen rakkauden »vetä-
misen tundenut. Joka jeisö, katzokan errei hän
lange»' Täsä puhutan ihmisistä, jotka jotakin
koetellet owaf, joisa siemen on rumennut kaswa,
maan. ja jotka myös Ewangeliumista todella i»

ia kuiftngln kaikki HM jällensä la-
too. Tämän opetuxen jstlken pidäis jokaisen
meistä Wwakqisesti itzensä koetteleman, erino-
mättäin jos mh tunnemme pakkaudemme Wa»
pahtajaa kohtan kylmenemän; jos me bawai,
tzemme, ettei meidän halumme ja ikäwöitzemi-semme hänen pyräänsä ol? niin suuri kuin se
ennen on ollut. Niin pian kuin me rupeemme
olemaan huolimattomat Vapahtajasta, niin ei
ole Jumalan sanalla sitä woimaa meidän spdä-
misämme, kuin sillä pidäis oleman, ja silloin me
waqrallisella harhatiellä olemme. Hänesä mei«
dän pits pysymän, hänestä nestettä ja woimaa
saaman, niinkuin oxat puustansa; sen päälle to-
f? myös Pyhä Hengi työlä, meidän spdämisäm-

L 4 me.
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me, ja se on tarkoitus kaikesta Jumalan sana«
sia, että me Herran lesuren tundemaan tulisiin-
me, ja jokapäiwF Hänen tundemisesanfa kaswai.
simme. Jos me silloin itzemme haluttomiri Wa«
pahtajaa kohtan tunnemme, ettei sydän pchmiH,
lämbiä ja sula, kosta se kuule Hänen »verisestä
kuvustansa, ja kuolemastansa; silloin todellakin
me fuurimmasn waarasa olemme, että meidän
wiheljäir.en sydämemme taidais langeta takape<
rin endiseen kowuteonsa, ja niin se wiimmei-
ney tulis meille, pahMmaxi kuin ensimmäinen.

Jos me siis hawaitzemme, ettei Vapahtaja)
jokapäiwä tule meille juuri kalliiri, rakkari ja.
jarpellisexi; jos me taihamms tytyä, maikka en
me tunne Hänen läsnäolemistansa sydämesämme,
eikä sana Hänen rististänsä ja sovinnostansa
woi sytuttä meidän spdämitämme; O! Alkämmtz
silloin aikaa wiiwyttäkö, waan kiirumman jäl<
ken heittäkämme itzemme Wapahtajan jalkain
juureen, ja pyytäkämme Häneldä Armoa että
hän warjelis. meitä siitä onnettomudesta, että,
me hänen sydämestämme kadotaisimme. Rukoi!«
kamme sitä häyeldä lakkamata, siihen asti, että
me wakuturen saamme fpdämehsmme, saamana
me olla hänen omansa ajasa ja ijankaikkisude.
sa, ja että hänen kallis werensä jällensä ofuttH
lpoiMansa menä, Anotamme sitä häneldä, että
hän itze meitä kuolemansa ja ansionsa päälle pe<
rustais, niin että me juurtuisimme, engH km.sauzen hetkellä hänestä langeis: Mä jalkais,
suura annan, Raritza rakdahinl ets juurtuamun
sinnat, Gun ristis puuhun kiinn. Olko n prikan
suruttoman tulko, maikka bän kerran jotakin
sydämesänlä tundenut on: Rlkön y,rikän siitä
paisuko, että hän tietä, mitä se on, rakasta

Wa«
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Wl)pahlajaa, ja iloita Hanesä; wc>an.jokainen
rukoilkaa Vapahtajaa yxiwakaisesti, että hänen
pyhät haawansa jokapäiwä olisit meidän silmi-
sämme, ja läinmitäisit meidän sydämemme niin
rakkari Händä kohtan, ettemme iksnäns ilman
Händä olla taiya. Jos me Händä kaipaamme,
V! älkämme lewätky, siihen asti, että me M
lens hänen löydämme. Niin pian kuin lesus
pn pois., yhden, Jumalan lapsen silmistä, niin
hänellä on fy peljätä? eikä ennen tptyä, kuin
Hän jällensä sydämesä itzensä ilmoitta; sillä ke-
nen tygö muutoin yxi waiwainen syndinen me-
yis? kensn tygö M mentsimmtz, Wy Hänen aA
noay tygönsä?

Rukoilkamms myös sits rakasta
zaa, itze warjelemaan meidän zpiyeljäiset syda>
memme, ettei ne ikänäns woitetais tämän Hu»
Bon elämän murheista, rikkaudesta eli hekuma»
sta; waan että kaikki senkaldaiset katoisit, kuin
Hän ainoa meillä sydämesä on; ettemme ikänäns
ppydäis itzellemme rikkautta, kuin
että me lesuxen woittaisimme,, ja HänesH löyt-
täisin; ja ettei mitän mailmasa meille niin
kari tulis. kuin meidän spdämitämme Hänestä
pois wedäis; maan että hän vxinäns meille
tollinen olis, meidän ilomme ja humitchemms,,
meidän kaikki, kaikisa.

Jos nyt meidän sydämemme Hänen armon-sa kautta, täfä yriwakainen on; niin on myös
-Hän, joka itze hywän tp.ön on mcifa alkcmm?
wolmallinen sen päärcäwään, lestMN Ehristn-
Ml päiwään asti. Ph'l. 1,6. Mutta -Juma-
la jolda kaikki armo tule, joka meitä on tntzu?
nut »iankaikkiseen kunniahansa Lhristuxesa lestz«
iresa, Hän itze meitä ivalmifta, «»ahwista )K pe<
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rusta. «Hänelle qlkon kunnia ja ijM
kaitkisesti. Fmen: 1 Pet. 5, 10.11.

Lastiais Sunnuntai.
Ewangeliumi, Luk. 18, 3''4?,-

»iVatzokamme uffon' alkajan ja päättäjän
M päälle, joka kpsta hän plis kpllä tainut lloj.
ta, kärsei ristiä, ei rotelluc ja nyc isttz
oikialla kädellä Jumalan istuimella. Ebr. 13, 2.
Tämän Apostolisen neuwon me kaiketi mahdam-
me svdämsllemme panna tänäpäiwänä, kosta
me jallensä siihen aikaan asti elänet olemme,
joka sitä warten juuri pyhifetty on, että me e»
xinömattaiss muistelisimme ja tutkeisimme, mei-
Pän, Herramme ja WapqhtajamM lesuren Chri«
fiuxen katkerata färsimistä. Ei nMn taida 01.
la meille kalliincha eikä autuamba, kuin hutkia
Hänen kswaa kärsimistänsä jq meristä kuolema,
jqnfq, kuin Wiyän edestämme, meidän lunastu?
xeremme ju autudeMmme t'<pahdui; jq kuiten.
ain, pitämät ennnMät ihmiset sen paliana wqn.'
hana historiana, jota he ilmgn tundemista ja
Kiikutusta lukea taitamat-

Ahmiset owat muutoin Milmasq luonno-
stansa aiwan tapkat uutten peMn, ja usein
paljolla waiwalla ja kustannuMa niid?n perän
saaniyawatz mutta lesuxen he enennten plönka«
tzellq jäjtäwät, niinkuin se ei marais wqjwaa,
pttq hänestä waarist, eli sydändänsä kiinnittä
niin halpaan ihmiseen, tqikka korwiansa laina-
ta siihen mitä hänestä sanotan. O! jys kuiten.
gin jokukin olis, kuin halajaiS sitä autuutta,
ia tahdois saada silmänsä sen Jumalan Kari-
han, meihän Välimiehemme ja Autuari tekiäm.

me
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me päälle. Hänesä yhdesä me saisimme nähdä
kaiken meidän wanhurffapdenune, meidän pyhi.
teemme, ja lunasturemme. Se kuin kerffa
nähnensä ihmellisiä asiofta; mutta ei ole lesu.
sta nähnyt, hän joutu, häpiään sen yxinkertai-
simman edesä/jonga silmä on lesuren päälle
tullut; sillä mikä mahta kaikesa mailmqfa kal.
liimbi olla tuMstelda, kuiq ?atzella Händä, jo,
ka kaiken, luonnon luonut ia kalkki ylöspi»
tä, kuitengin rippuwan kirourena ristin päällä,
ja kuoleman meidän kadotettuin spndisien ede,
stämme- Hänen nimensä mahta kutzutta Ihmet,
linen, P7mwonandaja, lväkewä Jumala, I<
lantaikkmen Isä, jauhan päämies. Ila ei ntt»
tän tgiha ollq mahdollisembi tutkitta/ku.in se
werratoin ihme: että Jumala oli Christuresa)
ja sowftti mailman Pe fanstansa, ja ei lukenuc
heille heidän s?ndiMsä. ffi muu mail-masa taiya meidän sydämellemme'oikiata ja py»
sywäista lepoa anda, kuin se että me
meidän Oapahtajaamme, kuinga hän. ripvu wo<
pisenä ja hqawoitettuna ristin päHllä, ja^kuole
rakkaudesta meitä wiheljäisiä syOisiä kohtan.
Se kuin hänen näke ristin päällä, taita sydäme-
sänsä ymmärta, että Jumala on rakkaus. Jo.
kainen haawa hänen PYhäsä ruumisansa, ja jo-
kainen meren pisara kuin hänestä wuosi, on to<
distus, ja pn ääni kuin huuta meille. Minä
rakastan siima syndinm: syndinen! Minä rata»
sian sinua.

O! niin kumartakamme siis polwiamme tä.
män weristetyn ja orjantappuroilla kruunatun
Kuningan edesä, ja rutoiltamme Händä, että
Hänen werinen muotonsa niin meidän sydämi»
himme painetais, ja me Häneldä niin woitetais,

M
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että Hän olis meidän mielesämme, kufa ikänäns
me mailmasa olemme. Knho kuirengin, o syn-
dinen! lesujca, joka kärsei ristiä, eikä totellut
pilkkaa: katz:ls Händä olkcin Hänen kärsimise,
sänsä, niin sinun sydämes tunneleihin rauke.
Katzele händä Gezemanesa, kuinga sinun syndeis
hirmuinen duomio patna hänen maahan asti;
kuinga Luoja tuffittu ja matele kuoleman ki,
wuisa, niinkuin mato, että sinulle Hänesä ilo ja
lohdutus olis. Katzo kuinga sinun syndeis kuor<
ma makaa Hänen päällänsä, ja Hän huuta tai»
wallifen Isänsä tygö°- Katzo kuinga weri pa-
kabtu niinruin hiki hänen pyhästä ruumistansa.
Katzo Hän sidotan, että sinä wapa olisit: Hän
ruoffitan ja haawoitetan, että sinä Hänen haa-,
wainsa kautta Katzele Händä truu-
nattuna orjantappuroilla, ja Händä,
niinkuin sinun sydämes Kuningasta, Katz»Hän wäfpy/,, ettei hän woinut ristiänsä kandg
Golgathaan, että, sinulla Hänesä Ds wanhur-
staus ja wäkewys, , Katzo Hänen käsiänsä oje,
tuita ristin päällä, syleilemään sinua rakkaudet,
lans. Kuule! Hän huuta korkialla.äänellä,
lewansa lumalalda ylonannetun, että sinä a»
jasa ja, ijankaikkisudesa hänen tykönänsä olla
saisit. Katzo,, niin hän on kum ruumis, ota
händä syliis ja paina hän sydämelles; langH
Hänen eteensä maahan, kumarra Händä, ja sa-
yo niinkuin Thomas; Minun ja mi.»
NUll Inmckni,

Mutta hämmästy sydämesss, sinä irstas
syndinen! joka Wapahtajas ylönkatzot, ja mie-
lit autuari tulla, kumartawata Hänen edesän-sä, joka ristin päällä rippu. Tiedä se,, että,
rakkaudesta hän itzensä niin alensi, sinua wa.

pah.
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pahtamaan, ja anttoi itzensä ristinnautittä;
Mutta nyt hän istuu oikialla kädellä Jumalan
istuimella, ja on kerran tulema sinua ja kaikkia
muita duomitzemaan. Ia moi! sinua silloin,
jos sinä testamentin meren ylönkatzonut olet.

Nyt niin monda, kuin meistä armon saa«
Net olemme, rakastamaan Händä ja ustomaan
Hänen' päällensä' käpkämme läbcmmä katzele-
maan Hänoä Hänen kärsimisesansä. Meillä on
nyt katzella:

kaiken mmlmatt Duomari
ftndislidä pidellän-

lesus Christus elämän Jumalan Poika,
on se korkia Persona, joka Raamatun todistu.
z-en jälken piti kaiken wanhurffauben, ja kaikki
Jumalan waatimistt ihmisten puolesta täyttä-
män. Hänen piti niinkuin wanhurjrän kärsi-
män wääräm edestä, ereä hän meicä luttmlalle
vhrais, eli asetais meitä wanhurstaudesansci
Jumalan eteen, i Det, 3, :8. Hänen piti
niin Muodon kaiken synnin melan, koko mail»
Man edestä maxaman, sekä edesmenneitten että
tulewaisten sukukuntzain edestä, ja wapaankuu-
liaisudensa kautta ansaitzeman kaikille ihmisilleijankaikkisen wanhurffauden. Sentähden oli
hänen kärlnyisensä ylön kowa ja rastas. Koko
Hänen elämänsä maan päällä oli katkewatoiri
alendaminen ja kärsiminen. Ia wiimmeisinä e»
lämänsä muosina, täydyt Hänen lakkamata kär»
siä pilkkaa, häwäistystä, wilM ja plönkatzetta
lvihollisildansa, ja, se kuin kaikkein enemmin
Hänen sydämellensä käwi, niin täyhpij häMtt
nähdä ihmiset, joita hän niin sydämellisesti ra»
kasti, oleman niwan kplmäNff!.iset ja tvihaiset

ko!)'
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kohtaansa. Wihdoin täydyt hänen kuoleman
kansia kilvoitella, ansaitansa meille elämän ja
autuden.

Kosta me muistelemme sitä, että meidän
Vapahtajamme edellä tiesi, mitä Hänellä tarjo»
na oli; niin että hän itze sanoi, ollensa lähete»
tpn mailinaan, andamaan hengensä lunastuxexi
mailnmn syndein edcstä; niin me taidamme ym«
märtä, kuinga surettawa Hänen elämänsä mah«doi olla maan päällä/ ja alinomainen lewötto»
muus, sen kanhian kärsimisen tähöen/ kuin Hä,
nen ebefänsä seisoi. Kuka taita tlman liikutu,
sta, ajatella, mitä hän silloin sydämesänsä mah.
doi tiitch kuin Hän mennesänsä lbiimcheisen ket.
fatt Jerusalemia päin, sanoi Apostoleillensa
Wn: katzo me menemme Jerusalemiin, ja kaik-
ki pitä täytettämän, tuin prophetailba ihmisenpojasta. kirjöireccii, on; sillä -Hän ylsnänneraN
pakanoille, ja,pilpatan, ia häwäistäN jä sylje»

ja kuin he owat hänen ruoskinet, rappa»
war he Hänsn. Ila hän,tunnusta W/. kuingg
hän §elkäis sitä hikmuista duömiöö, kuin hä»
nen ylitzensä syndisten siasa käymän piti, ennen»
kuin Hänen takkaudensa tuli ihmisten sydämisä
sytptettä, taisi. Minä olen tullut, sano Hän,
sytyttämään tulsa tnacm päälle, jä Nucä min»
tahdon, rvaan että st jö pälais? NLutta minun
pitä kastella kastettämän ja kuinga minä ahdi«
stttan siihen asti tuin st räyretän? Luk- 12,
49.56. Mitä Hän syndisten autudexi kärsinyt
on, ei sitä Ulossanotta taida.

Kuin nyt meidän silmämme ja sydämemme
noudattamat lesusta, katzellen Händä kaikesa
Hänen kärsimisesänsä, niin seisoo Hän mettzän
fdeftmme, niinkuin se suurin xahomtekiä maan

paäl.
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päällä; ja sixi Hän Jumalan Duomion edesH
arwattin> ehkä hän itzesänsä pyhä, wanhurstas
ja wiatoin öli; sillä Hän oli jokaisen meidän
sondimme ja welkamme päällensä ottanut, ja
kannoi, ei yhden ihmisen, waan kaiken mail»
man synnit. Totisesti HM kannoi meidäi» sai»
rauöemme, ja meidän kipUmnie Hän sälycci
päällensä. -Hän on haawoicettu »neidän pa»
hain tekoimme tähden, ja meidän
Mdeu on -Hän hojurcii. Rangaistus oli Hänen
häällänsä) erra meillä rauha olis, ja Hänen haa«
Wajnsä kaurtä olemnui me paratut. -Herra heit-
ti kaikki meidän rväärDemnii häNen päällensä.
Es. Z3, 4 Z. 6. Niin kaikki Meidän
waadittin Hänen kädestänsä, ja niinkuin Meis
dän takausmiehenime hän piseltin niinkuin ss
suurin pahointekiä, ja, Raamattu sanoo, että
hänen täydyt tulla kironreM meidän edestämme.
Gal. Z, 13. Mutta itzesänsä pyhä jci
syndisistä eroirettu. i3i t?än yhtäkän wäärptcä
iehnvr, eikä petssta hänen stmsan'a löptry. Se
jonga silmä ja sydän nyt lesUxen wiatoindci
kärsimistä kävele'> taita.siitä kyllä oppia, kuin.
ga julma syndi ön. Sillä siinä kaikkein sel.
keimmitt meidän' eteemme aseietan Herran wihanDuoMiot., joilla Hänen, wanhurffaudensa jälken/
täyty spndiä rangaista/ ja Hänen wivansa syn-
diä ivastani on hitmuinen. Ei Lain koniin ki-rous ikäiMsä wot siiatta ihmistä niin
maan syndtH/ kuin se, kosta me sulautetulla, sy,
dämella katzelenune', mitä nieidän wiatoin Was
pahtajamme täpdpi kärsiä/ niitä maMsattfckj
Totisesti! se kuin oikein tutkistele, kuingci Hets
ran wanhurffaus waatt meidän Wa,
pahtajaldamme, meidän ja koko mailman
dein edestä, ei se suingan synneisä kauwan iloi-

tun
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tuz>i saa. Jos me koko stwämellsmme noudan
tamme Wapahtajaamme tänäpänä Jerusalemiin/
Gethfemaneen ja Golgathaan, kaikesa hänen
kärsimisesänsä, ja katzelemme kuinga lUmalan
wihan äduomwt käymät hänen jplitzensä, meidän
siasamme moidän spndeimme tähden; jos me ka«
tzelemme hänen mvnia werisiä haawojansa; niin
se wisiisti waikutla ja koste niin meidän sydä«
mellemme, että me palamalla rakkaudessa hän-
Vä sylellemme jällensä, joka meitä ensin rakasta-
nUt on. Silloin Hänen rakkauvensa waati met-
tä: Hänen kipunsa estä meitä synnin kansia lei»
kitzemästä. Jos mä svnviin syttynen, piinaas
kshca muistaen, Se sen nueleen wiene, M,
tei ftndi leikixi liene.

Jos me sturämme Wapahtäiaämme, kaike»sa Hänen kärsimisesänsä, ja oikein
mitä meidän lunastuxemme Hänelle jO
Mä Hän sulasta rakkaudesta ja armahtamisesta
kannot meidän syndimme; niin mahta meidän
sydämemme niin taipua puoleen, että
lue sieluinme ja ruumiimme Hänelle iihramme.
Zos Hän itzensä meidän sydämellemme hänen ri-
stinsä muodosa kirkasta saa, niin st on mahdo-
toinda, että mö ens muuta iahdoissmMe, kuin
ijankaikkisesti olla Hänen omansa, niinkuin palk-
ka Hänen kipunsa edestä, ja Hänen kalliisti o-
siettu tawaransa. Silloin me itkll. kynneleillck
bändä näin rukoilemme: Rakkain lesu! ota
Minun sydämeni, Sinun kipus edestä; Ach! ota
se huono palkka wastan, paljon waiwas edestä
Sinä Minun ostanut olet, autuutta nautitzs»
maanj Anna Myös minun olla Sinun omas a«
jaasa ja ijankaiklisutzesa. Ettäs ,u nun wcrel»
lss lunastit, niin minä ijäii Sinun omas olla

tah.
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tahdon. Silloin meidän sydämemme Vapahta-
jaan niin sptty, ettemme enä niinkuin ennen il»
man Hänetä elä taida. Hänen werensä ja so-
windonsa tule silloin meille oikiari elemetixem-
me/ josa me jokapäiwä elämme. Se meidän ai-
noa halumme on, että me Vapahtajamme mie-
lis täsä mailmasa eläisimme. Ei meitä mikän
enembi ilahuta, kuin se, että me Hänen sydä-
mensä ilahutla taidamme. Sitä wastan: ei mi-
kän mailmasa enembi sureta, kuin ne rikoit,
jolla me Hänen nimeänsä häwäistmme, ja Hä-
nen murbelliseri saatamme; silloin me sydämem-
me monella kyn neleillä hänen edesänsä wuoda-
tamme, armoa ja saamista rukoilemme.
Autuas, ja todella autuas se on, joka on saa-
nut armon niin rakasta Vapahtajaansa, ja niin
sydämellänsä ja katzannollansa kaiken ikänsä
Händä seurata.

Niin muodon tule meidän Vapahtajaam-
me kiittä täällä ja ijankaittisuvrfa siitä, että
Hän ristinsä kuoleman kautta on toimittanut
meille elämän ja autuden jällensä, ijankaikkisen
kuoleman ja kadotuin siaan. Hänen surkutte-
lemisensa, armahtamisensa ia rakkaudensa mei,
tä wtheljäisiä spndisiä kohtan, waadet Hänen
hengensä ja werensä meidän edestämme anda-
maan. Sillä Hän sen meille toimitti, että me
Jumalan lapset Hänen kansiansa olla taidam-
me: Hän teki meitä Jumalan lapsia kansiansa,
jotka Hänen nimensä päälle wahwasti ustomme.
Sen siaan kuin me luonnostamme Jumalan wi-
hollisct olemme, niin me nyt lesuren kautta ar-
mosta Hänen rakkaixi lapfirensa ja perillisiren.
sa taidamme tulla Sen oikeuden on Vavahta-
ja kuolemallansa ristin päällä ansainut kaikille

M ihmi-
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ihmisille. Sentähden se on surkiaM nähdä>
kuinga enin osa ihmisiä kieldäwät ja ylönkatzo-
wat Herran lesuren, joka heitä werellänsä o.
stanut on, ja weiäwst päällensä sen kautta kw
ruun kaboturen ja ijankaikkisen waiwan. To-
tisesti täyty niiden, ihmisten, jotka ei Herraa
lesusta ylitzen kaikkia rakasta,, kerran häpiäätt
tuleman Jumalan ja hänen Engeleinsä edesä >

kosta hän tulema on duomitzemaan,' ja julkise-
si! osottamaan, kuka hänen päällensä ustonut
vn, taikka ei, rakastanut händä eli ei.

Kuinga se silloin taita Jumalan edesä sei-soa, joka ei Hänen Poikaansa rakastanut ole?
maan kylmää ja kiittämätöinds sydändä händä
kohtan kandanut? Niin kiittämätoin, takasta»
matoin ja kylmä sydän? on meillä kaikilla luon-
nostamme Wapahtajaa kohtan; Mutta kuolsmab
lansa ristin päällä, on hän sen wihan poisottai-

Hänen kallis »verensä, meitä siits pUHVi.
fia, ja teke meidän sydämemme sulari niinkuin
warin walkian edesä ja palawari hänen rak-
kaUdesansa. lesuren kuoleman kautta me oZ
lemme saanet walituin lasten hengen, niin että
me rohkenemme lapsellisesti ustoa taiwallisen I.
sämme hywösn, ja olla wahwat siitä, että hän
zneitä rakasta, kuin me Wapahtajaa rakastam»
kaikki. IoS me itze päällemme katzomme, ja
hämmästymme surkeuttamme synneisä; niin Hän
vn meidän wanhurstaudemme, josa me luma«
lan edesä seisoa taidamme. Niin myös kosta me
armon saanet olemme, ustoa hänen päällensä,
ja se aukene meille > kuinga nMän kiitosta Wa.
pahtaja meildä saa, kaiken rakkaudensa
niin «ttemmi itänänsä itzeemms tytyä taida,

niin
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min ppfp kuitengin Wapahtajan siweps ja' kär-
siwäisys, Hänen wcrensä ja kuolemansa meidän
ainoana lohdutuzenamme Se waan on kaik-
kiansa asia, jos Hänen kärsimisensä on niin kos.
nut meidän sydämmitämme, ettemme kaiken raa-
dollisuuden ja puutoM ällä ikänänsä unhota,
Mitä meidän lunastuxemme hänelle matanut
jos me niinkuin Petari, taidamme sanoa: Her-
ra lesu! Sinä tiedät kaikki, Sinä tiedät, että
minä rakastan Sinua. Sinä tiedät kuinga huo.
no, wihcljäinen ja turmeldu minä olen; mutta
sinä tiedät myös, etten minä enä ilman SittU»
ta elä taida. Sinun weres. Sinun haawas,
Sinun ristis, kipus ja tustss owat »voittanet
ja sitonet minun sydämeni. Kuin minä ainoa»
stansa saan seurata sinua kärsimisesäs, silmäni
ja sydämeni Sinuun kiinnittä; kuin minä sinua
rakasta ja pitä saan, niin minulla on kyllä a-
jafa ja ijankaikkisudesaz käykön minulle muu-
toin täsä mailmasa, minkuin Sinä, sowitta
tahdot.

me näin itzemms Wapahtajallsn ylön»
annamme, niin sydän sulaa Hänen edesänsa,
ja me saamme, senkaldaisen siunauren, rauhan
ja lohduturen, kuin on ijankaikkisen elämän e.
simaku, koffa Hän weristetyillä käsillänsä.meitä
spleile, ja suuta anda meidän hänen suunsa
andamifttla.

Näin meihin oikia Marian sydän walmb
ssetan, syndisen sydän, jonga ilo ston, saa-
da Maata lesuM jalkain juuresa. Ei Duomio
eikä ijankaittisuus Meitä niin autuasa sielun ti.
lasa enä peljätä. Joka ustoo Wapabtajan pääl-
le, ci händä duomita, ja ijankaiMsuutta pri
armoitettu spndinen kaikkein enemmin ikäwöitzs.

M 2 Miks
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Mikä tule, koffa me Karitzan kunniaxt
uutta wirttä weisata saamme ja Hänen kirkä»
stettnja haawojania katzella, ei sitä prikän kuo-
lema kieli sanoa taida.

Niin uhratkamMe siis nyt itzemme wasta»
uudesta tänäpänä, sille teurastetulle Karitzalle o-
mafi, jonga tallista wenstä kärsimistä, meidän
tällä ajalla tutkia tulee. Rukoilkamme
joka meitä niin mielellänsä äutuiz:i tahto, että
me faisimine katzella händä, hänen autuäri teke-
wäsä ristinsä muodosa, ja että Jumalan Hengi
kirkästais Hänen meidän sydämisämme, nim eise muutoin tqidä olla, kuin,että me itzemme ko-
konans hänelle annalnme. Rariha joka kuole-
tettu on, on mahdollinen saamaan kaikkein sy,
dämer, ynnä kunnian, Aitoxen, ja plistyxen,
)a woiman, ja rikkauden, ja wiisauden, ja siu-nau^en.

l Sunnuntai Paasto sa.
Ewangeliumi, Math. 4, 1,-11.

sitten kuin meidän Wapahtajamme oli Jo-
hannes Aastajalda Jordanin wirrasa kastettu,
mietin,, hän kohta Hengeldä korpeen, josa Hä-
nen oikia kärsimisensä piti alkaman, kiusaurella
perkeleldä. Niinkuin se ensimmäinen Adam Pa-
radisisa o)i andanut itzensä perkelen haukuttele»
miselda wieteldä, ja sillä ineidän autudemme tur.
mellut; niin piti nyt lesuren, niinkuin sen toi-sen Adamin, Ursimän Perkeltn kiusauxia kor-
wefa, woittazenstl Hänen, ja toim>ttarensa meil-
le sen kadotetun autuden jällens. Ne kiufaulet
kuin Zesus kärsei saatanalda korwesa, taitan
oikein hänen Föwimbmn kärsimistensä se,

kaan,
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kaan/ joita ei meidän sentähden ikänänsä un-
hotta tule, sillä ne tuottamat saman siunauxen,
kuin kaikki muukin Hänen kärsimisensä, ja o»
wat meille ansaitzewaiset, Hänen woittonsa per,
telen ulitze on weiyän woittomme;- ja että saa.
tanan päällekarkauxet Händä wastan hukkan kä,
wit, niin owat myös kaikki-hänen neuwonsa
Jumalan lapsia wastan turhat, koffa he tämän
lesuxen woiton ustolla omistamat. Senkaldai-
nen siunaus ja hyödytys on meillä M 6kärsimisestänsä. Silla siitä errä hän kiufattn ja
kärsinet on, raita hän mvös niicä aurca, jotka
kiusaran. Täsä kilwoituxesa perkelettä wastan,
hän sodei niinkuin meidän Ylimmäinen Pap-
pimme. Nyt- se on meidän lohdutuxemme, että
Wapahtaja kaikisa tahdot meidän kaldaisemme
olla, ja itze koetella perkelen kamalia päsllekar-
kauxia, että Hän armollinen ja ustollinen ylim-
mäinen Pappi Jumalan edesä olis, sorvitta,
maan meidän syndejämme, ja
meille ijankaikkisen wanhurffauden. Ebr. 2,
17. 13 Ryt on Hän meille se ylimmäinen
Pappi, joka taica meidän heikourramme ar«
mahra, joka kiusattu on kaikisa niinkuin inekin.
kuirengin ilman synnicä 4. ig Kosta me siis
kahelimme lesuxen kärsimistä ja kiusauxia, niin.
kuin todistupa Hänen armahtamiseensa ja moi,
maansa, auttamaan meitä kiusauxisamme; ja
siinä siwusH muistelemme Hänen suurta rakkaut.
tansa ja ustollisuttansa, kuin Hän meM siins
osottanut on; niin. meillä siitä on suuri siunaus
ja lohdutus. Nyt Hän. omasta koettelemuMan.sa tietä, millä mielellä Hänen lapsensa owat
maan päällä, kosta heitä tiusatan. ja silloin
Hän armahta heitä, ja autta heitä hywin kaik.
kein läpitze pääsemään. Hänen armahtamisensa

M 3 olt
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yll amoa syy, kuin kehoitti Hsndä,
;tzensä wapaasti ftnkaldaisiw kiusauMn, ja jär«
kähtämättömästi ne kestämään, että Hän meille-kin anfaitzls woiman,, kestämään meidän kiusan,xemme täsä mailmasa- Niinkuin Herra lesuspphäfä Raamatusa usein werratan Adamiin, mffutzutan toisexi Adamini, joka. jällensä tuottiftn elämän ja autuhen kuin me enfimmäisen I.sämme kautta kadotimme; min me muös tai,
damme pitä Wapahtajamme, näisä Hänen kiu-jauztsan.a, toisena Adamina, ja siinä mieleem«we joddaita, kuinga Hän kesti ja woltti perke«
len pÄällekarkauz'et, jolla Hän toimitti meillhMlommat lahjat, kuin ntz, jotka mZ langemuxe,sa kadotimme. Spnhiin langemisesa me kado<timme kurvan kussa meMn Esiisämmeannoi ztzenH Epcwffoon Luojaansa ma-
fian, ajattomaan ylpeyteen, ja tgiymättömytecK
Nlihin suuriin ja jaloihin lahjoin, kuin HerraHänelle htvnut oli; mutta meidän Wavaiita-
jamme on toimManut meille jällench oikeuden
Zumali» kuwaan, seu uskollisuuden, tytpwäi.
Wden ja nöprphen kautta, kuin- Hän 3Mwalli-selle IWensK osotti. Adam kaikkein lastensakansia kadotti lanZemuxen kautta lapsellisen u,
ffalluxen Imialaan, ja halun pirä kautzakäplni<sta Hänen kanstanjä; nmtta sen toisen Adaminmeldän Herramme lesuMn kautta, on se jällen,sa parattu, ja Hänen, kauttansa me saammep?qllrm,, lasten hengen, joka meisä huuta: Abbarakas Npt me ustclluzzella raidamme Au>moistuilneu ereen häydä, että me laupiuden sai.simme. ja löydäisimme armon, koGa me apin
tarnutzemme. me kadotimme,
Moln kmn perkele kiufais meidän esiwanhem'ptamme langemaan Jumalasta; mutta woitton-sa
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sa kautta perkelen ylitze, toimitti meille se toi.
nen Adam sen jällensä, Nyt sanoo lesus: Nti-
yä olen ylösnousemus ja elämä. Ia Pawalh
kutzu Christien meidän Ulämäxemme,. Kol.
3, 4-

..

Langemuxen kautta syndiin oli saatanas
saanut kaiken mallan meidän ylitzemme. Häntaisi nyt niinkum meidän wihollisemme, kanda
meidän päällemme Jumalan edefä, ja
Jumalan wanhurstajw rangaistusta moidän yli.
tzemme nunwin syndisten, Sentähden kutzutarrtämä rvanha mato jota. kgiken mailman wieb-
tele, päällekandajari, jota meidän weijemme
päälle yörä ja päiwää Jumalan edosä kandaa»
Ilm k. 12, 9 10, Mutta nyt, kiitos luma.lan! ei hän taida kandensa kautta enä mitän
woitta. Jos hän kanda meidän päällemme, et-
tä me raadolliset ja heikot olemme, ja usiastizvietellän exhettymään, niin taita meihän uffol,
linen ja armahtama ylimmäinen Pappimme, jo,
ka astu meidän eteemme, kohta hänen karkottazja anda ansaitzewaisen woittonsa perkelen ylitze,
meille hywäxi tulla, Sentähden taitamat ns
lesursn päälle ulkomaiset sielut nyt rohkiastiPalvalin sanoilla kerffata: Ruka tahro luma,
lan walituin päälle kanda? Jumala on ,okare,
tze wanhurstapi, Ruka on joka tahto kadottaa
Christus cm kuollut; ja Hän on myös ylöshe,
räretty; on m?ös Jumalan oikialla kädellä, js«
t« nlpös rutMe meidän edostänzme. Rom. B<,
Z3.34.Kaikki mils meidän Vapahtajamme kärsei,se tarkoitti sitä, että me lanaemuMamme, oje«
t,ais, ja Jumalan armo meille jällens toimite-,
tzais, ja se Hänen sai, saatanan kiusaustengm
sle, itzensä andamagn ja ns. kärsimät WähsM 4 e^
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ennen, kosta Hän kastellin, tuli ääni taiwaa.
sia, kuin todisti Hänen olewan humalan Po-
jan, johon Ila mielistyi; ja Pyhä Hengi myös
tuli Hänen päällensä, warustamaan händä woi.
malla siihen juureen wirkaan, johon Hän nyt
wihittin; ja silloin Hän sydämellisestä armahta,
misesta ihmisiä kohtan, päätti mennä korpeen,
ja siellä Wn kärsiä sen kowimman kilwoitunn
Perkelettä wastan. Siellä Hän ulosseisoi hir<muiset ja kowan kärsimisen. Niljä,
kymmendä päiwää ja yötä -täydyt hänen paa.
sio'a, ei yhtäkän seuraa eli ihmistä hänellä kans.sansa ollut, n wtrwoitusta eikä muuta afundo

kuin petoen seasa kedolla. Kaikki saa,
tit kaubistuxen meidän Wapahtajallemme täsä
syngläsä erämaasa. Julmat pedot piiritit hänen.
Naika <a jano näännytti Hänen. WirwoitU'

siaan täydyt hänen kärsiä saatanan seuraa,
,a kiusatta bäneldä- O! Alkämme siis ifänäns
unhollako kiittä Händä, tämän Hänen kowan
kärsimisensä edestä, kuin hän korwesa meidän
lunaftuxezemme ja autudexemme kärsei. Totiss»sii! Hän on oikein osottanut itzensä meidän ar<
mollisoxi ja uskolliseni ylimmäiseni Papinemme.
Jokainen taita Hänen sini omasa sydämesänsä
tuta.

lesufen kiusauMa korwesa, on Jumalanlapsilla moninainen lohdutus. Ne osottawatselkiästi Hänen sydämellisen rakkaudensa spndi,
siä kohtan; sillä mikä Händä waadei siihen kor.
peen menemään, saatanan kiusauxia kärsimään,
muu kuin se, että Hän siinäkin asiasa meidän
wikamme parannais ja kaiksn wanhurffautzentäyttäis Niinkuin ihmisen sukukunnan Wäli,
miehen piti Hänen myös sen tekemän, että hän

wiatto-



i Gullnuntai Paasiosa. 185
wiattomudensa ja pyhydensä kautta sowitais
meitä wanvaisia syndisiä, jotka muutoin niin
kewiästi itzemme wieteNä annamme, engä itze-stämme ensingän woi synnin wastan'
seisoa ellei lesusta olis. Jumalan lapset oppi.
wat niin muodon tästä selkiästi tundem -an Wa>
pahtajansa armollisen ja surkuttelewaisen spdä-
men, että Hän katkeralla kärsimisellänsä ja lain
täyttämisellä, lahdoi niin täydellisesti somitta
meitä, ettei mitäkän täyttämätä olis; että Hä-
nen lunastettunsa kaikisa tiloisa Häneldä awun
saisit, ja Hänen ansionsa päälle heitänsä peru.
simsit. Ia niille jotka erinomattain kiusausten
alaijet owat, taitamat ansaitzewaiset
kiusauz'et suurexi lobdutuxexi ja olla,
että he tietämät, meidän rakkan Wapabtajam-
me itze tundewan ne tilat, la millä mielellä sie-
lu on, koska ulkonaiset ja sisälliset tuffat kiusa,
wat händä langemaan. Ei pelkän suurembaa
tuffaa kärsiä taida, kuin meidän Vapahtajam-
me näisä kiusauxisa kärsei. Kauhia oli hänen
ruumillinen isomisensa; Mutta sielun tuffa,
kauhistus ja kilwoitus ei ollut wähembi. Sen.
tähden, on se meidän lok>dutu,remme, että ebkä
mihinkä tiloin me jouduisimme, niin on lesus
itze kuitengin ne paljota korkiammasa ja kau.
hiammasa mitasa koetellut, ja sillä ansamut
meille woiman niitä kanda, mitä bän meidän
päällemme läheltä. Ia mitä en me kanda woi,
ei se myös meihin kose; sillä hän tietä kulnga
paljon me woimme.

Lukemattomisa tiloisa ja kowisa
taita meidän sydämemme saada parannuxen ja
lohdutuxen lesuxen yxinäispdestä, isomisesta,
kiujauMa, woitosta ja uskalluksia hänen tai-

M g «al-
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ivallisten Isäänsä. Ainoastansa ettemme unh>
ta, että kaikki dli ansaitzewaista meille, ja ta-
pahdut meidän tähtemme. Sentähhen on täsä
niinkuin kgikefa kärsimisesä, suuri loh-
dutus ja siunaus kaikille niille kuin uffosa y«
zmkertaisesti stn omistamat. Hän oli yzin ja y.
lönannottu kormesa; sen päälle ettemme ikänän.s
häneldä plönannetais, jos wielä koko mailma
meidän ylönannais. Hän isois, että me elä-
män leiwäsä rawttais. Hän kiusattin, että mb
Hänen woimallansa kiusauxesa kestäisimme. la,
Hän kärsei pxiuäispttä, meidän spndisten seus
ramW tähden; ja nälkää, sowittarensa «lei»
dän hekumatamme, kmsaustensa kautta ftwitti
hän meidän kcwiäWielispdemme, josa me usiaO.
itzemme mielellä annamme. Että hän rakasti
meitä, ja armabti meidän surkeuttamme, sen-
tähden Hän kärstwäisesti kaikki näznät kuormat,
kannoi; ja npt ei hän enenchätä meildä waadi,
kuin että me uffslliftsti sen armon hpwäfemmtz
käytämme, jonga Hän meille ansainut on. Nim.
muodon on lesus suuren laupiuden meitä kol>
tan osottanut siinä Mä Hän kiusatta itzensä
annoi weihän tähtemme, ja siitH me mpös
nemme hänen, uffolliftxi Blimmäisexi Papiri, jo<
ka loppuun asti kesti, eikä pienwdäkän peränan«
vanut, täottäisänsä kuuliaisuttansa taiwallisells
Isällensä meidän puolestamme. Niin uskollinen
kuin Hän siinä oli; niin on hän wieläkin, »

fottamaan armollisen awun niille jotka HändHHuxensa huuwwat.
Taiwallifta Isäänsä kohtan ofotti Hän täy.

tzelliftn kuuliaisuden, ustollisuden ja uffallureu,
yiin myös nöyrpden Hänen tahdollensa, niin e,t<?
z?t tahbsnU k«kkiwa!dialla/ woimManft»

näl°.
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«älkäänsäkän sammutin, ehkä Hän senstl olis tainut tehdä. Hän joka 'toimitti kc>ar>
not tuomaan leipää Propbeialle Elialle korwesa:
Hän kuin kahdella leiwällä ruokfi monda tuhat,
la ihmistä: ja Hän kuin annoi sataa leipää
waasta, niinkuin kastetta maan päälle josa huo.men, kaikelle Israelin kansalle; Hän c> suingan
olis tarwinnut nälkää känsiä, elll< hän wapaa-
sta laupiudesta olis itziänsä tämän kärsimisen a»
la ineidän tähtemme andanut,
sowinnon tehdä, meidän tottebeiuattomudcmmr,
epäilenusemme ja namsemi,semme tähden Luo.»
j,aamme wastan; stntähhen hän rakkaudesta mei.
iä nälkää kärsei, Katzokammo nyt tästihänen ustollisimansa. Härzen kärsimisensä olt
kauhia; Hän olis winut itzensä autba, unitta ei
hän tahtonut, että Hän waan olis kärsinyt
meidän edestämme, ja mannut meidän syndeim-
me täl,deu. Niin uskolliseni fnawat nMäkin ne
sydämet hänen tuta, jotka Hänen omaitsa oßa
tzahtowat Koffa koko mailina meidän ylönan.
da, ja me tulemme siihen Maan, sUei meidän

enä meitä tunne, eikä yhtäkän O'
Pua enä tee, niin on meillä kuiten,a>n HänesH
uffollincn Ylimmäinen Pappi, ja pstäwä hädä-
fä, joka ei wedä kättänsä pois meistä, eikä hä-
pe weitH ystäwixensä tuta; jos lne waan tah,
domme anda hänen, meiiämme autta. Sen me
todella koetella saamme. O! josta Hänen uffol-Uuudensa sais tehdä meitäkin paremmin usto-
y?aisixi ja yfl,wakaisiK Händä tohtan, ja lop-
puun asti uffollisiLi.

Sitten kuin lesus- kiusauxet kärsinyt oli,
niin perkele Hänen, sillä hän näki
Mi hän kaiken kawsludensa kansia, lesusta

lan-
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langotta tainut. Ia sillä on Vapahtaja meillesen ansainut, että mekin saatanan' kamalia,
päällekarkaufia wastanseisoa taidamme, jos me
waan uffosa itzemme Hsnei tygönsä pidämme.
Apostoli Pawali opetta Ephesiläisiä, ruinaa he-
kin uffon kautta taisit woitta kaikki waarat ja
kiusauxet, kuin pimeyden Pääruhtinas heitä
wastan asetti, pukekar päällenne, sano hän,
kaikki Jumalan sora - astt., että re perkelen ka»
walia päällekarkamisia woisicre wastan
Silla ei meillä ole sora werra ja lihaa wastan,
waan pääruhrinoira ja waldoja wastan, mail-
man -Herroja wastan, jorka rämän mailman pi«.

wallitzewac, pahoja Henniä wastan! cai>
wan alla. Sentähden orcakac kaikki Jumalansocaaseer, että ce woisicce pahana paiwänä wa»
stanseisoa, ja kaikisa astoisa olisitte.
Murra taikisa orrakar uffon kilpi, jolla te woir-
te sammucca kaikki ftn ruman tuliset nuolet,
Eph. 6: i1,16.

Nukoiltamme mpös Jumalan hywää Hen-
geä, lesufen tähden kirkastamaan mei-än sy«
dämisämme tämän meidän Wapahtajamme ensim-
mäisen kärsimisen, hänen kastensa jälken, meidän
toiwomme/ uffomme ja rakkaudemme enendämi.
seri ja wahwistufexi; siihen asti kuin meidän
Woiton Sangarimme hywäxi näke, kerran ku.
tzua meltä kotiansa, kusa me ijankaikkisesa rie-musa, kaikista kiusauMa wapaat, olemme, ja
ijäti saamme Händä piistä, jonga woimalla me
woittanet olemme.

Sun-
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2 Sunnuntai Paastoja.

