
Heluntai Paiwa.340

kia lesuM ustowainen iloitze Wapahtajansa
kanZa, niin usein kuin hän näke jongun spndi,
sen käändäwän itzensä Wapahtajan tygö, heit°
täwän itzensä Hänen helmaansa, ja andawan
itzensä sielun ja ruumin kantza Hänelle omaxi.
Silloin hänellä on sama tundeminen kuin Jo.
bannerella muinen, joka sanoi: Jolla on mor,
sian, se on Mä; murra yljän ystawä jota seiso
za kuuldele händä, st iloitze yljän,äänestä sangen
suuresti; senrähden on rämä minun iloni räxcer-
ry. loh. 3, 29.

On sekin pxi epäilemätöin rakkauden tun»
domerkki, ettemme itänäns tieten eli ehdolla sen
mieldä pahoita, eli häwäise sitä, jota me sydä,
mestä rakastamme. Totisesti, se ihminen, joka

Mman sydämen kiwuta taita häwäistä lesuren
nimeä mailmasa, joka haluttomudesa eli huoli-
mattomudesa taita rikkoa Hänen käffynsä, ja
Hänen murhelliseli saatta; ei se su ingan Wa,
pahtajaa tunne; ja jos hän wielä sanoiskin
Wapahtajaa rakastamansa, niin hän walhettele,
ja ei tiedäkkän mitä' se on että rakasta Händä,

Senkaldaisia ja usiambia muita tundomerk,
kiä meillä on, oikiaan rakkauteen. Koetelkaa
nyt itzensä jokainen, kuinga hänen sydämensä
laita lesuren kohtan on. Mitä te kaikesta tä-
stä sydämesänne löydätte. Kyllä Hänen rakkau.
densa teitä kohtan puhdas on, sen todista HH.
«nen werihikensä, Hänen sanomattomat kipunsa
sieluja ja ruumiisa, Hänen kuolemansa ja kiro-uzensa ristin päällä. Hänelle me kaiken rakka,
uden. welwvlliset olemme. Hän se kaikkein ra-
kastettawin on, ja kaiketi mahdollinen meildä
rakastetta. la. mikä on kohtullisembi, kuin että

me
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me langennet, syndiset rakastamme Händä mei.
dän Wapahtajanune, joka itze meidän syndeim-
me tähden rangaistu on, ja on meidän luma-
lamme ja Herra kaikkein ylitze? Ei myös yri-
tän enembää rakkautta melldä waatia taida
kuin hän, eikä prikän sitä niin Jumalallisella
rakkaudella ja autuden tundemisella palkitze,
kuin Hän. Autuat le olette, niin monda kuin
teistä Jumalan Hengen walaisemisen kautta 0-
lette sen ristiinnaulitun silmän alla saanet, ja
Hänen kärsimisesansä nähnet täyden maron tei
dän syndeinne edestä- Ette enä ilman hänetä
elä taida. Ei mikän taiwas, eli autuus teitä
ilman Hänetä tydyttä taida. Hänesä te tunnet-
te teidän Luojanne, teidän Lunastajanne, teidän
Jumalanne, Kuninganne, Opettajanne, Mm.
mäisen Papvinne, teidän kaikki kaikisa, ja tei-
dän ijankaikkisen kpllänne. Hänesä te olette
autuat, ja ilmais Hänetä ette enä yhtäkän het-
keä tytywäiset olla taida. Christus elä heila, ja
te eläne Jumalan pojan ustosa, joka ceica ra-
kastanut o», ja annoi iyensa ulos teidän ede»
stänne. Suuri teidän autudenne on, että te
saatte lesusta rakasta; ja nyt me tahdomme lä-
hemmin katzella, mitta jalot edut reillä siitä on.