Ewargeliumi, Matth. 15/ 21-28.
viiden suurten uffon Sanaareitten seasa, kuin
meille Raamatuft» kehoituzeri ja noudattamiseri
edespannan, on erinomattain Abrahamin esi-merkki, josta me opimme, sekä millinen Uffo
on, että myös, kuinga jalosti Herra pelasta
kaikki ne kuin sydämestä Häneen uffaldawat, ja
Hänen johdatuzensa ala itzensä andawat. A.
brahamia plistetän hänen erinomaisen uffallmen-sa tähden Jumalan lupauriin. Pawali sano:
Uston kautta uhrgis Abraham Isaakin, kossa
händä kiusarcin, ja uhrais ainokaisensa, kostahän jo oli lupauxer saanut: jolle sanorcu ott:
Isaatisa tutzutan jluulle siemett' ja ajatteli ettäJumala woi kuolleistakin herärrä; jost« hänmyös hänen, niinkuin yhdesä esikuwasa jällensä
sai, Ebr- 11, 17, 18.19.

Se tapaus, fuinga Abraham Poikansa uh-raiS, Jumalan käffyn jälken, luetan selkiästi 1
Mos. k. 22, wgusa.

Abraham oli jo ennen osottanut erinomai.sen uffalluren Herran lupauMn, Min kuin
Isaak hänelle luwattin; sillä hän ja hänen e.mändänsä olit silloin jo niin ijälliset, ettei heluonnon jälken enä tainet lapsia odotta; kuiten.gin sano Pawali Abrahamista, ettei hän ensin,
gäu epäilyt Jumalan lupauresta epäustolla,
waan oli wahwa uffosa, ja annoi Jumalallekunnian; ja oli täydellisesti wahwa siitä, ettämitä Jumala lupaa, sen hän myös woi tshdä.Rom. 4, 20, 21. Ei hän myös ujkolansa hä.Piään tullut; wain niinkuin hän ussoi, niinHerran lupauret täpttttin.

Mutta
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Multa mtt osotti Abraham wie.lä suurein»
Man ustl>n, koffa hän lumalalda sai ?ästyn>
Uhrata tämän Poikansa polttouhrini, ja hän oli
kohta kuuliainen, eikä andanut mingän pidättä
itziänsä,, LäMäwDä HeNan käffyä. Hän woiv
tt MMM sptzänMfä„ja takkauvensa, ja tah.Voi itzv teurasta iapfenfa polttouhrini, olleensalUmalaL'e kuuliainen. Herra Jumala oli am
Vanut hänelli tsmän Pvjan ylönluonnossisella
tumalla, ja pnnä suuret lupauMt siinä Pvjasai
mUtta nyt nägyit kaikki lupauxet, ja kaikki ws.
wo hukasa oleman, kuin se poika hiti poIMM
man, yhtä hywää piti Abraham 1.-malan kä«
stystä kiinni, että hänen sen piti täyttämän. U
tosin lasta sentäbben uhrattu, sillä ääni taiwaa»
sia kielsi bändä silhen kajomastaz Mutta ei sitäIsä edellä toiwoakan tainut. Hän oli niin tän»
dellisesti wakutettu, Jumalan todella tahtoman,
että st lUwattu Poika piti Uhrattavan, ettei
hän ambastansa matkustanut lapstnsa kansia si-tä pitkää matkaa Morian wuorelle; waan pani
Myös jo puut altarille, ja Isaakin sidottunaluiden Päälle, seisoi, weitzi kädesä walmisna
teurastamaan Poikansa, ja polttamaan hänenUhrini. Se kuin lunde itzensä ja ihmisen hei-kouden, ei suingan ihmettele, jos Abraham nyt
vlis ajatellut, kaikki Jumalan lupauret turhat
blewan, tämän lapsen übramistsa. Kuinga pi-
ti npt hänen jälkentulewaisensa tämän pojan
kautta, niin paljsxi wlenwn kuin rähder rai.
walla, jonga Jumala kuitenqin luwannut oli?Kuinga nyt kaikki kansat maan päällä rämän
siemenen kautta piri stunarcaman? Semmoiset
ajattyet olis pian tainet Abrahamin syvämesä
nosta; mutta hän osotti itzensä nut uffon sanga-

Sentähden seiso siitä, että Abraham n-
ston
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ston kautta uhrais Isaakin. Hänellä oli elämä
toiwo ja wakutus siitä, että se sama Herra,
joka hänelle Isaakin andanut oli., taisi myös
lupaurensa täyibä, maikka ei hän käsittä tainut,
Millä tawalla se,tapahtuman M; la, että Hän
myös moi, jos bän niin tabdoi, Isaakin oma-
sta tuhmasta, Isaakin jällensä herätt-ä.

Koska Herra koettele ihmisiä ja heidän u.
ffoansa; Niin hänesä on aina hpwäZ mielesä;
ja Hän tahto uffon kilwoituKeN jalosti
Niin mpös, koffa me henMisildä wihollisildä
kiusttan, niin, hän wnhwista Meidän uskomme
kestämään; että meidän ustomckc pallo raUiiim
waxi kuin karowa kulda, joka rulesa
toerellan, kiirojcexi, kuuniaxi, kosta
lesus Chrisius ilinandu. i I)et. i, 7. Nston
kautta kaikki kärsiminen woitetan, niinkuin «'

ffokin siinä koeicllan; myittä kuin Herra pane
meidän uskomme senkaldaiseen koctuz-ecn kuin
Abrahamin, että kaikki toiwo näky bukasa ole»
wan, silloin täyty meidän ihmetellä uffon woit«
toa. Senkaldainen Abrahamin koettelemineU o»
ll: Herra oli ottamanansa takape-
rin, ettei niistä mitäkän pitänyt oleman, jakui»
tengin hän uffoi.

Jos nyi tämä esiinerkki niin opettawatlM
ja kehoittawainen on, wahwistamaan Meidän u«

ffomme ja toimemme; niin ei ole se tapaus kuin
tämän päiwän Owangeliumisä seiso, huonombi
opiri» Kananean waimo pandin samaan kostu»
xeen, mutta hänen Uskonsa sai woitom Jos tä«
mä waimo ainoattansa olis itzeensä seifattanut<
ajattelemaan kuka hän oliZ niin oliS hänellä
paljon syytä ollut peljätä, ensingän menemästä
Herran lesuren tygö, eli Hänelle itziänsä usso«

Masta.
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masta. Kan.mealaiset olit spndeinsä kautta teh-
net itzensä haisewaisixi Herran edesä, ja luma»
la käsii Israelin lapsia marsin ulos juuritta-
maan koko sen sugun maan pää!oä. Ia Herra
myös rangaisi heitä kowin siitä, ettei he sitä
käffyä täyttänet. Sitä Kaanan sukua, kuin
niin oli spndeinsä tähden lumalalda duomittu,
oli myös tämä waimo. Hän oli pakana, ja
niinmuodon kauhistus Juvalaisten edesä; Ia
lesus myös itze oli ludalainen. Kuinga hän
siis lesuxelda apua taisi toiwoa. eli wustanotet-
ta häneldä; jos hän Hänen tygönsä melNskin?
pikemmin hän mahdoi peljätä itzensä häpiällä
pois ajettawan, kuin saamansa mitä hän etzei
Mutta yxinkertaisudesansa hän kaikki nämät e-
stet moitti: Hän toimoi lujasti, Wapahtajan ar-
mahtaman bändänsä, meni niin ustallufella
Hänen tygönsä. Ei hän omaa mahdollisuttansa
edestuonut, maan paljasta lesuxen armoa. Hän
tiesi sen llewan Wapahtajalle mahdotoinda,
päästä ketään auttamata pois tyköänsä. Omba

ajatteli hän, surkuttelewa ja armahta-
mainen: ei hän taida hywää tekemätäolla. Hä-
nen pitä siunaman minuakin. Niin lähestyi
hän lesusia, ja luotti Hänen armoonsa. lesu-
xen armo oli Hänen silmisänsä juuri iso,
lämään hänen mahdottomudensa.

O! josta kuitengin kaikki lewottomat ja hs-
täyndynet spndiset, niin suuria ajatuxia kännäi-
sit Wapahtajan rakkaudesta ja halusta armah-
tamaan , kuin tämä Kaananean waimo En minä
vubu niistä, joilla ei ensingän halua ole, anda
itziänsä Wapahtajalle; maan senkaltaisista kuin
kaikesta sydämestä taidoisit Hänen omansa olla,
jos he maan rohkenisit Händä lähestyä. Sen.

kal.
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kaldaiset tutkitan wisusti tsmän niaimon esi-
merkkiä. Hän oli sitä kansaa, kuin Herralda
kirottu ja duomittu oli; ja kuitengin hän plti

Wapahtajan sai myös awun Hää
mldä. , ,

Wielä enä: täsä sn muitakin asioita, kM
olis tainet peljättä händä. etzimsstä lesusta>
ellei hänellä niin suuri Mallus Häneen olis
ollut,, ja korkia zvakutus Zesuten armahtawai-festa sydämestä. Gwangelisia Markus sano, et-
tä lestw
'sitä kenellekän anda tietä/ ja ei hän kuitengan
tainur siitaa olla Mark. ?, 24, st kllin tätä a-
iattele, mahta suuresti ihmetellä tämän wmmott
xohkeuttä ja ljffallusta. Hän oli Kaanan wä-

kuin ei phtäkän apua lesurelva pitänyt s-
bottaman; ja kuitsngin mene. hän lesuz-en iy-
D, .sillä ajalla, jona hän tahdoi ykinänsä olla>tzikä'sallia kenengän tyDnsä tulla, O! kuinga
hywä ajatus tällä Mumollä oli lesuMn hpwä.
Nä sydämessä. Jokainen olis systä Winut nuh.
delta bänöä ja aja hänen pois, koffa hän, niiii
rohkiästi tungi Hänen mUtta kuka on
niinkuin lesus on? kusa löyty hänen wettai-
senfa? kenellä se sydän on, kuin lesuzella oli?
Hän se ainoa ön, jongn tpksnä kaikki hät,äpn-
dpnet, kmkkina heMnä tetlbetullet omat. löktt
Muu meidän olis aikaa jo pois ajanut; mutta
lesuMa on toinen mieli; sen Me usein koetel-
let bliimmii

Tästä me joMnLln taidamme vmmärtä, mi-
tä esteitä ja epäilyjä wastan, tämän waimott
täydyi kilwoilella. Me Mahdamme ihmetellä,
kuinga hän niin rohkeni Herran lesuzen tpgö
wennä, ja niin wiWi toiwoa awun saamansa.

N Hän
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Hän katzoi warsin pois omasta mahdottomM'-
siansa, ja asetti toiwonsa ainoastansa Hänen M
mahtamiseensa; Oli täydellisesti wakutettu, 2Ha-
pahtajan armahtaman händänsä, eikä andanut
mingän itziänsä pidättä, siihen asti että hän a
wun sai. Oe dli totisesti jolakin suurta täsH
ihmisesä, että hän, jolla ihmisten Mielestä tussin
piti toiwo oleman, kuitengin ei ainoastansa toi-
wonUt, waan myös wiyisti uskalsi awun,saa.
wansa; josta me felkiästi näemme Pyhän Hen-
gen työn. täsä pakanällisesa waimosa, sosta E-
wanMiunlisa puhutan Täsä oli hätäyndynyt,
ja Wapabtajan puyleen taipunut ja ustöwainen
sydän, josa Hän oikein ilonsa nähdä talsi. Hän
joka sydänden pohjat tunde, o! kuinga mahdoi
Hänen armosta rikas sydämensä ilolta, kosta
Häy näki tsmän armoa janon>aisen sielun Hän»
dänsä lähestymän: ja mahdoi Hän mielisuosiolla
katzella, tämän usson sangarin.kaikisa koetuxisä
kestämän; kosta hän pysyi järkähtämätöinä,sii-
nä mielesi tosin mins olen huono ja mahbo.
toin syndinen, sen minä tiedän ja tunnustan;
mutta Wapähtajalla on Armoa, kyllä, jakaa mi-
nullekin. Minun lckelestäni näky lesuzen kans.sa puhe tsmän wäimon ollen M Hä-
nen iloisimmista hetkistänsä maan päällä. Mah»
doi se ilahutta Hänen henkensä, joka muutoin
oli tottunut olemaan wihattu ja walnottu ihmt-
sildä, kosta Hän jostus löysi jongun sielun',
kuin Händä rakasti, ja tunsi Hänen oikein sixi,
joka waiwaisia syndisiä rakasti.

O! kuin me niin tulemme Hänen tunde-
maan, ja Hänen rakkaudensa meitä kohtan tu«
tuxi tule; niin en ine taida ulospuhua, mitä
me siinä tunnemme: silloin sydän Miaan laa.

tuuri
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tuun tule, niin että se itzensä kokonansa uhra
weri Wjällensä omaxi. Silloin me saamme oi?
kian morsiamnicn sydämen, sulanen, nöyrän ja
palamasi! rakastawaisen. Silloin ms näin aiat-
telemme: kenellä semmoinen oikeus sydämihm
on? keNelte Ne niin paljon kipuja owar maxa«
ner? Siinä tilasa tuin en me muuta taida,
kuin ilkeä ja takasta; kuin meidän sydämemme
owctt, Hänesä niin »voitetut, ettemme muutatte-
tzä, kuin rakasta -Hänvä, joka rakasti ineitä en-
sin; silloin »ne juuri otolliset olemme Hänelle,
joka o'. spNdisten pstäwä. Se kuin sen koetel-
lut on, tietä sen niin olewan; joka taas ei ole
wielä sitä tunvsnUt, se tulkan tänäpänä Wa»
pahtajaN tygö, ja rukoilkan Häneldä sitä, MH
UffalluMa Wapahtajan armahta»niseen, kuin
me KananeaN waimon esimerkistä kuullet o-
lemMe.

Tsmä hätäynVynyt waimö etzei npt Isfustapalawasla sydälnellä, ja täydellä wakuturella,
että Hänen piti händä auttaman. Kyllä hän
tiesi itzensä kaikkeen atmoon mahdottomani; häntunnusti olemansa wiheljäisen ja hyljätläwätt
syndisen, mutta suuresti tarwitzewaisen ja ustal.
öawaifen. T-ällä ustallurella hän meni lesurentygö; ja se oli mabdotoinda, Jessen anda hä-nen auttanlata pois tyköänsä mennä.

Mutta nyt hänen ustottsa kaikkein köwim.
baan koetttreen joudui/ josa ei st ikänänsä ke,
stänyt olisi, ellei se niin wahwaN ja järkähtä.
mättömän perufturen päälle olis rakettu ollut,
nimittäin: oma hätä, kuin pakotti händä Icsu.
Z?en tygö/ ja lesUM armo kuin kehoitti, roh.waisi ja weti händä tygönsä. Se sen teki, et.
tä hän kaiken koetuen toimellisesti kesti. HH.

N 2 nen
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nen päZlslensH oli tämä: minä olen sängen'tav
wltzewa ja hätäpNdynyt: rt minulla tosin mi.
tään oikeutta ole maalia; mutta ei yMän muu
minua aulta taida; senMhden on lestis ainoä
winu t apuni. Tämä päätös tule tyhmät
ftä saarnasta jonyä kautta se kelpais lumaZal»le, niin; wnpahta tnin sm ustorrar. i Hor.
3., 21.

, , HZnen oli yrinkertamen, muita
sydändä liikuttawaiuen, ja' sokainensana Mnä, oli pation päinawa: Herra Dan?i>

din PoKa, armahha minun päälleni, Eikö tA
mä ole yflnkertaista ja sydämellistä? lyhykäi.
lien, mutta hpwin perustettu rukous. Perustusjohon hän ujkalsi, ja kuin piti kehoittaman lez.suxen kuulemaan sen, oli tämä: ,crrä Icstis oli
»Herra, joka raisi armahda, jä hän M nastanse kuin armahtamisen perän.

, W wapahtaiä wastannut händä Yhtäkänsanan. -7-watktg Hän kaiketi sydämesänsä koklg
sanoi, la. ja Amen> hänen rukouksensa. Nyt
tahdri lesits oikein buwitta itziänsä sen huononsyndisen sydämen kanHa. ja anda sille tilan o.
sotta itzensä.niin toimelliseri<' kuin pri sydän sil.
loin 00, kosta se oman mitättöwudensä, ja le<suren kyllyden tunde. Ei lesus sanaakan wa-
stannut; mutta Hänen sydämensä tykytti ilostaja armahtamisesta. Ei rvaimo lnyöMn siitä
hämmästynyt- Hää dli kerran sen ustallurenkäsittänyt! lös Minä amoastans Halien tpgö,v
sä tuleN, ni»n Winä tulen aurcnixi. Händli nyt tullut, ja rukoillut, mutta ei saanut
«vastausta Eikös hän nyt tallonut autta? Etse epäilys hänr,n mieleensä tullut. Waan hän«ajatteli: Ei hän tainut minun sanojani kuullä,

R z muu-
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muutoin olis Hän witzisti armahtanut. Minun
pttä wielä huutaman, ja pttämän päälle rukoi-
lemisella. Siiä hän myös teki, ja huusi hänen
peräänsä; mutta bi Mapahtaja. ollut kuulewa-nansa. O! kuinga täysi ;a pakahtumallanscr
mabdoi Hänen sydämensä silloin olla;
sydämeni halke lanpiudeftg, sano Hän itze, etrH
minä tiikeri Mutta nyt hän tclv
itzensä niin kowari kuin mahdollinen oli, siihen
asti, etlei hän enä woinut wastanolla tätä syn«
distä, kuin HänesH niin rippui. Hänen Ove»
tuslapsensakin menit rukoilemaan Händä, eroic-
kamaan h,äudä itzestänsä, silla hän huusi heidän
jälkeensä.

Se, on mahdotoinda sellttä, mitä sydän
jäsä tunde. O, kuinga se kuitengin on kose?
zvaista, että tämä waimo yrinkertaisudesansH ei
lakka huutamasta, Händä, ?ttä hän llluli, Ilesu-«cn paljastans,
huomannut waimon rukousta. Opetuslasten
muistutuxen päässe/ stis lesuren wasta«ia. Mu>ta millinen wastaus siitä tuli? ihnmi«
nä ole lähetetty, waan kadonneitten lammasten
N3ö Israelin huonesta; Se on: ei minun Ka.
naan wäkeen mitän tule; jos se waimo luda-
laisista olis: niin olis toinen laita; mutta Wei hänellä minusa Wtään ysaa ole.

Tästä lesuxen wastauresta joudui waimon
uffo wasta uudesta yikein ahtalle, Nyt sai bän
kuulla oikian syyn, mirei lesus tahtonut händH
wastata, nimittäin, ettei hän Israelin huonesta
olluc. Mutta ci mikän händä pidättä iainut.
Hän ajatteli: lesuren pitä, Hänen täyty minua
armahta; Meni sentähden kohdastansa Hänen
tpgönsä, laugcis Hänen jalkainsg juuxeen maa-

N 3 han,
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han, ja sanoi: Herra auta minua. Nyt ei hsn
tahtonut päästää lesusta, ennen kuin Hän siu-
nais hsndä. O! ioka olis silloin saanut nähdä
lesuxen muodon ja lembeydm. Mahdoi se wai»
wo lesuz-en silmistä nshdä Hänen sydämeensä,
ja käsittä uuden toiwon, auletuxi Ma.

Mutta Hänen oli wielWn fy,
wa. Oi ole sowelias. sanpi hän, Ma lastan
leipää, ja heittä penikoille. Hän tcchhoi-sanoa zse on sopimatoinhq minun, heittä hywiä töitäni
smulle ja sinun muotoisilles, koffa minä olenläbeteMZ ainoastansa ludan kansalle hywää
kemään- Mutta ei tM esteleminen auttanut;
Sinun ruie aurca, sanoi hän. Anna minun ol?
la koiran wertgistn', sinun Kansas luhalaisien
suhten; en minä suurembaa oikeutta zvaadikan,
Wn koira, Tottss, Herra» hoiratkm
niistä mMuista, jorka heidän, Herrainsa pyydäl?
yä pWowat. Arwa minuakin senkaldaisexi, ja
anna minun M armon muru saada. Mnullg
on apmoa Wä jaettawaa: minä pyydän ainoa-
stansa muruista, jota ei Sinun lapses itänänsä
kaiwata tarwitze, Tckmä oli waimon mieli
hänen wastauzesapsa. Nyt ej lefus tainut pi«
hemmäldÄ pidättä eli salata itziänsä; waan sye
dsmensä halun jälken armahti ja kuuli hänru?fouxensa,

Z Sunnnntai Paastosi
Ewangeliumi, huk, ii, 14/2Z.

wiimmeiset sanat tämän päiwsn Ewangs-
liumisa: Aucuar owar ne, jotta kuulewat Iu»
malan sanan, ja käckewär sen; andawat meille

tilan
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lilan tutkistella: Niin hpwin sitä autuutta kuin
ne nautitzewat, jotka oikein Jumalan sanan
kuulemat, että myös niiden onnettomuutta, jot»
ka sitä kuulemat, mutta ei ota sitä spdämel-
lensä.

Että me oikein ymmsrräisimme, kuinga au<
tuasta se on kuulla Jumalan sanaa ja kätkeäsen, niin on tarpellista meidän ensin tietä, mi<
rä Jumalan sana on? Jumalan sana on kaik«
ki mitä Jumala ihmisille puhunut on, Itze, eli
palweliainsa kautta; ja löyty kaikki pphäsH
Raamatusa, sekä wanhasa etts. uudefa Testamen-
tisä. Wanhasa Testamentisä me löydämme mon-
da esimerkkiä, kuinga Jumala itze on puhunut
wiMe ihmisille, erinomaisisa tiloisa, joko heille
ainoastansa tiedofi, eli muhs, että heidän piti
niitä Hänen Nimesänsä muille ilmoittaman.
Sillä tawalla puhui Jumala Noakin, Nbraha,
min, Mosexyn, Prophetain ja muiden kantza.
Senkaldgisia kansiapuheita, kuin Jumala piti
ustollisten palwelioittensa kansia, löptän. usiasa
paikasa ylöskirjoitetuita.' Ne sanat taitan siis
oikein kutzutta Jumalan scmaxi. Mutta se on
myös, totisesti Jumalan sanaa, mitä Herran kä.
ffuläifet Hänen nimeensä ja Hänen puolestansa
muille ihmisille puhunet owat. Koffa Herra
kästi Prophetaita'ilmoittamaan Hänen Kästy-
jänsä ja tahtoansa Kansalle,'niin se kuin he
Jumalan käskyn jälken puhuit oli totisesti Ju-
malan ehkä se ihmisten huulilla edespan»
hin. Kaikesta Jumalan sanasta wanhasa Testa.
mentisä, me taidamme sanoa, että taikka Herra
itze on sen puhunut, eli mpös Hänen Kästylät.
sensä Hänen puolestansa. Sama laita on myös
pudesa Testgmentisä. Siinä puhu meille sekä

N 4 lu.



Jumala itze, että myös Hänen palwelianfu HH«nen nimesänfä. Muutaman kerran me löydäm-
n>e sen näkymättömän Jumalan itze wihisä ti»
loisa puhunen, esimerM lesuxen Kastesa, ko,ssa ääni kuului taiwaasta, kuin todisti, Chri.

oleman lumalq.n rakka» Pojan; mutta
wielä enemmin me siinä löydämme kirjoitetuki/
mitä se, meidän lihaamme ja wereemme puetet.
iu lumalq itze on meille puhunut.
Christien jaloja opetusta löyty runsasti uudesa
Testamentisä; ja mitä Hän puhul, se oli erino-
mattain Jumalan sanaa, sillä Hän oli Jumalaitze, taiwan ja maan Luoja. Hänesä asui kaik.
kt lumaluden tsydelisyys ruumillisesti. Hän
oli totinen Jumala ja ijankaikkinen elämA
Mutta ei Jumala ChristuMsn ainoastans nii»

puhunut ihmisille; waan
lesus käK myös Spetuslapsillsnsa, mitä hei,
dan taas Hänen nlmefänsä muille ilmoittaman
pM, joka myös Hänen taiwaseen astumisensalälken heille Pyhäldä Hen.qeldä ilmoitettin. Tä-„
stä n:e siis näemme, myi Apostoleitten sanat o,
lvat Jumalan sanana pidettäwät, nimittäin,
että he puhuit, mitä totinen Jumala lesus M
bettä käskenyt puhumaan, ja mitä Pyhä Hengi
sitten heitä neuwoi. Mitä niin muodon Pyhä-
lä Raamatusa seiso, se on Jumalan sanaa; ja
kaikki senkaldaista kuin Jumala on kirjoitta
tzanut>

Tosin muM lumalifti puhet ja kirjat ku<
tzutan myös Jumalan sanari; mutta ainoastan-sa sentähden, että ne owat Pyhän Raalnatunpäälle perustetut; ja siinä mitasa kuin ne senpäälle perustetut owat, ja selittämät eli teroit.
tawat sen oikiaia ymmärrystä, niin ne myös

Iu-
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Jumalan sanaa owat. Mutta se tule ensin koe»
teldawaxi, ja sitten meillä on walda hnt;ätä ne,
jos ne julklsesii Pybäa Raaumttua wastau soti-
mat, eli sen wäärään mieleen' weiäwät. Mut'
ta Raamatun kanha on toinen laita; Kaikki,
mitä filnä seisoo, on Jumalallista totuutta, kuin
meidän ehdottomasti tule wastanottg, pffommtz
ja elämämme ojennus nuopaxi, ja, jolla, itzesäln,
sä on Jumalallinen woima, joka, Pyhän"Hen?
gen waikuttazoaisen armon kautta ilmoitta itzen,
sä kaikisa, kuin ei paaduta sydäwiänsä'zoU:ut,,
w mafian.

Niin pian kuin 'Nre kuulemme, Jumalan
puhunen luondowppaleillensa, niin me mah,
damme tarkasti sitä kuulla. Meidän tule siinä
ajatella: zos Luoja on puhunut, niin meidän
tule wifusti otta waarin siitä, mitä hän puhuuz
sillä ei hän suingan turhan päälle, alenna itziän-iH puhumaan meidän kansiamme, iotka en me
muuta ole kuin tomu- Tosin Hänellä on kalliit
spyt siihen'/ nimittäin, hän on siinä sanonut
meille ihmisille, kuinga meidän itzemme läyttä
tule, jos ms autuiri tulla tahdomme. Hän og,
siinä ilmoittanut meille, mipgä ihanan toimen
hän,? rakkaudesta ja armahtamisesta meitä koh-
tan, on pitänyt, koffa hän lähetti ainoan Poi-
kansa lesuxen mailmaan< pka meidän luonno-samme piti kärsimän kaiken sen rangaistujen,
kuin me spyneillämme ansMyet olemme. Sii-
hen kaikki se tarkoitta, mitä Jumala ilmoitta-
nut on meille. Kaikki ne kästyt ja opetuxet
tui:,' siinä löotuwät, johdattamat Herran lesu-
xen tl)gö. Kaikki ihmiset neuwotnn siinä, Hä.
nesä pelastusta ja autuuttansa etzimäsn; sillä ei
phtäkän nimeä ihmisille anneta, josa w,e autui.

N 5 P



zs2 z Sunnuntai P«asisfa.
zi tuila taidaissmme, waan pxinäns lesuM m?
mi. Samalla tawalla neuwotan kaikki ihmisetlesuxen tpgö, Hänestä saamaan woimaa uuteen
ja pyhään elämään; Hänen rakkaudeldansa ke»
hoitetta, wälttämään pahaa ja noudattamaan
hywää; niinkuin hän Moskin ninutetän siri ai.
noarj, kuin meitä synnin julmasta orjudesta
woi wapahta, joka muutoin niiden rangaistus,
on, kuin ei Hänen päällensä usko. Niin Raa-
mattu opet.ta, ja niin se myös todella on. Mut?»
ta niin kauwon kuin ihminen luonnollisesa kään,
dymMömäsä tilasansa on, min hän pitä sen i«
lona, kuin hän saa syndtä tehyä, ja luke sen
tpöläri, jos, hänen pidäis lakkaman, siitä, koMkuitengm spndi juuyi teke nmtä surkeifi orjiri.'
Sillä fenkaldainen wiheljäinen ihminen ei woi
spndiH wastanftisoa, waan se hallitze kokonansahändä, ja fenkaldaifen orjan täyty, hänen olla,
niin kauwan kuin ei hsn saa uffoa Herran Ie«suxen päälle; tämä orjuus on rangaistus hänenepäustonsa tähden-

Wapahtaja mmitetän siz-i ainoani> kuin
taita ja tahto kaikki meiyän syndimme andezianda, ja jakaa meille woimaa synnin waldaa
woitta. Häneen kaikki Jumalan sana tarkoitta;
seMhden myös oppi lesuzesta jaHänen sowtn.nostansa, oikein kutzutan pyhän Raamatun vtt.
mexi; ja kajtki mitä muuta siinä on, se kelpa
kaikkiansa walistamaan ja wahwistamaan
kuka hän on.

Niin me siis näemme, mikä Jumalan sa«
na on? nimittäin, kaikki kuin Jumala ihmisilleilmoittanut on, jonga kalliin sisälle pito on
ChrHuLen Sowindo, ja se lunastus synnin ran»

gai.
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Zaistuxestg ja »Vallasta/ kuin Hänen kauttansa
tapahtunut pn.

Amua?, sano lesus, orvar nc, jorkg
lervar sanan ja, i)ätkewät sen. Mitäs
ypt on, kuulla Jumalan sanaa? Ei sumgan se,
että me alnoastans lainamme korwamme sen ka»
jaurcen Mapahtajan aikana, niinkuin nulkin,

aiman paljon, kuin sillä lamalla luu»
lit Hänen sanansa; mutta ei suingan sillä au»
tuixi tullet. Ibnusiä näddan joka aika, jotka
ei ainoastansa' lapfubesta ole hywin neuwomt
autahen asiojsa; maan mpös sitten kaiken ikän-
sä owat tuullet lestäen kallista somindoa ja
pakkantta syndisiä koluan opetettKwan, ja ei

ensingän silts liikuteta. He kuulemat
puhuttaman ja saarnattaman lesuz,'en kärsimise-
stä ja sowinho kuolemasta, >oka ei kuitengan en«
singän heihin kose. Jos he luonnostansa omat
hembiät, niin he kuka tiss joffus lnkutetan kyw
ne, leihin, kuin lesuxen katkerat kiwut heille s»
hespannan; mutta se liikutetais phts hymää,
jos jongun muun ihmisen miatoinha kärsimisiä
heille jutellais, jonga kuolema ei ensingän mei<
dän aututeemme kosis. Mt«tta se on merkillistä
?ttä n« pehmiä luondosimmatkin ihmiset, ei pal.
jon kostan niin kowat yle, kuin silloin, kosta
heille lefuxen kuvuista puhutan; sillä katkera
wiha totisesti maka meihnn sydämisömme fätket»
jnnä Hänha wastan.

Niin fauman kuin nyt ihmiset ei parem-
min kuule Jumalan sanaa, niin me selkiästi
näemme < ettei he siitä autuixt tule. Ei ole kor-
wat wielä awetut. Sentähden »varoitta lesus
niin usiasti: jolla korwat on kuulla, hän kuul-
lan! joka tunde tykönänsä, asian händänsä ko-sewan,
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sewan, hän yttakon siitä waarin. Koffa sen-
kaidaiscn ihmisin korwat aweton, niin häntun«
de jotakm muuta luinalqn sanan alla, kuin
ennen. Icsuzen waiwat ja kuolema, jota hän,
?nnen liltkumatytna kuuldeli, tule hänelle nyt
aiwän kallnn. Jumalan sana jota hän ennen
min usein on kuullut, llmgn wyikutusta sydame?.
fänsä, tule hänelle nyt niln uuderi, niinkuin et
hän oliS ennen ikänäns sitä kuullut. Joka ai-
noan tMden hän otta osasensa, ne koftwat sy.
dämelle, hän tule aina enemmin tarkan, ja ei
taida enä kostan kyliäni sitä kuulla. Hän on
niinkuin unesta härännyt, joka ei tiedä nM
hän on. Sissoin kuin Jumalan sana rupe niitzkalliixi ihmiselle tulemaan, koffa Herra awaa
sydchnen, niinkuin muinen Lydian
niin e; hän taida muuta kuin suuresti iloita»
Armon hetki on nyt käsifä, Wapahtaja
vwella ja jos jotu tahto awata HH«
yeLs-

,
Auryas se on, sano lesus, kuull: Iu«mglan sanan, ja kärke sen. Jos wielä Juma-lan sanan totuus usein liikutais meidän sydän?

dämme, niin ei se kuitengan meitä hpodytäis, jos
me hembiästi sen jällenS micleftämme pois hei?iämme. Sentähden on tarpellista aututeen,
tä me sen kätkemme, ia warjclemme, niinkuin
kalliin tawapan, ettei fe meildä poisotetaiS.'
Meidän tuie ftntähden uffollisesti täyttä PohänHengen autuallisqt arlnowaikMuMt, ja ei seisoaHändä wastan. lesus sano myös Luk 8, 15.että he Väckewäc sanan ja toimellisella,
spdämella. Mutta joku taidais kysyä: kuinga
Wapahtaja taita waatia meildä, että meidänpttä kätkemän sanan, kosta ei meillä. VhtäM

luon-
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Mr,Nollista woimaa siihen vle? eiköl WM>l'ta«
ja itze sano, pcrkelen ottaman sanan pois muu»
tamain ihmisten sydämestä, ellei he Uffois,, ja
nutuin tulis? muutamat el kestäwäN ki'Usau«
z'en hetkellä-, toiset sekoittaman itzeNsH viwan
Paljon tämän wailman hekumaan ja
siin, ja niin ajalleN äina enemmin l>äwitetän,
siilien assi, että he, wihvoin Marsin kuolemat?
Kaikki tämä on tosi; mutta armon moi-
malla laidaMma me kuitenAn malwoa jatukoil»
ta. loö me sydämestämme halajauime warftllu-
z-i tulla, niin me myös wapasti taidamme luot-
ta Pyhän Hengen äpuun, joka itze warielc mei.
ft, mitä liän Meihin pannut on, ja jos Me u«
ssollisesti käytämme sen uffolun, tawaran, niin
hän anda meille enemmin waloa ja armoa.
Mutta hän rbaati meitä wälttämätlömHsti wal<
womaan, se on ottamaan waarin, ettemme itze
'annais.saatanaLa tilaa otta pois sanaa meidän
sydänlistamme, ennen kuin se juurtunut
sillä sen kautta enin osa itze estä käswamisensa
MristillispdisH, ja Mä seurawaisen auluden-
Eikös st usein tapahdu, että ihminen Jumalan
sanasta saapi kuulla jotakin, kuin Jumalan
hengi paina hänen sydämeensä, ja se tule hä.
Nclle juuri Mutta siinä siasa kuin sen
ihmisen tUlis mennä zosa hän sitä
lähemmin taidais tutkin > ja ynnä lapselliftsti
rukoilla Wapahtajaa, Hengensä tautia sitä pi°
kein hänellensä selittämään,, ja so»
mittamaan Z niin on hän usein MM
toin, menemään kohta sanän kuulemisen jälkck
«Maroihin seuroin, eli myös sekoittamaan itzei'."
sä maallisiin affareikin, niin että se kuin on
kuulttu, on kohta unhotettu. Ia maikka hän
sitten muistaiMn sanat, niin ei ole kuitenDn

asia



asi? hänelle.eNä niin kallis. SeNtähdsn tule
meidän »visusti otta maarin, kuin Jumalan Hen-
gi meidän sydändemme päälle tMä teke, jonga
se yfinkertaisinkitt huomatta taita tykönänsä f
Sillä kaikki Jumalan Hengen työ tarkoitta si.
tä, että hän osotals meille, kuinga onnettomat
Me ilman lesusta olemme, Mutta autuat lesu-

Sentähden niin piaN kuin ihminen yuo-
maitze, tulemansa lewottoinaz-i omasta tilastanZsa, eli myös että lesuxen rakkaus rupe tule»
Maan hänelle kalliimma/i kuin ennen > niiN hätt
taita sen witzisti pitä Pyhän Hengen atmowai-
kuturena, joka niin mielellänsä tahto kirkasta
meille Herran leslttsn. Silloin pitä meiVäN
ahkcrc»stt tutkiman sitä asiaa, kuin koste meidän
spdämelleMme, Niin että se sais tulla pysywäiss-
x: siemeneni sydämesä, ja siinä siwusa hliokci»
Man Vapahtajamme tpgö, että hän auttais
meitä kätkemään sen hpwään sptzämeön. Kuin ih-
minen sen teke, niin pitä hänen ihmetensä hawai,
tzecka!!, kuinga hänen rukouxensatule kuultuni,
niin että Jumalan sanan totuus tule Meille ai-
na ja kalliimmat. jota enemmin
me sitä tutkimme, siihen asti, että st kokonansa
tule meidän päästänemme. Ia kuin me sillä la-
malla jokapäiwä kaswamMe meidän Herran li.suxen Christuren ylönvaldisesa tundemisesa, sii-
hen asti, että Hän meitä tääldä pois kutzu, niitt
me antUat olemme.

tämän totuUVsn etts ne owat aUtuat, jöt,
ka Jumalan sanan kuulemat ja kätkewät, saa-
mat kaikki Jumalan lapset koetella, jotka sen oi-
kein kalliina pitämät; sillä siinä he oikian sie-
lun rawinnon ja wirwotuM löytämät. Kosta
Ui lesuxen puoleen taipunut sydän saa kuul-

la
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la Hänen sanaansa, eikö hän, siitä tunne sisslli.
stä wahwissusta ja wirwoilusta; ja jota enem'
Inin hän ftnkäyttä uffonfa ja toiwonsa wab-
wlstamiseri,. siiä enem'min autuutta Zsn siitä
nautitzc. Sentähden kutzutan Jumalan sana
Raamatusa Mämän sanani, Phil. 2, i6, ja
Wäpahtaja itze todista, että Ne sanat kuin Hän
puhui oli Hengi ja elämä Job- 6,6z, Ei
myöskän mitän mailmäsä ole, kuin niin woi»
'mallisesti taita weikutta ibmisieN spbämisä kuin
se sana siitä risttnnaulitusta Jessestä. Se on
Jumalan woima, kuin ensin teke spöämeN le»
'wottomari, saatta ihmisen häpemään, ja at-
Mon perän halulliseni, mutta lesuxesa Marsin
woitetUri ja rakkaani, ja siinä autuaLi. Ge onse korkein,täwckra kuin, ihmisellä maatt päällä
olla taita, ja, se taita sitoa sydämen niin Her.
raan lesuNen. että jokainen taita sanoa min,
kuin Petari: Herra! VenenZä tygö ine inel?,n,
we? Sinulla on ijankaikkiseu eläiuän säuat loh.
'6,68 O, mikä wirwoitus se on> spndeinsä p»
litze murhellisells sielulle, kosta hän kuule pm
huttawan liitä «vapaasta ja ansaitzemattomasta
armosta lesuresa jä Wapahtajan sanomatto.
mafia rakkaudesta syndisiä kohtan! tämä on taik»
Dl senkaldaista, kuin paremmin koetelda, kuin
sanoilla seliltä taitan; senkaldaista> ettei sitä y«
Män ymmärrä, maan se kuin tietä, millistä se
on, kosta joku on autudestansa murhetta pitä-
wäinen. Sitten kuin se tule ihmiselle kalliims
mari, hän spdämesänsä wakutetun tu«
lis, syndeinsä anden saamisesta; niin ettei bän
taida tylywäiseri tulla, waikka hän kaiken mali-
man tawarat woittais, ellei hän rohkene uskoa,
olemansa lesuxen lamban, ja että lesus hänen
lesuxensa on; Silloin hän Ewangeliumin At.'

mo
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mo.äänbä kuuldcle toisissa korwilla kuin ennM»
Kuin hän sanankin kuule IcsuMa, spndisten
ystäwästä, oi kulngn hän siitä wahwistu ja wiN
wotetam

Ia kuin se hetki tule, että meidän pitä sib
mämme kiinni painaman, awetta jällens ijam
kaikklsudesa, mikä meits silloin lohdutta ja ty.
dpttä taita, mm! kuin ss sana, että HesuM
malwät on Meidän lunastailet? lä, mikä Etatta
wcrratta sen lhmisen iloon, joka täällä on MUb
lut Jumalan sanan ja kätkenyt sen, koffa HM
hawaitze sen ajan käsillä oleman, että hän sc»H
nähdä lesuMsa kaswoista kaswoihink

Mahdamme W sen tuta suuWlHetralda, että me Hämätä saamme kuussa Hä-
nen autuas tekewäistä Ewan.äe!iumiänsa. Jo»
kaiulle-, jolla tila on kuulla sitä autuallista ar»
moa ilmoitettawan > ön totisesti syy kiittä häw
tzä seN edestä. Mutta Malttakamme mpös sits
sulitta welkaa, kuin me sillä kartutamme? jos
we tämän Jumalan taritun armon plönkatzom
zne. „ Rukoilkamme Wapahtajna warjelemaatt
mestä> ettei se -valitus meidän päällemme tu.
!is> WUi mNinett ludan kansan ylitze: Ruinga
nscin minä rahvain koota sinun lapses, niinkuin
kana kokoa poikansa siipeinsä >a ette cahco<
nct? Ruinla Mc wältämme. jos ,ne sentaldausen auruven plönkayonime? Jos me liikkumatoi.!
na ja kplmäkiffoisina taidamme kuulla Juma-
lan Pojan ihmisen tullen ja kärsinen, niin on

että meillä' kiwinen sydän on. Ia kuin'
we itzcMme senkaldaisiz'i tunnemme, niin älkäm-
Me suruttomat olko/ waan auremme huutaa
kamme Herraa lesusta ahkerasti, awmnaän me^

dcw
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dZn forwamme, kuulemaan Hänen sanaansa,
meidän sielumme autudeLi.

Puolipaaston Sunnuntai.
Cwangeliumi loh. 6/ 1-15.

.Nosta meillä niin suuri Hpwäntekiä on, joka
meille on andanut lukemattomat todistuxet, ra«
kastamansa ja armahtamansa meitä; niin tule
meidän kaiken uffalluxemme panna ja kaiken
murhemme heittä Hänen päällensä. Koffei hän
säästänyt sitä rakkainda kuin hänellä oli, waan
annot Ainoan Poikansa ulos, pelastaxensa mei«
tä ijankaikkisesta surkeudesta; niin en me muu-
ta taida, kuin lapsellisesti uskoa tämän meidän
rakkan Isämme hywään, että Hän mielellänsä
pitä meistä murhen, kaikisa meidän ajallisisa
tarpeisamme, ja autta meitä kaikesa ulkonaisesa
bädäsä, jonga Hän yhdellä woimansa sanalla
hallita woi. Ei hän siihen niin paljon kustan-
da tarwitze, kuin meidän lunastuxeemme; sillä
se maM Hänen ainoan rakkan Poikansa, nZtt-
ta katkki muu mazaa Hänelle tussin yhden ai-
noan sanan. Tähän tahto Apostoli meitä kiin-
diästi katzomaan, sillä se taita woimallisesti wah«
wista meidän Jumalan äärettö»
mään laupiuteen meitä kohlan. Jos hän me>
tä wiheljäifiä ihmisiä niin rakastanut on, ettei
Hän ainoatakan Poikaansa armahtanut, sitä
rakkainda kuin Hänellä oli, waan annoi hänen
kaikein meidän edestämme, meille Lunastajani,
niin me taidamme täydellisesti wakutetut olla,
Hänen pitämän meistä hywän murhen ajallisisa,
ja elcä hän kaikeri anda meille kaikki hänen kans,
sansa. Rom. 8, 22. Jumalan Pojan läheltä,

O minen



Puolipaasion Sunnuntai.210

minen mailmaan, on min muodon se suurinta
distus Jumalan äärettömään rakkauteen ihmisiä
kohtan, ja kuinga mielellänsä hän meitä autui-

teke aiasa za ijankaikkisudesa. Koffei Hän
omaa rakasta Poikaansa säästänyt, waan annoi
hänen / niinkuin wiattoman Karihan, kärsimään
kaiken mailnmn syndein edestä, ja werifellä kuo«
lemallansa ansaitzemaan meille ijankaikkisen au.