Meidän Vapahtajamme mainitze sen suure-
xi edurt ulkomaisille lapsillensa ja vstHwillensä:
että he pitämät Hänen sanansa, niin hywin
armo. lupausten sanat meidän autudestamme,
kuin nekin sanat, joisa Hänen tahtonsa edes-
pannan, meidän elämämme ojennus - nuorari,
hänen mielensä ja sydämensä jälken. Muista-
kamme, että lesus niin wastais sitä opetusta-
sta, kuin kysyi Häneldä: Miri Hän ainoastans
Vstäwillensä tahdot itzensä ilmoitta, mutta ei

P z mail-
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mailmalle? Sentähden, sanoi lesus, että ntz
jotka minua rakastawar, ne pjcäwäc minun sa«
nam, pitämät ne rakkana, noudattamat niitä,
niinkuin ojennus, nuoraansa, ja niisä löytämät
armon ja siunauxen sydämellensä. Mailmalla
on hänen oma wiisaudensa, hänen järkensä op.
pi, 'jonga he suuresa armosa pitämät., ja jonga
lälken be tahtomat sanoja wäännella;
heidän luulrusa wiisaudesansa, ei he taida tuta
Imnalara Hänen wiisaudesansa; pphe rististä
on heille hulluus; mutta niille jotka Vapahta-
jaa rakastamat, on tämä sana yxi Jumalanwiisaus lunnllan woima aurudexi. lesuxensanan pitämmen ei ole suingan se, että joku
täuttäis kaikki, mitä Jumalalle on oikeus maa.
tia ihmisildä; sillä lamalla ei uxikän lesusta
rakastama tM elämäsä Lakia täyttä taida. Hetietämät, Lain oleman hengellisen, ja maaliman
paljo enemmin, kuin paljasta ulkonaista siwe-yttä ja toimellisutta; jonga zähden ei he myös
ikänänsä mielj wanhurffazi tulla Lain töiden
kautta; maan he uffowat lesuxen sanat, ja pi?
tämär ne heillensä lohduturexi ja siunauxexi;
he tietämät, ettei ilman Hänetä mitäkän
moi, mutta että -Hän on Lain loppu, jotaikelle
wanhurstaudexi, tuin Hänen päällensä usto. Hepyspmät Hänen sanoisansa, ja sen kautta hetehdän. Tämä on heidän suuri etun-
fa, jota ei yhdelläkän mailmasa ole, maan Ie«susta rakastawaisslla. He tietämät itzensä ma.

Lain kirouresta, kosta heihän Autu.
densa Ruhtinas itze tuli kiropxexi heidän ede«
stänfä; että he Hänesä siunauren perisit, koffaHän naulitzi kaiken heidän welkansa puuhun.
He pitämät itzensä kiindiästi Hänen sanaansa,
uffowgt ja fätkewät sen suuren totuden, että

hyi?
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heidän, autudensa on heille lesufen kuolemasi»
ansaittu. Ia niin.kauwan kuin be tästä uffon
ja armon sanasta kiini pitämät, niin Christuren
rakkaus mälttämättömästi waati heitä, elämään
Hänelle mielixi, joka heitä ristin kuolemaan a,
sti rakasti.

Ia mitä heidän ristinnaulitun Wapahtajan.
sa tahtoon ja käffyin tule; niin on lesuxen ra»
kastajilla se suuri etu ja lahja, että he niin.
kuin oM Häneen istutetut, taitamat kanda he»
delmätä. He pitämät sen suurimbana ilonansa,
että he Hänelle kelpaisit; se heidän halunsa ja
autudensa on; sentähden he mpös alati pyytä,
wät Hänesä pysyä, että he paljon hedelmää
kännäisit. Hänen 33 wuotinen elämänsä maan
päällä, on heille täydellinen esikuwa, jonga jäl.
ken he Hänen armonsa kautta, jokapäiwä koke«
wat elämänsä ojenda. Hänen lambansa seura,
wat parhain Paimenensa askeleita. Jumalan
autuaxi tekemä armo kuritta ja ajaa heitä hul.
jämään kaiken jumalattoman menon ja maalli.
set himot. Sen woiman kuin he saamat, lu.
malan lapsifi tulla, ja anda walkeudensa wali.
sta ihmisten edesä, he nöyrydellä wastanottawat,
niinkuin hedelmän Wapahtajansa ansiosta: ja
ei suingan paisu muiden plitze, maan sydämen
häpemisellä ja nöyrydellä tundewat, kuinga pal.
jon heildä wielä puuttu siinä ustollisudesa, kuu.
liaisudesa ja seuramisesa kuin he Jumalallensa
ja Herrallensa welwolliset omat. Kosta he er»
hettywät ja rikkomat, niin he saamat paeta HH.
nen tpgönsä, niinkuin Wapahtajan ja autta,
jan, niinkuin heidän wanhurffaudensa ja wäke.
wydensä tygö. Hän lohdutta ja wahwista hei.
tä jällensä; ja tämä Hänen armahtawainen rak.