Pidäiskö Hänen nyt säästämän meildä
mitään muuta, kossa ei hän ainoata Poikaansa
säästänyt? Ei se taiva tapahtua- Mutta nyt
on Wapahtaja omalla pyhällä werellänsä osta.
nut jä änsainut Meille kaiken sen autuuden,
kuin Hänellä itzellä om Tällä lunastuMa kaik.
ki se kunnia on madettu > kuin kaiken mailman
ihmiset ijankaikkisesti taidaisit nautita. Jos nyt
Jumala täsä lesuxen lunastus «uhrisa niin täy-
dellisen maz/on on saanut, mixei Hän lahjoi,
tais meille kaikkia sen edestä? Sen Hän myös
juuri mielellänsä teke. Jos hän niin mieluist.
sti annoi ainoan Poikansa meidän edestämme,
kosta me wielä Hänen wihollisonsa
kuinga paljo mieluisambi mahta Hän nyt olla,
lahjoittamaan Meille kaikki Hänen kansiansa,
nyt/ kuin me sowitetut olemme Hänen Poikan-
sa kuolemalla, ja Hänen armolapsixensa ja pe<
rillisiMsa otetut? Jos se ijankaikkisudesta oli
hänen wapa tahtonsa ja päätözensä, että Chri.
fiuren ajan täyvellisydesä piti syndymän wai.
mosta, ja Lain alaiseni tehtämän, lunastamaan
meitä lain kirouMa: Jos Jumala Meitä on
walinnut Christuxesa, ennen kuin mailman pe<
rnstus lastettu oli: jos Jumala niin sydämelli.
sesti meitä rakastanut on, että Hän rakkaudesta
meitä kohtan annoi ainoan poikansa, että jo.
kainen tuin ustoo Hänen päällensä, ei pidä huk-

kuman,
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tuman, murra ijankäikkisen elämän saaman;
niin en me itänänsä taida epäillä Hänen halu.
stansa ja rakkaudestansa mettä kohtan maallisi.sa, että hän niinkuin Isä plöspitä, suojele ja
korjaa meitä myös maallisisa. Apostoli tahto
siis. että me enemmässä päättäisimme wähem»»>
väsn, että kosta ei Imnala ole sitä suurinda
ja kalliinda meilvä säästänyt 3 niin ei ole myös.
kän mitään mailmafa, kuin hän taidais sää-
stä, koffa se meidän hpwäremme tulla taita.

Samalla tawalla me myös taidamme päät.
tä wähemmästä enembään; Niin että kosta me
näemme Herran meitä piirittämän niin paljolla
Maallisella hpwndellä, täsä luhpkäisesä elämäsä,
jota en me suingan ansainet ole; kuinga me
sitten epäilisimmc Hänen sydämensä halusta a»
Mahtamaan kaikkia, kuin hengellisisä tarpeisa
händä aurensa huutamat, sieluinsa autuden Hä-
nelle ustowat, ja sen ChristuLesa walmistetun
armon wastanottawat. Jos Hän nitn Isälliset-
lä rakkaudella pitä murben tämän ajallisen elä-
män ylösottamisesta; eikö Hän' paljo enemmin
pidäis murhetta meidän ijankaikkisesta autude-
siamme? Kostei Hän lähetä meidän päällemme
pbtäkän ajallista tustaa, jos ei Hän edellä näe
sitä meidän hywäz-emme tuleman; eikö Hän
paljo halullisembi mahdais olla wapahtamaan
meitä, ijankaikkisesta tustasta onnettomudesta?
Jos lesus niin rakkalla murhenpidolla rawitzi
ihmisiä ruumillisesa näljäsä, kuin me tämän
päiwän Ewangeljumisa näemme; eikö Hän pal,
jo halullisembi mahtanut olla, andamaan heille
sirä ruokaa, joka pysyp Ijankaiktiseen elämään?
Me taidamme lähemmin tutkistella tätä asiaa,
ja katzella:

O 2 Ruin-
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Ruing« lesus tänäpänä armahti ihmisten
ruumillista nälkää, ja Mä osorci sydämensä
halun, rawita kaiktia niirä/ jotka isowat js
janowar Händä, joka on Slämän

lesus oli halullinen rawrtzemaan wiisi tu-
hatta ihmisiä, kuin Händä fturaisit. Siitä sei-soo, että lesus istui n?uorel!a opetuslastensa
talista, nostl silmänsä, ia näki paljon kansaa tu<
lewan tygonsä O! mikä ihana näkö se oli;
kuin lammas nähtin etziwän Paimendansa, ja
syndinen käy Wapahlajansa peräsä. Ei suin»
gan lnvnikan näistä juuri sen päälle tullut, että
be lefuren opeturesta wirwotetais; waan niin-
kuin Ewangelistat todistamat, meni monikin
hembepdestä näkemään ja ihmettelemään lesu»
xen ihmetoitä. Johannes sanoo, että paljon
kansaa seurais Händä, että he näit hänen merk-
kinsä , kuin hän teki sairaisa. Kuitengin oli se
pxi ilahuttawa asia, nähdä niin monda sundi.
siä koosa Vapahtajansa tplönä. Se on kaiketi
uffottawa, että moni niistä, kuin nyt paljasta
hembeydestä seuraisit händä, sitten woitettinle-
suMe, ja annoit sydämensä Hänelle, kosta he
täsä kantzakäymistsä ja seurasa Hänen kantzansa
woitettin kokonansa rakastamaan Händä. Se
on aina ilahuttawaista ja anda hpwän toiwon,
kosta ihmiset nähdän etziwän lesusta Siitä on
witzi toiwo, ettei se mene ilman totista siunau-
sta; sillä Wapahtajalla on sammuttamatoin ha.
lu, wapahta sieluja, jotka Hän niin kalliisti ln.
mastanut on. Sentähden, niin pian kuin joku
syndinen Vapahtajaa lähesty, waitta se olis
maallisengin hädän pakotuxesta, niin on wisii,
ettei lesus päästä senkaldaistakan tilaa, ellei
Hän pyydä kosta hänen spdändänsä. Onpa se

siis
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siis juuri ilahuttawaista, nähdä jongun käsn-
däwän itzensä Wapahtajantygö, olis misä tar-
pesä hpwänsä, kuin paina sydämellä; ja se on
aina hywä nnrkki, kuin ihmisen uffallus Hä.
nen puoleensa taipu, ja se kuin sen teke, ei tu«
le ikänänfä häpiään. Mi ihminen taita täns-
pänä olla hädäsä, huuta Hänen tpgönsä, ja saa-
da awun, ja ennen buomenda olla andanut ko-
ko sydämensä Vapahtajalle. Alkon sentähdenyrikän epäilkö eli peljätkö mennä Hänen tpgön-
sä: jokainen tulkon, niinkuin hän parhain tai,
ta, ja walittakon Hänelle kaikki kuin paina sy-
dändä. Waikka ei se mu«tta olis kuin ajallinen
murhe ja ruumillinen hätä, ja waikka hän wie-
lä ijankaikkisesta autudestansa surutöin olis;
niin käytämme kuitengin aina lesuxen tpgö,
murhettemme kansia, ja kandakamme hätämme
pMkertaisesti hänelle. Hän kuule totisesti mei<
dän rukouxemme. Ei sentähden kengän mahda
peljätä mennä Hänen tpgönsä; waikka hän tun-nosansa tietäkin, ettei hän Vapahtajan oma
wielä ole, niin lähestykön kuitengin lesusia u.
stallurella ruumillisesa hädäsänsä. Joko hän on
lesuxen oma eli ei, niin hänellä on kuitengin
oikeus Hänen omiensa tulla; sillä jokainen on
Christuren kalliilla merellä lunastettu; me olem-
me kalllisti ostetut olemaan Hänen omansa, sen-
tähden on jokaisella wapa tpgökäyminen lesu,
xen togö. Ia jota Hänen tpgönsä tulee, se saa
totisesti awun. Ia! koffa joku Yljän pstäwä
näke, että senkaldainen, muutoin käändymstöin
ihminen, paljasa ruumillisesakln hädäsänsä, kään«
dä itzensä lesuren tygö, niin hän iloitze, ja a«
jattele: raidar sinäkin Raritzan omaxi rull».
Joka waan ahkerasti Wapahtajaa etzi, ei se i-
länänsä tyhjänä Hänestä palaja. Niinkuin kir.

O 3 jottet-
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joitettu on Hänestä, että woima hänestä,
joka kaikki paransi; niin wielakin aina woima
Hänestä lähte, joka on niin wäkewä meidän sy-
dändemme päällez että ennen kuin ihminen itze
oikein taita ustoa sen, niin on hänen sydämen-
sä lesufen rakkaudelda baawoitettu, eikä taida
kplläxi Hsnhä rakasta. Koffa me stis, niin,
kuin tänäpänä, näemme paljon kansaa, kokoon»
duwan lesuxen tygö/ ehkä se alusa tapahduis,
paljasten ruumillisten syiden tähden; niin sekin
on iloista nähdä: me taidamme riemuiten toi-
woa, että aina joku saa siitä pistojen, spdäme-
hensä. joka kalma <«nkauwan, että he wih»
hoin rofonuns itzensä Vapahtajalle andawat.

Herra lesus opetuslastensa kansia oli yz>i
wäbäinen Perhe, maan päällä, josa oli oma
huonen hallitus, ja lesus itze oli
dä. Kuin Hän nyt näki kaikki nämät ihmiset
tuleman tyqönsä, kysyi Hän Pbilippurelda, mi-
stä he sMr niin paljon leipää osta, ecrä ne
kaMi rawifais? Mutta Johannes seliltä sen,
ja sano, että lesus sanoj sen koecellaxensa hän.
dä; sillä Hän tiesi kyllä, mitä bän rekervä oli.
Tästä me saamme, kaunin opetuxen, nimittäin:
jos me Vapahtajan tykönä olemme, niin me
taidamme olla marsin Hänelle ylönannetut, kuin-
ga Hän meidän kansiamme tebdä tahto; maikka
Hän anda meidän senkaldaisiin tiloin joutua,
kuin näkymät pimeni, ja joiden loppua en me
näe. Niitä Hän teke koetellazensa meitä, ja
anda usein tuskan suureni tulla, juuri sentäb»
den, että Hän tietä itze mitä hän on tekemä.
Hän tietä itze kuinga jalosti Hän on päättänyt
kaikki toimitta. Philippus oli se, kuin ennen
kutzui Nathanaelin tulemaan ja katzomaan le.

susta,
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fusta, että hän ustois Hänen oleman
loh. 1 ja nyt piti Philippuxen itze saaman nsth-
Pä uuden siihen.

Mi toinen lesuxen Opetuslapsista, kuin
ennen oli Johannes Kastajan opetuslapsi ollut,
Andreas, sanoi Vapahtajalle siinä olewan yh,
den polkaisen, jolla oli rviist ohraista leipää, ja
taxi kalaa, murra erre; st ollnc mirään niin pal-
jolle. Nyt tahdoi Wapahtaja ilmoitta kunnian-sa , ja kästi stncähden astrr« kansan istumaan
ruohoon.- En me mpöskän löydä Opetuslasten
sitä ensingän estellen; kaiketi he talsit ustoa,
Wapahtajan nyt tahtoman ihmetyön kautta ra-
wita, niin monda tuhatta ihmistä, min wähällH
rualla.

Tällä atrialla oli lesus Perhenifändä! mii'
delle tuhannelle ihmiselle. lakaisansa leipää,
siunais Hän sen rukouxella, jg otti sen kiitoM-
la, niinkuin lahjan Taiwallisen Isänsä kädestä;
annot sen sitten opetuslapsillensa, jotka jällensä
jagoit sen kansalle; niin myös kalat; niin että
jokainen sai siitä niin paljon kuin hän tahdot.
Ia kuin atria päätetty oli, koottin lestäen kä-
styn jälken tähteet, joilla kafitoistakymmendä
koria täytettin. Ia niin päätettjn tämä atria,
josa lesus niin selkiästi osotti sekä kaikkimal-
piaisudensa että armahtalyaisen sydämensä

Sama sydämen laatu on Wapahtajalla wie-
lä tänäkin pälwänä. Jos Hän näke jongun ih-
misen nälkää eli muuta hätää kärsimän, ajalli»
sijakin, min Hänen sydämensä totisesti armahta
sitä. O! jos senkaldaiset ihmiset juuri pMker-
taisesti menisit Wapahtajan tygö, ja sanoisit hä-
nelle: Herra lesu! Sinä armahdit aina mihel»
jäisiä ihmisiä lihas päiwinä maan päällä: Si-

O 4 nä
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nä olet wielä st sama armahtawailtön lesus;
armahda myös minua, täsä minun Mäsäni,
ja auta minua. Totisesti! Wapahtaja näyttäis
lembiän sydämensä, ja ehtis jokaisen hätäpndy.
nen awuxi hänen hädäsänsä; sillä sen me witzi.
sti ustomme, että me-dän Vapahtajamme, joka
pitä murhen kaikista luoduistansa, pitä erino-
mättäin korwansa awoi hätäyndyneitten ihmistenhuutoon, jotka Hänen tygönsä huutamat, Raa»
dollisten huokaMec Sinä -Herra kuulec! Sinä
kuulet heidän huutonsa ja aurat heitä. . Se olis
sentähden toiwotettawa, että ihmiset pyrkisit
lesuxen tygö, niin että kosta he olisit tundenet
Hänen apunsa, niin mahdaiS kaiketi jongunkin
sydän syttyä, uhramaan itzensä Hänelle, palkaxi
Hämn waiwainsa edestä.

Jos nyt lesus niin armahtawainen on ih.
MisiH kohtan ruumillisisa tarpeifa; kuinga paho
enemmin inahti Hänen sydämensä sulaa siitä,
että niin monoa tuhatta owat Hänestä poistul-
let, ilman Hänetä mailmasa waeldawat, ,a itzen.sä kadolureen syörewät. O! jos me ajattelisim-
me, mitä me Vapahtajallemme kusiandanet o-
lemme, ja kaikkia niitä waiwoja, kuin Hänmeidän edestämme kärsinyt on, niin en me ih<
mettelis, että me niin kowin makamme Hänenspdämellänsä, että me pelasietuiri tulisimme.
Kosta me pyhäsä Raamatusa luemme kaikkia
niitä waaroituria käändpmiseen, kuin meidän
WapaMajamme kaikkina aikoina lunastetuillensa
andanut on, ja niitä suuria lupauM Hänenpalamasta ja muuttumattomasta rakkaudestansa;niin me syystä seisatmnme ihmettelemään. Esi-merkiri Es, 44 sano Hän: Minä olen sinun
walmistanuc, ettäs minun palweliani olisit: I«

srael!
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ftael! älä minua unhora N7ina sinun
pahar retos pois niinkuin pilwen, ja sinun syn,
dis niinkuin sumun: käännä sinuas minun puo-
leeni, sillä minä sinun lunastin. Totta se ko«
win maka Hänen spdämellänsä, että me ctzsisim-
me ja löydäisimme Armon Hänesä, Armon Hä»
nen wcresänsä. §3i hän meicä unhorra taida,
jos wiclä Airi iniewän lapsensa unhorr» raidais
Joka kerta kuin hän muistele kipujansa, ja ka-
tzele haawojansa käsisänsä, jalwoisansa ja awa-
tusa kyljesänsä; niin ei Hän meitäkän unhotta
taida; Hsn muistele meitä halulla ja rakkaudet»
la, rukoile meidän edestämme, ja halaja sydä-
mestä saadaxens meitä autuan tehdä joka ai«
noata. Kosta siis yxi köphä spndinen tule Hä-
nen tygönsä, joka elämän leipä on, ja isoo Hä-
nen armoansa, pidäiskö hän heitettämän ulos?
eli taidaisko Wapahtaja kieldä yhdeldä ihmisel-
dä siunausta Hänen werestänsä spndein andeLt
andamisexi, joka tahto siunatup tulla? Ei mil-
lään muotoa. Me olemme plön paljon hänelle
maxanet, ja tehnet Hänelle aiwan paljon wai-
waa meidän ylitzekäymisillämme. Nyt ei Hän
muuta taida, Hänen täpty armahta, Hänen pi-
tä rakastaman meitä. Me olemme kuitengin
Hänen kalliisti ostettu tawaransa, ehkä joku pal-
jonkin paadutais itzensä Händä wastan, plön-
katzois ja pilkkais händä; Lunastus on kuiten-
gin maMu kaikkein edestä, Käsikirjoitus pois-
pnhitty, ja naulittu ristiin. Kaikki meidän syn-
dlmme owat maxetut, ja maro on lesuxeNi we-
resä. Tämä humalan Pojan weri on kerran
wuodatettu ijankalkkiseri sowinno.ri Jumalan ja
ihmisten wälillä- Nljtt en me taida kaikella
woimallamme sitä muutta eli tuhjäfi tehdä. Se
pahin pilkkaja ei taida sitä estä, että Wapahta-

O g jan
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jan weri on hänenkin edestänsä wuotanut, jg
että hän ZPapabtajalle ohettu on. Ellei
hän itze se olla tahdo, niin se jää hänen omaxl
asiaansa, jos hän tahto wastauudesta itzensä
saatanan ja synnin orjani myydä.

Kuulfat siis tätä, te isoowaiset, näändy-
net ja hätäpndynet sielut! täsä on elämän leipä
saatawana lesuxesa: Hän on anyanut lihansa
kuolemaan mailman elämän edestä. Auruat o,
n?at ne kuin isoownr ja janowac wan-
hurstaurtansa, sillä he xarviran. Kuka siis tun-
de itzensä köyhäxi ja huonoxi, ja Armoa isoo,
se' mengän tygö, niin hän tule rawi?
tuzi.

5 Sunnuntai Paastosa.
Gwangeliumi, loh. 8, 46-59.

»/(pl: me ymmärsimme, että sinulla on perkele,
zKngö me oikein sano, errä sinä olec Gamarita-
,n, )a sinulla on perkele. Niin julmat owat ne
sanat, kuin Juvalaiset kiukusansa pilkaten pu-
huit lesusta meidän Vapahtajamme wastan.
Tämän päiwän Ewangeliunusa seiso M kauhia
riita, jonga nämät jumalattomat ihmiset nostit
Herraa lesusta wastan, ja orensit kaiken kiuk,
kunsa Hänen päällensä ilkeimmillä pilkka «sa«
noilla- Ihmellistä se kuitengin on, että ihmi-
sten pahuus ja jumalattomuus niin korkialleno-
sta taita, kuin me sen tänäpänä näemme< Ie»sus ft wiatoin Jumalan Karitza, joka ei kostan
muuta puhunut, kuin totuutta, ja etzei kaik«
kia autpiri tehdä, pilkatan ;a sadatellan syyt-
tömästi, ja he toruit Händä
tawalla.

Tämä



5 Sunnuntai Paasiosa. 219

Tämä päiwä nimitetän jokawuotisisa Ajan»
jiedoisa ludalaisten kiukuxi, ja kuin me luemme
tämän Ewangcliumin, niin meidän täyty sanoa,
että se todella myös niin on. Niin korkiallc
heidän kiukkunsa nousi, että he tahdoit siinä
paikasa tappa Hänen, ja, he poimeit jo kiwiä,
ja olisit todella kuoliaxi kiwittänet Hänen, ellei
Hän tällä kerralla olis pakoa ottanut > sillä Hä-
nen aikansa ei ollut wielä tullut, anda hengen»
sä; seinähyen ja läri ulos fezn«
Plistä-.

Täfä häjysä kantzasa mahdamma me omaa
muotoamme katzella niinkuin speilisä. Saman»
kalhainen sydän on meillä Wapahtajaamme koh-
tun kuin heilläkin, ennen kuin me annamme
itzemme Jumalan armon kautta paratta; sydän
täynä epäuffoa, wihaa ja katkeratta lesusta wa-
sian. Maikka muutamat niin kutzutut Christi»
tyt, taitamat paremmin kätkeä wihansa ja yn<
sepdensä lesusta wastan, kuin toiset; niin ma«
kaa se kuitengin juurtununa kaikkein meidän
sydämisämme, ennen kuin me armon saamme
nöyryttä itzemme niinkuin waupaiset syr.diset
sen Nistinnaulitun edefä, ja etziä kaikkea autut»
tamm? Hänesä. Silloin wasta kowa sydän sär-
jetän, wiha pois oletan, ia me itkemme katkeria
kynneleitä, meidän epäuskomme ylitze, niinkuinsen suurimman synnin mailmasa. Mutta woi
niitä ihmisiä, jotka ei anna heillensä täsä ajasa
toista sydändä luotaa, waan rohkenewat kohdel-
la Duomaria niin muuttumattomina ja wihai-
sina, kuin he täällä elänet owat,

Kauhisiawaista st tosin on katzella, kuinga
pitkälle ihmiset taitamat menns kiukusa Hywän-
tekiätänsä ja Herraansa wastan; mutta me tah«

dom°



5 Sunnuntai Paasiosa»220

domme kuitengin tästä Hänen wiattomasta kär-'
simisestänsä tänäpänä, nouta sen
kuin siinä löyty meidän sydämillemme. IoVnmilina ceic» wihaa, sano lesus, niin tiertär
hänen ennen minua rvihannen kuin teitä. Mail-»nasa on teillä tuska, murra olkar hywäfa rur.
tvasa minä woirin mailman. wihaistr mi»
mm ilman syyrä, Täsä löyty nyt se suloisin
lohdutus kaikille lesuxen seuraille ja oikeille y.
stäwille. Koffa heidän Icsuxen tähden täyty
mailman wihaa, ylönkatzetta ja pilkka-puheita
kärsiä; niin he taitamat lohdutta heitänsä Her»
ra. sa ja Wapahtajansa omalla esimerkillä, ja
sanoa: Jos ei minun Herrani, se kaikkein wiat«
tomin, ole pääsnyt pilkkamata mailmasa; niin
minä panen käteni suuni päälle, ja näen itze-
ni wiallisexi paljo mutta Hänen an-
sionsa ja armonsa lohdutta ja ilahutta minun
sydämeni.

Ol käykämme kiiltämään sitä rakasta Wa-
pahtajaa, Hänen wiattoman kärsimisensä edestä,
zolla Hän on ansaimtt meille niin siunatun lol>
duiuz,en kaikkea mailman wihaa ja pahutta wa,
sian. Rukoilkamme myös Händä armosta ar.
mahtamaan niitäkin ihmisiä, jotka wielH wael,
dawat, Christuren ristin wihollisina, ettei hei.
dän loppunsa olis kadotus, maa» he ajallansa
toisen mielen saisit, itkisit katumuren kynnelei-
tä Hänen jalkainsa juuresa, ja etzeisit puhdistu»
sta Hänen weresänsä.

Jos me tahdomme oikian siunauren sydä»
mellemme, lesuxen elämästä maan päällä, Hä.
nen kärsimisestänsä ja katkerasta kuolemastansa;
niin' pitä Pyhän Hengen, joka niin mielenänsäkirkasta Herran lesuzen ihmisille, aina muistut.

taman
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«imnan meitä, että kaikki on tapahtunut meidän
tähtemme, meidän hywäremme ja autudexemme.
Siitä laadusta on ei ainoastansa ne waiwat ja
kiwutkuin meidän Vapahtajamme kärsei; waan
myös kaikki, kuin tapahdui Hänelle eläisänsä
maan päMä, kaikki Hänen työnsä, kaikki ta-
pauxet, ja jokainen sana kuin Hän puhui.
Kaikki tämä, min pri kuin toinenkm, on an-
saitzewaista, sowittawaista ja lohdullista meille.
Jokainen kuin rakasta, ja uffo Herran lesuxenpäälle, tunnista sen kohta hänen kärsimtscstän-
sä. Se ihminen kuin omasta koettclemuxestansatietä, millistä se on, tuta itzensa tadotetuz'i spn-
disexi, ja täsä wiheljäispdensä tundemiftsa otta
Armon Armosta lesuren täydellisydestä, wastan-
otla Elämätä la autuutta Hänen kädestänsä?
niinkmn mmolahjan Christuzesa lesuresa mei-
dän Herrasamme: Senkaldainen ei suingan kiel-
lä , Wapahtajan ansainen meille Mikki kärsimi-
sellänsä. Ellei hän sitä ujkois, /liin olis kaikki
hänen sielunsa lepo yhtä haawa hukasa, ja hän
tiedäis Duomionfa, tulemansa ijankaikkisesti hyl.
jätyxi. Senkaldainen sielu on woitettu omasta
mahdottomudestansa, köyhydestänsä ia wiheljai-
sydestänsä 7 ja sano spdämesänsä: Sen ainoan,
v! Herra, minä uffon oleman minun autudeni,
ettäs edestäni kärseit ja maron teit. Senkaldai-
nen Wapahtajaan sidottu, sydän, tunde sen kyl-
lä raffaxi, koffa hän joffus huomamattomude-
sta eli kewiämielisydestä on laimilpönpt sen au.
tuallisen kansiakäpmisen Wapahtajansa kansia
spdämesänsä Mutta jos joku tahdois pidättä
häneldä sen lohduturen, että Wapahtaja on teh-
nyt maron hänen syndeinsä edestä, se saattais
hänelle sen suurimman surun ja kiwun. Kui-
tengan ei händä taita saataa ustomaan senkal-

idaista
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daista määrää oppia. Jumalan Hengi itzs iha<
nasti kirkastais lesureU Hänen werisesä muodo.
sansa, hänen sydämcllensä) niin ettei hän siitä
epäillä taidais. Ei hän annais itziänsä petettä,
jos joku jullstais muuta EwanHeliuMia kuinsii»
tä ristinnautitusta lesuresta. Jos st wielä z3n<
gelikin olw, min se olis kirottu, sano Apostoli,
Gal. 1. TäsH me kuulemme niiden oikian ni-
men, jotka ei pesusta muuri ota, kuin pphyden
ja kärsiwäisyden esikuwari. O! yK ustowainen
näke paljota enemmin, kosta hän katzele lesu-
siansa ristin päällä: siellä näke hän ftn armot.
lism ylimmäisin pappinsa, joka ei itze synnistä
mitän tiennyt, kuiteligin svnnixi meidän ede»
stämme tehtynä, että Me Hänesä sin rvanhun
staUdexi tulisimme kuin Jumalan evesä kelpa.
2 Kor, Z. Ia hän näke sen kuin Thomas nä.
ki, koffa Wapahtaja baawansa bänen edesänsä
paljasti, nimittäin: -Herransa ja Jumalansa.

ANUtta ehkä nyt kaikki ne, kuln Herran
lesuzen omat owat, siinä owat yhtä, että he
ottamat Hänen kaliin sowindonsa ainoani autu.
densa puguri ja kaunistureri; niin taita kuu
tengin heidän seasansa muutamia löytyä, jotka
taitamat otta heillensä wielä runsamman lohdu,
tuxen ja siunauren,, katzellesansa lesusta myös
Hänen muusa elämäsänsä, ja että kaikki ne ta»
pauret, kuin Hänelle tapahduit, maikka ei ns
lueta Hänen kärsimiseensä, owat ne kuitengin
lohdulliset ja ansaitzewaiset meille. Se sielu
kuin tämän oppinut on, taita siitä läbtestä sa.
nomatoinda aututta ammunda. Se myös edes-
autta sydämen alinomaista ja katkematoinda
kansakäymistä Hänen kanZansa, jos me meidän
toimitustemme alla nautitzemme lohdutusta ja

siu.
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siunausta siitä, että me muistelemme ja ajatte,
temme näin: juuri näitä toimituria on myös
minun lesuxellanl nuulmasa ollut, näidenkin
läpitze on hän känNyt, ja sillä pyhittänyt mi-
nun toimituxeni, ja ansainut minulle siUnauren
siihen. Kosta tämä Meille oikein selkisi tule,
niin me käymme jokapäiwäisesä phtepdesä ja o»
sallisuudesa Wapahtajan kansia Hänesä me
walwomme, Hänesä mafamme; Hänesä ms työ-
tämme teemme, Hänesä lepäämme; Hänesä me
iloitzemme, Hänesä itkemme, Hänesä me rukoi-
lemme; Hänesä syömme ja juomme; Hänesä
lvaellamme, ja hänesä kärsiwäiftsti kärsimme,
Lyhykäisesti sanoen: kaikki mitä tapahtu , jami-
lä me eteemme otamme, st tapahtu kaikki mei.
dän "Herramme lesuxen Christt!jte,l Niineen.
Kol. z, 1?. Silloin en me erkane eli ewiteta
Hänestä kaikkena meidän elinaikanamme. Ia
wihdoin me kootan Hänen kansiansa, engä ikä-
Näns enä eroiteta.

Senkaldainen fe lohdutus ja siunaus on,
kuin me taidamme kaikesta lesuren elämästä
täällä maan päällä nouta, hamasta Hänen köy-
hästä syndymisestänsä, aina Hänen kunnialliseen
taiwaseen astumiseensa asti, nimittäin, että jo-
kainen, kuin Hänen omansa olla tahto, taita
wyös siitä iloita, että Hän on ollut ihminen
maan päällä niinkuin mekin, ja elänyt niinkuin
mekin. Hän tunde omasta kocttelemuMansa ne
waiwat kuin m,eitä kohtelemat. Hän muista Hy°
win/ millä mitlellä Hän oli mailinasi semmoi-
sisä tiloisa Sillä tawalla taita mpös yri uffo-
wainen lestäen seuraja, itzellensä siunaurez,'i
katzella Wapabtajamme paksa wihollistensa ede-
siä, josta Ewangeliumisa puhutan. Sen kaut-

ta
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ta hän on anftinut meille turman Hänen tp,
gönsä. kosta en me muutoin lepoa loytä taida,
lain übkaurilda ja tunnon soimaufilda, Sa-

latvalla on meillä wahwa lohdutus ja
turwa Hänefä, kaikkea mailman wthaa ja wai-
nomista wastan, ja ulkonaisia wastoinkäymisiä
niailmasa kärseisämme. Jos me ynnä kävsim»
me, niin me mpös ynnä Hänen kansiansa kun»
maan tulemme.

Meidän lesuMime, joka ynnä on kaiken
mailman Herra ja Duomari, täydyt myös jo
lapsudensa ijäsä mainos ja maankulkeutta kär-
siä, meille sowinnozu ja autudexi- Silloin He-
rodes tahdot Hänen tappa. mutta Hän pääsi
pakoon Egyptiin. Hän jota ei taiwat ei tai-
wasten taiwatkan käsittä taida, synnyt tallisa
ja pandin seimeen. Hän joka Luoja ja Lainan»
daja on, tehtin ymbärinsleikkauxesa lain alaise-
ni, että me siunauren perisimme Hän joka
kaikki woimansa sanalla kali da, ja jolle ne woi.
malliset Engelit seisomat walmisna palwelluxeen,
Hän ajetan pois ja täyty paeta, ettei hän pa.
boilda ihmisildä kiwttcttäis ja tapetais. Nyt
Hänestä oikein janotta taitan, ettei hän lukenut
stmliixi Jumalan taldainen olla, waan alensi
itzenla, otti orjan muodon päällensä. Siinä me
Herran lesuren Cbristuzen armon tuta mah-
damme, että Hän ritasna ollesansa, tuli tuiren-
yin meidän tähtemme ecrä me Hänen

kautta rikkaxi tulisimme 2 Kor. 8,
9. Juuri sitä warten Hän karstikin, että me
wapaixi pääsisimme. Senlähden Hän maankul-
keudesa waelsi, ja täydpi lymytä wihollistensa
edestä, että Hän wahwa satamaa ja turwa olis
waiwaisille karkotetuille spndisille, niille jotka

häm.
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hämmästynet owat lain uhkauzia, tunnon kal-
wamista ja kuoleman pelkoa.

Koffa ihminen katzo Jumalan Lakiin, mi.tä muuta hän silloin näke, kuin klrouxia yli-
tzensä julistetuita? hän näke Luojansa js Her-ransa, jolle hän on welwollinen täydellisen kuu-
liaisuden, jota ei hän kuitengan woi täyttä.
Hän näke hywän ja rakkan bywintekiän, joka
waatl händä, täsä hywäsä köffpsH rakastamaan
Händänsä kaikesta sydämestä kaikesta sielusta,kaikesta mielestä ja kaikesta wounasta; Tundekansa itzens siihen welkapääxi; mutta kuin bän
tutki spdändänsä, niin ei hän löydä itzesänsHmuuta kuin si.lan wihan Jumalalansa wastan.Hän nake yhdeldä puolen Jumalan käffyn täpt-
tsm?sen itzellensä mahdottomani; ja toiselda puo-
len, että jokainen kuin ei kalkkia täytä, on ki.rouxen alla O! misä wibeljäisesä tilasa ihmi-nen on, täsä lewottomudesa; hän annais mie-lellänsä kaikki mitä hänellä on, saadarensa le-
won sielullensa Hän on niinkuin kphkpinen,
jota Kotka ajaa takaa, hukkaan koke ike pela-
sta hengensä, siihen asti että taikka joku awuxiehti, eli täyty anda itzensä »vihollisensa saallii»zi. Kcsta ihminen täsä tilasa, saa kuulla sa-nan Jumalan Karitzasta, joka on poisottanut
hänen spndinsä; koffa hänelle sanotan sinunlesures on täytynyt <lä lewoltomana, wainot«
tuna ja paosa wihollistensa edestä, että sinä au-
tuas olisit ja löydäisit lewon sielulles; O, mikä
suloinen sanoma se on, senkaldaiielle hätäyndp-
nelle sydämelle! silloin nouse sydämesä eläwH
toiwo, silloin hän ajattele: Herra lesu! mitä
minun pitä tekemän? pitäkö minun epäilemän?
mikä paras liene? O! Ei. Koffa Sinä minun

P Wa-
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WapahtaZam olet, niin minä Sinusa armon
lSytä mahdan.

Kosta tundo kalwa syndistä, kuin hän a-
Mttele, mitä hän rikkonut on, ja mingH tilin
hänen kerran tekemän pitä, mikä hänen silloin
rauhoitta taita, muu kuin lesus ja hänen so-

Genkaldainen ihminen ajattele: mi-
nä olen niin kauwan mailmasa elänyt, niin
wonda armo lahjaa Luojaldani saanut; mutta
kuinga minä olen händä kiittänyt sen edestä?
Hän on minulle niin monoa wuotta eläzeni
suonut, kuin minun Hänen palwelluresansa
wiettämän piti, ja walmistureri ijankaikkisu.
teen; mutta lienengö minä kostan sitZ. oikein
ajatellut? Hsn on andanut minulle paljon ter<
weyttä, paljon maallista hywää; mutta enim»
mät olen minä omaxi turmioxeni ja Luojani pil»
kari käyttänyt; monesta maarasta ja tuskasta
Hän minun on pelastanut; mutta en ole sen e«
desiä Händä kunnioittanut; en taida myöskän
kieldä sits, ettän usiasti olen tundenut lesuren
wetämiset sydämesäni; mutta olen kaikin woi«
min niitä waftanseisonut; Kuinga usein minä
olen Sakramentisä Hänen pyhän ruumiinsa ja
werensä päälle synviä tehnyt; mutta Hänen kuo<
lemansa ja rakkaudensa spndisiä kohtan, ei ols
minulle otollista ollut tutkia- O! sinäsyndinen!
jonga oma tundo niin kalwa sinua; M ainoa
on kuin sinun lohdutta taita, se nimittäin, et-
tä Jumalan Poika sinun on wapahtannt; Hän
on kaikki sinun syndis kandanut, kaikkein nit»
den rangaistujen kärsinyt, Hän rakasta kaikkia
syndisiä/ Hän rakasta myös sinua; sen osotta
Hänen pakonsakin tänäpänä, että hänen tändyi
paeta wlhollistensa kiukkua. Sentähden Händä

kar.
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karkotettin, että sinä Hsnesä löydäisit lewonsie.
lulles. Math. 11, 29.

Ia mikä se on kuin taita lohdutta ibmistä
kuoleman hetkellä, waan lesuren rakkaus! Ko-
sta hauta awetan, niin kaikki meidän toiwom«
me häälyy, joS se muun kuin lesuren weren
ja ansion päälle perustettu on. Mitä meitä
auttamat ystäwät, kunnia, rikkaus, eli hywät
työmme, kosta kuolema lähesty, ja meidän pitä
jättämän kaikki, mitä meille rattainda mailma»sa on, koffa meidän kunniamme tomuun kätke-
tän, ja ruumis madoille ruaari annetan. Sil«
loin toiset menot me idät, silmäimme eteen auke-
newat; pitkä ijanrMkisuus, ja wanhurssas
Duomari! O! autuas oN yrinäns se, kuin tai-
ta ustoa sowiletun Duomarin päälle.

Kosta meidän sydämemme on hämmästynyt,
niin ei mikän muu, meitä lohdutta taida, kuin
lesuren kärsiminen pMäns. Sen kautta Hän
on ansainut meille sen, että taiwas, josta ms
ulossuljetut olimme, nyt on tullut meidän oi.
kiari kodoremme, ja Isämme maari, josa meil-
lä asundo - oikeus on, josta me myös lvapah»
tajaa Herraa lesusta Christusta «dsramme.
Phil. 3, 20.

Niin se osa lesuren kärsimisestä, kuin Hän
pakeni wihollistensa edestä, taita woimallisesti
lohdutta meitä hengellisefä hädäfämme; niin
taita meillä siitä myös erinomainen ilo ja siu,
naus olla, kosta mailma meitä wihaa. Niin
taita myös niillä lesuren todistallla, joiden täy<
ty jättä kotonsa ja huonensa, Wanhembansa
ja lapsensa, julistaisansa armoa Chnsturesa,
olla pri autuallinen wirwotus fiits, että he
muistelswat, Wapahtajan mpös heidän täh.
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tensä ollen ilman ppspwäistä kotoa maan
päällä.

Jokainen meistä taita mpös saada lohdulu-
fen tästä wainomisesta, kaikisa tämän
wiheljäisen elämän waiwoisa. Koko meidän e-
lämämme maan päällä, on niinkuin matkustus,
ja me niinkuin matkamiehet; sentäbden me ru.

kozlemme Herraa lesusta, Hänen rastasten a«
sscldensa tähden maan päällä, armollisesti »var-
jelemaan meidän jalkamme rauhan tiellä. Mut-
ia erinomattain me tahdomme Hänen armonsa
kautta tutkistella sitä kuin kehoitti händä, niin
ksrsiwäisesti kandamaan wihollistensa kiukkua;
nimittäin, ei mikän mun kuin sula rakkaus
wapahta sondisiä. Kiitollisuuden palkari, kär-
simisensä ja waiwansa edestä, waati l)än npt
meidän sydämemme, ja ne me tahdomme Hä»
nelle lahjoitta, ehkä kuinga turmellut ja sundi.
set ne owat; että hän ne oman mielensä ja
tahtonsa jälken walmistais, ja Hengensä kautta
rakkaudensa niihin wuodatais. Amen!

Palmu Sunnuntai.
Ewangeliumi/ i Kor. ii, 23-29.

me katzelemme niitä wiimmeisiä päiwiZ
tuin meidän Wäpahtäjamme alendamisensa tila»sa eli; niin me hawaitzemme, että jota läheni»
mä Hänen elämänsä lovpu lähestyi maan vääl»
lä, sitä enemmin loisti se rakkaus, jolla Hän
rakasti mailmaa, ja erinomattain uffowaisia lap,
siansa; niin että hänestä oikein sanotan: Niin.
kuin hän oli rakastanut omianla, jorka olit
mailmasa, niin hän loppuun asti rakasti heirä,
loh. 13, I.' Jos me katzelemme händä, wiim.
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meissns päiwinä, ennen Hänen kärsimisiinsä;
niitä lohdullisia puheita, kuin Hän piti ystän'il.
lensä, loh. 14, 15'ja 16, luguisa; ja sitä i.
hanaa rukousta loh. 17, josa Hän niin halul-
lisesti rukoili, ei ainoastansa opetuslastensa e«
destä, waan myös kaikkein niiden edestä, kuin
heidän sanansa kautta Hänen päällensä usko.
man viti; niin ne kaikki todistamat Hänen pa,
lamasta ja muuttumattomasta rakkaudestansa
spndisiä kohtan. Mutta nyt me erinomattain
merkttzemme, kuinga Wapahtaja sen pyhän Eh-
tollisen asetti, ja annot meille siinä leiwän ja
miinan alla Hänen pyhän ruumiinsa ia meren»
sä, että me sitä likemmin Hänen kanssansa yh.
distettäis, ja meillä olis pysywäinen muistutus.
Hänen katkerasta kärsimisestänsä ja kuolemastan-sa, siihen asti kuin hän tule.

Aika oli nyt käsisä, että Wapabtajan piti
plönandaman mailman, eikä enä täällä näky-
wäisenä oleman; mutta sen pyhän Ehtollisen
asettamisella osotti Hän ulkomaisille lapsillensa,
kuinga erinomaisen »voimallisella tawalla hän
tahdot itzensä bellle jakaa, että He hänesä pylyi,
sir ja -Hän heisä, ja niin muodon olis hei«
dän tykönänsä, jotapäiwä mailman loppuun a»
sti. Hän tahdot wakutta heitä, että ehkä hän
nyt erkani heistä, niin ei hän kuitengan tahto»
nut ylönanda heitä. Ia siinä loista Hänen pa,
lama rakkaudensa ja murhenpitonsa tapsistansa,
että hän asetti tämän Ehtollisen juuri sinä yö.
nä, jona Hänen kärsimään ja kuolemaan mene<
män piti. Hän tiesi kaikki mitä Hänelle tapat),
tuman piti. Hänellä oli jo esimaku siitä hcl<
netin tuskasta, kuin Hänen Gethsemanesa kar-
limän piti. Hän tiesi oleman nyt sen ajan, jo.
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na Hsnen peloTinen opetuslapsensa ludas piti
Hänen pettämän, jona Hän piti otettaman lii,
ni, sidottaman, pilkattaman, ruoffittaman, or-
jantappuroilla kruunattaman, ja katkeran ja
häpiällifen kuoleman ristin päällä kuoleman;
mutta ehkä tämä hirmuinen kärsiminen hänen
mielssänsä oli; niin si Hän kuitengan lapsiansa
unhottanut. TäsH taittin todella sanoa, että
rakkaus «n wäkewä niinkuin kuolema; hänen
hiilensä hehtnrvac, ja owar' -Herran mli; niin
eccei wedengän paljous, (kaikki Hänen kärsimi-
sensä) taida rakkautta samiiiutta. Kork, w- 8,
6.7. Tämän palawan rakkauden pakotoxesta
asetti Hw sen tutkimattoman ja tallin atriany?
stäwillensä.

Se on M tutkiinatoin ja rallw atria, ko-
sta me katzelemme, mitä Vapahtaja täsä Sa-
kramentisä meille jakM. Ei meidän silmämms
muuta näe kuin leiwän ja miinan;, mutta le-sus j.oka itze totuus on, sanoo, leiwästH, ocra-
far, ja syötät, rämä on minun ruumiini, ja
Miinasta sanoo hän:, juokai tästä kaikki, rämä
on nunun wereni. Me wastanotamme niin muo-
Zon Herran oman ruumiin ja weren, joka so-
winnozi meidän syndeimme edestä annMu on.
Ei meidän järkemme tätä käsittä taida, mutta
usto kuin lesuxen sanoisa kiinni pysyy, .saa tu-
ta ja nautita autuan lohdutuzen siitä. Ve u-
stowainen sielu taita tämän Whän EhtMisen nau-
titzemifen jälkentotudesa sanoa: minä olen saa-
nut Autuaxitekiänt ruumin, syödä, ja juoda
Hänen werensä: nyt minä olen likisimmssti HH.
nen kan§ansa/^hd<stetty:,minä tiedän Hänen
«erensä kqutta poispphkinm kaikki minun syn-
dini:, nyt on Desus minun ja ininä olen Hänen.