V 4 kau-
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kaudensa teke heitä M halullisimmat seuraman
hänen esimerkkiänsä ja Hänen askeleitansa nou<
dattamaan.

Joka minua rakasta, sano lesus, se pit«
minun sanani; mucta jota ei minua rakasta, ei
ft minun sanojanaan pidä Kuinga se olis mah.
dollista, että joku ehdollisesti sen mieldä rikkois,
jota hän oikein rakasta, ja kenen esimerkkiä ms
enemmin noudatamme, kmn sen, jonga me suu.
rimmasa arwosa pidämme? Senkaldalsesa armo-
ja lesuren omaisuden kansa Herransa ja Au»
tuari tekiänsä pitämät. Muita kaikisa niisä,
j»tka ei Hänen sanojansa pidä, nähdän selkiä
todistus, ettei he Wapahtajakan rakasta, Ei
HMH siihen ole halua eikä woimaa. Joka ei
minua rakasta, ei <s minun sanojanrkan pidä.
Hämmästy tätä, sinä kvwa ja kylmä sydän, jo»
ka ett rakasta Wapahtajaas, ettkä Hänen py,
hää sanaansa tottele.

Mutta Meidän Vapahtajamme mainitze wie«
ls usiambia suuria etuja> kuin Hänen lastensa
osaxi langewat. Joka minua rakasta, sano le-sus, hän rakasteta,, minun Isäldäni, ja me tu,
lemme hänen tygsnsa, ja asumme hänen tykö',
nänfa. O! werrattomia lahjoja lesusta rakasta,
maisille! Ei vrikän järki niitä taida käsittä, ei,
kä kieli ulospuhua; se waan on wahtngo, että
niin Harmat nitden perän pprkiwät. Ihminen,
joka muutoin aina omaansa etzi, ja usein pi-
meen päähän etzi sitä omasa onnettomudesansa,
taidais täsä löytä lahjoja suurembia, kuin kai»
ken mailman kunnia ;a rikkaus, ja kuitengin
he niitä ohitze mcnewät. Jumalan Isän sydän
awetan lesusta rakastawaisille lapsille, joka an«

da
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d« heidän ymmärtä ja maista makeuden ja au.
tuden Hänen sowinnosiansa. Jumala tule Isä«
zi lesuresa, ja siri Hän tutan le.
susia rakastawaisilda, joilla Christuxen kautta on
wapa tygökäyminen tarwettensa tanHa H.inen
tygönsä, niinkuin lapsilla rakkan Isän lpgö
He luottamat Herransa sanaan, että Isä ipe
rakasta helrä,- kosta he lefusta rakastawar, )a
nstowae -Hänez, Jumalalta lähtenen. la, se
pyhä Kolmephteps, Isä, Poika, ja Pyhä Hen.
gi otta asuinsiansa scnkaldaisien lesusta raka-
stawaisten tykönä, ja pysyy heisä- He owac e.
!äwän luinalan relnpli; Christuxcn Vuone, Ebr-
3, 6. Ia Jumalan Hengi asuu hei ja. i Cor. 3,
16. O! mitkä jalot lahjat lesuren ystäwillä on,
mailman lasien suhten! Ei totisesti phtäfän
luondokappaletta auringon alla niin onnellista
jahpwin lahjoitettua ole, kuin se sielu joka
Wapabtajaansa rakasta.

Totta- meidän niin muodon Wapahtajaa
rakastamaan pita, jos me tahdomme Jumalan
lasten jaloisa labjoisa osan saada, mutta ei yri»
kän meistä itziänsä siihen sowsljari tebdä taida;
waan se on Jumalan Hengen asia ja armotyö,
jonga kaurca Jumalan rakkaus on wuodaterru
meidän sydamihimme. Ront. 5/ 5 Hän on myös
sangen halullinen, mielellänsä kirkastamaan Wa°
pahtajan rakkauden, jokaitzen ihmisen sydäme.
fä, kuin sitä Häneldä pyytä. Ia kuin M wi-
heljäinen syndinen tule onnettoman tilansa tun,
demaan, ja Christus rakkaudesansa ja sowindo,
kuolemasansa kirkastetan hänen sydämesänsä; sil»
loin sptytetän syndisen sydän jällensä rakasta-
maan Wapabtajaansa yriwakaisesti ja palama,
sii, ehkä ei siinä mitasa kuin hän ansainut olis.

V 3 Npt
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Npt siis, tänä siunattuna Heluntaina ia

Pyhän Hengen Juhlana, pyotäkamme sydäme-
stä Häneldä sitä armoa, että Hän jokapäiwä
sptytäis meidän sydämemme aina palawammaxi
lesuren rakkaudesa: niin me taidamme wakute.
tut olla siitä, että kaikki ne jalot lahjat, kuin
lesus rakastajillensa luwannut on, pitä Hänen
armostansa meille lahjoitettaman, ja meidän o-savemme tuleman.

2 Heluntai Päiwä.
Ewangeliumi, loh, 3, 16-21.

Ewangeliumisa osotta meidän Vapahta-
jamme yhdelle Juvalaisten Opettajalle, Nikode-
muzelle, tarkoituzen, mitä warten Hän mail.
maan tuli, nimittäin, että mailma Hänen kaut-
tansa autuaxi tulis Hän mainitze myös sen
neuwon, kuinga se on mahdolliseni tullut, että
langennet syndiset ihmiset taitamat armoon ja
phdistpreen Luojansa kansia tulla, ja tämän elä-
män jälken rohjeta toiwoa ljankaikkista autuut-
ta, sen kadoturen duomion siaan, kuin muu-
toin koko ihmisen sukukunnan päällä, heidän
syndeinsä tähden makais. Neuwo siihen, sano
lesus, on se, että Isä lahjoitti mailmalle ai»
noan poikansa, että lotainen kuin usto Hänen
päällensä, ei pidä hukkuman, mutta ijankaikki-
sen elämän saaman. Mikäs siis kehoitta Isän
oman Poikansa ulosandaman? Ei mikän muu
kuin rakkaus. Sillä niin rakasti Jumala ma-
ilmaa, sano lesus itze, niinkuin ihmetellen tä-
tä asiata.

Te Herran kalliisti ostetut! Mitä te luulet-
te tästä lahjasta, josta Wapahtaja puhu? se on