Kvffa
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Koffa me siisi ajattelemme sit«ä, että niin

spndisillä luondokappaleilla kuin me olemme, on
kuitengin niin likinen tygökäpminen Hänen ty<
gönsä, kuin on Kuningasten Kuningas ja Her-raan Herra, niin me syystä kysymme niinkuin
Dawid: Ach Herra! mikä on ihminen, ettäs
-Händä muistat?, ja ihmisen poika, ettäs Hän»
dä eyistelet? Psalm. 8,, 3- En me taida muuta
kuin arwata itzemme mahdotlomixi senkaltaiseen
armoon; mutta Wapahtaja on tämän pyhän a<
trian asettamisella osottanut, ettei Hän niitä
ylönkatzo, jotka mahdottomudensa tundewat, ja
owat heikot ja raadolliset; kuin heillä ainoastan-sa pxiwakainen sydän Händä kohtan on, jatah'
towat kokonans Hänen omansa olla, joka heitä
niin rakasta, ja on heidän niin kalliisti lunasta
nut. lefmen opetuslapset olit totisesti siihen
aikaan juuri heikot ustosa; mutta he rarainc
kuicenFin lesusta, ja ustoic -Hänen päallenla.
loh. 16 Zo. Jos sinä, o syndinen! tunnet
mahdottomudes; jos limulla katzelet heikouttas
ja raadollisuttas, etles ole tytywäinen mikois
ja puutoxiis; jos sinulla on sydämen halu Wa<
pahtajas crmon perän, ja sen hywän kuin hän
sowinnollansa sinulle ansainut on; jos se on si«
xmn sydämes yxiwakainen halu, ettäs tahdot
Wapahtajas oma olla; niins rohkenet myös u-
fialluxella Händs lähestyä, ei Hän sinua pois
aja, eikä heitä ulos: särjettyä ruokoa ei hänen
pidä murendaman, ja suihewaista tpntilän sv-
dändä ei pidä hänen sammuttaman. Es. 42,
3. Hän huuta itze: joka janoo, se tulkon, ja
joka rahcoo, se ottakan elämän wettä lahjaxi.
Ilm. k. 22, 17. Jos sinä tätä Hänen äändän.
fä kuulet, ja tulet Hänen tygsnsä, armoa iso.
waisella sydämellä; niin Hän'ruumillansa j« we.
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rellänsä sinun ustos wahwista, sinun rakkaudes
sylyttä, ja anda sinun tuta, kuingahywä ja su-
loinen hän on. Silloin sinä myös saat tuta
lesuxen ruumin ja weren nautitzemisesta au.
tualliset woimat, kuolettaxes sinu,sas, ettei se taida sinua »vahingoitta eli lan-
getta.

päätarkoitus mitä warten Herra lesus senpyhän shtolliftn asetti, oli, niinkuin me kuul-let olemme, ctr» -Hänen kuolemansa ulisterrais,silhen asti kuin Hän nätywäiststi jällansä mle
mallmaan. Tämän Sakramentin kautta lesu.xen kuolema jultstetan monelle tuhannelle ihmi-selle, ja se on totisesti »xi suuri hywä työ; sil.lä kosta muutoin moni ihminen tällä wiimmei-sellä mailman ajalla, häpe tunnusta sitä Va-
pahtajaa joka ijankaikkisesta rakkaudesta annoiitzensä kuolemaan heidän edestänsä, ja jonga
kuoleman päälle koko heidän autudcnsa ajasa ja
ljankalkkisudesa itzensä perusta; niin pitä kui-tengin sen pyhän Ehtollisen pysymän
na tämän lunastajan wenststä kuolemasta; janiin kauwan kuin ihmisiä Christikunnasa löyty,
,otka autuyi tulla tahtomat, niin ei pidä tätä
totuutta waikettaman: että se ijankaikkinen ja
tot!n<n Jumala, on itze kuoleman rangaistuxen
kärsinyt, meidän kadoteltuin syndisten edestämme.

Mutta niinkuin lesuxen kuolema tällä la-tvalla yhteisesti Christikunnasa julisietan, niinpttä myös jokaisen Ehtollisen wieran sydämen
halulla erittäin puolestansa Herran kuolematajulistaman, ja Hänen kuolemansa muistoa pitä«
män Se tapahtu silloin, kosta ,ne nöyräsä jatiicollisesa kannaulme eläwätä ja alin.
omaista muistoa ja turkindoa, kaikesta siitä kuin
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hän meidän edestämme kärsinyt on. Hänen
Sielunsa ahdistusta. Hänen kuolemansa kilwoi»
tusta ja meristä hikeänsä, Hänen siteitänsä ja
kahleitansa. Hänen lukemattomia haawojansa,
weristä ja kattcrma kuolematanja, näitä kaikkia
en me ikänänsä mahda unhotta- Niinpä
hän itze sano: cäinä rehkät minun muistoxeni.Kuule kuitengin, sinä lunastettu syndinen! mi.
tä hän sinulle sanoo Es. 44, 21.22. Älä mi-
nua unhota Minä pchm sinun pahat rekos
pois niinkuin pilwen, ja sinun syndis niinkuinsumun. Ia Kork. weis. 8, 6. sanoo bän: pa.
ne minua niinkuin sinetti sinun ftdämees ja
niinkuin sinetti käsiwartees; sillä rakkaus onwäkcwä, kuin kuolema, O! lesuxen kuolema,ja että me sen kautta Jumalan kansia sowitetutolemme, se on se korkein hywä teko. Ijankaik.
llfesti me kadotetut olisimme, jos ei lesus oliskuolemata meidän edestämme kärsinyt; muttanyt me olemme lunastetut, olemaan autuita ih>misiä ajasa ja ijankaikkisudesa. Kaikki se hpwä
kuin me nyt täsä ajasa nautita saamme, jokai-
nen iloinen hetki, jokainen lohdutus kuin mei,
dän sydämemme tunde, kaikki meidän syndeim.
me anderi saaminen, se iloinen toiwo kuin menäemme siinä tulewaisesa autuasa ijankaikkisu.
desa, kaikki nämät Jessen kuolemasta wuota-Händä meidän niihin tule kiittä, nämätkaikki ja lukemattomat muut armo. lahjat, onlesus meille kuolemallansa ansainut. Eikös siismeidän sitä ahkerasti pidäls muisteleman, ja lak.lamata Hänen kuolemansa mielesämme pitämän.
Joka kerta kuin me tätä pyhää ehtollista nauti,
tzemme, niin me mahdamme sydämestä huogata:
Ö lesu! josta minä kokonanS sinun rakkauteeswalpulsin, ja kaikki Sinun waiwas niin lakka-

P 5 mata
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mata mielesäni pidäism, Sinä suuttuma,
ta minun peräsani huudat: Alä minun werisiH
haawojani unhota. Ach! kuinga minä taidat-
siNgan Sinun lesu unhotta? Sinusapa minä
elsngin, ja kotona olen. Sinun ruumiis ja
weres on minun mieleni kokonansa käändänpt,
ja Sinun rakkaudes minun sydämeni woit-
tanut-

Herran lesuren kuoleman muisto wmkutta
myös sydämmellisen kiitollisuuden ja palawan
rakkauden lesusta kohtan, joka osotta itzensä,
yhden Jumalan lapsen kaikesa waelluresa ja e«
lämäsä Hän arwa sen suuren hywäntyön juu«
ri korkiari, että hän on yri lesuxen lunastetut,
sia, jolla on osg Hänen sowinnosansa, ja on
armosta armon Hänen weresänsä saanut; hänrakasta lesusta kaikesta sydämestä, eikä häpe
tunnusta Händä, ja saanensa Hänen kuolema,sansa elämän ja rauhan; Hän iloitze, että hänkaikesa menofansa taita osotta mailman edesä,
olemansa Hänen omansa, ja wapaari tehdyn
synnin patwelluxesta, ja että sekä sielu että ruu.
mis owat uhratut lesuxen omat olemaan.

Meidän Vapahtajamme on myös tämänpyhän Ehtollisen asettamisella, tahtonut likem-
mln sitoa ja yhdistä Hänen ussowaiset Lapsensa
kestenäns. Sitä warten Pawali sanoo i Kor.
in, 17. Se on yxi leipä, niin mekin monda
«lemme ruumis; sillä me kaikki yhdestä
w«stä oleinme osalliset Ia taas 1 Kor. 12,
13. Me olemme yhdesa Hengeja kaikki yhdexi
ruumiixi kastetut, ja kaikki me oleinme yhteen
HenFeen juotetut. Jumalan totisten lasten, jot-
ka kaikki owat yhteen wiinapuuhun lesuxeenChristuzeen istutetut, ja owat jäsenet phdesä

ruu«
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ruumiisg, tule fentäbden olla palamalla rakkau»
della toinen toisensa kansta yhdistetyt, ja rakasta
toinen toistansa «veljellisellä rakkaudella, ja sii-
näkin asiasa Herransa wäaroituren sydämellen-
sH paneman, ja Hänen esimerkkiänsä noudatta-
nen. Niinkuin minä teitä rakastin, että te
myös toinen toistanne rakastaisitte sanoo Hsn
loh. iZ> 34> Ia täsä weljellisesä rakkaudesa,
ottamat he likisen osan toinen toisensa myötä
ja kehoittawat, lohduttamat,
nsuwowat ja palwelewat towen toistansa; sillä
siira, sano lesusz picä kaikkein tnndeman teidän
minun opctuslapsixeni, jos te kestenänne ratkau»
he n pidätti

O! armaitamme ftntähden lesuren rak-
kaus suureri, että Hän tämän armon wälikap-
palen meille andanut on, ja kuolemansa mui.
ston meille säätänyt hänen vphäsä Ehtollisesan»sa. Jos me hawaitzemme monda wikaa ja syn-
diä meiscknMe> niin älkämme ftntähden hämms-
stykö usta«uz'ella Händä lähestymästä. Me tah-
domme tunnusta. Hänelle meidän wikamme ja er«
heteemme, rukoilla andexi kaikkia meidän syn.
diämme, Hänen werisen sowindonsa tähden, ja
tvastauudesta ylönanda itzemme Hänelle, kaiken
wiheljäisydemme katiga; niin Hän totisesti on
täyttämä lupaurensa,-että Hän tahto asua nii-
den tykönä, jMa särjetty ja nöyrä Hengi on;
wirwottarensa nöyrptelyn hengen, ja saattaren»sa särjetyn sydämen eläwäri. Es. 57, 13.

Mutta koffa me Hänen ruumiinsa ja »ve-
rensä naulinnet olemme, niin me tahdomme ar-
wata sen suurimmari onnettomuden, jos me
unhottaisimme mitä Hän meille tehnyt on, ja
kohtelisimme Händä kuollella ja kylmällä sy-

dämet-
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bämells. Joka kerta kuin me lesuxen pöydäl-
le menemme, niin me tahdomme koccella iyen,»
Nle, niinkuin kaikkinätewäisten silmiinsä
edesä, engä kewiämielisesti siihen mennä, waan
tMa, mitkä wiheljäiset syndiset me olemme, ja
lähestyä Händä, niinkuin sairat Parandajaan-
sa; niin me Hänen haawoisansa totisen'paran-
nnren löydämme; ja sulautetuiM sydämillä me
tahdomme kiittä Händä joka meille kaikki syn-
nit anderi anda, ja paranda kaikki meidän ri-
koremme; ja niin wiettä päiwämme Hänen au-
tuasa yhdistyxesänsH, siihen asti kuin me koetan
Hänen kaswoinsa ja istuimensa eteen.

Pitkä Perjantai.

s:des ja 6:des Akti.

ihminen, joka Vapahtajaansa ja lähim-
lnäistänsä rakasta, ei taida ilman sydämen hei-
keutta ajatella, kuinga kylmäkiffoisesti ihmiset
enemmiten lesuren kohtelemat; ei Hänen kärsi-
misensä heihin ensingän kose, ei myöskän he en-
singän kiitollisuutta händä kohtan osota. Kaik-
kia mitä mailmasa on, he taitamat ihmetellä;
lnlttta se suurin kaikista ihmeistä, nimittäin, et-
tä Luoja kuole ristin päällä, siitä ei he lukua
pidä. Kaikkia muita he taitamat, sukin mie-
lensä perästä, rakasta ja hywäillä, mutta Wa-
pahtajan prin he ylönkatzowat ja wibawat.
Kiittämättömys luetan muutoin hajyfi tawari,
niinkuin se todella onkin, ja mikä kuitengan
on tawallisemba, kuin että kiittämättömät ollan
Händä wastan, joka meitä on rakastanut kuo-
lemaan asti ristin päällä? Händä mafian be rik-
komat, niin paljon kuin he tahtomat: Händä
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be häpemättsmästi pilkkawat, ja salaa eli julki,
scsti häwäijewät niitä, jotka Wapahtajan rak.
kaudelda »voitetut owat. Jumala tule ihmisen
meidän tähtemme, syndy tallisa, makaa seimesä,
elää maan päällä yli zc» wuoden, täynä lewot-
lomuutta/ itke, rukoile, hikoile werta, kärsi
helwetin tustaa, sidotan, ruostitan, haawoite-
tan, orjantappuroilla kruunatan, ristinnauli»
tan, ja kuinga monda on, kuin pane sen
sudämellensä?

Ei mistäkän ihminen niin huolimatoin ole,
kuin Vapahtajastansa. Muiden ihmisten wiim<
meiset sanat ja cläms mailmasa ei mielellänsä
unhoteta; liiatengin jos se kuollut on meidän
parbambia ystäwiämme ollut, niin hänen muo«
tonsa on usein meidän silmisämme, niinkuin me
näkisimme ja kuulisimme hänen puhuman ja o»
lewan maan päällä. Mutta lesuS kuolee, ja
ei kengän sitä ajattele, Hän puhuu kuolttuansa
autuaxi tekewäisiä sanoja, ja ei kengän niitä
spdämellensä pane.

Kuitengin ne joille Hän ltzensä kerran kuo-
lemansa muodosa ilmoittanut on, ei ne ikänän.
fä sitä warsin unhotta taida. Niin sywäldä se
heidän spdämmihinsä painuu. Katzelkamme sen»
tähden tänäpänä:

lesusia Hänen wenjesa kuoleman-sa muodosa njim päällä, ja rukoilkamme
Händä Hengensä kautta kirkastamaansa kuwasa meidän sydämisämme.

Kaikkein rakkain Wapahtaja, Sinä weri-
nen Olkä! Ach! ilmoita Sinä itzes tänä päiwä.
nä iokaisesa svdämesä, kuin halaja Sinua mie-
lellänsä nähdä, Sinun ristis muodosa. Käp e-

des
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des kaikkein näkymiin, että jokainen sydän,
kuin mielellänsä tahto Sinua ylitzen kaikkia ra.
kasta, sais katzella Sinua, Sinun werisesä pu.
gusas. Anna Sinun ihanaisuudes, josas ristin
päällä ripuit, niin marsin woitta meidän sydä-
memme, että me Morsiammen rakkaudella Si«
nua rakastaisimme, Sinä ijankaikkinen rakkaus,
Sinä Kcpuett mies. Siuna myös kaikkia Si.
nun lunristettujas tänä päiwänä, että monen
silmät Sinun puolees käännyisit, ja monen sp,
dän Sinun rakkautees waipuis, ettei he tästäe-
des enä eläis itzellensä, waan Sinulle, joka
rakkaudesta heitä kohtan kuollut olet.

Ennen kuin meidän Wapahtajamme ristin
päälle tuli, min Hän jo oli täynänsä kipuja.
Kohta kuin hän, niinkuin kuolema Isä, olt jät.
tänpt hywästi lapsensa, tehnyt testamentinsä sii.
nä pphäsä Ehtollisesa, alinomaisexi muistoni ja
sydämelliseni phdistyrexi kanZansa; niin Hän me-
ni ulos Gethsemaneen, josa Hän kärsei hirmui-sen ahdistuz-en ja kuoleman tustan. En me tai.
ha ilman sydämen sisällistä liikutusta lukea, mi.
tä Ewangelistat siitä puhumat. Hän rupeis
kauhistumaan ja wapisemaan, ja walitti, errH
Hänen sielunsa oli murhellinen kuolemaan asti.
Hän tunsi nyt, että Hän niinkuin se tviatoin
Jumalan Karit) piti kandaman kaiken mail-
m,in synnit. H3n langeis kolme kertaa maahan
taiwallisen Isänsä eteen, ja rukoili saadaxenfa,
jos mahdollinen olis, liewitMn hirmuisista mai-
nioistansa. Wihdion rukoili ja kilwstleli Hän
sielunsa ahdisturesa niin, että Hänen hikensä
olit niinkuin wcren pisarat, kuin putoisit maan
päälle. Hirmuinen oli niin muodon tämä yö
meidän Vapahtajallemme. O! ios kuitengin

ihmi«
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ihmiset tätä ajattelisit, erinomattain ne jotka
öisin aikoin syndisesä ilosa itzensä saastuttamat;
josta he mieleensä johdataisit, mitä tuskaa le.suren täydpi kärsiä heidän syndisen ilonsa täh-
den, ja kuinga Hänen täydyi itkeä ja rukoilla,
maraisansa heidän jumalattoman kewiämieli-
fydensä edestä. Kyllä jokainen taita kewiästiymmärtä, mingä muotoinen lesus mahdoi olla,
tämän kowan kilwoiturensa jälken Gethsemane-sa. Walju ja wsspnyt, werisesä hiesä tahrat-
tu; senkaldnisena mene Hän wapaasti wiholli»siansa wastan, jotka Hän myös lunasta tahdot,
ja annoi itzensä heildä sidotta. Mutta Hänen
sydämensä piti ensin wielä haawoitettaman,
nähdesänsä oman Opetuslapsensa ludaren ots-
wan pettäjänsä, Täsä kokoonnuit kaikki wai-
wat, enendämään hänen kärsimisensä Hän si,
dottin. Taiwan ja maan Herra ojenda mielet
länsä ne kädet, joilla hän ihmisen walmisii, ih-
misildä sidotta; ja niin me Hänen sidettensä
kautta urallensa psästettin ja wapahdettin.
lesu Z häpiäc, pilkat pahat; olet Sinä ottanut,
puustir, syljet, custat kcuhiat, köyder, nuorat
kandannc; minua roairvoist wapahtares, ja n.
e. Sitten kuljetettin Händä yhdestä toiseen,
huomitta kuolemaan, ja waiwattin lakkamata
sielun ja ruumin kiwuilla. Jokaisella oli lupa
pilkata Händä. joka maan piirin kerran on
duomitzewa; Ne häpemättömimmäl ihmiset sai-
wat ja nuhtelemata harjoitta kaikkea
lumalattomuttansa, ja kiukkuansa sitä wiatoin-
da lesusta wastan. lyömisellä, pilkkamisella ja
syljeffelemisellä. Kaikki luulit heillänsä nyt oi«
keuden oleman, kohdella lesusta niin ilkiästi' ja
julmasti kuin he tahdoit. Hän jota ne wäke.
wät Henget palwelewat, anda itzensä nyt HH,

jM'
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jymmildä ,'a ilkiöildä ihmisildä julmasti pideldä
ja syljettä. Hän oli weristetty, woimatom, pil-
kattu ja syljetty. Mutta ei siinä kyllä! HändHr«ostittin myös. He wäänsit kruunun orjantap.
puroista, ja panit Hänen päähänsä, pilkaten
Hänen Kuninqallista korkeuttansa. Hänen
kruununsa oli orjantappuroista Pilkaxi he pa.
nit ruowon Hänen käteensä, waldikkan werosta;
ja sillä lyölin myös orjantappura krunua. että
piikit sitä sywemmäldä Hänen pyhään päähän,

painumon piti. Kaikki nämät kowat kiwut
lesus wapaasti kärsei. O! kenellä uyr on sen.
taldainen oikeus meidän sydämidimme kuin Hä<ncllä? kenelle se niin paljon kipuja on,
kuin Häneiic?

Wibdoin pandin ristin puu Hänen haawoi,
tetuUle ja särjetyille hartioillensa; mutta wä y.
nynnä ei hän sitä kanda woinut. Mitä nyt
minun ystäwäni tähän sanotte, jotka tätä kuul.
let olette, ja seurannet Händä ajatuxillanne
tämän Hänen' kärsimisensä läpitze? Mitä tellle
npt näky CKristmesta? Elkö teidiN sydämenne
mielisty Vapahtajaan täsä ihanasa muodosa?
Ettekö tunne mitän kuin huuta sudämesänne:
N)oi! woi! huuroi, huotauxii, kipui, custii,
werist saunaar, jork' sinä syndcin edest kannat.
Mä rikoin, ja mun rästä cyost, rangaistus
paikall piri myös, panda kärsimään waiwaa.

Täsä muodosa he Wapahtaian alasti riisuit,
läwistit Hänen kätensä ja jalkansa, ja niitä
nauloilla ristiin kiini hakkaisit Senkaldaisnarippui meidän Vapahtajamme mei«
dän edestämme. Kahden rpöwärin keskelle Hännaulittin; mutta ei kumbikan heistä niin raa.
deldu ollut, kuin Hän. Dawid aikanansa jo

ennu«
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ennusti Hänestä ja maalais hänen täsä ristinsä
muodosa Minä olen mato ja en ihminen, ih<
misten pilkka ja kansan Raikki jotka
minun näkewär, häwäisewär minua/ he rvääri»
stelewät huuliansa/ ja päätänsä wäändelervät.
-Heidän kitansa He awaisic minua wastan, niin>
kuin raatelewa ja kiljuroa jalopeura. Minä o«
len kaattu ulos niinkuin rvesi, ja minun luuni
owar kaikki hajotetut; minun sydämeni on niin,
kuin sularru meden roaha minun ruumisäni.
Minun woimani on tuiwettu niinkuin kruusinmuru, ja minun kieleni rarcm suuni lakeen; >a
sinä paner minun kuoleman tomuun. Minä
lukisin kaikki nnnun luuni, murra he kahelit ja
näit ihastuxensa minusta, He jakawat heillensä
minun waarceni; ja heittäwär minun hamestani
arpaa Ps. 22, Samalla latvalla edespannan
hän siinä 69 Psalmisa, juuri niinkuin me sen
itze tpösä tänäpänä' hänesä täytetyn näemme:
Minä rväsyn huucanusesta: minun kurkkuni kui-
ivetru, minun näköni waipu. Niitä on enembi
kuin minun pääsäni hiuxia, jotka ilman syytä
minua roihawat; jotka tvsttomästi minun rvi>
holliseni owac ja minua hukuttarvat, owar roä-
kewät; niitä täyty nnnun mara, joita en minä
ryöwännyc. -Heidän pilkkansa, jotta sinua
pilkkaisit, langeisic minun päälleni. Alä peitä
kaswojas palwelialdas: sillä minä ahdistetan:
kuuldele minua nopiasti Lähene minun sielua-
ni, ja lunasta händä. pilkka särke minun sy.
dämeni, i« wairvaa minua Niinä odotan jos
joku armahdais, ja ei ole kengän. -He annoit
minulle sappc syödäxeni, ja etikata juodaxeni ja»
nosani He wainowat sitä jotas lyönyt olet,
ja jurrelewac niiden kipua joiras haawoittanurolet. .

Q Sen-
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Senkaldainen oli nyt lesus Hänen ristinsä
muodosa, wcrinen ja haawoitetlu; sekä sielusa
että ruumisa sanomattomat kiwut. Kuitengin
rukoili Hän wielä armoa surmaillensa; teki vh'
den wibeljäisen fyudisen autuari; walitti ole»
wansa ylönaunetun lumalalda; sai wibdoin

että Hän lopulla taisi anda sielun-sa taiwallisen Isänsä käsiin; ja kuin Hän kuol-
lut oli, niin Hänen kylkensä keihäällä awettin,
josta wesi-ja werl-wlrta wuosi- ja
puhdisiuxeri spndisten edestä. Wihdoin otettin
Hänen kuollut ruuminsa alas rististä, ja panoin
hautaan, lewämään waiwansa ja kärsimisensä
jälken.

Tämä on nyt se lesus, jota ei meidän ikä<
nsnsä unhotta tule. Se totuus, että Hän sen-
kaldaisna rippui ristin päällä meidän tähtemme,
ja kärsei rangaistujen meidän siasamme, mahta
kokonansa woitta meidän sydämemme. Kuin
me saamme armon, oikein kahelia lesusta weri.
senä waiwoisansa, niin me wasta oikein iloiset
ja autuat olemme; ja se Christillisys, joka ei o»
le tämän perustuxen päälle rakettu, on ylön sur.
kia elämä. Me pelkämme silloin paljasta Duo-
miota; sodimme itziämme ja pahoja himojamme
wastan, engä taida niitä woitta; me teemme i-
tzellemme tuhannet waiwat hukkan, jotka kaikki
katoisit, jos me Wapahtajan tundemaan tuli.
simme. Tosin se täyttä sydämen usein sure ta-
willa liikuiuMa,> kuin uffosa lesusta Hänen
ristinsä muodosa katzellan, mutta tuotta mpös
lohduturen, rauhan ja lewon, joka wertama.
toin on, ja jota ei kengän meildä poisotta taida.

En me itänänsä taida sielumme ja ruu<
mimme spwää turmellusta, eli spnnin kauhiut»

ta
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ta paremmin nähdä, kuin silloin koska me
tzelemme lesusta Hänen werisisä waiwoisansa.
Täsä oikein nähdän mitä syndi on; ja se haa.
woitta spdändä, että me olemme synneillämme
lesuzelle niin lukemattomat kiwut saattanet.
Ehkä kuinga autuat me täsä katzelemisesa olem.
me, niin wuotawat kuitengin silmät kynneleitä,
nähdesä, kuinga meidän wäärydemme on Hä.

waimaa saattanet Silloin se suretta
tä, että me niin kylmät ja liikkumattomat Wa<
pahtajaa kohtan olemme, ja että me niin wä-
hän Händä kiitämme ja rakastamme, kaiken
Hänen rakkaudensa Se syndi Meille sil<
loin kaikkein raffammM tule, että me niin kau-
won olemme ilman Hänetä mailmasa ollet, ja
wieläkin usein hembeydesä saatam-
me ja halwennamine Hänen mailman edesä.
Kaikki mitä syndiä on, tule meille ilkiäxi ja
kauhistawcnseLi, kqtzellesamme kärsimi»
stä, ja mingä tähden Hän nim rangaistu on.
Silloin ftdän niwotan Häneen, ja meidän kor-
kein halumme on, etts me saisimme lakkamatä
katzella lesusta, joku uffon alkaia ja päättäjä
on, Niin pian kuin ihmisen silmä sen paikan
päälle tulee, niin epäusko, kuoleman pelko ja
ahdistus katoo; sielu saa uffalluxen ja lohdutu.
len- Jos me belkurixi ja epäilewäisixi itzemms
tunnemme, etemme uffalla omista Händä
lemme lohdUtuzeJi, ja me waan katzelemme Ie»
susia tistin päällä/niin nou e kohta toiwo, u.
stallus ja rohkeus spdämesä; silloin Me woite-
tan niin, ettemme muuta taida kuin ustoa; sil,
lä siinä on aiwan Monda rakkauden todistusta.
Kaiken Pyhyden ja awUt Me myös par-
hain opimme lesuM kärsimisen tutkinnot sil'
lä on woima sunnin himot kuoletta; ja st pyhä

Q 2 Wa-
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Wapahlaja on silloin se suun Efikuwa, jota
Hänen lapsensa noudattamat. Se kuin niin
katzele lesvsta, tunde parhain, Hänestä lähte-
män woiman, joka käy koko ihmisen läpitze.
Sanalla sanoin: Ei mikän meidän sydändämwe
niin rauhoitta taida, eikä repiä pois mailina-
sta, eli spndisiä himoja kuoletta. rohwaista kär-
simisesä, ja sylyttä sydändä rakkauteen Juma-
lala ja ihmisiä kohtan, kuin se että meidän su»
dämemme näin katzele lesusta ,ristin päällä.
Niinkuin se myös sitä wastan on tosi, ettei mi-
kän taida tehdä yhtä lesusta rakastawaista sie-
lua niin lewottomari ja hätäyndynexi kuin se,
että hän olis lesuxen tundemisestansa kadot-
tanut.

Se kuin nyt halaja katzella lesusta senkal<
daisna, älkön armon hetkeä laimilyökö; waan
ajatelkon sitä, että Vapahtaja on myös hänel-
le tämän armon ansainut; hän käpkön ustosaristin tygö, ja rukoilkan armoa. Jos ihmisensilmä waan oikein ensin Vapahtajan päälle tu-
le, niin ei mitän mailmasa hänelle niin maisia,
wari tule, kuin katzella Wapahtajaa, ja rakastahändä; ja se kuin tämän näyn nähnyt on, taita
witzisti sanotta nähnen jotakin, johon on mahdol-
lista merkki panna.

Se on totisesti walitettawa kyllä, että niin
Harmat ihmisistä walitzewat lesuren heillensärakkaimman tutkinnon. Et mailman lapsia
puhumistakan ole, jotka ei ikänänsä Händä a.
juttele; mutta beränneittengin seasa, joiden au-
tuus todella sydämellä makaa, enin osa aiwan
wähän Sowittajan puoleen katzo. Moni mur-
hellincn sielu löydäis paljo enemmin lepoa ja
rauhaa spdämesänsä, jos he lakkamata pidäisit

sil-
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silmänsä käältynä Zesufen puoleen, senkaldais.
na kuin Hän ristinnaulittu oli. Moni kuin tun-
de Jumalan Hengen tekemän työtä sydämesän-
sä, kulkemat niin usiammat wuodet, ettei hetu-
le uston rohkeuteen, maan heidän ChriMisy-
densä tule heille rastari Mistä se tule? siitä
kaiketi, ettei he näe lesusta siinä ristin muodo-
sa, josa Hän heidän syndinsä maroi- Ei hei-
dän rakkain halunsa ole kahelia Händä, maan
itziänsä eli muita kappaleita mailmasa. Moni
wiipy usein ylön kauwon katzelemasa omaa hä-
täänsä ja wisieljäisyttänsä; turmelluxensa he
suurella kiwulla tundewat; mutta enin osa me-
ne leiuren ohitze, jonga katzelemilesa vfinäns
oikia lepo ja sielun rauha lahjoitetan. Se ih-
minen on autuas, joka niin katzele lesuren
kuolemata, ja sen syitä, että koko hänen mie-
lensä ja halunsa siihen kiinnitetän, Olkon hän
muutoin kuinga huono, wibeljäinen ja heiko
hywänsä, niin hän taita kuitengin autuas, ja
iloinen olla, koffa hänen silmänsä lesuxen ri-
stiin kiinnitetyt omat-

autuutta me siis tänä lesuxen kuole-
ma» päiwänä tahdomme Häneldä pyytä. Hän
on sen auluden meille kaikllle ansainut, ja iloi.
sella mielellä hän sitä jakaa kaikille, kuin sitä
Häneldä anomat. Sentähden Hän niin paljon
kärsei, että Hän sitä armoa jakaa taidais. Jo-
ka si s lesuxen tvgö tule, ja walitta sitä, et-
tei hän rakasta Wapahtajaansir, niinkuin Hän
mielellänsä tahdois, se oletan wisiisti wastan,
ja hänen rukourensa tule kuultuzi. Wapahta»
ja tahto HengensH kautta kirkasta itzensä kuole-mansa musdosa senkaldaiselle sydämelle, niinet-
tä se tule palamani Hänen rakkaudesansa.

Q 3 Niin
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Niin pidättäkämme siis tänäpänä ajatu-

siemme kansia ristin tygö. jusa Elämän Pääruh,
tinas annoi! Katzelkamme myös sydä>
memme huwitureri Hänen ruumistansa lewäwän
haudasa rastaasta työstänsä. Ia rukoilkamme
Händä että meidän sielumme sais katzella Hän-
dä senkaldaisna tässt ajasa, että Hänen pyhä
kuolemansa ja hautamisensa, tulis meidän ai-
noari lobduturezemme ja iloremme, kosta mei?
dängin kerran nukkuman ja hautaan lastettq-
man pitä,

Toinen Mtkistelemus PW-Perjantaina,
jota raperm on, on mahdollinen orta»

maan woiman, ja rikkauden, ja wijsauden, ja
kunnian, ja tiiroxen, ja siunauxen, Ilm. k- 5:
12 Niin pphitetän mailman Wapabtajan kuo»
iema niildä nwnelda tuhannen tuhannelda, jot<
ka seisomat Jumalan istuimen edesä.

Jos se on, niinkuin lesus sano, ilo tai,
waasa, jokaisesta spndisestä, joka itzensä paran-
pa; eikö sitten tämä päiwä, jona kiitoswirret
kajawat sen ristiinnaulitun kunniaxi, niin mo«nesa majasa, huonesa ja templisä, niin monesa
fansasal ja kielesä, eikö se mahda olla erino-
mainen ilojuhla, Jumalan pyhille Engeleille ja
täydellisesti wanhurstaille hengille?

Tottq meihän Jumalallisen Lunastajamme
kuolema'päiwä, se ensimmäinen suuri Pitkäper<
jantai, jona lesuxen weri wuodatettin meidän
fyndeimme andexi andanusezl, waikutti jo fil.
loin tämän talwallisen riemun niisä täydellisisä
hengeisä, jotka siitä weisaisit iloisia kiitoswirsiä.

Ippa sillä HMammalla hetkellä meidän
Wa.
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Vapahtajamme elämän lopulla, oli Hänellä, ja
hänen kansiansa kaikilla Pyhillä, se autuas ilo,
nähdä yhden syndisen, joka parannuxen teki.
Jo silloin näki meidän kaikkitietäwä Herramme
ne autuat hedelmät hänen kuolemastansa ristin
päällä, ei ainoastans tulewaisella pitkällä ajal.
la; waan wiimmeisillä kärsimisensäkin hetkillä
jo, näki hän esimerkisä sen todisteensa täyte-
tyn. Nosta minä maasta korgorecan, niin min»
rvedän tauti syndiser rygöni.

Nyt, koffa hänen kiwuisa ja tuffasa pala,
wa rakkaudensa, Känen huokauxensa ja esiru.
kouxensa,. ei woinut litkutta hänen wihollistensa
spdandä, niin nautitzi kuitengin? hänen sielunsa
Dä taiwallista wirwoitusta, että yxi pahointe-
kiöistä, joka hänen kansiansa ristinnaulittu oli,
maltti mielensä, teki kännyt Wa.
pahtajan tygö, ja tuli häneldä armoitetu^i.

Tämä meillekm niin aiwan lohdullinen ta-
paus, ,on olewa tänäpänä se aine, jonon me
seisatta tahdomme, ja siinä astarotta sydämellä
ja ajatuMa O! joffa tämän syndlsen armoit-
taminen kehoittais meitä kaikkia, samalla tawal.
la ustalluxella käymään armoijtuimen tygö, et-
tä me laupiuden saisimme, ja löydäisimme ar.
mon, kosta me apua rarwitzemme. Ebr. 4, 16.
Niin että me kaikki nii> kum sundiset parannu,
xen tekisimme, ja lisäisimme taiwan iloa tänä»
päiwänä, ja kerran Jumalan istuimen edesä
saisimme yhdistä meidän kiitoswirtemme niiden
monen tuhannen antuitten hengein kansia, yli»
stämään Karitzaa, joka teurastettu on, ja osta»
nut meitä kaikista sukukunnista maan päällä;
Herraa, joka meidän sielumme itzellensä lunc».
sianut on; pstäwätä, joka meitä rakastanut

Q 4 on,
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on, ja pesnpt meitä synneistä omalla werel-
länsä.

Luk. 23, 39-43.
Fri pahointekiistä jotka ripustetut olit, sä<

noi lesurellc: -Herra! mutsta minua, kostas tu-
let waldakuildaas. Niin lesus sanoi hänelle:
Totisesti sanon minä sinulle: tänäpänä pirä sinun
oleman minun kansizni paradisisa.

Näiden sanain johdaturesta tahdomme nyt
tutkistella:

' Sen ristinnaulirun Wapahtajan rviimmei.
ftä hywää toimitusta: Rxowärin armoirrannsta
ristin päällä.

Ryowärin armoon ottaminen ristin päällä,
on vxi tapaus, kuin ustasti on selitetty, usein
kaiMda puolilda tutkisteldu, mutta joka ei ikä-
näns kyllä usein selitettä eli tutkitta taita. Se
sisällänsä pitä sen suurimman esimerkin lesuren
woimaan ja rakkauteen, ja sen wotmallisimman
todistaen siihen mitä uffo Hänen päällensä ai»
koin saa. Ei kaikki ne sokiat, onduwat, fpita-
liset ja sairat, jotka Zesus paransi, ei kuollet,
kan, jotka hän herätti, niin wäkewästi todista
uston woimasta, kuin tämä ryowärin esimerkki,
joka yhden uskon sanan päälle sai wakuturen
autudestansa lesuxen suusta.

Jo monda aikaa ennen oli lesuresta sa-
nottu: Hän on pahantekiäin sekaan luettu; tä-
mä myös hänen eläisänsä usiasti täytettin, mut-
ta lijatengin täsä.'

Kaxi pahantekiätä ristiinnaulittin ynnä
hänen kansiansa, joiden kestellä hän rippuizniin-
kuin heidän wertaisensa. Molemmat olit he yh-
tä onnettomat, ilman epäilemätä myös yhtä

Q g wial-
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wialliset, mutta mielen tilasa lopulda aiwan e»
rinäiset.

Meidän ristiinnaulittu Vapahtajamme kär-
sei sitä julminda häwWystä ja hirmuisinda
waiwaa, sillä hetkellä, zona hänen haawainsa
muoto ja kuolemansa kilwoitus piti liikuttamansen kowimmangin sydämen. niistäkin n,
stiinnaulituista, hywin ansaitun kuolemansa
waiwoisa, ja juuri läsnä sitä silmän räpävstä,
jona hänen piti sen ijankaikkissn Duomarin e»
teen aseiettaman, puhkais wielä pilkkaa lesu-
sta wasian.

Jos tämä kamalaa oli, niin oli sekin it>
mellistä, että se toinen ryöwäri rupeis muroitta»
maan paatunutta kumpaniansa, wastais lesu'
,ren wiattomuden puolesta, ja käänsi itzensäi lu-
;alla ustolla lesurcn niinkuin Herransa puo.
leen Sisälliststä" sydämen lundemisesta puhui
hän lesuren puolesta, ja sanoi kumpanillensa:
Pelkätkö sinäkin niin wähän Jumalala kuin nä.
mät muut, ja zuuri nyt ollesas niin läsnä kuo«
lemata? Kyllä me sen hywin ansainet olemme,
mitä me kärsimme; mutta ei tämä mitän pahaa
tehnyt. Ia niin käänsi hän itzensä lesuren
puoleen, niin paljon kuin hän ristinsä päällä
taisi, ja sanoi: Ach! Herra! muista minua, ko-
stas culer la lesus wastais
händä: Totisesti pitä sinun wielä tänäpäiwänä
oleman minun kansiani Paradisisa, minun wal-
dakunnasani.

Nämät meidän kuoleman Vapahtajamme
sanat, slit tälle pehmitetylle ja ulkomaiselle spn«
difelle pxi woide hänen haawoitetulle sydämet»
lensä, yri lohdutus siinä lohduttamattomimma-sa tilasa kaikkena hänen elinaikanansa, pzi wa-

Q g kutuS
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tutus autudesia muutaman katkeran hetken pe.
rästä, kuin hänellä täällä maan päällä oli kär-
sittämättä.

Tämä ylön merkillinen tavaus, meidän
Vapahtajamme wilmmeisittä kärsimisen hetkillä,
on meille, minun rakkat ystäwäm. yz'i hengen
kehoittawcnnen todistus siihen, ccrä meidän wa»
pahrajallannne on ivoima andexi anda,
ja tehdä syndisiä aurulxi, mpös ne suuriin.
lnarftn.

Tälä me näemme, ettei yhtäkän rikosta o-
le, jota ei ihminen taida andcri saada, jos hänsen tahto wastanotta; Jumalan armahw.
minen ole määrätty ainoastans maille ihmisille,
eli witziin aikoin, waan uloltu kalkkiin, nuoin
ilkeimbitnkin ihmisiin, ja hamaan heidän wiim»
meiseen silmänräpäpxeensä asti.

Ia ehkä kuinga paljon tämä totuus tai.
dais wsärinkäptettä sildä turmellulda ihmisen
spdämeldä, niin seiso se kuitengin luzana totu.
dena. Kaikki, kaikki kuin uffowat lesuren
päälle, kutka ikänäns ne olla mahtawat, ei pi.
dä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämänsaaman.

Kaikki Prophetat todistamat lesuresta, et.
tä hänen nimeensä pitä kaikki, jotka hänen päät.
lensä uffowat, saaman syndinsä andefi Kaik.
ki synnit taitamat ja pitä ihmisille andexi an.
nettaman, paitzt yzi ainoa, nimittäin se, kuin
sulke sydämen parannuxelda ja ujkolda.

Se mitä tämä mainittu tapaus osolta, ei
pidä peitettämän; waan se pitä julkisesti juli.
stettaman. Se on totisesti, mahdollista, että jul.
ki spndinengin, ja sekin ihminen, joka hengen.

sä
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sH rikkonut on, taita elämänsä lopulla wielä
palalta, ja lähteä mailmasta wakutettuna au°
tudestansa

Mitä lesus kerran teki, sen hän taita ai.
na tehdä. Hän pysy aina lesuxena. Hänen
laupiudeusa on razatoin Ei sitä aikaa ole, josse wielä olis wiimmeinen elämän ehtoo, jona
lesuren armahtawainen rakkaus lakkais; ei si<
tä ihmistä ole, joka ei lmdais syndiänsä anderi
saada. Niin kauwan kuin ihminen wielä taita
sydämestä armoa etziä ja panna uffalluz'en le.
suteen, niinkauwan on hänellä yri lesus, yz.'i
armahlaja. Hänen sydämellinen katumurensa,
totinen uffalluxensa lesuxeen, yriwakainen u<
ffonsa.owat epäilemätöin todistus siihen, että
hän taita syndinsä anderi saada, ja että lesus
Mielellänsä tahto hänen autuaxi tehdä.

Woi sitä ihmistä, joka tahdois rohjeta pan»
na rajat lesuren äärettömän armon eteen;
mutta monda kerta enemmin woi sitä ihmistä,
joka ei anna tämän Jumalan pitkämielispden
wetä itziänsä parannureen, joka lihallisesa su,
ruttomudesa tahdois pysyä synnin palwelluxesa,
ja wiiwyttä parannuzensa. elämänsä wiimmei.seen hetkeen asti.. O! kuinga surkiasti se wihel»
jäinen ilnninen taita lopulla petetyri tulla.
Tanäpänä, jos te kuulette -Herran äänen, niin
älkät paaduttako Ebr. 4, ?.

Jos ett sä kiirust tahdo tull',
Niin armo aika loppu sulo',
Koff taiwan owi suljetan.
Tul' nyt! nyt lesus kohdatan.

Edespäin me näemme tästä tapauxesta, mi,
tä fietss me raidftmme lesuxelda awun saada.

Te
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Te jotka ajattelette ja sanotta, että ainoa-
stans se hywä ja siwiä ihminen taita toiwoa a<
wun lesurelda. ja että lesuren käffpen täyt.
täminen pitä ensin käymän edellä, ennen kuin
rohjetan luotta lesureen niinkuin Wapahta-
jaan, O! katzelkat tätä esimerkkiä. Täsä on
pahantekiä, kuin ansionsa jälken kärsi ristin
kuoleman; täsä on yri ihminen, kuin ei ollut
totellut lesusta, ei mitan lebnot lesuren täh-
den, ei myöskän enä kaikkena ellnaikanansa
tainut mitän lesurelle tehdä; ja kuitengin sai
hän sen sanan kuulla: Dänäpäna pirä sinun o-
leman «ninun kansiani paradlsisa. Mikä se nyt
oli, kuin tuotti hänelle mm wcrrattoman loh«
dutuxen? Hän sanoi: minä kärsin minun toive»
ni ansion jälken; ja edespäin: -Herra, muista
minua, kostas tuler waldaknndaas! molemmisa
nälsä sanoisa oli hänellä tapsi tosi, ja hän pu.
hui ne sisälliscstä spdämen tundemisesta. Hän
tunnusti ja kadui syndejänsä; todisti selkiästian-
sainensa sen hirmuisen kuoleman ristin päällä;
hän käsitti uffallurcn lelmeen, ja wastoin.kaik.
kea ulkonaista muotoa, uskoi hän lesuren ole-
wan sen, kuin piti taitaman autta händä. Ka<
tumus ja usto oli niin muodon se kuin hänen
aututeen autti. Ia totisesti, jota lähemmin me
tämän mieben uffoa katzelemme, sitä enemmin
käsittämättömäni se näky, että moni ihminen
taita niin kewiästi itzensä häneen werrata. Mi<
kä lohdutus meillä siitä mahta olla, jos me tie-
dämme itzemme oleman tämän ryöwärin wertai-
set synnin welasa, ja ei meillä olis hänen u.
stoansa?

Katzokat, mikä uston woima näky hänen
rukouresansa: Herra, muista minua, kostas tu-

ler
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let waldakundaas! Hän kutzu hänen Herraxi,
joka oli ilkeimmän pahanteliän wertaiseri ar«
wattu, joka rippui sielläj niinkuin se pahin ih.
misten leasa Hän rukoili sitä, josta muut kään»
sit pois kaswonsa; hän odotti apua yhdeldä ri«
sttnnaulitulda, joka itze oli kaikkein awuitomin,
klukilda ylönanncttu. Hän puhu sen waldakun-
nasta, jolla ei mitän suurta, ei mitän kuningal,
lista npt ollut, ja jonga kuningalliseen korkeu»
teen ei enembälä merkkiä ollut Millä, kuin se
häwäisewä päälle kirjoitus ristin päällä. Hän
joka itze oli läsnä kuolemata, toiwoi sildä kuo.
lewalda lesuxelda saamansa paremman elämän,
ja osan näkmnätlömäsä hengellisesä waldakun»nasa, jonga perään lesuxen omilla opetuslap-
silla ei wielä paljon halua ollut. Katzo, se
oli uffo! Totisesti, se kuin niin katu spndiänsä,
ja niin uffo, se tule autuari.