vz-i
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M lahja Jumalan omasta kädestä, jolla on lu.malallinen ja ääretöin arwo, nimittäin luma.
lan ainoa Poika, lahjap annettu, teidän autu-
hexenne, ja surkutellen teidän surkeuttani Ky.
sykät itzeldänne, Mitä teidän sydämenne siihen
lpastaa, jos te taidatte kylmäkiffoiscsti tämän
tgiwallisen lahjan arwata, eli katzella sitä niin-
kuin ei se teihin kosis? Taikka syttykö jydä-
menne hartaifi jn kiitollisixi tästä sanomattoma-
sta Armosi? Jos niin on, mikä kysymys sit.
ten mahtane kalliimbi olla, kuin tämä: kuinga
Meidän tule tämän lahjan wastanotta? ja kuin»
aa me sen oikein käyttäisimme, niin että meidän
Hdämrmme siitä oikein iloitzis, ja me sen hyö'
dytyfen siitä saisimme, jota warten se meille an.
nettu on? Me tahdomme Herran armon kaut»
fa lähemmin tutkia tätä kysymystä. Silloin pxi
lahja oikein kohdellun, kosta me tunnemme senarmon itzesänsä, ja kuinga tarpellinen se meille
on. Ia jos me tällä tawalla arwamme Isän
lahjan, kosta Hän annoi mailmalle ainoan Poi,
kansa, että jokainen kuin usto Hänen päällen.
sä, ei pidä hukkuman, mutta ijankaiMsen elä-
män saaman; silloin wasta se oikein suurexiMeidän silmisämme tule. Werratoin on tämä
lahja, mildä puolen hywänsä sitä katzellan; jo<
ko me katzelemme Andajata, jonga kädestä tämä
Lahja tule, eli Lahjan omaa ääretöindä ja lu,
malallista arwoa, eli sen wälttämätöindä tar.
pellisutta ihmisten pelastuit ja
autudep. Niin rakasti Jumala mailmaa, sano
lefus. Niinmuodon on Jumala itze se sä.
retöin ja tutkimatoin olendo, jolda me tämän
kallin lahjan lesuxen Christien saanet olem.
me. Ia mikä Händä siihen waadei? Ihmisten
yynettomus, kuin he itze päällensä saatit. En

my
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me niin tyhmästi mahda ajatella, ettei Jumala
itzesänsä olis yhtä onnellinen, ja samaa ääre.
töindä autuutta nautitzls, joko ihmiset hukkuis
eli ei. Ei suingan omaxi hywäxensä IsH anda.
nut Poikaansa kuolemaan ihmisiä lunastamaan;
sillä el Hänen auluudensa wähenmstä eli lisäy.
siä kärsi, Hänellä on itzesänsä iankaikkisesti kpl.
lä, eikä kaipa Luondokappaldensa palwellusta.
Toisen syyn Wapal-taja osotta. kuin sai Hänen
lahjoittamaan Poikansa ja se oli Hä.
nen sula rakkaudensa. Hän on Kaikkiwaldias;
Hänellä on muita järjellisiä luondokappaleita,
kuin owat paljo korkeimmat ihmisiä, (paitzi si.
tä arwoa kutn meidän sukumme nyt saanut on,
että me Jumalan Pojan merellä lunastetut o.
lemme). KM Hän olis tainut luoda tuhansia
luondokappaleita, palwelemaan Itziänsä niin.
kuin Herraansa; Hän olis myös tainut hukutta
ihmisen sugun maan pääldä, e/i anda heidän
kärsiä sen'rangaistujen, kuin he ansaitzit niin,
kuin kapman nostajat Luojaansa wastan; mutta
ei Hän sitä tahtonut. lesus sano, että Hän
armahti meidän surkeuttamme, Hän rakasti ma.
ilmaa niin ihmellisesti, että Hän annoi ainoan
Poikansa kuolemaan, wapahtamaan sitä. Täsä
me näemme wabwistuxen siihen, kuin Johannes
kirjoitta Jumalasta, kosta hän edespane Hänen
senkaldaisezi, että ihmisetkin taitamat Hänen
äärettömän olendonsa käsittä, ja pelkämätä Hän.
dä ajatella: luinala oa rakkaus, sano hän. 1
loh. 4, 8. Ia Pawali myös mainitze
lähettämisen mailmaan, niinkuin sen suurim.
man todistaen, jolla Jumala on osottanut, ra-
kastamansa ihmisiä- Jumala ylistä rakkauttan-
sa meidän kohtamme sano hän. errä kosta me
rvielä syndiset olimme, on Lhristus meidän eoe«

ställi^
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Oämme kuollur. Rom. 5, F. la, se näky sel,
kiasti, että, kosta Apostolit edespanewat luma.
lan rakkauden spndisiä kohtan Christuresa lesu.xesa, niin tahto sanat puuttua, seliltä'sitä suur.
ta, sitä Jumalallista, kuin heidän sydämensä
tunsi, ajatellesansa sitä werratoinda armoa, et«
ta Isä uhrais Poikansa mailman lunastureri;
Pawali sano: Meidän Herran Icsuxen Christu-

lesuxen Christuxen taurca, -Hänen hywän tah,ronsa jälkeli. Hallen kunniallisen arnwnsa kiiro.
xezri, jonga kaurca Hän on meirä siinä rakkasa
orollisexi rchnyc Eph. 1, 5 6 Ia kohta sen
jälken sano sama Apostoli: Jumala, joka rikas
on laupiudesta, Hänen suuren rakkaudensa täh«
den, jolla Hän meirä on rakastcnmr: Hän rah.
Voi rulewaistlla ajoilla, Hänen ylönpaldisen ar«monsa rikkauden, Hänen hywfdestänsä meidän
kohtamme Christuxesa lesuxesa osocca Eph- 2,
4.7. Katzo muss Col, 1,2?. 1. loh. ,4, 9-
Rom. 8, 32.

Ei kuitengan meidän tästä Isän lahjasta
niin sowi ajatella, kuin olis Poika mastoin tah»
toansa ulosannettu kuolemaan mailman spndi.
fien sowinnori, Waan Raamattu osotta selkiä»
sti, että se oli Pojan oma wapa tahto, ja Hä«
nen äärettömästi armahtawainen sudämensä,
kuin sai Hänen kandamaan mailman syndejä
mielellänsä, niinkuin wiatoin Jumalan Karitza,
ja sowittamaan kaikki Jumalan kantza, kuole,
man kautta ristin päällä. Ei ora kenZän mi-
nun hengeäni minulda, sano Wapahtaja, roaan
nunä panen sen itzestäni. Minulla on walda
sirä panna, ja minulla on walda sitä caas oc-
ts. loh. 10, 18. Mutta siihen Isä mielistyi,

st
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se oli Hänelle rakasta ja otollista, että Poltatahdoi meidän lihamme ja weremme päällensä
pukea, kärsiätensä meidän luonnosamme Meidän
syndeimme tähden. lesus sano: Scntähden ra<
kasta Isä minua, että minä pansn hengeni. Ia
tämä päätös PojalVa, uhrata itzensä ihmisten
edestä, edespannan aina niinkuin Hänen wapaa
kuuliaisudensa taiwalllsta Isäänsä kohtan. Gi»
nun rahros, minun Jumalani! teen minä mie»
KUäni, ja sinun lakis on minun sydämesani,
kuulu siitä Ps 40, 9. Tämä on se ijankaikkl.
sudesta salattu Jumalan wiisauden neuwo. niin-
kuin Pawali kutzu sen, jota ei yrikän tämän
wailman Päämiehistä tundenut. i Cor. 2, 8.