Ia Kolmanneri osotta tämä esimerkki,
Ruinga meidän autta, kuinZa
täydellisesti hän sinna, kuinga äärettömästi e-
»lemmin hän teke, kuin ihminen pyycäkän raita.

lesus näki sen händänsä rukoilewaisen syn-
disen koko mielen laadun, ja iloitzi, että hän
taisi wielä, wiimeisisä silmänräpäpxiss elämä-
stänsä toimitta sen työn, jota warten hän oli
mailmaan tullut, nimittäin etzimään ja autuaxi
tekemään sitä kuin kadonnut oli. Ei hän e« sin-
gän soimannut tätä syndistH, ei wähindäkän
wiiwptellnt, waan riensi rauhoittamaan sitä hä<
täyndynyttä spdändä. Totisesti sanon minä si»
nullc: ränäpänä pitä sinun oleman minun tcms.
sani paradusisa, st on: sen ijankaikkisen ilon ja
autuden maasa.

Kuka taita käsittä eli ulos sanoa kaiken
st n
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sen lohduluxen kuin näisä sanoisa löytp?
lesus teki täsä enemmin kuin se wiheljäinen ih.
minen taisi ajatella eli toiwoa. -Herra, sanoi
hän, muista minua! Hän pyysi kaikkians, että
lesuxen piti muistaman ja mieleensä paneman,
että tämä hänen wieresänsä rippuwa, oli pyy-
tänyt häneldä jotakin. Muun kaiken jätti hänlesuren omalle sydämelle tehdä: Ia lesus
pais wiedä hänen Paradiisiim

Ei tämä mies rohjennut pyytä osaa lesu»
xen waldakunnan kunniasa, ja lesus wakutti
händä, päästä nuutitzemaan hänen autuuttansa.
Tämä katumainen ryöwäri loimotti, ettei hänen
pitänyt unhotetufi tuleman, kosta lesufen ker-
ran piti waldakundaansa sisälle astuman, ja o»
li Duomariti tulema; ja lesus lupa hänelle
wielä samana päiwänä aUtuden nautinnon.

oli jo yli puolen kulunut, ja kuitengin
piti hänen ennen ehtota sen onnen saaman;
wielä tänäpäiwänä pitä sinun oleman minutt
kansiani Paradiisisa. Ia täydellisesti kukista
Msa kaiken epäilyrsn, wahwisti lesus sanan-sa malalla: Totisesti sanon minä sinulle tänä-
Pänä pitä sinun minun kansiani autuas olemam

Geisattakamme täsä, katzelemaan sitä lesu.
len rakkautta, kuin nähdän tämän spndisen ar.
moittamisesa. Niin pysywäisesti, sydämellisesti
ja uskollisesti rakasta lesus niitä syndisiä, jotka
hänen tykönänsä etziwät pelastusta ja apua. Ss
kuin oli hänen ensimmäinen ajaturensa ja pa.
ras työnsä täällä maan päällä, se oli myös hä-
nen wiimmcinen ajatuzensa, se wielä ristingin
päällä hänen wiimmeinen ilonsa, nimittäin, sM»disiä auruaxi tehdä.

Niin hpwin häpiäsä kuln kunniasa, niln
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hoina kuin hyminäkin päiminä, niin, kuolemafa
kuin elamäsäkm, on hän syndisten pstäwä. kuin
lohdutta surewaisia, rohwaise Helkoja, armoitta
katumaisia ja teke kuolewaisia.

lesus Chrissus eilen ja tänäpänä, kaik-
kein "spndisten ustallus nuden jotka hamasta en-
simmäisestä spndisestä mailmasa elänet owat, nii.
den jotka nyt elämät, niiden jotka tästä lähin
tulemat elämään, ja hän myös ijankaikkisM.
la, kaikesa ijankaittisudesa! Ei yxikän joka u-
stoin hänen tygönsä käändp, ehkä hänen riko.

olis kuinga suuret, kuinga hirmuiset,
kuinga andamattomat, ei prikän bänelds
hyljätyn tule. Mitä hän siellä ristin päällä sa.
noi rpöwärille, sen sano hän wielä jokapäi-
mä jokaiselle sielulle, kuin hänen tykönäns ar-
moa etzi.

Sinulle myös, sinä murhellinen ia hätäyn-
dynyt syndinen, koffas kerran lähestyt wiimmei.
stä hetkeäs, ja kuka ties kärsit niin paljon, eli
wielä enemmin kipua ruumisas jasielusas, kuin
tämä ryowäri; jos sinä niinkuin hän, wiimmei,
sesä kuoleman rukoilet: Herra
muista minua! sinungin sielulles on lesus sa-
noma: Tänäpänä pirä sinun oleman minun kan-
siani paradiisisa. Amen!

Pääsiäis-PäiM
Eluangeliumi Mark. 16- l<B<

«^
<änä päiwänä Herran lesuxen ylösnousemise-sa haudasta, kuultin Engelin sana soiman niin
lohdullisesti, kuin lesuM syndymisesäkin, kosta

huusi Paimenille tämän lohdullisen sa-
nan: Alkäc pchärkö: sillä katzo, minä ilmoitan

teills
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ceille suuren ilon, jota tuleroa on kaikelle kan-
salle: Teille on tänäpänä syndynyr N?«pahcaja,
joka oil Christus Herra Dawidin RaupunZisa.
Luk, 2, iu 11.

Samalla tawalla kuin nyt syndy.
minen, miehuden ottaminen ja ensimmäinen tu-
lo mailmaan, ju!i,stettin ilori ja riemun Hänen
wiheljäisille lapsillensa maan päällä; min mah-
la myös meidän sydämemme täydettä kiitorella
ja ylistyxellä, Hänen ylösnousemisensa ylitze kuol,
luista, kosta me mieleemme johdatamme, mingä
woiton ja ijankaikkisen Hän meille
sillä ansainut on. lesmen ylösnousemus, Hä-
nen kunniallinen woittonsa kaikkein meidän wi<
hollistemme ylitze, on nyt se ilahuttawaisin ai.
ne Hänen ustowaisille lapsillensa maan päällä.
Sen kautta me olemme wapahdctut meidän roi<
hollisildamme, ja kaikkein kädestä, jotda meitä
«vihawat; että «ne raidaln<lle -Händä pelkämäcä
palrvella, pyhydesä ja wanhurstaudeja Hänen e«
desänsä, kaikkena meidän elinaikanamme. Ia
niinkuin Hänen kipunsa ja werinen kuolemansa
Jumalallisella woimalla taita taiwutta meidän
sydämemme Hänen puoleensa, ja täyttä sen lm-
lullisimmilla tundemisilla ja rakkaudella, niin
on hänen ylösnousemisellansa se woima ja wai-
kutus meisH, ettZ me iloitzemme Hänesä. Kosta
me katzelemme tätä woiton Sangaria tuleman
edes haudasta, kirkastetuilla haawoillansa, joilla
Hän osti meille ijankaiMsen pelastunen, niin
meidän silmämme matzta kynneleitä wuodatta,
mutta, sydämemme iloita Hänestä. Hänen haa»wansa, naulamsa reijät käsisH ja jalwoisa, ja
Hänen läwistetty kylkensä, sulautta ne marsin,
joilla Marian sydän on; ja se kuin niisä taita

lukea
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lukea wanhurffari tekemisensä, Nimensä ja qr.
mo«walitzemisensa„ ei se enämbää pyydä, kuin
kerran iiankaikkisudesa saada kastella Hänen jal.
kansa kynneleillänsä. Kuin rakkaus Häneen onsydämesä juurtunut, niin se on wäkewä kuin
kuolema, palama ja Herran tuli: sydän valaa
oikein Hänen rakkaudesansa, se rakasta Hä«dHhalullisesti, wilpittömästi, ja puntana morsiamen
rakkaudella. Senkaldainen woima sillä on. ko.
sta me Hinen kuollutta, haawottettua ruumi.
siansa katzelemme. Ia silloi se myös on mei,
dän ilomme, kuin me tiedämme että Hän w«e,
lä ylösnousemisensakin jälken kanda nämät mer.
kit, meidän lunastuxemme muistori, ja sittä mi.tä me Hänelle maranet olemme; ja että se aika
wielä on tulosa, jona me saamme Yljän nähdäHänen lumalallisesa klrkkaudesanfä, ja kiitos
Jumalan! myös Hänen ristinsä muodosa ia m'iut.tumattomasa rakk mdcsansa Senkaldaisena kuinhän opetuslapsistansa ylösotettin, samasa muo,
dosa me Hänen Mensa nähdä saamme.

Kaikesta siitä ilosta, ja kaikesta autudessa,kuin meidän spdändemme Kuningas mellle kär-simisensä ja kuobemansa kautta ansainut on,tulcmma me täydellisesti wakutetuxi Hänen p,
lösnousemiscnsa kautta. Sentäbden niinkuin y.
xi Engeli oli saapuilla, iimoittamasa peljästy,
neille paimenille lEsuren tuloa mutlmaan, niin.kuin sangen ilahuttawaista, niin on myöskin
täsä Engcli, lobdutlamasa hämmästyneitä w i,
moja, sanoilla: älkär hämmästvtöl te e«Mc lesusta rtazarenusta, joka ristinnaulircu 0.
li. Häl, ylösnousi; ei hän ole räällä; katzo siaakuhunga he hänen ir. Näisä sanoisa me loy-dämme edespanduna:

R lesn-
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lesuren ylösnousemisen, niinkuin ilon ai.

nen, -Hänen lapsillensa, jotka Händä etziwär.
loS meidän pitä taitaman oikein iloita,

meidän Herramme ja Vapahtajamme auluallise.
sta ylösnousemisesta; niin pitä meidän oleman,
niinkuin Waimot tänäpänä, jotka sydämen ha.
lulla etzeit sitä ristiinnaulittua lesusta. lesuS
mahta olla meidän ainoa ilomme ja huwiturem.
me, ja kaikki meidän halumme olkon sytytetty,
woittaxemme Hänen. Tämä sydämen sisällinen
halu ia suosio Häneen, tule siitä, että Hän
Hengenfä kautta kirkasta itzensä köyhäsa syndi.
sen sydämesä, niinkuin sen sowittaja ja syndein
maxaja; niin että syndinen, ei ainoastanja yh«
teisesti uffo, lesuren Christuren oleman kaik.
kein ihmisten Vapahtaja; waan myös käsittä
rohkeuden itze kohtaansa somilta Hänen ansion,
sa, ja saapi armon ustoa, että lEsus erit-
täin ajatteli Händä, katkeran kuolemansa ki-
wuija ristin päällä. Kosta ihminen sen niin
uffoo, että Hän sulautetulla ja kiitollisella sydä.
mellä sitä Vapahtajallensa puhua taitaa niin
ei hän myös taida Händä rakaflanmta olla.
Kaikki ihmiset jaetan Jumalan sanasa Ustowai.
siin ja Epäustoisiin. Ne kuin ulkomaisia omat,
ei taida muuta kuin rakasta Jumalala ja lesu.
sta; sillä hpwän puun pitä wälttämättömästi
hpwiä hedelmiä fandaman. Mutta jos he epä.
uffoisia omat, niin he kaiken hywpdensä ja si«weydensä alla, kuitengin waeldawat Christuzen
ristin wihollisina; ja tarwitzewat ensin tulla tun.
demaan itzensä wiheljäisin kadotetuin syndisiri,
ennen tuin he armon ja lapsen oikeuden saada
taitamat.

Mut-
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Mutta joS sydän oikein kohdallansa on, ra»

lastamaan Wapahtajaa, enä kuin mitään muu-
ta, ja niin woltetan Hänen yhdistpxeldänsä, et-
tei se ilman Hänetä olla taida; niin seuraa
myös siitä, että senkaldaiset ihmiset wihaawat
ja wälttäwät kaikkia, kuin heidän Asustansa
wastan on; sillä niin kauwan kuin he Wapah-
pahtajaa rakastamat, niin ei he muuta taida
fuin Hänen mielensä jälken, hyljätä kaiken ju.
malacroman menon ja meallistr himor, ja casä
mailmasa hurskasti, lumalisesti ja hmskasti clä.
Sentähden on parasta, että Wapahtajan rakka,
us syndisiH kohtan lakkamata kaikkein ihmisten
eteen maalatan, että he Hänen rakkaudeldansa
waaditais rakastamaan Händä jällensä, krffa he
armon saamat uffoa Hänen päällensä. Ia kuin
ihminen ensin rakasta Vapahtajaansa, niin ei
händä kauwan waatia wrwita, hpwää teke-
mään ja pahaa wälttämään; waan se on sil-
loin hänen korkein ilonsa ia halunsa, että hän
taidais lesuxelle mielin olla. Koffa heitä pitH
neuwottaman toimellisesti niin ei
siihen muita kehoituria tarwita, kuin niitä, joi'
ta Apostolitkin edespanewat: Te oletre kalliisti
osteruc: minä neuwon reirä lunialan sydämelli-sen laupiuden kautta: se on, Jumalan cahw
teistä Cbristuxesa lEsuxesa. Siinä on kyllä fil-
le uffowaiselle, kosta hän ainoastansa tiets, mi-
tä hänen tekemän pitä; hän teke sen mielellän-
sä ja ilolla Kyllä se on tosi, että senkaldai.
nen on myös vn' raadollinen ihminen, joka toi«
sinänsä taita tulla hltaaxi welwollisunansa täyt-
lämään; mutta juuri sentähden tarwitze händä
alinomaa muistutta ja neuwoa lesuren tygö;
niin rupe hänen sydämensä wastauudesta sytty-
mään lesuren rakkaudesta, ja saa uuden halunR 2 teh-
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tehdä Jumalan tahtoa. Niin witzi kuin.se RaK-
matun jälken on, että kaikki synnit, joita ju-
malattomat ihmiset tekemät, owat hedelmä hei»
dän epäuskostansa; niin on se myös tosi, että
kaikki se hitaus ja penseys, jota lesuxen usto-
waiset lapset saamat kanda, ei tule muusta,
kuin; siitä, eitä heidän silmänsä käändy pois
lesuresta, jonga alinomaisesta katzelemisesta hei.
dän tule noma halua ja woima tekemään hä,
nen tahtonsa.

Ehkä senkaldaiset ihmiset todella owat pa«
remmat ja pyhemmät kuin muut, jotka ei Wa-
pahtajaa rakasta; niin tundewat he kuitengin
oman wiheljäispdensä juuri suureni, joka joka»
päiwä pakolta heitä Hänen tygönsä, saamaan
armoa ja anderi andamifia Hänen weresänsä.
He tunnustamat mielellänsä erhetyrenfä, ja nöy<
rytetän niiden tähden, ja andawat turmelluren»sa ?lla heillensä pokottajana, sitä lähemmin yl>
distymään Hänen kantzansa, joka kaikki wihel-
jäiset syndiset wastanotta.

Kaikki ne, jotka niinkuin nämät waimot e-
tziwät sitä risiinnaulittua lesusta, ja sydämiin-
sä tundewat senkaldaisen halun Hänen perään»
sä, ettei he taida iloiset olla, ellei he tiedä Ie»suren heihin tytywän, ne taitamat lesuren y>
lösnousemisesta oikein iloita. Kaikki ne kuin
Händä ikäwöitzewät, taitamat witzisti osan täsä
ilosa otta, joko he owat jo tullet uston rohkeu-
teen, eli ainoastansa tundewat tykönänsä lcwot-
toman kaipauren Hänen veräänsä. Jokainen
kuin tunnosansa tietä, iahtowansa mielellänsä
rakasta Wapabtajaa plitzen kaikkia, ja ettei,
hän mitän enämmin halaja, kuln armosta le.suren
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suren täbden autuari tulla; kaikilla senkaldai-
Ma on spy iloita lesuren woitosta kuoleman
plitze.

xen ylösnousemus tuotta, joista meillä niin mo<
ninainen syy on iloita? Tosin suuret asiat,
laitti senkaldaisia, että ne waakuttawat meitä,
lesuxen räpdellisestä sowinnosta, ia siitä auruude-
sta, kuin -Hänen kauttansa syndisille n?alnustetrl,
«n. Niinkuin lesuren katkera kärsiminen ja
kuolema Pitkäperjantaina, täydellisesti wakutta
meitä, Hänen tutkimattomasta rakkaudestansa,
langenneita ihmisiä kohtan, ja osotta Hänen sy-
dämensä palaman halun, autta kaikkia lvihel»
jäisiä; niin on meillä myös Pääsiäsnä, Hänen
ylösnousemisesansa, se wahwin todistus siihen,
että Hän taisi rauhansa ajatuxet toimeen saat<
ta, ja täyttä ihmisten lunasturen. Koffa lesus
ristin päällä julisti sen suuren Ewangeliumin:
Se on räyreccy; niin wahwistetan sen lohdutti-sen opin totuus, kaikkein selkiämmssti, Hänen
plösnousemisesansa. Että Hän on Isän kunnian
kautta herätetty, sen kautta on Isä Hänen ju-
listanut täydelliseni Wapahtajari, ja ottanut sen
lunastuxcn täudelliseri, jonga Hän kärsimisensä
ja kuolemansa kautta tehnyt on. Se wiatoin
Jumalan Karitza on syndisten siasa Jumalan
wanhurstaudelle ja Hänen Laillensa täyden teh-
nyt, ja rangaistujen rikosten tähden kärsinyt;
sentähden ei ollut enä mitään, kuin taisi HH.
nen sidottuna kuolemasa pitä; waan ylösnouse,
misensa kautta, osotti Hän selkiästi mailmalle,
kaikki täyltänensä, mitä mailman lunastureri tar.
wittin. Niin on hän nyt tullut autuuden syy»
ii, kaikiNe niille, jotka Hänen wanhurssauden.

R 2 sa
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sa wastan ottamat, ja sentähden taita jokainen
ihminen, kuin autuudestansa murhetta pitä, Hä-
nen ylösnousemisensa kautta »voimallisesti wa»
kuteturi tulla, ettei pbdengän tarwitze hukkua,
joka tahto anda itzensä autetta. lesuzen uhri
on täytetty, ja ijankaikkinen autuus sillä an«
saittu kaikille syndisille; sentähden ei mabda yri»
kän wiheljälsydensä tähden, ehkä kuinga suurise olis, peljätä, mennä lesuren tygö, wastan-
ottaman Armoa Armosta; sillä Hän on meidän
syndeimme tähden ulosannetru ja meidän wan<
hursiauccamistmme tähden ylösherätettv ja y»
lösnosnut, Rom. 4: 25 Ei meitä ena mikän
kadolta taida; sillä jos meidän welkamme kuin»
ga suuri olis; niin se on kuitengin lEsurenluolemasa marettu, ja Hänen ylösnousemisensa
osotta meille, että tämä maro on hywäxi ja täy.
deri, otettu, ja wahwistettu Jumalan duomion
edesä.

lesuren plösnousemtsen kautta, joka on
täysi wahwistus Hänen täydellisesti kelpawan
sowindonsa päälle, saamat myös Hänen lapsen-sa, sen auluan wakuturen sydämihinsä, että he
Christuxen kautta owat saanet lapsen oikeuden,
ja että Hänen Isänsä, myös npr on meidän ra-
kas Isämme, O! mikä ihana lohdutus sydä,
mesä siitä wakuturesta on, ja että me lapsillise.sa suosiosa rohkenemme ja taidamme uffoa kaik-
ki asiamme sen rakkan Isan halduun. Joka
N)apahrazaa hän rakasteta,» Isäldä M>
lens, niinkuin lesus todista, loh. 14: 21.

Niinkuin lesus ylösnousemisensa kautta
woitti kaikki wiyollisensa, niin tule tämä woit-
to meidän hywäremme, ja oikiari ilo.aineri meil.

le.



le. Ruolemansa ja ylösnousemisensa kautta, -Hän
huturri sen, jolla kuolenian ylitze rvalda oli, se
on petkelen. Ebr. 2, 14 Ceidän, sano Pawali,
jotka synneisä kuollet olicra, on Hän Hänen

kanstansa cläwäxi tehnyt, ja, on meille kaikki
snnic andcM andanur, ja on poispyhkinyc sen
käsltirjoimxen, joka sääcvin kautta meitä wastan
oft, ja oli meille wastahakoinen; sen Hän pois
orri, )a naulihi ristiin; ja on ryöstänyt wallicu»
xet ja wäkewydcr, fa toi heidän näkywiin, ja
sai heistä woitto. kunnian iye kauttansa. Kol.
2. 13 14 15- Ruolema, kusa on sinun oras?
helwecri, kusa on sinun woirros? murra kiitos
olton Jumalan, joka meille rvoiton andanur
on, meidän Herran lesuxen Christuxen kautta,
1 Kor. 15, 55 57.

lesus on plöSnousemisesansa jsllens otta,
tiut hengensä, ionga Hän wapaasti oli andanut,
ja pitä sen nyt kaikesa ijankaitkisudesa. Nyt
Hän istuu Isänsä oikialla kädellä, ja lakkama.
toinda toinda ja murhetta pitä lunastettuenfaihmisten pelasturesta ja autudesta. Hän elä ai-
na, ja rukoile alan meidän edestämme. Ia
niinkuin se on Hänen sydämensä ilo, tehdä syn«
dlsiä autuiri; niin on myös kaikilla suuri syy
sydämestä iloita tänäpäiwänä, että lesus elää,
ja nyt taita jokainen ustalluxella käydä Hänenrygönsä», joka armo «istuin on, että me laupiu-
den saisimme, ja löydäisimme armon, kosta we
apua tarwihemme. Jokainen ihminen taita nyt
iloita, että hän lesuren kuolemalla on luna»
stettu, että autuus on hänelle kalliisti ansaittu,
ja lesus nyt elä, jakamasa siunausta woitostan-sa, kaikille niille jotka Händä etziwät. Sentäh.
den, ehkä kuinga paljon lesus mailmasa wiha,

R 4 tan'
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tan nltldä, jotka itzenlä hyminä ja siwisinä pr.
täwat; ja tahtomat sillä itze heillensä autuudentoimitta; (maikka ybdM ihmisellä, joka ei ole
lemxen ralkaudelda kokonansa woitettu. on ai«
wan wähän a muitta eli siweydestä kerffattawaa,
sillä f,än on se klttt mättömin kaikista Jumalanluontokappaleista; niin el taida kuitcnqan
kan ainoa edeskäM. saunamaan lesusta. ettei

olis händä tahtonut wasianotta. Ei ai»noatakan esimerkkiä taita näytettä, Hänen hyl.
jä nen jongun miheijälsen syndisen; m.ian sitHwastan pitä kaikkein Hänen lastensa tunnusta-man, että Hän oli kohfa,walnus armahtamaan,
ja, että Hänen itze kauwan kyllä täyty etziä ih.mistä, ennen kmn Hän löytä heitä. Se ou
niin muodon mltzi, että lesus wastanotta syn.
difiä; se on Hänen ilonsa, ja sydämensä halu,
että sielut velastettais; sitä »varten Hän elä, et-tä Hän meitä autmri tekis.

Jos nnt lesuxen kuoleman perään seurais
pz?t kunniallinen ylösnouseminen; niin on myös
meillä se lohdutus sitlä, meidän kuolemammehetkellä, että me kerran saamme, ylösnosta, ja
kirkastetuilla ruumilla edeskäydä, tulemaan Hä.nen kantzaperillisifensa. Sentähdeu ei ole erosielun ja ruumin wälillä. mikän kuolema usko.mille, waan sisälle käyndö elämään pxi juh a.pälwä, josta he riemuitzewat, ja sitä suuresti i.täwo tzewät. Sentähden toiwotta Pawalt, saa.
darensa tuta lesuxelt, ja Hänen ylösnousemisen,
fa woimaa. ja kärnmisensä os»llisutta. ,a tullaHänen kuolemansa kaltaisen, jolla muodolla hänmyös kuolluirrcn ylssnouseinisesH tulema oli. Iasano siinä siwusa: Orrä meidän menomme on

jost« me myös lunastajaa Herraa Ie»
sufta
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siifta Cbristusta odotamme; jota meidän heikonVuumimme Virtasta, että se Hänen kirkkan ruu.mi- s» kalc«inen olis Phil. 3. I<us elä, mei.
dän pirä myös eläinän.

Meidän rakas Vapahtajamme, joka meidän,spndelmme tähden kuollut on, ia meidän wan.
hurffaudemme tähden herätetty, opettakon mei.tä Hk, gensä kautta, juuri lapsellisesti iloitzemaan'Hänestä ja Hänen plösnousemisestansa. Silloin
ei pidä po!s jäämän, waan sen ilon pitä teke.N,än meitä mieluisiri, sydämestä kuuliaiset ole-
maa», meidän woittanelle Kuningallemme; niinettä, niinkuin meillä taita se lohdutus olla, et»tä kaikki meidän syndimme welka ja rangaistuson Hänen kansiansa naulittu ristiin, ja Hänenkanansa haudattu, niin me myös taidamme Ar«mon saada, wanhurffari tehtynä syndisinä,wael«
hamaan uudesa elämäsä, niinkuin Christus onkliolluista ylösherätecry Isän kunnian kautta;ja kalklsa osottamaan, errä mndän wanha ih.milemme on ristiinnaulittu Hänen kansiansa, et»tä synnin ruumis turmellais, ettemme tästä edespalwelis, ja sixi meicämme pidäisimme, errä meolemme tuoller spnnille, ja elämme Jumalalle,lesuxen Christien meidän Herramme kautta,Rom.

2 Pääsiäis Päitvä.
Ewangeliumi, ?uk. 24, 13-35.Ata ensmmin ihminen Jumalan HengenyloMalisiuren tule tundemaan itzensä,sitä enämmm hawaltze hän ihefänsH pohjatta

man sywpden synnistä ja turmelluMa, ja tai.
PumuFen, ell kaiketikin ainen kaikkeen pahu.

R s teen.



teen. Nm kauwan kuin ihminen eli luonnolli»sesa Masansa, sokeudu sansa ja suruttomudesan.sa, huolimattomana ijantaMisesta autudcstansa,
niin hän myös taita ilzeensä tylyä, ainoastansa
ettei ulkonaiset tapauxet händä lewottomaxt tee;
mutta niin pian kuin Jumalan Hengi niin pal.
jon siaa sydämess on saanut, että Hän rupe
nuhtelemaan händä-pääsyndinsä Epäuskon täh.
den, jota ei hän ennen tunkenut, eikä sundinH
pitänytkän ole, niin se on merkillistä, mingä.
kaldaisesa tilasa se ihminen itzensä näke olewan.
Ei hän enä kerkiä, niinkuin ennen, ajattele<
maan muutamia ulkonaisia ja niitä
yzin syndinä pitämään; waan hän tule nyt nä«
kemään ne, niinkuin hedelmiä hänen pääsynni-

kuin on se, ettei hän usso Wapahtajan
päälle, ja sentähden on Jumalan wihan ja ki.
roupen alla. Silloin senkaldainen syndinen juu-
ri sydämestä sanoo: Minun sondini sangen suu»
ver owar, spdändäni waiwaa ja soimaa. Sil»
loin hän kysy neuwoa ja apua: Silloin äffen rupe
hän eläwästi muistelemaan, kuullensa puhutta»
wan yhdestä syndisten ystäwästä, yhdestä lesu.
festa, joka annoi ltzensä kuoletta, mailman syn»
dcin edestä, ja niin rakkasti kutzu kaikkia ra.
stauteluita tygönsä, että he Hänesä wirwotet-
tais, ja löydälsit lewon sielullensa. Silloin tu-
le Ewangeliumi, se iloinen ja lohdullinen sano,
ma lesuzen rakkaudesta, sifi suloisimmari, kuin
senkaldainen sielu kuulla tahto, ainoafi jota
hän halaja, kuin taita toiwon ja
sydämelle saatta. Ia niin on kewiä ymmärtä,
että niinkuin Wapahtaja kuolemallansa erino-
maltain osotti rakkauden sa meitä kohtan, niin
ei ole myöskän murheNiselle syndiselle mitäkän
niin suloista kuulla, kuin se autuallincn oppi,

mei«
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meidän tallin Vapahtajamme sowindo. kuolema,
sia ja weren wuodaturesta, ja mitä hän sielu»sansa ja ruumisansa siindisten lunastaen ja au>
tudep kärsinyt on. Mutta kuin ihminen ensin
rupe turmelleensa ja hätänsä tundeman, niinnouse usein epäilys hänen tykönänsä: tahtoneko
lesus wastanotta niin huonoa, niin jumalaloin»
da ihmistä, kuin minä olen? Koffa hän kuule
puhuttaman kuinga hywä wiheljäisen syndisen
on olla yhdistyresä lesuxen kansia; niin hän a»
jattele kohta: ei se syndinen mahda niin buono,
kewiämielinen, uffotoin ja kowa olla kuin mi.
nä olen Niinmuodon pysy aina jotakin epäu»
stosta jälillä meisä/ siihen asti, kuin me kerran
löydämme rauhan Hänesä, ja saamme sen wa.
kuturen sydämisämme, että me Hänen omansa
olemme. Kuitengin me wielä sillekin heikot o»
lemme, ja samnme usein kyllä häpiällä hawai»
ta, kuinga pikaiset me olemme epäuffosa hääly-
mään, ehkä kuinga monenkertaisesti Hän on sa»
«omattoman armahtamisensa meille osottanut.

Kosta yri ihminen murheisansa ei woi li-
skoa, Wapahtajan tahtoman wastanotta nim
lurmeldua syndistä kuin hän on, niin hän Ie»suren ylönrakkasta kansiakäymisestä opetuslasten-sa kansia maan päällä, taita tulla täydellisesti
wakuteluz-i siitä, että Hänen pitkämielifpdensä
on tutkimatoin, wiheljäisiä lapsiansa kohtan, joi.
ta Hän kerran on holhotazensa ottanut. Hänen
opetuslapsensa nähtin juuri heikoixi ja erhetty»
wäisifi Hänen kärsimisensä alla. Pietari wa»
lalla kielsi Hänen, ja kaikki muut ylönannoit
Hänen, mutta Hänen sydämensä oli kuitengin
phiä lakas kuin ennenkin. Scntäbden ottakat
tämä merkitäxenne, kaikki murhelliset ja epätie»

toiset
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toiset syndiset, ettei prikän teitä niin taida ra,
kasta, kuin lesus rakasta teitä. Jo silloingin,
kuin te mailman kan§a elitte, ja ette Hänestä
wiels huolinet, niin Hän teitä rakasti, enä kuin
te käsittä woitte. Taidaisko siis nyt Hänen rak.
kaudensa mahdollisesti wahembi olla, kosta Hän
näke teidän itkemän Hänen peräänsä? pois se!
Kyllä se on tosi, että te heikot, sundiset ja ko-
min turmellut olette; ei teisä ensingän hywää
ole, näptettäwää Hänen edesänsä; mutta Hä-
nen kallis werensä, jonga kansia Hän on men-
nyt Jumalan istuimen eteen, huuta armoa teil-
le Ei hän itänänsä taida unhotta sitä, että
hän on teidän omirensa ostanut, sillä Hän on
teidän molembiin käsiinsä pyäldänyt, ja awe-
tun kylkensä kautta on Hän awannut teille tien
Hänen omaan sydämeensä. Hän on wielä sesama rakas lesus, kuin Hän oli käpdesänsck
maan päällä Alkämme sitä ajatelko, että Hän
nyt korgotetttma, enämmin wierastaa wiheljäi-
siä, kuin silloingan, koffa Hän alettuna maan
päällä nähtin. O ei! Scntähden se on ylöli»
lohdullista lukea, kuin Wavahtaja ylösnousemi-
sensa jälken, oli se sama kmn ennengin, käwi
ymbsrins niinkuin rakas äiti, etzimäsä ja loh-
duttamasa peljästyneitä za hajotetuita lapsian-
sa, ja osotii heille Ne merkit, joista he selkiasti
taisit tuta Hänen, nimittäin kätensä, jalkansa
ja läwistetyn kylkensä Ia sama mieli on Hä-
nellä wielä nytkin. Sama rakas sydän on Hä«
nellä wielä, kaikkia niitä kohtan, jotka HändH
halajamat, ja tahto mielellänsä lahjoitta heille
rauhan sydämeen. Tämän päiwän Ewan,qeliu.
»nisä, meillä on merkillinen esimerkki lesuren
ihmelliseen rakkauteen ja pitkämielisyteen, huo-
noja lapsiansa kohtan, josta me taidamme nah,

dä
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HH sen, että jos kpwengin rakkaudesta ja halu,
sta Wapahtajan perän, meidän sydämisämme
löyty; niin Hän lupaurensa jällen tahco iyensä
ilmoicca meille, ja opetia meitä aina paremmin
Hänen tundemaan, meillemme iloxi ja lohdutu.
xeri. Hän tahto äitin sydämellä holhota meitä,
siihen asti, että me awetuilla silmillä saamme
nähdä, mitä meillä Hänesä on, ja meidän sy-
dämemme jällensä sytytetän Händä plitzen kaik.
kia rakastamaan.

Ne kari Opetuslasta, joista Ewangeliumisa
puhutan, olit lesuxen kansia ollet, ja Hänen
autuari lekewäisestä opeturestansa nauUnnet ra»
windoa sielullensa. lesuxe i rakkaus oli wctä»
nyt heidän sydämensä Hänen tygonsä; mutta
heillä, niinkuin muillakin opetuslapsllla oli war<
sin wäärät ajaturct, Hänen waldakundansa ra.
kenvamisesta maan päällä. Tosin he pidit Hä-
nen Kansansa Vapahtajana, mutta heidän luu»
lonsa jälken piti Hänen toimittaman heille woi,
ton maallisten wihollistenm ylitze, ja korgotta.
man heitä maalliseen ma!d,ian. He ustoit Ie»suren tuleman Kuningas, mutta ristin salai,
suus oli wielä kätketty heildä. Että lesuxen
piti kärsimisensä ja kuolemansa kautta walda»
kunnan itzellensä walmistaman, sitä ei he ensin»
gän käsittä womet; ehkä lesus oli uskollisesti
»varoittanut heitä, jättämään wäärät luulonsa,
eikä ensingän Händä maallisena Kumngaana
pitämään. Kosta he nyt näit Mestarinsa kiini»
oteturi, pahoin pidellpri. ja wihdoin rpöwärein
kestelle ristiinnaulituri ja haudaturi, niin kaik»
kl heidän toiwonsa oli hukasa Waikka waimot
olit ilmoittanet Hänen ylösnousemistansa, niin
ei he kuitenaM rohjennet sitä uffoa. He aiwoit

npt
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nyt kotiansa, endiseen elaluren keinoon»sa. Mutta me hawaitzemme, että ehkä tuinqa
heikot ja puuttuwaiset he olit, niin he sen alla
rakastit lesusta kuil iqin kaikesta sydämestä Ei
heidän epäuskonsa tullut paatumisesta, eli eh.
dollisesta wastahakoisudesta, waan edellä käsite»
tvistä määristä luuloista, joita ei niin pian juu.
ri taittu moitetta He tahdoit mielellänsä ustoa,
mutta ei he tainet; semmoinen heidän epäuskon-sa luondo oli, kuitenqin oli lesuxen asia kal.
liin heidän sydämellensä. Ewangelista sano. et-
tä he tiellä käydesänsä, puhuit keffenänsä kai.
kista kuin tapahtunut oli, ja kyselit toinen toi-
seldansa; josta me selkiästi ymmärrämme, että
asia oli heille kallis, ja ettei he köpkäiscsti sitä
pidcllet. Mutta he taisit kuka ties nyt mieleen,
sä johdatella lesuren puheita, että hän ennen
kuolematansa jo oli ilmoittanut heille kärsimi»
stänsä. Kuka ties he nyt keffenänsä kojit loh.
dutta heilänsä sillä, että Hänen sanansa mah-
dollisesti taidais täytettä, kuin Hän ennen oli
puhunut, kolmandena päiwänä nousemansa jäl,
lensä. He vidit Hänen suurena Prophetana,
eikä ustonet Hänesa phtäkän petosta löytämän;
halaisit niinmuodon saada tuta sen kallin asian
perustusta myöden. Kaiken tämän me selkiästi
näemme heidän kantzapuhestanla Herran lesu.
ren kanZa, jota ei he wie?ä tundenet. Kuinga
paljon tämä asia heitä painoi, se nähdän siitä,
että lesus kysyi heildä, miri he olit niin mur.
helliset? Niinmuodon käwi se heidän sydämel-
lensä niin komin, että murhe näyi myös heidän
taswoestansa. Ei suingan he silloin kylmäkistoi.
set lesuresta ollet; maan Hänen kuolemansa o,
li heille kallis; mutta ei he wielä ymmärtänet
mitä autuallista ja iloista siinä oli. Että sen

ristin
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ristin päällä kuollen lesuren piii oleman Ku.
«ingan, sitä ei he woinet käsittä, waikka he i.
tze olit Hänen alammaisensa. >

Sentähden ei he mpsskän häwennet tun-
nusta lestäen nimeä- Waikka ei he tundenet
Händä, kosta Hän tuli ja käwi heidän kansian-sa, niin he kuitengin rohkiasti tunnustit, kuin.
ga kalliina ja korkiana be Hänen pidit. He to,
distit lesuren ollen wäkewän Prophetan sanoi-sa ja töisa, Jumalan ja kaiken kansan edesä,
ja että Vlimmäiset Papit ja Päämiehet p'ön«
annoit Hänen kuoleman kadotureen, ja ristiin»
naulitzit Hänen; mutta he luulit Hänen siri,
joka Israelin piti lunastaman Sentähden 'he
myös niin halullisesti kuuldelit Hänen seliltä,
wän Raamatulta, jonga alla heidän sydämen-
sä, niinkuin be itze jälistä sanoit, paloi heiss,
ja he waadeit Händä wiipymään kansiansa pi,
demäldä, saadaxensa enämmin rawindoa Hänen
lohdullisesta tobisturestansa ihmisten lunastuxesta,
lesuren kuoleman kautta.

Tästä me nyt näemme, kuinga übdsn lu.'
malan lapsen sydämesä laita on Kaiken Kei«
kouden ja raadollisuden alla, täyty siinä kui»
tengin olla sydämen rakkaus Herraa lesusta
kohtan, palamus, kosta Hänestä kuullan puhut-
taman, ja isoominen armon Ewangeliumin pe-
rän, Se kuin taita kuulla puhuttaman lesu.xen kärsimisestä, ja ei tunne sydändänsä siitäliikutetuxi, ei se wielä ole tullut lesusta tunde.
maan. Se sana siitä ristiinnaulitusta, on aina
sydändä liikuttawaista sille, joka kerran on HH»
nen tygönsä tullut, ja saanut Hänen raukansasydämeensä. Mutta maikka stnkaldaiset armoi.

letut



tetut fyndiset sydämestä lesusta rakastamat niin
omat he kuitengin heikot ja raadolliset; senkal«
daiset jotka suurcsti pyrkiwät Parandajan lyqö,
ja joiden ainoa lohdutus on se, että heillä on
yri Iesus, joka rakasta heitä ylitze heidän ym«
märryrensä. Waikka me siis näemme niift
desa opetuslapsesa, kuin menit Emaureen, elä
he sydämestä lesusta rakastit; niin hawaitan
siinä siwusa kuitengin heidän suuri beikouden-sa; ja lesuxen menettämisestä heitä kohtan, näh-
dän Hänen ihmellinen rakkaudensa, heikoja mut-
ta rakastetulta lapsiansa kohtan. Täsä me myös
näemme sen suuren totuden, että tusa syudi on
sumeri tuttu, siinä on armo plönpaldiseri tul-
lut. Jos ihminen kerran on andanut esuren
rakkauden itzenlä woitta, uhramaan kaiken sy,
dämensä Hänelle; niin Hän saa aina hawaita
armon paljota kuin hänen syndin-
sä ja wihcljäisydensä. Meidän Vapahtajillam-
me oli tosin syy, kowin nuhdella näitä hääly,
wäisiä sydämiä, eli marsin hyljätä heitä, ia an.
da heidän mennä. Ia jos niin olis käynyt,
niin olisit he ajallen unhottanet Hänen, ei kai,
kettikan ikänäns saanut sitä oikiata iloa HHne-
sä nautita. Mutta ei lesuren mieli niin ollut.
Sielut owat Hänen, Hän on ne werellänsä kal,
liisit ostanut, ja Hän muista hywin, mitä Hänheitä lunastaisansa kärsinyt on Sentäbden ma-
tamat he niin kowin Hänen sydämellensä, ettei
Hän ikänäns heitä unhotta taida, waikka he
Hänenkin unhotaisit. Raamalusa wertaa Hänrakkauoensa syndisiä kohtan, Bitin rakkauteen
imewäistä lastansa kohtan, ja todista sen olemanwielä paljo suuremman, pysywäi-semmän ja pa-
lawamman. Ia jokapäiwä m« sen näemme, et»
tel hpwän suopa äiti ikänänsä lastansa huljä,

koffcz
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koffa se sairasta ia kärsii waiwaa; waan jota
heikommaM lapsi tule, sitä enämmin hän sitä
rakasta ia holhoo. Ia juuri siinä on myös le-sus Äitin muotoinen. Jos me kerran Hänen
lapsinensa tulle; olemme, jos Hänen kipunsa
niin owat kosnet meidän sydämellemme, ettem-
me kaiken heikoudemme alla, taida itänänsä un-
hotta, mitä meidän lunastuxemme Jumalan Po-
jalla maxanut on; niin en me koffan tarmitze
anda meidän heikoudemme eli köuhydemme pöl-
jättä meitä Hänestä; waan jota heikommat, huo-
nommat ja hätäpndynemmät me näemme itzem-
me oleman Hänen armahtamisensa perän, jota
enämmin me tunnemme itzesämme kaiken syyn),
oleman; sitä wapaambi tpgokäpminen meillä on
Hänen tygönsä, ja sitä witzimmst taidamme ol-
la, Hänen rakastaman meitä. Sentähden Hän
myös lohdutta Helkoja lapsiansa, ja anda heille
suloisen rauhansa sydämeen, jolla on st ihmel-
linen waikutus, että se seka rohwaise, että lyö
alas, korgotta ja myös nöyrpttä.

Että se niin tosi on, sitä ei Mkän kieldH
taida, joka wähängin koetellut on, ja tietä mi-
tä se on että rakasta lesusta. Pyhäsä Raama-
tusa löyty runsasti todistuxia lesuxen armqhta»
miseen ja pitkämielisyteen, pahimbia wihollisian.kin kohtan, paljo enämmin omia lapsiansa wa»
stan. Tämän psiwän Ewangeliumi osotta sel-kiästi, kuinga Hän niitä kohtele, jotka sydä-
mellänsä hänesä rippuwat, ehkä kuinga paljon
syytä Hänellä olis suuttua heihin. Tosin Hän
nuhteli heitä sokeudensa ja hitaudensa tähden
uffomaan; mutta ei se nuhde tuitengan muu.
sta tullut kuin rakkaudesta. Te on sangen tcn.
pellistä meidän, lesuxen armon kautta tulla tun.

S demaan
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demaan omat wikamme ja puutiemme; ja mei,
dän Mapahmjamme saatta meitä siihen, juuri
sentähden, että me sitä enämmin riennäisimmeHänen tygönfä, ja että Hän sais tilan wasta.
uudesta lohdutta ja siunata mei-tä; sillä se Hä,
nen halullisinda työtänsä on, kosta Hän saa
meille hpwää tehdä; ei Hän siitä iloitze. että Hä.
nen täyty kuritta meitä; waan se Hänen mie.
leensä oliS, että me aina autuat la ustosa Hä.
nen päällensä rohkiat olisimme. Sentähden lak-
ka myös kuritus, niin pian kuin Hän meitä si.xi saa, kuin Hän tahto, ja Hänen nuhteillensaperän seuraa aina wirwottawainen lohdutus.Hän lähesty meitä taas armolla, ja anda mei»
dän spdämisämms tuta, että Hän rakasta meitä.
Niin se käwi näille kahdelle opetuslapsellekin:
he saiwat oikein tuta totuden Hänensiansa, että kusa taxi eli kolme kokoonduwat mi-
nun nimeeni, siinä minä olen heidän restellänsa.
Math. 18, 20. Ewangelista mainitze ainoastan.sa lyhykäisesti lesuxen puhsn sisällepitoa heidänkansiansa; mutta siitäkin wähästä me kuitengin
ymmärrämme, WapMajan puhen ollen aiwan
lohdullisen näille murbellisille; sillä Hän selitti
heille sen kaikelle ihmisen järjelle käsittämättö.
män salaisuden, että Christlyen piti kärsimän,
ja sitten kunniaansa käymän, Kuinga ihanatase mahdoi olla heille, sen ltie taidamme päättä
siitä, että heillä oli semmoinen halu, kuulla
Händä wielä enämmin, niin että he waadeitHändä oleman heidän kansiansa/ maikka ei hewielä Händä tundenet. Sitten he ynnä atrioi.
tzit; mitä puheita siinä mabdoi pidettä, ja mi«
tä heidän sydämensä sen atrioitzemisen alla tun.
sit, liatengin sitten kuin he tunsit Hänen ole.wan lesuxen, sen taita sydän paremmin tuta.

kuin
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kuin sanat seltttä. Se sielu kuin ratasta Wa«
pahtajaa. taita jorengin ymmärtä, kuinga suu<
ti heidän ilonsa mahdoi olla. Meidän spdämem.
me sptty taiwan ilosi?, kosta me muistelemme,
että meillekin se ilo kätketty on, saada kerran
lesUM nähdä niinkuin Hän on; ja me tiedäm.
me, sen ilon oleman meillemme walmistetun. Mi»
tä sitten ne mahdoit tuta, jotka ei ikänäns enä
toiwonet saamansa nähdä Händä, koska Hän
npt yhtä haawa heille ilmestyi? Sentähden hemyös riensit wiemään sitä ihanata sanomaa toi»
sille opetuslapsille: Herra on wrisesti
Ia Wapahtaja itze tuli kohta enendämään hei»
3än iloansa, ja hajottamaan pois kaiken epäi.
lyren, ja sanoi: Rauha olkon teille! ja osottiheille kätensä jä jalra.jsa. Luk. 24.

Jos nyt tämä asia on kallis meidän suds.
Mellemme, niin tahto myös Wapahtaja osottasaman uffollisuden ja rakkauden jokaitzelle mei-
stä, kuin Hän teki opetuslapsillensa. Jos ms
mielellämme halajamme tulla Hänen tundemaan,
meillemme ilori ja niin ei Hän suin-
gan meitä pakene, ehkä kuinga wiheljäiset me

waan Hengensä kautta niin kirkasta
meille haawoitetut kätensä ja jalkansa, ja kaiken
kärsimisensä, että me ustallsmme kokonansa p«
tönanda itzemme niihin käsiin, jotka rakkaudesta
meitä kohtan, kerran olit naulitut kiini ristiin.
Ia silloin me tallella olemme; M lesus sodei
meidän puolestamme, ja sai woiton kuoleman
ylitze, Hänen kunniallisen plösnoustmisensa
kautta.

O 3 lSun-
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Ewangeliumi, loh. 20, 19- zi.

tapaus tänäpäiwänä, että meidsn Wa«
pahtajamme rakkan äilin tawalla lohdutti mur>
hellistä opetuslapsiansa, on se kaikkein ihanaisin
ia wirwottawmsin Ewangeliumi sille sydämelle,
joka Häl dä halaja, ja tietä, mikä sanomatoin
auwus se on, että Wapa'taja ilmoitta itzensä
meille, niinkuin meidän spndeimme sowittaja, ja
anda meidän tuta Hänen rauhansa ja ilonsa.

Tämän päiwän Ewangeliumisa puhutan
siitä, että lesuren opetuslapset olit toosa, sul-
jetuin owein takana. Juvalaisten pelwon täh.
den, saman päiwän ehtona, kuin lesus oli n-
lösnosnut haudasta. Millinen heidän mielensä
tila oli, se taitan paremmin koettelemuksia tu.
ta, kuin sanoilla seliltä. He olit ollet uffottomat
Herraansa ja Mestariansa kobtan, siinä että be
Hänen kärsimisensä alla kaikki ylönannoit Hä.
nen ja pakenit Sun kaiketikin siihen oli se,
ettei heillä ollut oikiata tundemista ja waloa
lesuren sowindo-kuolemasta, etkä ymmärtänet
sitä, että lesuren kärsimisensä ja wercnsä wuo-
damren kautta piti walmistaman itzellenjä tien
Kuningari sydänden plitze. He olit huonot ja
heikot lambat, mutta kuitengin Hänen omansa.
Hänen rakkaudensa oli kerran wuodatettu hei,
dän sydämihinsä Pyhän Hengen kautta, ja he
tunsit todella sodämisänsä salaa sisällisen pako.
toren ja ikäwoitzemisen Hänen peräänsä Sen
alla kuin he karaisit pois Hänestä, niin Hän
kuitengin oli heidän sydämensä kalliin tawara,
eikä enämbää ppptänet, kuin saada Hänen ta»
kaperin jällens. Sen me monesta asiasta selkiä.



i Sunnuntai Pääsiäisestä. 277

sti näemme / mutta srinomattain siitä kansiapu-
besta kuin opetuslapset p'dit Herran lesuren
kantza Emauren tiellä, kosta ei he wielä Hän»dä tundenet.

Me taidamme kyllä arwata, mitä opetus-
lapset mahdoit jutella keskenänsä, ollesansa koo-sa suljetuin owein takana. Tottakin mahdoi
heillä olla se kallis aine käsillä, N?apahrajan v-
lösnousemisesta. Sitä he keskustelit: Jos IG°sus rotiststi oli ylösnosnuc? Mutta mitä he sii.
tä mahdoit epäilä, koffa jo monoa heistä itze o-
lit Hänen silmillänsä nähnet. Paljo enämmin
suretti se soimaus heidän sndändänsä, että he
muistelit ollensa uskottomat Händä kobtan, Hä-
nen kärsimisensä alla. Jokainen tunsi eläwästi
katkeralla katumuMa hätänsä, ja halais saada
pahudensa ja armoon jällens otetta.

Kyllä me taidamme johongun määrään ym-
märtä näiden lEsuxen opetuslasten tilan; mut-
ta se on marsin mahdotoinda seliltä, millinen
lesuren sydän oli, Hänen wibeljäisiä lapsiansa
kohtan, joita Hän niin palawasti rakasti, ja niin
mielellänsä tahdot anda heidän tuta rakkauden,
sa, ja endisen armahtamisensa, ja tehdä heitä
osallisixi kaikesta ansiostansa, heidän syndeinsä

saamisexi, heille iloxi ja rauhani. Niin
tutkimatoin kuin lesuxen rakkaus on, niin wir.
wottawaista ja autuasta on se hätäyndyneille
sydämille, kosta he Jumalan Hengen armon
kautta saamat katzella Hänen leppiästä ja ar.
mahlamäistä sydändänsä, ja hengesä yhdistyä sii-
hen seuraan, johon lesus tänckpänä tuli Rau,
han ja Autuden kantza.

SZ lesu-
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lesuM heikot lambat olit lewottomat jO

hätäyndpnet tänäpänä lokouxesansa. He olit
pilkatut ja wainotut mailmasa, sentähden että
he kerran olit itzensä Herralle lesuMe ylönan,
danet. Sentähden ei heillä ollut uhtäkän loh,
hutusta odotettawan mailmasa, ei he mpöskän
tainet rohkeudella leftyen wiholltsten ja pilkait-
ten feurnan itziänfä anda, maikka he wielä ih.
mistengin suostun olisit sillä woittanet. Ne olit
niili muodon liiman harwat, joiden seurasa he
uffalsit oikein sydämensä awata/ja ei siinäkänwähäisesä walitusa seurasa olkiata rauhaa ollut,
koffa lesus pois oli. Siinä tilasa päätti se u»stollinen Paimen yhtä haawa lopetta kaiken
heidän hätänsä ja murhensa, ja täyttä heidänisowaiset sydämensä autudella ja rauhalla. Hänpäätti itze astua heidän keskellensä/ lahjoitta heil-le rauhansa, osotta heille haawansa, ja anda
heidän niisä katzella Hänen rakkauttansa ja o,
maa armoittamistansg.

Silloin taisit lesuxen opetuslapset totuds.fa sanoa: Herra lesul kusa Sinä olet, sielläon rauha ja ilo sydämesä; Sinun armos tun-deminen woi wäsynengin sielun wirwotta, ja
Sinua kiittämään herättä. Se Sinun ilos on,
ettäs olet armollinen ja laupias, annat andexi,
parannat, lohdutat, siunaat, ja meidän sielu?jamme niinkuin ystäwä holhoot. Opetuslapset
ihastuit, että he näit Herransa jällensä; sen meepäilemättomäxi tiedämme. Mutta mitä he su-dämisänsä liene tundenet, kosta Wapahtaja o«
sotti heille läwistetyt kätensä ja jalkansa, ja sil,
lä taritzi heille lahjazi kaiken autuden ja ilon,
kuin Hän heille ja kaikille syndisille niin katke-rasti ansainut on, sitä ei fuingan sanoilla selit-

tä
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tä taita. Ne sielut YM sen tietämät, jotka 0.
wat oppinet koettelemaan, millistä se on, että
syndinen itke autuden perän lefufesa, ja löy.
tä sen.

Kuka se siis on, jolla Wapahtaja itzensä
wielä tänäpänä lohdutuxexi ja iloxi ilmoitta;
Ei muut kuin waiwaiftt, peljästynet sydämet,
jotka Händä ikäwöitzewät, ja Hänen lohdutu-xensa perän pprkiwät. Niin pian kuin Herra
lesus näke jongun sielun ikäwöitzewän armoa
Hänen weresänsä, niin Hän on kohta halulli»
nen, HengensH kautta, kirkastamaan itzensä sen-
kaldaiselle, kaikesa rakkaudesansa, ja kaiken so-
windonsa woimasa. Silloin spdän wirkoo ja
lohdutetan, ja hän taita oikein sanoa: Minun
sieluni iloitze lumalasa minun Nlapahrajasani.
Se ihminen, jolla täysi halu on lesuxen armon
perän, taita ftntähden wakutettu olla, Wavah»
tajan wielä paljo enämmin halajaman Handä
tydyttä ja autuaxi tehdä, ja mielellänsä suoman
hänen rohkiazn tulla, ja tuta Hänen armahta-
maisen leppian sydämensä. Senkaldainen ih-
minen maka komin lesuxen sydämellä, niin et-
tä, jos wielä äiti unhotais nnewäisen lapsensa,
niin ercei hän armahdais kohtunsa hedelmärä,
niin ei lesus kuicengan meitä unhsrais. Es. 49»
Hän on nyt kerran andanut Hengensä kuole-
maan spndisten edestä, ja ijankaikkisen autuden
heille ansainut; ja koffa se mafoi Hänelle niinsangen paljon, lunasta meitä, niin tahto Hän
myös mielellänsä spndisiä tygönsä tulemaan,
andamaan itzensä Häneldä autuaz-i tehtä.

Ole siis hywäsä turwasa, rakas sielu! sinä
kuin isoot Wapahtajas perään. Tiedä ja ole

S 4 waka
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waka siitä, että niinkuin Hän tänäpäiwänä il,
moitti itzensä huonoille surewaisille opetuslapsil.
lensa; niin tahto Hän myös rakkaudensa sinunsydämelles ilmoitta, ja lähiöittä sinulle rauhan,
sa, joka kaiken ummärrpren plitzekäy. Hänellä
on rauhan ajaturet sinusta, ja tahto sinua niin.
kuin äiti lastansa lohdutta; ja sinä saat tuta,
millistä se on, koffa rauhan Ruhtinas taritzesinulle rauhansa-

Ei auluambaa ihmistä mailmasa ole, kuinse, jolla on rauha Jumalan tausta, meidän
Herran lOsuxen Christuxen kautta. Sille kuinsen löytänyt on, muuttu endinen tunnon kal«
waminen, sydändä sulawaiseri mielikarwauderi
synnin ylitze, jolla me rakkan Wapahtaian mur.
hellisezi saattanet olemme. Silloin se meidän miele.stämme suurimmari fynniri tule, ettemme lesustarakastanet ole, engä Hänen sowindoansa oikein
arwannet; ja se selkiä meille, että kaikki mei.dän muut syndimme owat tullet sydämemme e»
päuffosta ja kylmäkiffoisudesta Wapahtajaa wa<
sian, jonga kautta synnillä on ollut walda mei.
dän ylitzemme, niin ettemme ole tainet itziämmesen kahleista wapair: tehdä. Mutta pnnä le.suren rauhan ja syndein andexi saamisen kans>sa, saa ihminen woiman Jumalan lapseni tul,
la, sielu täytetsn toiwolla ijankaikkisesta elämä»
siä, ja sydän saa jokapäiwäiseri wirwoituxeren»sa katzella, kuinga Herra lesus wapaasta ar,
mosta on meitä rakastanut, ja wetänyt meitä
puoleensa sulasta lmipiudesta. Siinä awetan
silmät selkiästi näkemään, osittain se, että me
itzestämme olemme turmellut, syndiset, luma.
lattomat kappalet. joiden sydämisä asu sula ha-lu ja suosio kaikkeen pahuteen. Osittain myös

että
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että meillä kaiken tämän alla, taita olla eläwä
toiwo ijankaikkisesta autudesta, ja tietä meidän
oikeudemme siihen, koska se on lesuren pyhällä
merellä meille ansaittu, jota me
stosa wastanotamme, puhdistuz-cxi meillemme ja
pelastuit synneistä. Silloin me opimme tun«
demaan, kuinga autuasta se on, uskoa sen pääl-
le, joka jumalattoman wanhurstaxi teke.

Tämä lesuxen rauha sydämesä, tule siitä,
että meidän Wapabtajamme rakkaus, Jumalan
Hengelda oikeui meille kirkastetun, ja me sen
kautta woitelan kokonans uhramaan Hänelle
«'.cidän sydämemme omafi. Mutta ei lesuxen
rakkaus ikänäns kirkkammasti ilmannu ahdiste»
tulle tunnolle, kuin silloin koffa sielu taita
katzella Wapahtajaa Hänen kärsimisesänsä, ja
kuinga täydellinen se sowindo mahta olla, jon.
ga Jumalan Poika omalla werellänsä tehnyt

n Niinkuin lesus tänäpänä osottt opetus»
lapsillensa naulain läwet käsisänsä ja jalwoisan.
sa, heidän sydämensä iloxi ja lohduturexi, niinse wieläkin tapahtu. Jos me lewollista tundoa
tahdomme, ja pitä taitaman uffoa olemamme
armoitetut, ja siinä uffosa oikein lewolliset ol-
la, niin se tarwitze sixi tulla, että me Junia»
lan Hengen awulla itze saamme nähdä ja lu,
kea meidän armo-malitzemisemme ja syndeimme
andexi saamisen lesuzen haawoisa. Siinä lää.
kitys löyty. jokaitzelle haawoitetulle sydämelle.
Jokainen pisara sowindo-merestä, kuin lestäen
pyhästä ruumista wuosi, jokainen haawa, kuin
Hän kannot, omat woimalllset todistuM siihenkalliseen totuteen: ercä hän rakasta syndisiä. Ko«
sta Herra lesus kirkasta itzensä kärsimisensä
muodosa, sille sydämelle, kuin Hänen peräänsä

S 5 huo-
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huoka, niin tapahtu, että hän tunde sen kuin
opetuslapset tunsit, josta seisoo: errä he ihastuit,
kosta he näic Herran. Hänen haawoisansa me
Hänen tunnemme meidän spdändemme Herrani
ja Kuningas jolla korkein oikeus on meidän
sydändemme ylitze, ja on niin kalliisti ne itzel.
lensä ostanut- Hänen haawoisansa me tunnein-
me Hänen meidän Sowittajaremme, jolla on sy.
dän täynä Jumalallista rakkautta, jokaista mei-
tä kohtan; joka kannoi meidän kipiimme, ja
kalliilla kärsimisellänsä maroi ijankaikkisen luna.
stuxen, kaiken mailman spndein edestä. Nyt e»
lä Hän Isän oikialla kädellä, ja Hänen sydä.
mensä halu on armahta syndisiä, ja anda heil.
le täyden osan kaikesa siinä kunniasa kuin Hän
meille ansainut on. Hän on nyr tullut syyxi
ijankaikkiseen cläniään, kaikille niille, knin Ha.
nen kauttansa Jumalan cygo rulewar eikä hän
nyt euämbää pyydä, kuin saada lunastettunsa
autuixi-

Kosta yri ihminen lesuzen rauhaa ikäwöi?
tze, ja pyytä sitä, niinkuin wagaata armo. lah-
jaa, niin hän sen todella saa, ja Hänen sydä.
mensä täytetä» ilolla. Tästä tule pakotus, pu,
Kumaan muillekin, mitä Herra hänen sielullen-sa tehnyt on Sydämesä nouse sisällinen halu,
nähdä muitakin ihmisiä niin autuita, kuin hän itzson; ja ei se taida wuiketa sitä armoa kuin hä.
nelle tilpabtunut on. Sen me tämän päiwän
Ewangeliumista näemme. Opetuslapset tahdoitettä Thomas, kuin ei ollut saapuilla, heidän
kantzansa myös lloitzis lesuren ylösnousemise»
sta, ja siitä hywästä asiasta, kuin he nyt olit
tullet tietämään, että lesus oli wielä se sama
leppiäsi rakas ja lohduttama lesus, kuin en-

nengin.



i Sunnuntai Pääsiäisestä, 283
nengin. Sentähden he juttelit hänellekin: Me
näimme Herran. Se on luonnollista, että ko-
sta meidän sydämemme suuresti ihastu, erino.
maisesta onnesta, jota en mc ole toiwonet; niinse pakotta sanomaan sitä muillekin, ja on mieli
hpwä/ jos muutkin siitä iloitzewat. Niin on
myös sen lesuren rauhan ja ilon laita, kuin
ihminen saa uffon kautta Issuxen päälle. Sen.
kaldaisesa tilasa en me taida waiketa lesuz-enarmon plönpaldista rikkautta, me ilmoitamme
sitä, ja osotamme itzemme esimerkixi, kuinga ha<
lullinen Wapabtaja on, wastanottamaan ja ra.
kastamaan suurimbiakin spndisiä, niinkuin Pa°
lvftli itzestänsä puhu: Minä olen suurin syndi.
sten ftasa. Muna sen tähden on minulle laupius
tapahtunut, errä lEsils Christus ensin osorais
kaikeil pirkänuclisydm, niille esikuwari, jotka

päällensä pica ustoman, ijankaikkisecn e.
lämään, i Tim. i, 1Z 16.

Niin monda kuin nyt mailmasa käymät, le-
wottomalla sydämellä ja rasitetulla tunnolla! ab!
tulkan kaikki Herran tygö; Hän elä
wielä, ja sekä taita että tahto teitä kaikkia au«
tuizi tehdä. Tphjendäkät sydämenne Hänen
deftnsä, hpwät ihmiset! Rakkambaa ja ustolli.sembaa ystäwää ette itänänsä löydä, watitta,
xenne wibeljäispttänne. Hän sois teidän ainoa,
siansa tulemanne tygönsä, ja andawanne Hä-
nen teitä oikein autlchi tehdä; ja jos te tulet,
te, niin te saatte hawaita, ettei hän soimatenteitä kohtele, waan Hänen sydämensä on iloitze.wa, saada kohdella teitä rakkaudella ja hpwy.
dellä. Hän tahto teitä siunata, ja wakutta, arl.
dawansa teille rauhansa; ja silloin te autuat o.
Ktte, silloin teillä kyllä on.

2 Sun-
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t Sunnuntai Pääsiäisestä.
Ewangeliumi/ loh,. 10/ n>l6.

<,HsH Ewangeliumisa wertaa meidän Wapahta.
jamme ihmisten kansia, Paimel.en
murhenpitoon ja holhouxeen laumastansa- Se
oli juuri soweljas wertaus, josta se kansa, jol»
le Hän puhui, taisi oikein ja sclkiästi tulla ym<
märtsmään Hänen rakkaudensa, lunastettujansa
ihmisiä kohtan. Etts me sentähden oikein käsi.
täisimme sen jalon lohduimen, kuin täsä ove'
tuxesa löyty, niin tule meidän huomatta sen e.
roituxen kuin on meidän, ja Esi.isäin elämän
muodon wälillä, wanlvnsa Testamentisä. He o.
lit paimenet, se on: Heidän suurin rikkaudensa
oli heidän Lammas»laumansa, joista heillä par,
hasta päästä oli, mitä lie elatuferensa tarwttzit.
Semmoinen oli jo Abclin, Adamin pojan ela,
tuskeino. i Mos. k. 4, 2. Niin myös Jakobin,
l. Mos. k. 31. Ia monesa paikasa wanhasa Te»
siamentisä, on esimerkkiä siihen, että armollisten
miesten tawara, olit karja-laumat, joita he itze
niinkuin paimenet kaihit ja holhoisit. Sentäh.
den kutzutan myös Kuningat Paimenixi, jolla
heidän wirkansa luondo edespandin, sillä hei<
dän piti kansan parasta walwoman, torjuman
pois »vahingot, ja alammaistensa menestsxesä o.
maa onnelllsuttansa etzimän, niinkuin paimen
rikastuu laumansa menestyrestä ja enänemisestä.
Niin edespannan myös pybäsä Raamatusa Seu»
rakunda Opettajansa kanZa, wertauxella Lau>.
masia ja Paimenesta, että sillä naytetäls, min-
gH murhen Opettajan pidäis pitämän, jokaitzen
autudesta, kuin Scurakunnasa on. Sentäbden
neuwoo Pawali Wanhimbia Ephesosa: Orc^kar

itze.



2 Sunnuntai Päösiäisesis. 285
itsestänne waari, ja kaikesta laumasta, johon
pyhä -Hengi on teidän pispoiri pannut kaihe-
maan Jumalan Seurakundaa, jonga -Hän 0.

malla wcrellänsä ansainur on; sillä minä tiedän
rulewan teidän sekaanne hirmuiset sudet, jotka
ei laumaa jäästä. Ap. tek- 20, 28, 29.

Samalla Paimenen nimellä etzespannan myös
usiastt wanhasa Testamentisä, Herra meidän lu,
malamme ja Vapahtajamme. Herra on minun
paimeneni, ei minulda mirän puum, sano Da-
wid Ps. 23. ja Asiaph sano saman sanan, kosta
hän osoita Jumalan murhenpidon Seurakunna.
siansa, kutzuin Hänen Israelin paimeneri. Ps.
80, 2. Prophetain ennustuzisa Metziafen tulo»
sta mäkimaan, nimitetä» Wapahtaja mpös täl°
lä nimellä. Esajas ennusta lesuxen palamasta
rakkaudesta ja armahtamisesta lapsiansa kohtan
näillä sanoilla: Niinkuin paimen on -Hän kai,
tzcwa laumansa, kokoo kariyac syliinsä, ja kan>
da helmasansa, tiinec lambat hän johdatta, Es.
40, ii. Ei myöskän Wapahtajan rakkaus ja
murhenpito omistansa, ikänäns paremmin wer»
ratta taita, kum paimenen murhenpitoon lam«
baistansa-

Niinkuin lambat owat Paimenen omat, niin
on myös Herralla lesuxella täyst oikeus ihmi.
sten syvämihin. Tämä oikeus tule siitä, että
Hän on hebdän luojansa ja kaikkiwaldias Her-ransa. Raitti <uvac, sanoo Johannes, -Hänen
kauttansa tehdyt, ja ilman Händä ei ole nucän
cehcy, joka tehty on. loh. 1, 3. Ia Pojasta
seisoo: Sinä -Herra olet alusia maan perustanut,
ja caiwac owat Sinun kasialas. Ebr. 1, in.
Niin muodon ei taida täpdellisembää eli suu-

rem.
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rembaa oikeutta olla, kuin lestäen oikeus lam-
mastensa yljtze on, sillä ne owctt Hänen käsiä,
lansa, jotka Hänestä olendonsa ja elämänsä saa°
net oivat. Mutta Wapahtaja on wielä toisen
oikeuden ihmisten ylitze woittanut. Kosta he
wapaasti olit Luojansa hallitUM hyljännet, ja
luulit taitamansa perkelen awulla onnellisuteen
itzenfä korgotta, niin tul; Jumalan Poika ma-
ilmaan, meitä sywälle langenneita, lunastamaan
lain kirouksia, kärsimisensä ja kuuliaisudensa
kautta. Ia tämän lunastuM päälle Petusta i.
ZensH lesuxen oikeus npt ihmisiin., Seniäbden
kutzu Raamattu lunafiufen Ostoti.
Te olette kalliisti ostetut, sano Pamali, kunni»
oirrakar stis luinalaca teidän rUumisanne, ja
teidän henFesänne, jotka Jumalan owat 1 Cor.
6, 20, Ia kuin Wanhimmat weisaisit
le uutta wirttä, min he tunnustit, että Hänel«
lä oli oikeus, heildä palwelda, niinkuin heidänHerransa- joka omalla werellänsä heille autu-
den ansaiNut 01l Sinä olet tapettu, sanoit he,
ja werelläs niöirä Jumalalle lunastit, kaikkmau
sifta sukukunnista, ja kielistä, ja kansoista ja p 6
kanoista; ja olet meitä tehnpc Meidän luma<
lallemme RuningoiM ja papeixi. Ilm. k 5, O.
10. Sitä tarkoittamat myös Wapahtajan sa«
nat TeMisä, että -Hän anda henkensä lamma-
stemA edestä, niinkuin hywä pannen, jonga o,
inat lambat Owat.

Niin on npt lesus pannut kotkian aewlon
meidän spnöisten wiheljäisten ihmisten päässem.
me, ja nyt taita meistä sanotta, että me olem-
me kalliisti ostetut Ie suM,kalliilla merellä, o-
lemaan Hänen omansa ajaja jasa O! kuin Jumalan Hengi paina tämän kal-

iin
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litl totuden eläwästi meidän sydämihimme, kuin.
ga ihmellisen kalliini ja painamani silloin Wa.
pahtajan armo ja rakkaus meille tklee! silloin
me selkiästi näemme, Hänellä olewan suurim.
man oikeuden meidän spdämmihimme, jotka hän
paljolla limulla ostanut, on; ja silloin en me
suingan mitäkän itzellemme pidä, jakanemme
mailmalle; waan kaikki, kaikki tyynni me an»
namme Herralle lesuz'elle, että se Hänen oman-sa olis, ja että Hän olis meidän ainoa Hallitzi.
amme. Sitä me waan enimmästi ihmettelemme,
mitä Hän meisä on mahtanut nähdä, että Hän
meitä niin kalliisti osta tahdoi; mutta kosta Hän
meitä kerran on ostanut, niin on meidän sydä.
memme halu ainoastansa se, että Hän sais mei.
tä ominansa pitä ijankaikkisesti.

Jos meidän kattiin Wapahtajamms siinä
Hsiasa on niinkuin paimen, että Hänellä itzellä
on oma laumansa, niin Hän myös warjele sen
wahingosta ja turmiosta, paljo enämmällä u-
stollisudella ja pitkämielispdellä, kuin joku pai-
men taita lambaitansa kaita. Ellei paimen wal-
wois ja suojelis lambaitansa wahingosta, niin
ne pian pedoille saalliixi tulis, jouduisit wieran
halduun, eli muutoin turmellais. Tosin paljo,
ta pikemmin yfi huono lesuxen lammas exyls
laumasta, ellei walwowa silmä aina
noudatais meitä, ja warjelis sielua ja ruumi-
ssa. Sentähden on uffollisuus, kärsi,
wäispps ja rakkaus Hänen lafiensa ainoa toi.
wo. He tietämät olemansa, paljas tomu; mut.
ta he tietämät myös, että heidän armahtajansa
hywin tunde heidän raadollisudensa; he tunde»
wat Hänen rakkan sydämensä, että Hän ustol»
lisesti holhoo heitä; he owat usein koetellet Hä.

nen
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nen sanomatoinba uffollisuttanfa, joka ei hei<
dän uffottomudestansa wähene; he lukemat HH.
nen karsiwäisydensä heillensä autudez'i, wakute.
tut siitä, että jos he horjahdaisit, niin hän kui-
tengin on levviäs ja armollinen, ja pyytä oje.
ta heitä jällensä, ja wastauudesta armahta ja
siuna heitä. Sanalla sanoen: heidän ainoa toi.wonsa nojaa siihen, että heidän Paimenensa
warjele heitä, ja että Hän, joka hywän työn
heisä alkanut on, armosta myös sen on päättä,
wä lesuxen Christuren päiwään asti.

Paimen iloitze siitä, että hänen laumansa
menesty ja enäne, paljo enämmin lesus, jokase Hywä paimen on. Kuinga on paimenen mie.
li hymä, kuin lammas-joukko lisändy ja tule
isoxi! mutta ei se ilo kuitengan ole siihen wer.
rattawa, kuin Wapabtaja tunde, koffa joku sie.
lu itzensä hänelle anda, ja sydämesänsä Hänen
Paimenexensa wastan otta. Hän on lambat kal-
liisti ostanut; omalla werellänsä Hän ne luna-
sti, sentähden halaja Hän niin halullisesti saa,
da heitä autuiri tehdä Jos se paatunein syn.
dinen taidais nähdä lesuxen sydämen, kuingase janoo, hänen pelastuxensa perän, niin minä
luulisin, ettei hän pidemäldä wois wastansei.soa; ja jos se pelkuri ja hätäyndynyt spndinen
taidais uffoa, kuinga mielellänsä Wapahtaja
tahdois ilman mitäkän tehdä hänen kaikesta au»
tudestansa osalliseri, o! kuinga iloiten hän itzen.sä heittäis sen uffollisen Paimenen syliin. le.suxella on kyllä jaettawa jokaitzelle lambaallen.sa, sen jälken kuin Hän näke sen tarwitzewan;
ja Hän jakaa mielellänsä rauhansa, lohduturen.sa ia ilonsa jokaitzelle kuin sitä halaja. Jota
autuammat ja tptuwäisemmät lambat

Häne»
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Hänesä taitamat olla, sitä parembi Paimenen
mieli siitä on; ja Hän murhettu kosta Hänen
lapsensa niin uscin itze estäwät sen hywän kuin
hän heille aikonut olis, ja min mielellänsä ja.
kais Se joka sentähden mailmasa wihattu ja
plönkatzottu on, eikä tiedä phtäkän neuwoa, ei
ystäwätä maan päällä, ei mitään, jolla hän i»
jankmkkisudesa seisowainen olla laidais; oi äl-
kön senkaldliinen epäilkö, waan olkon wakutet-
tu, että maikka ei prikän ihminen händä kär-
seis, niin löyty kuitengin yri lesus. uxi hywä
Paimen, kuin kiindiästi rakasta händä, joka hä-
nen on omalla werellänsä ostanut, ja täydellä
halulla odotta händä tpgönsä tulemaan, saa-
maan ja wirwoituren. Jos syndiset
tahdoisit hänen tpgönsä tulla, niin hän annais
heidän juopua -Hänen huonensa runsaista rarva»
roista, ja juorais heirä hekumalla niinkuin wir-
ralla Ps, 36, 9. Se olw -Hänen ilonsa, että
-Hän Keille hywää rckis, ler. Z2, 41.

Ol kuinga hvwä on lammasten olla, kosta
he Paimendansa kuulemat, ja kokonans itzensä
Hänen johdaturensa ala andawat. Silloin Hän
johdatta heitä parhalle laitumelle, holhoo hei-
kuja, ja kaitze kutakin tarpensa jälken Janiin
lesuzen lambat myös aina parhain tytywäiset
ja onnelliset owat, kosta he lapsellisesti Hänen
johdatustansa noudattamat, ja Hänen ainoan
hallita andawat- Niin kauwan kuin ihminen
walaisemattomasa Masansa on, niin hän on e»
fnwäisen lamban kaltainen, joka sokicma ja tie-
tämätöinä, luule onnellisen olemansa, jos hän
omaa mieldänsä sa's pitä, mutta ei näe siti
waaraa ja wiheljäisyttä, johon hän jouduis,
ilman Paimenen kaitzemata. Niin mpös ihmi-

T ftt
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set sokeudesansa ustowat hywingin elämänsä,
kosta be irstaistldesa wapastt lihallisia himojan.sa noudatta saamat, ei ketän tarwitze kuulla,
waan pimeen päihin turmellun luondonsa ylly-
tyz,-iä täyttämät, ja estämätä saawat nautita si.
tä tyhmää iloa, kuin he sokeudesansa parhana
outudena pitämät. Niin juorewat nämät on,
nettomqt mailmasa, eikä tiedä olemansa sur»
keimmasa orjudesa synnin ja heidän lihansa
mallan alla/ joka usein mastoin Heidän parem-
bata tietoansa mäkisin temma heitä silmin näh,
lämään perikatoon. Senkaldaisesa tilasa katzoo

ylön ja nauraa kaikkea sitä hywää,
kuin yrt lesuren lammas sanoo nautitzewansa;
ja jos hän joffus rupeiskin sitä todella ajattele,
maan, niin näky se hänen mielestänsä ylön työ'
läri ja wiheljäisexi, jos hänen pidäis lesuren
äändä kuuleman ja Händä seuraman. Hän a,
jattele näin: Kuinga minä taidaisin onnellinen
olla, jos en minä wapasti sais nautita niitä hi»
moja, kuin niin mailtawat minua? pidäiskö
minun waihettaman nykyisen oloni, yhden lu.
malan lapsen tilaan, kosta minä nyt estämätä
taidan, huwitta itziäni kaikisa niisä haluisa kuin
ruumiille ja sielulle kelpawat? Mutta Jumalan
lapsi sitä mafian, sano itzensä silloin wasta on»
nelliseri, koffa ei hän pienindäkän asiaa eteen-
sä ota, ei sanakan puhu, ellei hän ensin wisusti
ole ajatellut, jos se lesuren mielen ja tahdon
jälken on; ja jos se joffus huomamata pienim,
mängin tekis, kuin olis Paimenen mieldä ma-
fian, niin sydän kobta täytetän katumuxella,
murhella ja huokaurilla armon ja andexi saa,
misen perän. El niin! ajattele syndinen, pal,
jota parembi minun on olla. Kyllä minä sen,
gin ajan muistan, jona minun tundoni nuhteli

mi.



tninttN iloani, mutta jo minä sen woitin, ja
sain »vaikenemaan, niin ettei mitan enä minulla
estenä olk

Ach katzo j talnkaldainen sinä eMyt fpndi-
Nen olet' ja näe nyt, etkös ole oikein erpnen
lamban muotoinen joka tietämättömydesänsä luu-
le olemansa onnellisen, hyl ätysä tilasansa. Mut»
ta jos kerran se ajatus sinulle eläwäxi tulis,
eltes ole sinun omas, waan lestäen kalliisti o<
stettu oma; jos jostus tulisit ockein ajattele-
maan hautaas, duomiota ja ijankaikkisuutta;
ja silloin malttaisit, että sinä siinä ulasas Hu»

kasa olet, mutta ettäs kuttengin taidaisil kaike-
sta pelastetufi tulla; O! silloin sinä rnpeisit M.
märtämäan, kuinga hpwä niiden ihmisien on
olla, joilla lesus on Paimenena, ja iotka HH.
nen äändänsä kuulemat; silloin sinä sydämestä
halajat, saadaz'es olla siinä laumala, joka
niin turwaltUna käy Paimenensa suojeluren al<
la. Silloin sinä murhetta rupet näkemään erp-
mises, ja häpemään sokeuttas; silloin sinun syn-
dis sinulle oikein suureni tule, se nimittäin, et-
täs olet kandanut epäuffoista, nurjaa ja kpl-
mäkiffoista sydändä händä kohtan, joka sinua
rakastanut on kuolemaan asti ristin päällä. la,
syy sinulla on murhellinen olla, mutta ei epäi-
lä. Sinun Paimenes rakasta sinua wielä,
kaipaa sinua wielä, ja on wieläkin halullinen
sinua autuafi tekemään ja ilahuttamaan, ja
andamaan sinun saada koetella, kuinga howin
niiden on, joiden Paimen lesus on!

T 2 z Sun-
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3 Sunnuntai Pääsiäisestä.
Ewangcliumi loh. 16, 16-22.

se maldoi olla pxi surullinen sanoma
lesuren Oprtuslapsille, että Hänen piti erkane,
man heistä- Heidän sydämensä cli Hänen seu.rasansa naulinnut niin paljon siunausta, hei-
dän sielunsa saanut Hänen opeturestansa niin
paljon rawindoa, että he olit kokonans Hänel-
dä woitetut, niin ettei beillä pbtäkän iloa ol-
lut, jos ei Hän ollut heidän kandinsa, Hänet.
Iä oli iankaikkisen elämän sanar, jota heidän sy.
dämensä ifoisi Hän oli niin usein andanut
heidän tuta armahtawaisen ja uffollisen sydä.
mensä, että he kyllä tiesit, kuinga sydämellisesti
hän soi heille hywää, semmingin kosta Hän
niin lakasta kansakäymistä piti heidän kantzan-sa, puhui heille edellä kärsimisestänsä, ja sanoi
mitä heillekin tapahtuman piti; ettei sen pitä-
nyt outon heille oleman, koffa se täytetlin;
waan muistaisit, että Hän selkiästi sitä heille e-
dellä sanonut oli. Kaikisa me näemme, mitä
lembiätä ja rakasta seuraa hän piti lastensa
kansia. Hänen täydyi paljsn kärsiä heidän epä.
uskoansa ja wääriä luulojansa, ettei he millän
tawaNa tainet käsiltä sitä, että Christuxen piti
ensin kärsimän, ja sitten kunniaansa sisälle käp>
mäm; kuitengin oli Hän wäspmätöin lakkama.
ta muistuttamaan hellle läbestywäistä kärsimusiänsä ja kuolcmatansa, eikä suuttunut, siihen
asti, että he sen opin tulit uskomaan.

Niin ustollinen ja rakas oli Hän myös,
lohduttamaan heitä, ilmoittaisansa beille kuole,
maansa ja poismenoansa Isän tygö. Hän tie,

si
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fi sen, että he kaiken raadollisuudensa alla, kui-
tengin palawasti Händä rakastit, ja että beidän
sydämensä Hänen Armonsa kautta olit sidotut
Hänen sydämeensä; sentähden tiesi hän myös,
että Hänen kärsimisensä piti heille katkeran mur-
hen saattaman. Ia se on idmellistä, että tä-
mä heidän murbensa niin sattui Wapahtajaan,
ja Hän jo edellä niin lohdutti ja rolnvaisi hettä
siinä; ekkä Hän kyllä edellä päin tiesi ja näki,
että heidän kaikkein piti ylönandaman Hänen.
Siitä me näemme kuinga rakas ja uskollinen
Hänen sydämensä heitä kohtan oli. Juuri siinäsamasa kuin hän mainitze, kuinga heidän piti
pakeneman ja jättämän Hänen; niin Hän kohta
nirusti lohdutit heitä silla, että heillä piri rau-
ha oleman, ja oleman hywäsa currvasa: katzo,sano Hän, aita tuli, ja nyc ruli errä te jokai,
nen haiorecan omillensa, ja minun re vxinäni
jarärce näitä olen minä reille puhunut, erra
teillä minusa rauha olis, mailinasi» on teillä ru»
sto, mucra oltar hywälZ turwasa. minä woi'
tin mailman loh. 16, 32 53, O! kuinga ai.
wan suloiselda tämä kuuluu; tussin oli Hän
pääsnpt sanomasta heidän langemustansa ja ri»
kostinsa, ennen kuin Hän rupe lohduttamaanheitä, ettei he Hänen kuolematansa la poisme-noansa p'ön paljon surisi; waan että heillä Hä.
nen auluallinen r übansa spdämesä olis. Ach!sanokat nyt, te le<uren wiholliset ja pilkkajat;
Ongo mallmasa sentaldaista rakkautta, tuinle«suxen rakkaus on? Taitako Alin rakkaus ime»
mäistä lastansa kohtan, werratta Vapahtajan
rakkauteen, Hänen omiansa kohtan? lesus loh.
dutla lapsiansa, kuin piti itkemän Hänen poismenonsa tähden; ja siinä samasa sano heille,
kuinga helkot he olit, hädäsä pakenemaan ja

T 3 jät.
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jättämään Hänen; kuitengin oli se kowin Hä-
N"N sybämellänsä, että heillä piti oleman rauha
Hänesi. O sitä suloista, sitä raasta lesuxen
sydändäl tusq löyty joku lesuxen wertatnen?
kenellä on Hänen sydämensä?

Tämän päiwän Ewczngeliumisa me taas
näemme, kuinga aivan halullinen se rakas
Wapahtaja oli, lohduttamaan murbellisten ope«
tuslasiensa sydämiä, waakuttain ecca hei<
dän wähan ajan perästä taas piri saaman 'Hä-
nen näydä, ja silloin Heidin sydämensä piti i-
loitzeinan stnkaldaisella ilolla, jota ei keligäi;
heilda pirän c poworraman. Ia tämän lupqu-
fensZ bä? myös uffollisestt täytti, koffa Hän p»
lösnousemisensa jälkett fäwi ymbärins ja etzei
murbeliiskt ja itkewäiset ystäwansH, rohwaisi jq
lohdutti Keitä, andoi andcxi kaikki heidän riko.
xensa, lahjoitti rauhansa heidän sydämehensä,
jaNmoitti heille kaiken Jumalan armon neu.
won, heidän ja kaikkein spndistcn lunasiuz'esta
ja sowittamisista Hänen kuolemansa kautta-
Silloin he ihastuit, eccä he raas naic herran.
Ia tälä ilosa, täsä svdämen yhdistyxesä be sit-
ten elct lesuxen iloitzit myös, koffa he
luettin mMollifhi,. jotakin lesuren Nimen fäh«
den färunään; siihen asti että Hän wihdoin ot.
ti lveidän tygönsä. olemaan ijankaikkisesti siellä
kuA Hln on, ja nautitzemaan osaa hänen au?
sudestansa.

Sama lohdutus, jolla meidän Vapahta-
jamme täsä Ewanqeliumisa rohwaisi ovetuslap-
sianfa, sopi wieläkin kaikkiin Hänen uffowaisiin
lapsiinsa maan päällä. Heille myöskin se ilo
ajwottu on, että he kerran saamat nähdä lesu,
xen Hänen kunniasansa; ei. tosin ruumillisilla

silmil-
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silmillänsä täällä mami päällä, niinkuin Hänen
opetuslapsensa näit Hänen ylösnousemisensa jäl,
ken; mutta uffon silmillä täsä elämösä; ja toi.sesa elämäsä Me saamme tulla Hänen cpgönsä,
ja nähdä sen kunnian kuin -Hänellä Isän tykönä
oli, ennen kuin mailman perustus lafkettin.
Meillemme kehoituziexi tahdomme sentähden täl.
lä erällä tatzella:

Sicä lohdutusta lesuxen ystäwille, että he
kerran saawar nähdä lesuren Hänen kunnia.
sanft.

lesuxen opetuslapsilla oli se etu, että be
sait pitä näkywäistä seuraa Vapahtajan kantza
maan päällä, ja Hänen kuolemanskin jällen
ruumillisilla silmillä nähdä Hänen, sitten kuin
Hän nlösnosnut oli, ja katzslla myös Hänen
Taiwaseen astumistansa. Sen kautta kaikki e-
päilys heildä katois, he tulit täydellisesti waku»
tetuxi, Hänen totisesti ylösnosnen, heille selkisi
lesuxen sowindo, että Hän oli Jumalan Pot»
ka, lähetetty Isäldä mailmaan ihmisten luna»
stufexi, että mailma Hänen kauttansa autuaxi

Nyt tulit he tundemaan, Hänen tullexi
mailmaan, tekemään syndisiä autuas, eli, niin»
kuin Hän itze sanoi: culleri ehimään ja wapah-
rainaan sitä tuin kadonnut oli. Nyt he ymmär.
sit, että Hän pyhän werensä kautta oli ijan»
kalkkisen lunastaen löytänyt, kaitein ihmisten
syndein edestä- Nyt he pidit Hänen, ei ainoa-
siansa Opettajanansa, ja ustollisna ystäwänän.
sä; waan opit myös sydämestä Hänen päällensä
uskomaan, ja tundemaan Hänen Autua.ritekiä-xensä, joka heidän syndeinsä tähden wairparrn
ia lumalalda rangaistu ja piesty oli; joka In»
malan armosta täydyi maist» kuoleman heidän

T 4 ede.
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edestänsä. Nyt he näit ei ainoastansa syndeinsH
andcxi saamisen ja autudensa Hänen kalliisa so<
winnosansa: waan pidit Hänen myös kaikkein
ihmisten Wapahtajana; ja siitä ihmellisesti wah,
wistettin jarohwaistin, menemään kaikkeen mail»
maan, julistamaÄN Hänen tutkimattoman Ar-
monsa rikkautta, kaikllls kansoille,
kalkkia ihmisiä, tulemaan Hänen tygönsä, wa.
stanottamaan lesuxen täpdellilydestä armoa ar<
mosta. O! kuinga ihanat, kuinga rohkiat ne
tunnustuM owat, kuin lesuren opetuslapset
teit Hänen täydellisestä ja ijäti kelpawaisesta so-
winnostansa; Hänen halullisudestansa wastanot-
ta syndlsiä. ja Hänen werensä Jumalallisesta
woimasta, lohduttamaan ja rohwaisemaan mur-
hellisia, ja awamaan hämmästyneille sieluille
wapaan tvgökäymisen Armoistuimen tygö, saa«
maan andamusta ia puhdistusta kuollei»
sta töistä. la, heldän sydämensä olit niin pa«
lawat lesuxen rakkaudesa, ja Hänen sowindon»sa woima niin suuri ja Jumalallinen heidänmielesänsä, että he luit sen suurimmaxi ilori ja
kunniaxi, saada uhrata hengensä lesuren Ni.
men tähden, ja osotta kaikelle lunastetulle mail»
malle, ettei mikän heille niin kallista ollut, kuin
woitta lesuren ja hänesä löytyä.