Jos tämä lahja, että Isä lahjoitit mail.
malle ainoan Poikansa, taita kutzutta jalofi,sen suuren Andajan wUoxi; niin ei se ole wä.
hemmin jalori mainittawa, sen oman äärcttö»
män ja Jumalallisen arwon wuozi. Oe oliS
suurta ia ihmellistä, jos
nais Poikansa kuolemaan, wapahtamaan jon«
gun muotoisissansa; mutta ei se kuitengan olis
siihen werrattawa, että Jumala lahjoitta ai»
noan Poikansa ja sydämensä ilon. sowinnoxi
syndisten ihmisten pahointekoin edestä. la, ku«sa lövty ainoakin esimerkki, että joku ihminen
wapaalla ehdolla olis ottanut päällensä ne hir<
muisimmat waiwat, pelastarensa parhan pstä-
wänsä, wmkka se wielä oma lapsikin olis?
Mutta lesus oli mieluinen kärsimään meidän
edestämme; ja kärsimään juuri niiden ihmistenedestä, jotka osottit katkerimman wihan händä
wastan, ja saatit hänelle julmimmat waiwat.
Wapaasti Hän annoi itzensä lunastuM-i ja
zori kaiken mailman spndein edestä. Ehkä kuin«
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ga katkera se kärsiminen oli, kuin Hänen täy,
dyi kanda; niin ei Hän kuitengan pienimmäsä<
kän sitä paennut, waan kärsiwäisesti kannot
kaiken wihan, wainon, pilkan ja kiwun, kuin
Hänen wälimiehensä wirka Hänen päällensä
luotti, Ia kaiken tämän Hän edellä jo näki,
että niin monoa tuhatta piti wihaman ja pilk»
kaman Händä, kaiken Hänen rakkaudensa edestä.
Kaikki mitä Hänestä ennustettu oli, ne Hän
pienimbään piirtoon asti täytti: Herra heitti
kaitki meidän rväärydemme -Hänen päällensä.
H?sta hän rangaistin ja waiwaccin, niin ei hänsuuransa awanuur; niinkuin tariya, joka reura,
xi wiedän; ja niinkuin lammas, loka keritziänsä
edesä rvaikeue. niin ei hän myös suuransa a»
wannuc Es. 33, 6.7. Hywän edestä/ sano Pa«
wali, micämax joku rohdeis kuolla; murra Chri-
stus on kuollur meidän edestämme, kosta ms
wielä spndiser olimme. Nom F, ?. 8-

Teille syndisille, on Isä tämän lahjan an-
danut; nyt on asia se, jos te sen tahdotte wa»
jlanotta, jos te tunnette sitä tarwitzewanne/ eli
ei. Mutta ennen kaikkia waiketkat teidän luul.
tun oman wanhurstaudenne kansia; ja älkät i.
tziänne korgottako omain awuenne ja lahjainne
tähden, jos te tästä Lahjasta kylmäkiffoiset olet-
te. Kuinga te taidatte waatia, että teitä pitä
siwiöinä ja taidollisina pidettämän, kosta te y«
lönkatzotte, hswäisette ja nauratte Händä, joka
teitä werellänsä Jumalalle ostanut on? IoS
teidän sydämenne taita kylmäkistoiset olla Hä.
nen rakkauttansa kohtan, niin taikka ette ole i-
känänsä sitä oikein ajatellet, eli mahta teidän
sydämenne paatunet olla ja wierandunet kaiki.
sta hymistä liikutuxista. Kuinga th rakastatte

ystä.
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pstäwiänne, koffa te wihatte Händä, joka kuoli
rakkaudesta teitä kohtan? Kuinga kiitolliset te
olette hylvintekiöittsnne, koffa ette tunne sitä
hywää työtä, että Jumala annot teille ainoan
Poikansa, ettette huttuis, mutta saisitte ijan-
kaikkisen elämän? la, kuinga te itziänne raka-
statte, ja omaa parastanne etzitte, kuin te me-
nette Hänen ohitzensa, joka on ainoa syy teidän
aututeenne, ja jonga armahtaiuista ja apua te
niin suuresti tarwitzette?