Ei se suingan nyt meidän osaremme annet<
tu ole, katzella lesusta täällä maan päällä ruu.
millisilla silmillä; kuitenkin on se täydellinen
tosi että Hänen rakkaudensa ja ylösnousemisen»sa woima, taita niin »vaikutta meidän sydämi.
sämme, kuin jos me todella Hänen näkisimme;
jos me waan annamme sydämemme Jumalan
Hengen Armotyön ale, joka niin mielellänsä
kirkasta Herran lesuxen ihmisille. Silloin meusson
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uskon silmillä katzelemme Händä mennynnä ker<
ran werensä kaucca pyhään, ja iankaikkisen lu-
nastuxen meidän edestämme löyränen. Me katze-
lemme Händä rippuwan meidän edestämme ri.
stin päällä; Hänen wähäisiä werensä wirtoja
wuotawan; Hänen nukkuwan pois ja täyttämän
meidän autudemme. Me näemme kaiken autu»
demme Hänen baawoisanfa ja tiedämme, ettei
ilman hänen suwindonsa, meillä yhtäkän apua
eli pelastusta ole; mutta sitä wastan, että Hä.
nen sowinnosansa on meillä täysi kyllä, ijan-
kmkkisesti kyllä, Chrlsius on meille kaikki kai.
kisa Me otamme Hänen wastan niinkuin Hän
mcisse Isäldä annettu on wiifauderi, wanhur,
staudez'i, pybityrez-i ja lunastuzexi Me tulem.
me Pybän Hengen Armon kautta jo täsä elä-
mäfH, täydellä sydämen tundemaan
Hänen, meidän autudemme ainoaxi perustufexi,
jonga päälle me kaiken toiwomme panemme.
Me tundemaan Hänen meidän sielumme
parhaxi ystäwän, jolle me
taidamme walittg tarpemme. Me vidämme Hä<
nen meidän korgotettuna Vapahtajanamme, >o.
ka jumalattoman armosta wcmburffaxi teke, ja
jonga nimeen kaikki polwet heitänsä kumarta.
man pitä. Me luotamme Häneen kiindiästi,
nunkuin mezdän ijankaikkiseen ylimmäiseen
Pappiimme, joka Armollinen on, ja taita mei-,
dän heikouttamme armahta, joka elä aina ja ru»
koile meidän edestämme ja siuna meitä Me o«
tamme Hänen wastan Kuningaxemme, seuram»
me Händä, niinkuin Hänen lunastetut lamban»sa, ja saamme käydä sisälle ja ulos, jalöpdäm.
me laitumen sielullemme Hänen sowindo were»
sänsä, ia kuolemasansa, la, me tiedämme, et-
tä se, kuin en me täällä täydellisesti saa nauti,

T 5 ta,
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ta, lesuren wirwottawaisesta rakkaudesta, on
meille hywään talteen pandu, toisella puolen
hautaa, koffa me saamme nähdä Hänen niin-
kuin Hän on, ja kayella Händä ralwoista kas,
woin. Silloin Jumala on pyhkirvä pois kaik.
ki kynnelet meidän silmistämine. Silloin kaikki
maallinen tusta loppu; ja ei kuolemara pidä
sillen enä oleman, eikä itkua, eikä parkua, eikä
tipua pidä sillen oleman; sillä ne endisec pois,
menit/ Ilm. k, 21, 4. Silloin meidän lesu-
xemme armon neuwo täptetän kaikisa Hänen
walituisansa, jotka Häneldä Isaldä annetut 0-
wat, että heidän pitä ijankaikkisesti oleman Hä«
nen tykönänsä, kusa hän on, ja näkemän, ja
Hänen kansiansa nautitzeman sitä kunniata kuin
Isä Hänelle andanut on'. O! kuinga silloin,
lesuren palweliat saamat, lobanneren näyn
jälken, seisoa istuimen edesä ja Rarilzan edesä,
Walkeilla waarreilla puetetut, ja palmut heidän
täsisänsä; ja huuca suurella äänellä, sanoden:
Autuus olkon meidän Jumalallemme, joka j<
stuimella istu, ia Naritzalle. Ilm. k 7,9, 10.
Siellä iloitan seka welsatan, ja Palmu käsis
ain' riemuitan, eikä laata,

Sanomatoin on se ilo kuin kaikille lesu,
xen ystäwille toisesa elämäsä tarjona on, el sitä
myös yrikän ihmisen järki käsittä taida; niin.
kuin se autuus totisesti on suuri, jota Vapah-
tajan sturajat jo täsa ajasa nautitzewat, sunä
witzisä toiwosa, että he kerran saamat nähdä
Hänen ja olla Hänen tykönänsä. Uffon^kautta
Herran lesurcn päälle owat he sen Hengen saa-
net, joka Jumalasta on, että he Nedäisip mitä
heille lumalalda annettu on. 1. Kor. 2, 12.
Hän heidän anda tuta, kuinga korkiasti he lu.

ma«
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malalda armoitetut owat, ja mitä lesus kuo.
lemallama heille ansainut on; mm että he kai»
kellä uffalluzella taitamat käydä Jumalan, min.
kuin so-vitemn Isänsä wgö, ja Hänen rakkau.
desansa nautita wirwoitusta, lohdutusta ja, lm
witpstä kaikisa heidän murheisansa.

O! kuinga iloiset ja lapsellisesti tptywäiset
me taidamme olla jo täsä clämäsä, jos meillä
on Pyhän Hengen todistus, siilä että me lu.
malan l pset olrmme Stlloin ricmui,
ta taidamme, n.uistellesamme. että meidän Wa.
pahtajamme armosta on päättänyt, kerran otta
meitä tvgönsä, siihen autualliseen iloon taima.
sa, kuin Hän katkeralla kärsimisellänsä ja tuo»
lamallansa meille ansainut on.

Jos meidän uffollinen sielumme Mäwä
näke, mpölakäumiscn mallmasa meille soweljan.
oleman; niin Hän on aiwan hpwä ja andelias
runsasti jakamaan meille, mitä me.
nestpz-sfi meille sopi; silloin Hän myös itze war.
jele meltä, ettei tämän mailman hpwys meidän
sydämemme tawaraz'i, tule; maan ainoastansa
nnnstutuxez-i meidän taiwallijen Isämme hywy-
destä meitä kohtan. Ei yri oikein uffowainen
ja lesusta rakastawaiuen sielu, ikänäns tämän
mailman hywytcen niin mielistyä taida, että se
hänen sydändänsä tydyttä taidais. Hänen me«nonsa on raiwaisa, josta Hän N>apahrajaa Her,
raa lesusta Christusta odorra, ja Hänen sielun,sa palama balu on, saadq nähdä ja kumarta
bänen weristettpä ylkäänsä. Jos myös se kaik-
kinäkewä silmä hpwärj näkis, wastoinkäymisen
meille täsä mailmasa hyödyllisimmän olewan,
saadaxensa sitä paremmin meidän sydämemme
Niin walmiixi, kiitollisia, M nöprptetyi-

-si,
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xi, kuin niiden oleman pitä, etti ne Jumalan
waldakundaan sisälle käydä taidais, ja niinwie»
däfensH meitä onnellisesti tämän pahan mail«
man läpitze. tygönsä taiwaseen. niin on kyllä
Wapahtaja niin hywä, että Hän anda wa»
stoinkäymisen tulla; mutta anda myös lapsillen-sa woimaa, sitä kärsiwäisesti kandamaan; Hän
wirwotta heidän sydämensä armonsa ja läsnäo.
lemisensa kautta, anda beidän jokapäiwä tuta
rakkaudensa, ja uudista sen toiwon heisä eläwä'
fi, ja sen ihanan lohdutuzen, että be kerran
saamat Hänen tygönsä tulla- olla siellä kusa
Hän on, ja katzella Händä kunniasansa. Jos
meillä on rauha Jumalan kantza, meidän Her»
ran lesuren Christuxen kautta, niin me tai»
damme kyllä saada maista tämän wihcliäisen e»
lämsn waiwoja; mutta ei siihen enembää tar»
wita, kuin yxi katzando lesuxen sowinnon puo»
leen, M armon ilmoitus Wapahtajalda, ja
muistutus siitä kunniasta kuin meitä odotta;
niin kaikki huojetan, jos ei juuri unhoteta; sii<
nä on murhen loppu Meidän waiwamme jo»
ka ajallinen ja kewiä on, saarra meille ijansaik
kisen ja määrärrömän kunnian. Kuin me tstä
ajattelemme, niin mailman tawarat ja kunnia
näky meille aiwan huonoxi, woittamaan meidän
sydändämme. Ei! waan jos meillä Wapahtaja
on, ja Hänen armonsa kautta se iloinen toiwo,
että me kerran saamme nähdä Hänen kunniansa,
ja olla Hänen tykönänsä; niin me olemme sen
parhan osan walinnet; ja saanet sen ilon. jota
ei kengän meildä pidä pois ottaman. Rukoil.
kamme sentähden sitä rakasta Wapahtaiaa, kir-
kastamaan meille Hänen kalliin kärsimisensä, ja
sen autuden, kuin Hän meille sillä ansainut ja
aikonut on; että lesuren kuolema olis meidän

au.
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«utuoemme ainoa perustus, lesuren rakkaus
meidän ainoa wirwoturemme, ja se autuas toi«
wo, saada näbdä Hänen kerran kunniasansa,
meidän ainoa lohdutuxemme ja ilomme.

4 Sunnuntai Pääsiäisestä.
Ewangeliumi loh. :6, s'i4-
Wapabtajamme osoita tämän päi-

wän Ewongeliumisa opetuslapsillensa, hyodyry»
Z:en hänen kuolemastansa ja poismenostansa rai-
wallisen Isänsä tygö. Opetuslasten sydämet
täytettin umrhella tuin he kuulit, että heidän
uskollinen ystäwänsä piti heistä erkaneman, jon«
ga seurasa he niin tptywäiset ja autuat ollet o>
lit. Mutta täsä kantzapubesansa osotta lesus,
että heidän olts pitänyt iloitzeman Hänen pois.
menostansa, erinomattain koffa heillä siltä sekin
suuri hyödytys piti oleman, että Lohdurcaja
pydä Hengi piri lähererrämän heille, jota oli
muistuccawa heille kaikki mitä lesus heille sa-
nonut oli, ja kirkastama Hänen heidän sydämil-
lensä. että he enemmin Häneen syttyisit, ja wa-
rustettais taidolla ja lahjoilla, jotta he tarwi.
tztt, todistusta Hänen armostansa
mailmalle.

Tästä Lohduttajasta todisti I-esus, ettei HH.
nen ainoastansa pitänut tuleman heille, waan
myös woimallisesti tekemän työtä ihmisten sydä.
misä, ja Jumalallisella »voimallansa wahwista-
man heidän todisturensa Hän nuhtele, sano
lelus, mailmaa synnin rähdcn, wanhnrstauden
tähden ja Duomion tähden. Näitä Pyhän Hen-
gen armo waikutuxia ihmisten sydämisä, tah-
domme sentähden nyt tutkistella.

Se
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Ss on worsin tutkimatoin ja korkia atmo,
että Pyhä hengi lesuren kallin sowinnon täh.
den, tahto ivin sywäldä taipua meidän, langen-
neitten ihmisten tugsmme, että Hän armonsa
kansia teke erittäin työtc, jokaisen ihmisen sydä.
wen päälle/ ehkä bän löytä paljon wastahakoi,
sutta enämmän osan tykönä; mutts tästä näh>
dan myös, kuinga sywä ihnusten turmellus on,
ja kuinga woimattomat he owat, itze jotakin
toimittamaan, heidän totiseni käänbpmiscMsä,
ellei woima siihen ylhääldä lahjoiteta. Se oli
suurta ja tutkimatoinda että Jumalan oma
Poika syndisten siasa, tahvoi syndisten rangcli.
stuxen kärsiä; Mutta yhtä suurena me mahdam.
me sen rakkauden pitä, että meidän Wapahta.
jomme tähän päiwäsn asti on suuttumatoin
Hengensä kautta itzenlä meille kirkastamaan, ja
niin kauwan meidän sydämemme lewottomixi te-
kemään, että me näemme itzemme kadotetuin ik
man Hänetä, ja Armon Hänen weresänsä e.
tzimme. Tämä on sen bywän Jumalan Hengen
tarkoitus jokaisen ihmisen kansia, jonga Hän
myös toimitta, Mi ihminen ehdollisesti aseta i.
tziänsä händä wastan seisomaan.

Kosta me Jumalan Hengen armon kautta
oikein heräjämme murhen pitoon sieluimme au-
tudesta, niin Hän osotta meille, että meidän suu-
rin ja pääsyndimme on se, ettemme ole Wa.
pabtajamme päälle ustonet; ja että kaikki mei-
dän hätämme ja onnettomudemme ajasa ja i.
jankaiktMudesa tule yfin siitä, ettei meillä le.
susta ole, niin muodon ei mpöskän elämätä,
waan olemme Jumalan wihan alla. ToisinaN'sa tule ihmisen tundo Herran armon kautta le.
wottomM, hän saa eläwän muistutuin kuole.

nmsta,
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masta, huomiosta ja ijankaikkisudesia kuin edesä
sello; mutta jos ei ihminen, senkaldaista lewot»
tomuuta säilytä, niin että siitä tulis se murhe
sydämeen kuin Jumalan mielen jälken olis,
maan anda ne hpwät liikuturet kadota, niin ei
hän kostan tule tundemaan Epäuffoansa niin-
kuin pääsyndiänsä; maan katzeie ainoastansa
muutamia ulkonaisia tehtyjä pahoja töitänsä, ja
ajattele: jos ne olisit tekemätä, mm ei hänellä
olis mitään peljattawää Mutta kuin Pyhä
Hengi sian hänesä saa, niin hän katzele itziänsä
marsin toisilla filmillä; hän näke itzensä peräti
buomittawari luondokckppalexi, joka siinä tila.sa mahta olla kauhistus Jumalan edesä; hän
tunde itzeldänsä puuttuman lesuxen wanhur-stauden, j»nga ainoan kautta hän Jumalalle
kelwata taidats; ja niin hän tule näkemään,
itze tuottcmensa epäustonsa j« kplmäkijkoisudensa
kautta Herraa lesusta wastan, ylitzensä sen wi°
han, jonga alla hän nyt waikeroitze; ja kaikki
hänen muut sondinsa oleman epäuskon hedel-miä, että syndi hallitze hänen jäsenisänsä eväu-
ston tähden, niin ettei hän taida lesuren luna-
sturen woimaa nautita, synnin kuolettamiseni.
Silloin se syndinen näke olemansa ilman lesu»
sta, ilman Jumalala mailmasa; silloin Pyhä
Hengi nuhtele nändä synnin tähden, joka onse, ettei hän uffo Wapahtajan päälle. Muttase juuri on asia, jos me annamme Pyhän Hen-
gen waikutuMe niin paljon siaa tykönämme,
että Hän armollisen tarkoiturensa meisä woitta,
ja saa meitä oikein halullisiri tehdä, meidän au«
tudemme perän, jonga lesus kuolemallansa
meille ansaitzi, mutta me oman epäustomms
kautta kadottanet olemme Mutta ihmisen puo-
lelda löpty aina paljon wastayakoisutta luNä.

lan
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lan Hengeä wastan. Spndinen on aina taipu-
nut enemmin katzomaan ulkonaisia töitä, kuin
lähdettä, josta ne wuotawat- Ia siitä sitten se
walitettawa itze tehty Christillisys tule, että ih,
minen koke omin woimin ja omilla töillänsä itze
toimitta itzellensä syndcin andexi saamisen, sen
siaan kuin hänen tulis kaiken wiheljäisodensä
kansia paeta armahtamiseen, ja lesu»
z-en weresä anda kaikki syndinsä pois pyhittä.
Se tule usein siitä, että ihminen, niinkuin sa<
nottu on, ainoastansa katzele endistä elämätän-
sä, koke sentähden parannella wanho.a wikojansa;
mutta ei tahdo anda Jumalan Hengen näyttä
hänellensä syytä kaikkeen tähän pahaan, kuin
on Hänen Epäuskonsa. Silloin hän koke itziän.
sä wanhurstaxi tehdä, ja jos bän priwakainen
on, niin teke hän elämänsä ylönraffaxi, omin
woimin sotim syndiä wastan; saa kuilengin
wihdoin bawaita, että syndi wallitze händä,! ja
ettei mikän muu taida autta Händä sitä woitta.
maan, kuin ykinänsä lesuren weren ja sowin-
non woima. Senkaldinnen pyrki autuden pe.
rään, ja ei taida sillä tawalla autuari tulla;
hän pyrki pphäxi tulla, kaikesa menosansa, ja
täyty kuitengin. niinkuin orjan, anda synnin
wallita ylitzensä; ja kaikki tule siitä, ettet hän
näe mitä häneldä puultu, nimittäin, usto Her<
ran Icsuxen päälle Ia sitä ei pxikän ihminen
tulis tundemaan, ellei Pyhä Hengi lesurentähden sitä tekis, kosta me annamme Hänen ar-
mo,työnsä meisä edeskäpdä.

Mutta jos ibminen anda itzensä moitetta sii.
tä, että hän juuri Epäustonsa tähden, paljansen tähden, ettei hän uffo Pojan päälle, ei saa
elämätä nähdä, waan Jumalan wiha ppsy hä«

nen
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nen päällänsä; niin siitä tule katkera kipu kuin
pukke ulos sydämen haluun lesuxen armahta.
misen perään. Ia silloin Pyhä Hengi wakutta
meidän sydämiämme siitä wanhurffaudesta, kuin
meille lesuren kuolemasa ansaittu on, ja osotta
meille Hänen kalliin sowindonsa täydellisyden,
niinkuin täyden meidän syndeimme ede-
stä, ja sen siivuja sanansa kautta klrkasta meil.
le Wapahtajan rakkauden ja halun wastanotta
waiwaisia syndisiä, ja kuinga mielellänsä Hän
sois, että Hänen lunastettunsa ihmiset tulisit
Hänen tygönsä, nautitzemaan hywää Hänen lu.
nasiurestansa, O mikä iloinen sanoma se sana
rististä silloin on, senkaldaiselle murhelliselle sielulle.
Silloin se juuri sen päälle tule, jos ihminen
kohta kaiken hätänsä kansia taita uffallurella
Wapahtajaan tarttua, ja niin ilman omaa toö-
tä heittä itzensä lesuxen jalkain jureen, tunnu-
sta kaikki syndinsä ja niitä andexi pyytä, Mut-
ta, o! kuinga monda ihmistä lange siihen tyh-
mään ajettuneen, että he ensin tahtomat paran-
da itzensä, ja sitten kuin he itzensä hywixi ja
simiölri tehnet olis, niin he lesusta lähestyä
tahtomat. Tyhmä se ajatus on. Sen ihmisen,
kuin sitä on kokenut, täyty tunnusta, että jota
enämmin hän työtä teki omin monninsa, saatta-rensa itzensä Jumalan waldakundaan soweljazn,
sitä enämmin hän hämmästyMä näki aiwan
paljon itzeldänsä puuttuman, ja ettei hän siinä
tilasa mahdollisesti Jumalalle kelwata tainut.
Se on totisesti tyhmää, ettei joku tahdois en.
nen lesuren tygö tulla, kuin hän mielestänsä
olis hywä ia parattu; sillä jos me sen itze tai-
daisimme tehdä, niin en me Wapalttmaa tarwi-
tzis, se olis ylöllistä sitten enä etziä lesusta;
mutta juuri sentähden, että me syndlset ja hei-

U kot
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kot olemme, woimattomat itziämlne auttamaan H
sentähden me spndisten autua-tekiän tygö py.
rimme, pakotetut wiheljäispdeldämme, faamaav
Hänen täydellispdestänsä armoa ja anden an»
damiM

Meidän luonnollinen ylpevdemme sen teke,
että me niin työlästi tahdomme itzemme warsin
alastomyi tuta, ja niin kelwottomizi, kuin me
todella olemme. Pikemmin cke tahdoisimMe jo-
takin ansaita ja ebestuodn jotakin Jumalalle,
kuin että me niinkuin wiMjätset syndiset Ie»suxen sowinboon tarttuisimme, toiwoin sen ai.
noan tähden armoon otetUJi tUlla; jonga Raa.
mattu kuitengin selkiästi sano ainoan perustu.
xen' atmoittamiseen: -Hän oN säätänet Meitä
korjata lapsinensa Christuxen kautta,
ja on meitä siinä rattaja otsllistni rehnpt. Eph.
1, 5. 6<

Sen luonnollisen ylpeyden Myötä, joka niin
spwäldä ihmisen sptzäMesä istuu, on myös epä»
usto ja epäileminen. Ei senkaldainen syndinen
tohdi omista Ewangeliumin kalliita tupauzia
Wapahtaj. n awarasta armahtamiftsta. Kostahän niitä kuule, niin hän tosin tunbe jotakin
lohdullista niisä, mutta petkä ettei ne sowi hä»
neen, waan muihin ihmisiin, kuin hänbä pa-
remmat owat. Hän ajattele näin: Autuat Ne
ihmiset owat, joita Wapahtaja Niin takasta:
ne mahtawat olla warsin toisin muotoisia kuin
minä, ei ne niin häjyjä ole ollet, kuin minä ö,
len. Jos hänelle sanotan, että Wapahtaja ti.
fiin päällä ajatteli myös händä, ja kuoli hä.
nenkin edestänsä, että Herra lesus myös tähän
hetkeen asti sydämestä händä rakasta, ja ojetuil.

la
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ta k<Wä händä vdotta, tahto händä armahta
ja autuas tehdä; niin ei hän wielä rohkene
ustoa sitä, waan ajattele itzellensa: Ei yfikän
tunne minua, mikä suuri svndinen minä olen,
muutoin ei he niin lohdullisia sanoja minulle
puhuis.

Mutta jos el ihminen ehdollisesti seiso Py,
hän Hengen johdatusta wastan, nun hän wa<
hittäin saa aina paremman toiwon, siihen asti,
että hän wihdoin päättä, heittäxensä kmken tu.
ffansa Napahtajan päälle, ja uffoa Hänelle
koko sielunsa autuden. Toisinansa se tapahtu
suurella pelwolla ja wapistuMa, usein juuri
wähällä toiwolla.

Mutta kuka taita sanoa sen ihmettelemisen,
ilon ja riemun, kuin senkaldainen syndinen tun,
de spdämesänsä, kosta Wapahtaja phtä haawaa
anda hänelle kaiken welan ja sitä wa,
sian lahjoitta hänelle rauhansa, ja sen wakutu,
z-en, että hän saa olla lesuxen oma ajasa ja
ijankairkisudesa? juuri silloin kuin spndinen ru,
pets epäilemään, ja ajattelemaan, ettei prikan
enä händä autta tainut, waan hänen täpdyi
walitta tustansa Vapahtajalle; juuri sillä ajal.
la, kuin hän luuli kaukana määrästä oleman,
sa, ja läsnä heittämäsä kaiken toiwon, juuri
silloin hänelle annetan ijankaikkisen elämän toi,
wo, niinkuin wapaa armoilahja lesuxestc» Chri,
sturesta meidän Herrastamme Salloin selkiä sen,
kaldaiselle ihmiselle, että kaikki mitä hän hen.
Zelliseri elämäri tarwitze, on hänelle aikaa Ie»suren kuolemalla «valmistettu ja ansaittu, mut,
ta että hän epäuskonsa täbden ei ole tainut tul,
la sitä nautitzemaan. niin on Pyhä Hengi

U 2 woit.
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woittanut hänen sitä, että hänen wanhurffau»
densa löpty yxinäns kuolemasa.

Autuas on se ihminen, ja sydämestä iloi»
nen Wapahtajasansa, joka yhtä haawa näke i-
tzensä armosta pelastetuxi ja pääsnexi
kaikesta siitä tustasta ja pelwosta. kuin ennen
ahdisti hänen spdändänsä, niin usein kuin hän
kadotettua tilaansa ajatteli. Wcmhurstaxi teh»
tynä uston kautta, on hänellä nyt rauha Iu»
malan kan§a, meidän Herramme lesuxen Chri«
stuxen kautta. Hänen sydämensä täytetän lap«
sellisella ustalluzella ja rakkaudella/ sitä lesuxe.sa sowitettua Isää kohtan. Hänen sielunsa lun<
de ja katzele iloiten ja ihmetellen lesuxen ar»»
mahtaamista. Ei belwetti enä händä pöljättä
taida, sillä hän tietä saanensa woiton Herran
lesufen kautta. Ei hän tämän elämän waiwo«
ja enä niin rasittawaisixi tunne, sillä lesus on
hänen sielunsa makeus ja autuus. Ennen oli
kuolema niinkuin karwas sappi hänelle, kuin
hän sitä ajatteli, mutta nyt se tule hänelle rak«
kazi ja otollisexi, eikä turmele hänen iloansa
lesuzesa, waan pikemmin sylyttä sitä, sen au,
tuan tviwon kautta, kuin hänesä on. Se ihmi.
nen kuin on wanhurffaudensa lefuxesa löytä-
nyt, taita niin muodon oikein autuafi kutzutta
jo täsä elämäsä. Vfi ainoa asia kaikkiansa tai.
ta enä peljättä senkaldaista armoitettua; nimit.
täin se, ettei hän mahdais lanaeta takaperin
endiseen wiheljäiseen lilaansa; ettei hänen spdä.
Mensä kplmenis lesusta kohtan, eli pensiäxi tu»
liS hänen rakkaudesanfa, ja ettei hän autuden»sa asiasa jostus mahdais wielellyxi tulla pois
pzinkertaisudcsta Christuxesa. IoS me katzom»
me kuinga pxiwakaisesti pyhä Raamattu neuwo
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meitä wastanseisomaan perkelen kamalia päälle»
karkauna, ja joS me sen siwusa tunnemme o»
man si/dämemme turmelluxen ja taipumuren taik,
teen pabuteen, niin en me taida olla waelda»
mata pelwolla. Mutta siinäkin pelwosa me au-
tuat olemme; sillä se opetta meitä oikein kallixi
«rwaman sen armon kuin meille tapahtunut on,
kosta me katzelemme nykyistä onnellista tilaam.
me, endisen wiheljäijpden suhten, kosta me il-
man lesusta elimme; ja sen enämmin walwo»
maan, ettemme jällens Händä kadotais.

Me opimme myös aina enämmin oman woi>
mattomudemme ja mitättömpdemme tundemaan,
ja jos niin tapahduis, että me niin tyhmixi tu-
lisimme, ja rupeisimme jostakin muusta kerska,
maan, kuin ainoasta lesuxen armosta, niin me
pian langeisimme, ja saisimme katkerilla kyyne-
lillä walitta, etten me ilman hänetä mitän woi.
Kaikesta tästä me ajallen opimme, yfinäns Ie»suren helmasa lepämään, ja niinkuin lapset an-
damaan itzemme Händdä johdatella ja lvarjel»
da. Ei myöskän Jumalan hywä Hengi sillen
lakka, meidän sydämemme lohdutuM'i, muistut»
lamasta meille Wapahtajan suurta ustollisutta,
ja wakuttamasta meitä siitä, että Hän joka mei,
sä hywän työn alkanut on, woi myös meitä
nuhtettomina warjella Christuxen päi-
wään asti, ja ettei lesuxen ustowaisille ole pel.
jättämää, sillä tämän mailman päämies on
duomittu.

Rukous Sunnuntai.
Ewangeliumi, loh 16,23,33.

Ewangeliunusa seiso aiwan ihanat lupau,
U 3 xet
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zet siltä, että meidän taiwallinen Isämme ar<mosta tahtoo kuulla ne huokauret kuin lesuzenustowmset armo-istuimen eteen kandawat. Me
tahdomme sentähden tanäpHnä katzella:

kallista neuwoa ruksilemaan H«<nen lumeensa.
Rukous yhteisesti sanoen, on sydämen kans<saräpminen Jumpan kansia. Olis mitä hpwän«

sä meillä puhumista Luojamme kansia, ja millä
iawalla hpwänsä me tarpemme hänen eteensäkannamme; niin se taita kaikki kutzutta rukoi-
lenuferi. E! ainoastansa se kuin me tolwotam.
me ja pyydämme Häneldä saadaremme, taidarukoilemiseni kutzutta, waan mpös kaikki luma.län ylistys ja kiitos Hänen hpwäintö'denfä ede.
siä, kackki uffollinen kansiapube Wapabtajan
laissa, sydämen alinomainen ylöndäminen Hs«nen ynnä lobdutuxen ja ilon nautitze.Mlsen kanga Hänesä KuiM nämät taitan ruZ
rouxexi luetta. Mutta siihen tarwitan koko sy.
dän myötänä. Palzat sanat, ei ole mikän ru«rous, ellet sydän siitä osaa ota. Senkaldainen
huulden hyminä, kosta suu yxinänsa puhuu, ja
sydän pysy kylmänä ja liikkumattomana, ei ole
muuta kuin Jumalan jä niitä syndiä,
jona Jumala kärsi ihmisten tyhmyden aikana.Olkian rukouPen woima ja luondo seiso sytzä<
men pyrkimisesä ja ikäwsitzemisesä; ilman sitä
et ole yhtään rukousta, jos wielä suu puhuis
rutnga kauni ta sanoja. Sitä wastan on sekintosi, että Herra kotzo sydämeen, ia tunde jakuule yhtä hpnM sen halauM, maikka se niin
yMrtamen olis. ettei se taidais sanoilla tap-
pejansa edeskanda. Turhaan ms ajattelemme,
tuitawamme kauniilla sa-wma raoitta Kaikki.

wa!«
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waldiasta kuulemaan meidän rukoustamme, sil<
lä siinäkin on Mihän wiisaudemme hulluus lu.
malan edefa Ei, waan sydämen kaipauret,
meidän suuret puutoremme ja hätämme owat
ne kuin liikuttamat lesuz-en rakasta sydändä,
ja ei mikän muu, kuin Hänen armahtamisensa,
taida toimitta meille rukouM kuulemista.

Me taidamme wabwasti luotta Jumalan
Raikkltlefäwäisyfeen, ettei pieningän sydämen
ajatus eli huokaus ole Hänelle salattu; ja Hä-
nen aärecrömän woimaansa, että Hän taita mei»
tä hädästä pelasta; niin myös Hänen pohjatto-
maan laupluteensa, että Hän armahtq meidän
wiheljäisyttämme, jg parhalla sydämen halulla
anda meille, mitä me pyydämme. Sentähdensano Apostoli: Zofa lumalM cygo tulla tahto,sen pirä usso,nan ercä Hän on, >a on niille ko»
staja, jycka Hänhä elziwäc. Ebr. 11, l>.

Alkon yxikän peljästykö rukoilemasta, waik,
ka hän hawaitzis tykönänsä epäilemlsen eli muu"
ta kuin tekis hänen sydämensä sopimattomani
puhumaan tzucjansa kansia. O eiZ koko meldän
jämämme pitä olemqn alinomainen rukous,
lak/kamatoin sydämen ylendäminen meidän u-
stollisen Wapahtajamme tygö, että me joka ai.
ka annamme itzemme Hänen, armoonsa ja hol-
homisesnsa, ja pidämme lapsellista kantzatäymi-
siä Hänen kansiansa ja iloa HänesH. Mutlct
ah! kuinga usetn täyty kuitengin lesuxen usto,
maisten tunnusta, että he tasä asiasa paljoa
puuttuwaiset owat, ja joka kerta kuin he itzen.
sä koettelemat, täyty häwetä ja tunnusta, ettei
he ensingän itzeensä tptyä taiha. Eikö lesuxenussolliset palweljat usein saa hawaila, että e.
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päilominen, kewiämielisys. huomamattomus, ja
monet häirityret omat heille estenä. heidän sa«laisesa autuasa Wapahtaian.sa kantza? Mutta pidäiskö heidän sentähdentoiwonm heittämän ja lakkaman rukoilemasta?
O ei! se kuin tunde sydämensä kylmäri ja sopi,
mattoinani rukoureen, mistä syystä hymyänsä se
olla mabdais, hän mengän tämängtn hädän
kansia Vapahtajansa tvgö, ja wai ttakon sitä
Hänelle; niin hän saa tuta sydämensä päällä,
uuden klpenen lesuren rakkaudesta kuin lm,
miltä sen; ja hän saa huwaita, että se sama
Herra, joka kerran on sulasta laupmdesta we«
tänpt meitä tygönsä, on myös meidän sydämem,
me pyynnön jalken lahjoittama meille alinomai-sen woiman ja armon, pitämään kansiakäpmisiä
sydämen yrinkertaisudesa Hänen kansiansa. Kat.
kesä hädäsä mahta lesus yz-inäns olla meidän
turmamme ja »voimallinen auttajamme. Älkäm.
me pyytätökän pttä yhtäkän ajatusta eli hulau-
sta salattuna häneldä; sillä Hän tunde meidän
sydämemme ajaturet taamba; pikemmin mah.damme Dawidin kansia sanoa: Tmki nnnua
Jumala, ja koettele minun sydämeni; kiusa mi'
nua, ia ymmärrä tuinga minä ajattelen. Ps.
1ä!), 23.

Epäileminen Wapahtajan armosta tahto niin
usein tungea meidän rukoustemme sekaan; niin
että meille mölistä syndimme näkymät aiwan
suuriri, että Wapahtajamme niiden tähden ei
lahdols huolia meistä; eli myös, että Hänen
kuolemansa ja ansionsa osallisuus olis niin kal<
lis, ettemme rohkenis sitä anoa. Senkaldaisen
epä-lyren me taidamme lesuren armon kautta
weitta, koffa me mieleemme juhdatauunc, ettei

kai.
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kaiken mailman synnit ole miMän arwattawat,sen äärettömän lunastaen suhten, kuin Hän»verensä kautta teki, joka kaiten welan pois
pyhktä taita. Me taidamme nmös uffca, että
Vapahtaja suo meille mielellänsä tavden osan
kaikesa ansiosansa, cikä mitään iloa eli autuut-
ta meildä estele, waan lahjoitta sen Kalulla jo.
kaihelle kuin usto Hänen päällensä; ja, sen Hän
sydämestä sois, että me suumme lewiräisimme,
min hän sen räyttäls. Ps. 81^11.

Me taidamme niin muodon täydellisesti wa«
kutetut olla Jumalan laupiudesta meitä kohtan,

ta meidän tule myös Jumalan Hengen armon
kautta oppia oikein tundemaan meidän suuren
wiheljäispdemme, ja kuinga paljon me Hänen
armahtamistansa tanvitzenum; sillä mikä muu
meitä rukoilemaan kehuitais? Sentähden se on
aiwan surkiata niisä pbleisisä julkisen
Jumalan pawelluren alla, kosta pbteisesti ru»
touret toimitetan, ja se on wisiisti tiettäwä, et-
tä wähin osa hätänsä ja wiheljäispdcnsä tunde,
ja sekin on wisii, että moni ei ensingän tahdo»
kan sitä tapahtumaan, mitä he suullansa ppytä,
wät. O! kuinga se kallis rukous, kuin lesus
opetti opetuslapsillensa, määrin käptetän; vxirukous Hänen taiwallisen Isänsä tygo, jota ei
Wikän mahda rohjeta Isiensä kutzua, waan se
luin uffon kautta Hänen weresänsä on wan,
hurffari tehty. Täsä rukouresa ihmiset pyytä,
wät, eli oikemmin sanoen, lukemat usein ru.
koulia senkaldaisisia asioista, kuin ei he suin.
gan sois tapahtuman. He pyytämät, etts In.
nmlan nimi pylirccräis, mutta buwittawat itzi.änsä usein siinä, että he pllkkawat sitä kaikkein

U 5 Pyhin.
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pyhinds, häwäisewät lesuren sowindoa, ia niin
häjftsti wäärin käpttäwst sitä suurta ja peljätä
läwä Herran Jumalan nimeä, He rukoilemat,
että Imnstlan waZdakunda lähestyiZ, mutta ei
ensingän tottele sitä orjantappuroilla kruunattu
Kuningasta, waan pikemmin waeldawat Hänen
ristinsä wihollisina, ja soisit mielellänsä, ettei.
Hänen nimeänsä itänänsä mainitais, muuta,
kuin pilkan. Ia senkalhaisia owat usiatkin ru->
fouxet keskellä Christlkundaa. O! jos ny ihmi-
set, joiden sydämisä Wapahtaja ei ole siaa saa,
uut, kuitengin olisit pilkkamata Herraa, niin
kutzutuilla rukouMansg.

Jos me ajattelisimme, nM me itzystämme
olemme/ nimittäin tomu ja tukka, niin en my
sutngan rohkenis syndisillä huulillamme lähestyä
Jumalala, ennen kuin me olisimme puhdistusta
Issuxen weresä etzinet. Se kuin taita maille
rohkeuden anda Isäs rukoilla, on Mnäns se
perustus kuin Pawali osottq, Ebr. 4. IZ. 16.
Kl, meillä ole se H>limm6insn Mppi, joka ei wv
da meidän heikourrainme armahra, rpaan se jo,
ka faikisa kiusattu on> niinkuin mekin, kuiten,
gin ilman synnirä; Senrähden fäykämme edes
ustallulella Axmo'istuimen rygö, että me lau?
piuyen sgisiinme, ja silloin armon,
kosta me apua rarwiyemme. Ia jos me tah<
domme tietä, mikä se armoistuin on, jonga tp-
gö meidän uffalluxellst mennä tulee, niin setit-
tä sama Apostoli itze, mitä hän sillä ymmärtä,
ja sano: lNe mlemme ilman ansiotamme n?an»
hupffaxi Hänen armostansa, sen lunastuxen taue«
W kuin on lesuxcsa jonga Jumala
on armo-jft>nmcxi ojorranut, uston kamra Hä«
NkN n?ep?sä!isä. Rom. Z, 34. 25-
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Tämän perustunen päälle kehoitta lesusHänen werensä ja kuolemansa päälle uffowaisia
ja wanhurffan tehtyjä synhisiä, kandamaan ru.
komensa Isan eteen, ja lupaa heille, että mi.
tä he niin rukoilemat, sen pitä totisesti tavah.
tuman Me näemme selkiästi, ettei tämä lesu-
fen sana sowi muihm kuin lesuxen uffowaisiin,
loilla Hänen kauttansa on rauha Jumalan kans.sa; sillä mikä wapaus meillä syndissllä taita 01.ja, Isän tvgö käydä, muutoin kuin lesuren
ansion turwisa? Gi kenZän tule Isän xygö,
p?aan Hänen kaimansa; ja kuinga me Hänensiimeensä rukoilla taidamme, ellemme uffon kaut-
ta Hänen omlrensa tullet ole, ja walinnet Hän.dä, meidän sydämemme parhaat pstHwän' ja
rakkaimman' tawaran?

Me rukoilemme lesuxen nimeen, koska me
rukounsamme Isän eteen kannamme sen armon
ja syndein anderi saamisen kuin meidän Wa.
pahtajamme ei ainoastansa meille ansainut ole,
»vaan myös jakanutz ja sen liiton me sydämi.
sämme Wapahtajamme kansia tehnet olemme, ja
Hän meidän kansiamme, ja sen penistuxen pääl.
le rohkenemme rukouren kuulemista pyytä, että
me olemme Jumalan lapsin tullet Ebristuxenlesuxen meidän Herramme kautta. Joka siis
tahto rukoilla Isää lesuren nimeen, hän tar,
rvitze olla synneistänsä lesuxen weresä puhdi.
sietlu; Jumalan Hengi pitä todistaman hänen
Hengensä kansia, että hsn on Jumalan lapsi;
ja rukoilesansa Isää pitä hänen siitä niin wa,
kutetun oleman, että hän kmkkinäkewäisen Ju-
malan cbesä tobti todista, olewan/a lesuren o<
man, ja niin Hänesä ja Häben kauttansa wi«
wo tullaxensa rakkan' taiwalliselle Isälle. Tä,

stH
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siä me selkiästi näemme, ettet enin osa ihmisistäse on: ei käändymättömät, waan ainoastani
uffowaiset taitamat rukoilla Isää lesuren ni.
meen. Se suuri muutos pitä oleman ihmisesä
tapahtunut, että hän wihan lapsesta on tullut
wanburstaxi tehdyri, puhdisteturi ja pyhitetpxi
syndiseri, ennen kuin hän Isää lesuren nimeen
rukoilla taita: ja, ei ainoastanja niin muute-
tun hänen tarwitze olla, waan, joS hänen pitä
taitaman rohkiasti sen edesluoda, niin pitä hä-
nen myös, Jumalan Hengen todistuxen kautta
sydämesänsä siitä wakutetun oleman, että hän
on armoon otettu; hänelle tarwitze olla wali.
tuin lasten hengi, jotza hänesä huura: Abba ra»
kas Isä.

Totisesti ussowaisien koko elämä ja ilo le.suzesa wabwistetan ja säilptetän rukouren kaut.
ta. Ia jokainen kuin sitä koetellut on, täyty
tunnusta, että rukouresa on sanomatoin autuus
ja wirwotus, ja jokainen kuin yMkertaisesti

puhkaise sydämensä Wapahtajan edesä, ja ma.
litta Hänelle tarpeensa, se tule ihmellisesti siu«
naturi ja wahwistetuxi. Ainoastansa yxinker'
taisuus ja llstallus sen tele. Me mahdamme
rohwaista itzcmme, ja mennä Hänen tygönsä,
senkaldaisina kuin me näemme itzcmme oleman,
ja yMkertaisesti sanoa hänelle meidän sydämem-
me tilan; niin me ihmeremme saamme hawai.
ta, että «Hänen korwansn otta rvaarin rviheljäi-
sten huudosta. O! jos monikin ihminen woite»
tais, menemään Hänen tygönsä, sillä kaikkein
kallimmalla ja tarpellisimmalla anomufella. ni.
mittäin, pyytämään Häneldä syndiänsä anderi;
ja jos jokainen juuri yxiwakaisesii ustois sielun,sa autuden Hänelle, ja sydämesänsä tekis ijan,

kaik.



Rukeus Gunnuntai. 317

kalkkisen liiton Hänen kansiansa. Rlksn yxikän
andako itziänsä Hänestä veljätettä, waan lulkon
ustalluxella Hänen tygönsä En me tarwitze
Händä peljästyä, sillä Hän on syndisten ystäwä.
lokaitzella syndisellä kuin Hänen tygönsä tule,
on aina jotakin myötänänsä, kuin liikutta Wa»
pahtajan sydämen armahtamaan, nimittäin Hä»
nen oma hätänsä ja wihelsydensä. Jos me tä-
män wiheljäisydemme tunnemme, o! niin en me
muuta puhemiestä Herran lesuxen tykönä tar-
witze, waan riendäkämme lesuxen tygö, saa-
maan -Hänen armoa armosta.
Ei hän taida ajaa ketän pois tyköänsä; sillä
Hän on werensä meidän edestämme hinnaxi an-
danut; Hän tahto totisesti meitä armahta.'

Hela Tuorstai.
EwangeKumi, Mark. 16, 14-22.

ms tarkalla ajatuxella luemme Pawalin
lähetys-kirjaa Ebrealaisten tygö, niin me siitä
stlkiästi näemme, että koko Wanban Testamen.
tin Jumalan palwelluren nieno, oli jotakin
kuin piti kuwamaan meidän Wapahtajamme
kärsimistä, ja sitä lunastusta, kuin Hänen man
täydellisydesil piti maraman, kaiken mailman
syNdein edestä; ja siinä siwusa me näemme, et-
tä meillä nyt Uudesa Tcstamentisä, lesuresa ja
Hänen ansiosansa on jotakin paljo korkiambaa
ja täpdellisembää, kuin kaikki se mitä ludalai.
sten uhrit taisit matkan saatta Pawali osotta
siinä lähetys-kirjasa, lesuren Hänen Personan»sa korkeuden wuori, oleman paljo suuremman
kaikkia Engeleitä M kaikkia wanhan Testamen-
tin Prophetaita; että Hänen Uhrinsa on se ai,

non,
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noa. kuin mailman synnit sowitta taita, ja
tä Hän itze on Dlimmäinen Paft.
pi, äärettömästi korgoltttU kaikkein wanhan Te-
stamentin Pappein ylitze, joka Jumalan istui,
men eteen toi yhden uhrin, jolla kaikkein ihmi»
sien spnnin welka yhtä haawa marettin, ja i»
jankaikkinen lunastus täytettin; koffa Hsn täp<
tetyn kärsimisensä perästä, Jumalan päätetyn
neuwon lälken, ja wapaasta tahdostansa, meni
taiwaseen uhrinsa kansia olemaan Jumalan kas.
woin cdesä- Siitä puhu Pawali näin: Oi
Christus mennpc käsillä tehrypn pyhään, joka
totisen tuwa onz waan -Hän meni iye taiwa-
seen, ertä npr Jumalan kaswoin rdesa,
Meidän tähtemme ilmestyi. Ebr. g, 24. Me pm.
märrämme tästä, että koffa Ylimmäinen Pappi
kerran wuodesa meni weren kan§a kaikkein py.
himbään, sVwtltamaan kansan spndejä, niin se
kuwais lesmen kunniallisen taiwaseen astumi»sen-, kojka Hänen oman werensä kan§a piti me.
nemän taiwaseen, ja meille ijankaMisrn luna«
sturen löytämän; ja, että Hän tällä kunnialli.
sella sisälle menollansa, Hänen Jumalallisen ul>
rinsa kan§a, walmisti myös kaikille syndisille
awoimen tien kaikkein pphimbään Meillä on
npr wapaus, sano Pawali, mennä pyhään,
lesuxen weren kautta. Ebr. 10, IZ. Wanhan
Testamendin Vlimmäisen Papin täydpi kerran
wuodesa wastauudesta toimitta uhrinsa, että se,
ehkä kuinga jalo st oli, kuitengin oli puuttu.
wainen; mutta meillä sitä wastan on lesurelayzi Vlimmäinen Pappi, joka kerran kaikkiansa
meni siihen pphimbään, ja sillä toimitti sowiw
non kuin kelpa kaikesa ijankaikkisudesa. Se en.
d:nen Plimmäinen Pappi toi edes Uhri-eläin,
den werta sowmnoz-j, mutta Wapahtaja s;esus

oman
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tzMn werensä. Se Olimmäinen Pappi oli itze
fyndinen ihmintn, jonga täydyt myös omain
syndeinsä edestä uhrata; Mutta täsä oli se puh.
das ja wiatoin Jumalan Karitza, joka itzenja
ilman kaikeca wiam ijantaikkisen Hengen tautt»
Jumalalle uhrais. Ebv. 9, 14. Se Mimmäinen
Pappi meni siihen Pyhään, joka käsillä tehty
dli, ja oli ainoastansa esikuwa siihen totiseen
pyhään; mutta Christus meni itze taiwaseen, o<
temaan Jumalan edesH meidän edestämme.

. Niinmuodon me näemme, että lesuren tai-waseen astumlnen on meidän suuri sowinvo-juh.
lamme, M päiwä, jona meidän kallis Wapah»
taiamme, täytetyn kärsimisensä jälken, meni tai,
waseen Jumalan Istuimen eteen, tämän ijan.
kalkkisen lUnastUMsa kan§a, toimittamaan meil.
te ijankaikkisen armon ja andexi saamisen. Sil-
loin Hän otti sisälle waldakunnan, josa Hän
nyt niinkuin Wälimies Jumalan ja ihmisten
wälillä, toinda pitä lunastettuensa «ajallisesta ia
ijankaikkisesta menestyzestä. Silloin Danielin
nM täytettiN/ josta hän sano: Minä näin
sa ja kaHo yj!i tuli caiwan pilwisä, min.
Vuin ihmisen poika; ja häu ruli haMan wanha«
ikäisen rvgö, za wietin Hänen eteensä; ja Hän
annoi Hänelle woilNan. kuniuan ja waldakun,
Nan, että händä kaikki kansar, sukukunnat ja
kielet palweleman pira; Hänen waldansa on i»
jankaikkmcu walda joka ei huku, ja Hänen Walt
dakunnallans ei ole loppua. Dan. 7, 13.14.

Nyt taita Meillä kaikilla täsä lesuren tai.waseen astumisesa osa olla; Hän meni sisälle o-
man wetensä kansia, joka wuodatettu oli so»

kaiken wailman spndein edestä; Hän
tah-
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tahto mielellänsä anda meidän kaikkein saada
hyödytyxen ja siunauren siitä. Sentähden me
tahdomme tänäpäiwänä tutkistella:

Mcidän Illirudemine pääruhrinan sizalle-
käyndoä Häneii kunniaansa, niinkuin lohdullista
ia ilahuccawaista Hänen ustowaisille lapsillensa.

Icsus meni kunniaani, ja niinkuin ihmi,
nen myös sisälle otti sen Majestttin, kuin Hä-
neslä niinkuin Jumalalla ijankaikkisudesta ollut
oli; mutta jonga Hän rakkaudesta syndisiä koh«
tan oli jättänyt, kosta hän meidän lihamme ja
weremme päällensä puki, Tämä Hänen jalo
taiwascen astumisensa, edcspannan kaikkein asian
lmarair.sa kan§a. Ap, tek. i. Apostolit myös to-
distamat siitä. Petari sano: lesuo Christus on
Juinalan oikialle kädelle Taiwaseen yiösmennyc,
ja Hänelle oroar Gngelic ;a n?allac ia woimat:
alamtnaiilc, i Pet. 3. 22, Pawali sano: Ju-
mala herätti Christurcn kuolleista, ja pani ,j'tu»
maan oikialle kädellensä raiwaisa, kaiken hallicu.
xen, ja wallan, ja wäkewyden, ja Hcrrauden
päälle, ja kaiken sen päälle kuin niinittä raican,
ei ainoastans täsä mailmasa, waan mvös cule-
waisesa; ja on kaikki pannut Hänen jalkainsa a-
le, ja on myös Hänen pannut pääxi kaikkein
päälle, Seurakunnalle. Eph. 1. 2Q 21. 22 Nyt
hän elä lumalallisesa kunniasa, ja on saanur
nimeni, joka kaikkia nimiä suurin on; ercä le-suren nimeen picä kaikki polwet heicä„sä kuinar,
rainan, jocka taiwasa ia maan päällä, ja maan
alla owat, ja kaikki kielet picä run mstaman et-
ra lesus Christus on Herra, Isan Jumalan
kunniaxi. Phil. 2, 9. w. ii. Ah! woi niitä so.
Noita wiheljäisiä ihmisiä, jotka ei täsä elämäsä

nöy«
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ttoyrytä itziänsä Luojansa ja Wapahtajanfa ede-
sä; se päiwä tule, ja on läsnä, jona he hul.luttansa itkeä faawat, että he omat hälvennet
Wapahtaiaansa, eikä polwiansa kumartanet Hä-
nen edesänsä, jota kaikki Engelit kumartamat.
Woi heitä! koska heidän niinkuin Hänen »vihol-listensa, täyty Hänen jalkainsa astinlautana ma-
taman, Ap. tek. 2, zs«

Mutta o< mikä ilo ja lohdutus lesuM
uffowaisille, että be tänäpänä näkemät Wapah-
tajan menemän kunniaansa, ja katzelewat sieluin»sa Vstäwän ja Yljän korgotettuna Jumalalli-seen kunniaan. Nyt he Hänen näkemät taik,
kein kappalden Herrana, äärettömästi kohotet-tuna kaiken mailman kunnian ylitze: Kuninga-
sten Kuningaana ja Herrain Herrana. Wanha-sa testamentisä tosin on esimerkkiä, että joku
lhminen on elämänä taiwaseen otettu, mutta etpzikän ole moiman oikialle kädelle asetettu, maan
lesus örinänsä. Engelit omat jalot, mutta he
omat ainoastansa Hänen palweljoitansa, ja Hän
on Herra, jonga käskyjä he seisomat walmisna
ilolla toimittamaan. Kosta M lesuM rakka-
udelda woitettu sydän, yzi köyhä spndinen maan
päällä, kaikkea tätä katzele, o! mitä suloista se
siinä tundene? se täptelän sulalla ilolla luma.tasa Hänen Wapahtajasansa. Ah! ajattele se
köyhä tomu; eikö toi ole minun rakas weljeni?
Waikka Hän taiwan ja maan hallitze, niin Hänkuitengin tunde meidän omirensa, että ms Hä-nen lihansa ja werensä olemme.

.

Se ajaa meitä kynneleitä wuodattamaan,
koffa me katzelemme lesusta Hänen katkerasakärsimisesänsä: jokainen haawa Hänen pphäfä

K tuu-
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ruumisansa, jokainen weren pisara todista Hä-
nen ijankaikkisesia rakkaudestansa, ja katkeralla
kuvulla muistutta meille meidän syndejämme,
jotka saatit Kunnian Herran ristin päällä. Mut.
ta ah! kuinga ihastu meidän sydämemme ja loh.
dutetan, kosta me saamme armon katzella, kuin.
ga Hän kärsimisensä jälken meni niinkuin Woi.
lon Herra kuoleman, synnin ja kaiken helwetin
woiman ylitze, kunniaansa, ja elä nyt, kaiheja
ijankaikkisudesa, niinkuin meidän suloinen edes.
wastajamme Isän tykönä, ja on olewa kaikille
ft»y ijankackkiseen aumceen, jorta -Hänen kauc.
tansa lumalftN tynä rulewar.

Waikka nyt lesus on kunniaansa sisälle
mennyt, niin taitamat kuitengin wieläkin kaik.
ki Hänen uffowaiset lapsensa, päiwäin loppuun
asti löytä Hänen, nautita Händä, ja kansiakäy.
mistä Hänen kansiansa pitä. Niin kauwan kuin
Hän suo meille armon saada pitää Hänen kärsi»
wäispdensä sanat, sanan Hänen rististänsä, kär<
simisestänsä ja kuolemastansa, ja anda meidän
saada kuulla Hänen Ewangeliuminsa, sen su.
loisen sanoman Hänen Sowinnostansa, rakkau.
desiänsä spndisiä kohtan, ja Hänen halustansa
armoon otta ja siunala heitä, niin kauwan an>
da Hän myös itzensä löptä, jokaitzelda halulli-
selda jai armoa isowaiselda sydämeldä. Jos
waan ollan oikein halullinen woittamaan lesu»
xen ja Hänesä löytymään; jos se waan on mei.
dän sydämemme korkein pyrkiminen ja pääasia,
että Hän sowindo muodosansa, ja ijankaikkile.
sti ihanasa ristinsä hahmosa jokapäiwä olis mei,
dän silmisämme, meidän sydämemme lohdutuze.ri ja iloxi, meidän ustomme, rakkaudemme ja
toiwomme wahwistuxeri; niin totisesti meidän

pitä
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pitä hawaitzeman, kuinga Hän armoitta meitä,

fiuna sanansa meidän spdämisämme, että me
niinkuin Hänen lambansa saamme sisälle ja u.
los käydä ja löptä laitumen. Jos se on meidän
sydämemme loimotus, että me totisixt jäsensi
Christuxen ruumisa tulisimme, ja niinkuin elä-
mät orat kaiken nesten nautitzisimme Hänestä,
joka totinen wiinapuu on: jos se meitä kaikkein
enemmin suretta, että me rakkaudesa ja kiitol-
lisudesa Händä kohtan niin hitaat olemme, ja
ettemme, niln paljon kuin pidäis, tunne Hänen
werensä ja kuolemansa woimaa, synnin kuolet»
tamiseri meidän jäsenisämme: O! Hän on toti.
sesti wastauudesta siunawa meitä, ja andawa
meidän tunduwaisesti tuta, että -Hän on meidän
tykönämme jota päiwä, ja andawa meidän mai-
sta, että Hänen lihansa on rotinen ruoka ja Hä-
nen werensä totinen juoma.

Jos me ajattelemme sitä hpwää kuin lesu.xen opetuslapsisia oli, ruumillifesa seurasa Hä-
nen kansiansa, ja sitä loimotamme itzellennnekin:
Herra lesu! o, jos minä niin aina Sinun seu-rasas saisin olla! ja kuulla elämän sanoja Si-
nun suustasi josta minä aina niinkuin lapsi sai-
sin Sinun peräsäs käydä, Sinulda johdatella
ja warjelda! Totta Hän wieläkin Hengettsä
kautta meille siihen wolmaa ja armoa lainais.
Jumalan Hengi wisiisti lesuxen tähden niin kir-
kastais meille Hänen rakkaudensa, että meidän
sydämemme lakkamata pprkis Häneen, ja Hä»
nen tygönsä itzensä pidäis; Hän muistutta meil-
le kaikki mitä lesus sanonut on, meidän hen-
gellisen elämämme ylöspitämiseri; Hän lahjoit»
ta meille lapsellisen mielen, ja Wapahtajalda
woitetun sydämen; niin että me runsasti sits

X 2 kos»
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koetella saamn e, että ehkä lesus on kunniaan,
sa sisälle mennyt, niin me kuitengin taidamme
saada Hänen tygömme, kusa ikänäns me Hänen
peräänsä itlemme.

lesuxen ustowaisilla on Hänen taiwaseen
astumisestansa ja torgotelusta t lastansa se loh,
dutus, että Hän astu edes heidän puolestansa,
rukoile heidän edestänsä, ja toimitta niia, ettäse tule kuultuxt, mitä Ke Isäldä Hänen nimeen-
sä anomat. Hän osotta täydellisen lunast; xen-sa, marori heidän syndeinsä edestä, ja Jumalan
»vanhurskauden sowittamiseri Hän puhu Ky.
waä heidän puolestansa, ettei heidän spndeiän»
sä heille luetais. Sentäbden taitamat leftixen
armoitetut lan,bat, maikka he tundcwat suur,,n
woimattomudensa, kuitengin w kewät ja roh-
klat olla Christurela heidän Herrasausa, ja Pa-walin kansia todista: Ruka tahto Jumalan rva»
liruin päälle kanda? Jumala on joka cekc wan-
hurstaxi Ruka rahco kadocca? Christus on kuollut;
ja »Hän on myös plösherätettp, on inyös Ju-malan oikialla kädellä, joka rukoile Meidän ede,
stämme. Rom. 8, 33, 34 lesuren kunnia on
niin muodon Hänen uffowaisien lastensa loldu»
tus ja i o, ja pantti sen autuuden päälle, kuin
heillä kerran Hänen tykönänsä on odotettawa.

taira ne ijankaiktisesti auniaxi tehdä, jorka
-Hänen kamcansa Jumalan tulemat ja elä
aina, ja rukoile alari heidän edestänsä Ebr. 7,
25. Jos myös joku heistä niin onneloin olis,
että hän syndlin langeis; niin hän tietä kusa
hän jässensä vlösojetmi tule; sillä hänellä on
edesrvastaia Isän tykönä lesus Lh-istus, jokss
«vanhurskas on 1 loh. 2, 1.

lesu-
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Vestyen uffowaiset t'etäwät satamaan, jo-
hon beidän kerran joutuman pitä, koffa se ket.
pa Herralle, otta heitä pois nykyisestä pahasta

IoS he täällä owat armon
kautta, waeldanet uffollisesti Hänen kansiansa,
ja ei häwennet tunnusta HändH ibmisten edesä;
niin he myös tietämät ettei Hängän kunn»asan.sa bäpe tunnusta heitä omiansa taiwalllsen I,
sänsä edesä ja pyhäin Engelein edesä. Ei Hän
häpe kutzua heitä weljizensä. I s be täsä ma.

owat seurannet Händä sillä tiellä, tuin
Hän itze waelsi, häwäistyfen, wihan ja pilkan
läpitze, salaa eli julkisesti; niin he tietämät
myös, saamansa kerran, Herransa ja Mestarin»sa kansia osalliseni tulla siltä kunniasta, johon
Hän karsimisensa kautta walmistettin, ja jota
Hänelle nyt on wara jakaa kaikille niille, jotka
tahtomat Hänen kauttansa anda heitänsä au.
tuizn lehtä. Minun Isäni huonesa, sano Ie»s s, on monda asuinsija: minä menen w«lmi-
stamaan reille staa: minä tulen jällens ja oran
teidän tygöm: eccä kusa minä olen, siellä pitä

teldän oleman. loh 14, 2.3.

Autuat, ja tosin autuat owat ne, joiden
silmä on tullut päälle, katzclemaan lesuxen rak.
kautta, ja tundemaan Hänen lunastufensa woi°
man. O! kuinga iloisina ne taitamat waelda
Hänen kansiansa ja Hänen edesänsä täsä mail«masa; kuinga turwatut he taitamat olla ja
warjellut kaiklsa waaroisa, kojka Herra on hei.
dan Paimenensa; mikä taiwallinen ilo mahta
täyttä heidw sydämensä, koff,, he ajattelemat si.tä suurta kunniata, kuin kuolemalla
heille ansaittu on, ja tallelle pandu Hänen v«
stäwillensä. Se kuin ei tunne Wapahtajaa, ei

X 3 se
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se suingan tiedä mitä se on, että autuas olla.
Ah riendäkät sentähden Hänen tygönsä, syndi-
set! Hän elä wielä ja rukoile teidän edestänne:Hänen.uhri-werensä on teidängin syndeinne e»
destä wuodatettu, että te Jumalan rakkat lap.
set Hänesä olisitte. Muisiakat kuitengin kaikkea
sitä pitkämielispttä ja rakkautta, jolla Hän tei-
tä tähän päiwään asti kandanut on. Kuinga
usein te olette ehdollisesti Hänen wihoittanet, ja
syystä olisitte odottanet, että Hänen piti wan.
hurstasa wihasansa teidän hukuttaman; kuiten-
gin on hän tähän päiwään asti teitä säästänyt,
nähdäxensä, jos ette jo pian synneistä kyllään-
ne saa, ja kerran palajais Hänen, teidän sie-
luinne Paimenen ja Pispan tygö. Malttakat
kuitengin, te lesuxen ristin wiholliset, että se,
jota te nyt wihatte, ylönkatzotte ja pilkatte Hä-
nen lapsisansa, Hän on teitä rakastanut; lm«
maan kuolema^, ja ristin kuolemaan asti Hän
teitä rakastanut on: teille Hän on ijankaikkisen
lunasturen löytänyt: ja kuoleman Hän on kär»
sinyt, sowittanut ja matanut senkin wihan ede-
stä, kuin te nytHändä wastan kannatte. Olkat wa-
kutetut/ Hänen tähän asti raka»
stawan teitä, ja sydämestä suowan teidän au-»
tuiri tulla. Tähän päiwään asti puhu Hän hn-wää teidän puolestanne: Hänen armo-kätensä
owat ojetut teidän peräänne: Hän tahto totise-
sti siunata teitä, jos te tahdotte heittä teitänne
Hänen jalkainsa juureen ja rukoilla armoa. Hä-
nellä on rauhan ajatuxet teitä kohtan, jotka Hän
mielellänsä täyttä tahto. Hänen kunniallisen ar-monsa ylistl)feM ja ellette waan itzsuppiniffaisudella Händä wastan seiso.

Mut«
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Mutta te armoitetut ja ustowaiset Jessen

lapset! riemuitkat tänä woiton päiwänä; lesus
ja koko Hänen ansionsa on teidän omanne, sii.
tä päiwästä kuin teidän sydämenne yhdistyi Hä-
nen sydämensä kansia. Iloitkat ja riemuitkat
lumalasa teidän Wapahtajasamme; Hän on
kärsimisensä täyttänyt, ja on nyt oman tallin
werensä kantza mennyt kaikkein pyhunbään; jo»
sa Hän on Jumalan edesä teidän puolestanne,
ja on teidän uffollinen ja armollinen Mmmäi,
nen Pappinne, joka taita rukoilla teidän cde«
siänne, siunata teitä, ja kärsiä teidän heikout.
tanne ja raadollisuttanne: Hän on itze ollut ih.
minen niinkuin tekin, ja on wieläkin: Hän tie.
tä mikä teko me olemme, tunde meidän heikon
luondomme, että me mulda ja tomu olemme:
Hän on itze koetellut, millä mielellä ihminen wi«
heljäispdesänsä on, ja kaikki meidän hätämme
käy Hänen spdämellensä.

Iloitkat kaikki lesuxen pstäwäl! te olette
autuat jo täsä elämäsä. Npt te olette Juma-
lan lapset; mutta ei se ole wielä ilmestynyt,
miti te tulette; sillä se ilo on kätketty teille, et.
tä te saatte Hänen nähdä, niinkuin Hän on.
Pitäkät itzenne kiindiästi lesuxesa, ja älkät ikä-
näns päästäkö Händä sydämestänne. Unhotta,
kar ne tuin takaperin owac ja kokorrakat mi.
den perän, kuin edesä owat: saamoiten eteen»
pannun määrän jälken, sen kallin tawaran pe»
rän, joka Jumalan tuhumisen kautta ylhäldä
Christuxesa lesuxesa ilmoicecan. Phil. 3, 14.

X 4 6 Sun.
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6 Sunnuntai Pääsiäisestä.

Ewangrliumi, loh. 15, 26, 27. is, 1-4.

Vainun todiftures owar minun iloni; ne owaf
minun neuwonandajani Nämät owat Dawidin
sanat, ja luetan Ps. 119, 24 loisa se Kunin»
gallinen Propheta osotta. mingä ilon ja hyödy,
tMn hän nautitzi Herran sanan tutkinnosa.
Herran todisturisa Dawid löysi, ilonsa ja neu.
wonandajansa. Kutka siis Herran todisturet 0-
wat? Se sana todistus edestule Dawidin Psal.meisa ja muutoin niin usiasti Pybäsä Raama»
tusa, että se on tarpellista wisusti katzoa, mitä
Pyhä Hengi sillä sanalla ymmärtä. Koffa me so-
witamme usiammqt P. Raamatun paikat yhten,
niin me löydämme, että se sana todistus enemi?
ten merkitze niin paljon kuin opetus eli oppi,
ja että Jumalan todistus niinmuodon usein onse sama kuin Jumalan tahdon ilmoitus, joko
sillä sitten Jumalan käffyt edespannan, eli Hä-
nen armo-neuwonsa ja lupaurensa. Herran lu.
pauret kutzutan todistuziri. Niin sano esimerki»
xi Dawid: Sinun todismxes owat aiwan lujat,
Ps 93, F- Lupaus spnhisten armoittamisesta
meidän Herramme lesuxen kautta, kutzutan mnös
Jumalan todistureri. Johannes sano: Tämä
Jumalan todistus, jonZa Hän pojastansa todi-
sti; ja tän»ä on st todistus, ecrä Jumalaon meille ijankaitkisen elämän andanut, ja se e.
lämä on -Hänen pojafansa, 1 loh. n, 9.11.Niin kutzutan myös Lain Taulut, TodistuxenTauluixi. 2 Mos. 32, iZ. Tästä me siis näem.
me, että Jumalan todistusten kansia ymmärre.
tän, se oppi Jumalan tahdosta meidän pelastu-

josa sekä ne lohduluret ja lupauxet
löp.
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löytywät, kuin meille kehoitureri annetut owat,
kuin myös käffyt meidän elämämme ojennuMt.
Näisä Herran Todistuxisa löysi D"wid sekäi-
lonsa, että hyödytyrensä, O jos Jumala tekis,
että jokainen meistä taidais sanoa sen saman i«
tzestänsä: 'Herra Sinun Todistuxes owar minun
iloni Jos minun mieleni lewoloin on, min mi-
nä löydän ihastu,ren ja wirwotufen, tutkeisani
Sinun suurta rakkauttas, ja ennomattain sitä
suurla todistusta, että Jumala niin rakasti mi-
nua, että Hän annoi ainoan Poikansa kuole-
maan minun edestäni, etten minä hukkuis, mut»
ta saisin ijankaikkisen elämän. Kossa en minämonesa tapauxesa elämäfäni tiedä yhtäkän neu-
woa, ja usiasti olen epätiedosa, kuinga minun
itzeni käyttämän pitä, ettän Wapahtajalleni mie-
lin olisin; niin Sinun todistuxes owat minun
neuwonandajani. Totisesti on se autuas, joka
lesuzen armon kautta totudesa taita sanoa, et-
tä hän iloitze Herran todisturisa. Senkaldainen
taita myös sydämestä rukoilla niinkuin Dawid:
Anna minulle yinmarpys, käckeäxeni Sinun La.
kias; ja piräxcni sicä koko sydämestäni. Anna
minun sinun kästyis tierä; sillä niihin mi-
nä halaj«n Rallista minun sydämeni sinun
todistuxiis. Ps. 119, 34- 35- 36.

Meidän Vapahtajamme lupa myös opetus-
lapsillensa tämän päiwän Ewangeliumisa; että
hän poismenonsa jälken, heille lohdutuLexi ja
ilori, tahdoi lähettä yhden Todistajan, jonga
todistus piti tuleman heille ja kaikille ustowai,
sille ilori ja neuwori, ja tämä Totuden Hengi
piti todistaman itze Herrasta lesuresta. Me tah-
domme siis tänäpänä tutkistella:

Xs P^-
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pphän Hengen todistusta meidän N?apah.
ca)astam,ne, niinkuin ilahurcawaista meille syn.
disille.

Lotuden Hengi, joka Isästä uloskäv. sano
lesus, se on minusta codistawa. Mi suloinen
lupaus hätäyndpneille syndisille! Pyhä Hengi
todista siitä kuin en me tunne, engä järjellam.
me hawaita taidais, joka kuitengin meille loh.

ja autudexi sangen tarpellista on tietä,
nimittäin että me lesuzen kuoleman kautta,
kuolemasta ja kadotuMa wapaaxi ostetut olem»
me, ja sitä wastan aiwotut olemaan Jumalan
perilliset ja lesuxen Christuxen kansiaperilliset.
Se ainoa tie syndisille aututeen, on se, että he
tulemat Jumalan tygö Christuxen kautta; mut»
ta että Christus on 'kerran kärsinyt svndisten e<
desiä, wanhurffas wääräin edestä, wiedäj.'ensä
meitä Jumalan tygö, st olis ijankaikkisesti ollut
M selittämätöin asia, jota ei Engeleingän taito
olis tainut tutkia, ellei Pyhä Hengi olis siitä
todistanut. Sentähden kutzutan myös Oppi mei>
dän Herran lesuren Cbrisiuxen sowindo-kuole»
masta ja kärsimisestä, salaruxi Jumalan wiisäu.
dexi, jonga Jumala on ennen mailman alkua
säätänpr meidän tunniaxemme; joca ei yxikän
tämän mailman päämiehistä rundenur. i Cor.
2, ?. 8 Mutta meille on Jumala sen Hengen,
sä kautta ilmoittanut; sillä Hengi kaikki tutki>
stele, Jumalan Mutta en me ole
saaret tämän mailman henge, roaan sen hen-
gen, joka Jumalasta on, ercä,ne tiedäisimme,
mitä meille Jumalalda annettu on w. 13.12.

Koettelemus osotta sen, ettei ihminen aina
järjellänsä käsitä sitä, kuin hän kuitengin pat-

jalla



Ma järjellä taidais käsittä. Mutta jos me sen-
kin mpöden annaisimme, että ihminen patjalla
järjellänsä, ilman enämbätä Jumalan ilmoitu»
sta, saawutais kaiken sen tiedon, kuin järjellä
saawutta taitan; mitä hän sitten ticdäls? Häntiedäis, että Jumala on, ja taidais pmmär-
tä Jumalalle olewan äärettömät omaisudet;
luonnon tutkinnosta hän taida:s päättä, tämän
Jumalaa oleman aiwan hpwäl! ja laupian, mut'
ta siinä simusa myös sangen pyhän ja wa.nhur.stan. Sitä maston, jos ihminen yriwakaisesti
katzele itziänsa, niin hänen täyty tunnusta, u.
sein rikkomansa !lck«n welwollisudet, kuin luon.
non laki määrää, ja että hänen Luojansa, ää»
rettömän ppbydenia ja wanhurffaudensa jälken,
ei taida jättä händä rangaisemata. Siitä kaik-
ki ustallus katoo banen sydämesiänsä, ja sen si»
aan rupe bän pelkämään ja kauhistumaan Ju-
malala. Millä hän sitten Luojansa wihan le-
pytäis! se järjellisin neuwo olis, parata elämä-
tänsä. Mutta jos hän senkin päälöz-en tekis,
ja taidais täyttä; jos hän taidais eIH niin nuh.
tettomasti, ettei hänen tundonsa enä ensingän
soimais händä, (joka kuitengin on mahdotoin.
da langennelle ihmiselle, jolla, itzestänsä ei ole
halua eikä woimaa Jumalala totella) niin sei.
sois kuitengin hänen endiset syndinsä, awoi hä«
nen edesänsä, niinkuin maMmatoin welka. Ia
silloin ei myöskän phtäkän witziä autuden toi-
woa hänellä olis. Hänen täydyis bawaita, et»
tä Jumalan wanhurffaus pidäis sowitettaman,
mutta ei olis siihen phtäkän neuwoa. Mutta
että Jumalan Poika itze ottais meidän luon»
domme, ja siinä kärseis meidän
me, se on M oppi, jota ei ihmisen järki ikä-
näns tullia taidais.

Sen-

331s Sunnuntai Pääsiäisestä.



. 6 Sunnuntai Pääsiäisestä.332

Sentähden se on Pyhän Helgen todistus,
joka meille ilmoitta lesuxen Wällmiehen lu.
malan ja ihmisten wälillä Kyllä ihmiset owat
malmit lohduttamaan itziänlä hädäsä Jumalan
laupiudella; mutta lohdutta meitämme luma-
lan laupiudella Christuxcsa lesnresa, sitä täyty
Pyhän Hengen mettä opetta. Se oppi käy yli
kaikkein ihmisten pmmärrvren; ja kuinga sy.
wäldä me langennet olemme, se näbdän siltä,
että sitten kuin oppi lesuresta on meille ilmoi-
tettu, niin tahtomat kuitengin aiwan Harmat
sitä ustoa, waan Jumalan Hengen täyty luma.
iällisellä armollansa muutta ihmisen sydämen,
ja ihminen seiso paljon wastan, ennen kuin hän
taita tulla uskomaan, ja rakastamaan sitä lo>
tuulta, että lesus Christus on tullut mailmaan
wapahtamaan syndlsiä.

Meidän tule siis Pyhää Hengeä siihen kiit-
tä, että Hän on opettanut meitä tundemaan
lesuren Coristuxen meidän Vapahtajamme,
wanhurffaudemme ja wäkewydemme. Hän to<
dista ihmisten sydämisä Herrasta lesuxesta. Hän
todista, että Hän on Jumala ylitze kaikkia, siu.
nattu ijankaikkisesti; Hän todista Hänen tullen
totiseni ihmiseri, lain alaiseni että Hän
meitä lain kirouresta lunastais; alendanen itzen»
sä, ja ollen kuolemaan osti kuuliaisen, ja ha-
maan ristin kuolemaan asti. Hän muistutta
meille sitä kallista lunastus, hindaa, jolla me o-
fietut olemme, nimittäin, Christuxen kallista
merta, niinkuin puhtan ja wiattonmn Karihan.Hän kirkasta meille lesuzen rakkauden, ja mui.
stutta meille kaikki kuin Hän sanonut on, juu.
ri silloin kuin meidän sydämemme sitä parhain
tarwitze, ja Hän näke sen meille hyödyllisen,

jok»
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joko meille lohdutuxefi, eli kurttuni ja nöp-
rpttämisexi.

Totuden Hengi todista lefuxesta, ja Hänen
iodistuxensa on ilahuttawa todistus Luoja on
istuttanut ihmiseen halun ja pyrkimisen omaa
parastansa etzimään. Kaikki mitä meidän mie»
.'estämme on meille onnellista, se ilahutta meitä.
Mlkä siis pidäis enämmin ilalnlttaman meitä,
kuin se iloinen sanoma lesuresta Chr sturesia
meidän sydämisämme, ja osotta meille, että se
jolla lesus on, hänellä on myös kaikki Hänen
kansiansa' ja bän siinä siwusa näyttä meille,
että tämä autuden lähde lesuresa, ftift awo-
jonna kaikille waiwaisille fyndisille; että wiisail.
la a yxinkertaisilla, rikkailla ja köyhillä, nuo.
rilla ja wanhoilla, kaikilla on awoi tygökäymi»
ncn Vapahtajan että se kaikktansa ma.
Ia sydämen ylöna!'damisen > niin me autuat o.
lemme ajasa ja ijankaikkisudcla; eikös siis tämä
todistus mahda kutzutta iioisexi ja ilahutta.
waiseri tod sturez-'? Totisesti! siinä asia kaikki.ansa on, että me tunnemme kuinga aiwan tar-
Pellinen meille Wapahtaja on, silloin se mahta
olla meille ilahultawaista, saada kuulla, että me
kaikki tohdimme Hänen tpgönsä tulla, ja että
me jo edellä taidamme wakutetut olla, Hänen
sanomattomalla rakkaudella meitä wastanotta»
wan, jos me ainoastans tahdomme tulla. TäsH
tod siuxesa lesuresta, löytä se sie'u rawindonsa,
joka autudestansa murhetta pitäwäinen on.

Mitäs sitten totuden Hengi lesuxesta todi-
stane? Sttä- ettei yf'desäkän muusa waan Hä»
nesä ainoasa on kaikki meidän autudemme; ei

yhräkän muuta nilueä tairvan alla meille
Kuncc»
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annettu ole, jss« me auxuixi tulla taidamme.
Ap. tek. 4> i'2 Pyhä Hengi todista, Jumalan
niin rakastanen mailmaa, errä Hän annoi aino»
au poikansa, että kuin usto -Hänen
päällensä, ei pidä hukkuman, unitta iiankaikki'
seil elämän saaman. Ia tämä kallis lahja on
annettu syndisille, senkaldaisiile jotka wiheljäisp.
dcnsä tundewat, ja Jumalan wihan alaista i.
tzensä tunnustamat. Se on rocinen sana, ja kai-
keti mahdollinen wastanoterrä, että lesus Chri-
stns on tullut mailmaan sondista
i Tim. i, 15 Kyllä Wapahtaja meidän wi.
heljäispdemme ja syndimme tiesi, mutta ei se
HändH estänyt rakkaudesta meidän siasamme kuo"
lemata kärsimästä. Pawali sano, että Christus,
kosta me wielä heikot olimme, on ajallansa ju.
nialaccomain edestä kuollut. Senrähden ylistä
Jumala rakkauttansa meidän kohtamme, että
kosta mc wiclä syndiser olimme, on Christusmeidän edestämme kuollut. Rom. 5, 6.8.

.- Tästä totuden Hengen suloisesta todisture.sia, me siis opimme, ettei meidän cnsingän tor«
witze kaukana itziämwe Herrasta lesuxesta pois
pitä, waan taidamme täydellä rohkeudella men»
nä Hänen tygönsä, ja kukin puolestamme pyytäosaa siinä autudesa kuin Hän ansamut on. Mi»
kä meitä enemmin ilahutta ja hyödyttä mabta,
kuin se kallis todistus meidän Wapahtajastam.
me ja Hänen ansiostansa? taine sydän e-
nä iloita, kuin silloin kosta Pyhä Hengi sen
totuden spdämesä lukitze, ettei yhcäkän kadoru»
sta ole niisi, jorka Christuxesa lesuxesa owat.
Rom 8, i.

Sen
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Sen päälle se nvt ainoastansa käy, jos me

tämän todistuxen wastanotamme, ja sille sydä-
mesämme sian annamme. lesuxesa on meillä
kyllä, ijankaiMscstj kyllä; ja jos meidän syn»
dimme wielä werirustiat olisit, niin pitä ne
kuitengin lumiwalkiaxi tuleman; sillä mikä syn.
di niin hirmuinen olis, jota ei Jumalan Po.
jan weri somitta taidais? O! tämä werihinda
on ijankaikkisesti kelvawainen; jos waan moni»
kin sen, kalliz-i arwais ja hpwäxensä käyttäis,
itzellensä sekä synnin rangaistuxesta
että mallasta. Ihmiset kuulemat usein tätä au-
tuallista todistusta, usein he sitä lukemat; mut.
ta, sen pahembi! enembäin sydän pysy yhtä'
kylmänä ja kowana. O! jos momkin tänäpäi.
wänä maltais mielensä! Jumala tekis, eltä he
muistaisit sen, että heidän kerran pitä tilin te.
kemän kaikista niistä kerroista, kuin he lesuxen
rakkan kutzunusen kuullet owat, ja se suloinen
todistus lesuxen täydellisestä sowlnnosta beidän
sydämellensä pandu on, ja he kuitengin ehdolli-
sesti sydämensä Häneldä sulkenet owat. Tekis
Jumala! että he ermomattain muistaisit, sen
lesuren jonga he ylöukatzowat, ja joka kerran
on heidän duomarinsa olema, myöskin rakkau-
desta ja halusta heitä autuixi tehdä, rippunen
baawoitettuna ja werisenä ristin puun päällä.
O! jos Jumalan Hengi sais todista heille, kuin-
ga walmis hän on heitä wastanottamaan, ja
kuinga hywä heidän olis olleensa, jos he i-
tzensä kokonans hänelle onmxi annaisit-

Te Jessen uffowaiset! jotka tästä todistu-
xesta teidän Vapahtajastanne, olette kerran ha-
lun ja rohkeuden saanet itzenne Hänen jalkain»sa juureen heittämään! Te jotka wielä Händä

rata-
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rakastatte, että te itze olette koetellet, kuinga
rakkasti Hän teitä syleili, kuinga pitkämielinen
ja uffollinen Hän on teitä kohtan ollut, kaikke.
na elinaikananne; rukoilkat Händä wastauuve.
sta, Hän ikänäns Pyhää Hengeensä teildä
pois ota, waan päiwä päiwäldä rakkaupensa
ja lembeydensä teitä kohtan uudistais, eikä wä-
syis teidän hitaudenne ja sydämenne kowuden
tähden. Andakat Hänelle wastauudesta teidän
sydämenne, että ne kokonans Hänen omansa o.
lisit, ja Hän hywän tahtonsa jällen aina enälw
min ilahuttais ja johdatais teitä Hengensä to.
disturella; että hän wihdoin iiankaikkisudesa te-

«kis teitä osallisiri siitä täydellisestä ilosta, kusa
te saatte Hänen nähdä niinkuin Hän on.

Heluntai Päiwä.
Ewangelimni/ loh. 14/ Hz-)i<

kuin lesus wiimeisenä ehtona ennen kär<
simistänsä, oli opetuslastensa kansia syönyt Pää-
siäis Lamban, ja sen jälken asettanut pyhän
Ehtollisensa, muisto, atriap Hänen rakkaudestan.sa, ja kärsimisestänsä mailman sondein edestä;
niin Hän piti opetuslastensa evesä pitkän
wästijättöipuhen, josa Hän kertoi heille elämä-
kertansa, muistutti heille opeturiansa, neuwoi,
lohdutti ja rohwaisi heitä, ia Uudisti lupauxen,
sa, lähettämänsä heille pyhän Hengen, joka M
johdattama heitä kaikkeen totuteen, ja muistut-
tama heille kaikki, mitä Hän heille puhunut o-
li. Tämän päiwän Ewangeliumi on yLi osa sii.
tä hywästijättö-puhesta. Wähä ennen oli le<sus sanonut: Joka minua rakasta, hän rakasta
tan minun Isäldäni, ja ,ninä tahdon händä

raka,
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Vakasta, ja ilmoitan itzeni hänelle, w. Li. Sii-
tä johdaluxesta kpst)i pfi Hänen opetuslapsistan-
sa, kuinga se lupaus oli ymmärrettäwä, että
Hän tahdoi ilmoitta itzensä lapsillensa, ja ei
mailmalle? Siihen Wasiuhtaja wastais niin la-
wialda kuin tämän päiwän Ewangeliumisa sei,
so; josta me näemme, micä kalliita ecuja lesu.
xen ystäwär nauritzewac, muiden ihmisten suh-
ten Nimittäin, «ttä lesuxen rakastajat pitä-
wär -Hänen sanansa; että Hänen Isänsä rakasta
heitä; Isä ja lesus tulervat heidän tpgonsä, ja
asuwac heidän tykönänsä Mutta Wapahtaja
todista selkiästi, ettei pxikän muu ihminen tästä
autudesta osaa saa, waan ainoastansa ne kuin'
Herraa lesusta rakastamat. Katzelkamme siistänäpä wänä:

Niitä jaloja etuja kuin lesuxen rakastajat
naUtitzcwat, mailman lasten suhcen

Jos me tahdomme wiWi tietä, kuka oikein
taita kutzutta lesuz-en rakastajani, niin meidän
tarwitze Micä se on, rakasta lesusta. ja
mistä me taidamme tietä, jos me todella -Hän-
dä rakastamme eli ei? Tämä on tarpellista tie-
tä, sillä monda tuhatta ihmistä on, kuin tahto,
wat lesuren ystäwiri nimitellä, ehkä ei heidän
sydämisänsä yhtäkän rakkauden kywendä hänen
tygönsä löydy. Kyllä yri lapsi tietä, millistäse on kuin wanhembia rakastetan; M nstäwä
myös tietä, kuinga toista ystäwätä rakastetan.
Mistä se sitten tule, että enin osa ihmisistä itze
luulemat rakastamansa Wapahtajaa. ja tahto,
wat sitä nimeä kandaa, maikka heidän spdä.
mensä omat marsin kylmät Händä »vastan. Il-man epäilemätä siitä, että he häpewät tunnusta

P totu-
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totuden, sillä sen kantza he duomitzit itzensH ole-
man ne kaikkein kiittämätlömimmät luondokap,
palden seasa.

Jos me yrinkertaisesti tahdoisimme koetella
meidän rakkauttamme Wapahtajaa kohtan, sen
rakkauden rinnalla, jolla me ystäwiämme, eli
wanhembiamme, eli muita hywäntekiöitämme
rakastamme, ia yriwakaisesti duomita itzemme,
jos me tunnemme senkaldaista rakkautta Herraa
lesusta kohtan, kuin muuta ystäwää kohtan
maan päällä, ja jos meidän sydämemme on niin
sidottu häneen, kuin parhaseen maalliseen pstä>
wään, niin meidän oma tundomme pian sanois
oikicm Vuomion.

Että nyt jokainen itze mahdais tietä, jos
hän todella rakasta Vapahtajaa eli ej; niin me
tahdomme koetella itziämme, sen yhteisen rakka,
uden laadun jälken. Se ensimmäinen merkki,
josta rakkaus tutan, on se: että me mielelläm-
me ajattelemme sitä, tuin me rakastamme, jos
htn on kaukana meistä, niin me sydämestä ha<
läjämme hänen tuloansa ja läsnäolemistansa, ja
annaisimme usein mitä hywänsä, saadaremme
nautita hänen seuraansa. Jos me hänen ajaan
takaa löydämme, niin me sydämestä olemme i.
loiset, ja kiinnitämme rakkaudemme likemmin
hänen kansiansa. Kysykän nyt jokainen itzel.dänsä: Ongo meidän sydämemme niin Wapah,
tajaa kohtan? Ongo se meidän rakkain ajatu.
remme, että me tutkimme Hänen palamaa rak,
kauttansa, Hänen sowindo.kuolematansa ja kär.
fiinistänsä? Taidammeko todella sanoa hänelle:
Sinua lesu! minun sydämeni halaja, Sinuun
ainoaan kiinnitettä. Sinun kuollos kuwa Gol<
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gathasa on minulle se kaikkein kalliin ja rak-
kain? Ongo ne meidän iloisimmat hetkemme/
jotka me wietännne sydämen kansiapuhesa sie»
lumme ystäwän kansia? Tunnemmeko Hänenseuransa ja läsnäolemistnsa wälttämättömästi
tarpelliseri? Ia kuin me Händä kalpamme, o-
lemmeko sillottt niin lewottomat, kuin yxi lapsi,
joka kaipa ja Parku äitinsä perän? Ellei niin
ole, kuinga me sitten taidamme sanoa rakasta-
wamme lesUsta? Kaikkein muiden kansia, kuin
me rakastamme, niin me mielellämme pidämme
seuraa, ja puhuttelemme heitä; mutta ainoa-
stansa Wapahtajaa me pakenemme, sekä ajatel-
la että seuraa pitää, ja kuitengin tahdomme hä-
nen nimitellä.

Jos joku jota me rakastamme, on plönk«
tzottu ja wihattu inallmasa; niin meidän sfdä>
mcmme ihastu, kosta me kuulemme jongun hän.
dä kunnioirtawan ja ylistäwän ja wastawan hä»
nen puolestansa? Niin totisesti se on jokaitzen
sielun, kuin lesusta sydämestä rakasta. Jos me
silloin kuulemme jongun ylistämän lesuren ar-
moa, ja Hänen rakkaudensa helmaa, niinkuin
wapaata pakenemisen paikkaa kaikille waiwai-
sille spndisillez niin meidän sydämemme suuresti
ihastu siitä, että Vapahtajan kunnia julistetan;
ja senkaldainen lesuzen todistaja, kuin maalaa
meille Sielun ystäwän juuri ja
suloiseri, tule myös itze meille takkaxi ja otol-
liseni.

Jos meldän ystäwämme, jota me oikein ra-
kastamme, woitta sen mitä hän halaja, niin et-
tä hän siitä iloitze; niin kaikki mekin iloinemmehänen kansiansa. Samalla lawalls myös pri oi.
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