Kysymys on ainoastansa fs, jos ihminen
tunde, kuinga atwan tarpellinen tämä kallis lah»
ja on, hänen pelastuMensa ja autuudcxensa.
Jos ihmiset tundewat, kuinga suuresti he lesu»
zen sowindoa tarwitzewat, niin mahta se iloi»
nen sanoma Jumalan rakkaudesta Chrisiuz-esa
lesuresa heille juuri kalliiri tulla. Mutta e,
nimmät eläwät mmimasa huolimatoina ijankaik-»
kisesta autuudestansa, ja tämän mailman lu.
malalda sowaistuna. Ei tunne omaa waaraan-
sa, eikä sitä onnettomutta kuin uhka heitä, ko.
sta he lesufesta wieraunduneina pysywät; wie«
lä wähemmin he tundewat eli ustowat sitä wer<
ratoinda autuutta, kuin se nautitze, joka uffon
kautta Vapahtajansa kantza yhdistetty on, ja
jonga sydämesä Christus asuu. Jos heidän sil«
mänsä awetais, tundemaan oman turmelluxensa
ja wiheljäisydensä, ja kuinga mahdotoinda se
heidän on pelastctuzu tulla, ellei he niinkuin
syndiset etzl ja löydä armon lesuxen ansiosa, ja
jos he uskoisit Vapahtajan rakkauden, Hänen
halunsa ja woimansa, syndisiä autuari tehdä;
niin totta heidän sydämensä syttpis palawaxi,
kuin he kuulemat sen kallin opin Wapahtajan
omasta suusta: Niin rakasti Jumala mailmara,

cttg
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että Hän snnoi ainoan poikansa, että jokainen
kuin usto -Hänen päällensä, ei pidä hukkuman,
mutta ijankaikkisen elämän saaman.

Nyt waati meidän oma autuudemme sen,
<ttä me kiitollisudella tämän Lahjan wastan 0.
tamme, ja käytämme sen sillä tawalla, kuin
Andaja aikonut ja määrännyt on.
osotta Wapnhtaja itzs, niin ettemme tarw'tz? e»
päiietoiset olla, jos en me waan silmiämme to-
tudelda sulje, Sentähden, sano lesus, Juma-
lan andanen mailmalle Poikansa, että Hän ra,
kasti mailmaa, ja tahdot, että jokainen kuin u-
sto Pojan päälle, ci pidäis hukkuman mutta
ijankaikkisen elämän saaman, Näisä sanoifa "ei-so se totuus selkeästi, että Isä tahto sondisiä
autuaxi tulemaan, meidän Herran lesuxen Chri»
stuxen kautta; ja siltä me myös ftlkiästi näem-
me, että ilman lesusta täpdyis ihmisten huk-
kua, Niinmuodon on koko meidän autuudem-
me ainoasa lesuxesa; ja niinkuin Isä, on anda-
nut Poikansa, oleman autuuden perustus, ja tai-
ta myös todella kaikki ne sutuixi tehdä, jotka
Hänen kauttansa Jumalan tygö niin
mahta wälttämättömästi, kaikki ne ihmiset, jut-
ka ei Wapahtajan päälle uffo, olla saman wi«
han ja duomion alla, kuin; jos ei Jomalan
Poika itänänsä olis mailinaan tullut, eikä py-
hää ja kallista mertansa heidän syndeinsä ande-
xi andamisexi wuodattanut. Tästä me näemme,
että jos meidän autuixi tuleman pitä, ja sen
duomion wälttämän, kuin syndiin langemisen
kautta meidän kaikkein päällemme maka, niin
pitä sen lesuxen tähden tapahtuman; Häneenpitä kaikki meidän toiwomme perustettaman ja
ilman Hänetä ei taida langenneille syndisille yh-

Z täkän
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täkän neuwoa löyttä, päästä Jumalan perllli.
siri ja Christuxen kantzaperillisiri. Jolla siis
Poika on, hänellä on elämä; ja, joka elämätä
ja autuutta tahto, hän etzikän sitä armosta
man mitäkän ansiosa, ja ypinäns siinä.
Kuoleman me olemme synneillämme ansainet,
sillä synnin oitia palkka on kuolema, murea i.
jankaitkinen elämä on humalan armo-lahja
Christufesa meidän -HcrrasamMe. Sen»
tähden jos me hywää puoleemme tahdomme, ja
omaa autuuttamme pyydämme, niin etzikämme
tulla lesuxen tygö, saamaan Häneldä syndim.
me anvefi. Jos me Hänestä poikkemme oikial»
le eli wasemmalle puolelle, niin me efymme, ja
emme itänänsä päämäärään tule; jos me sen
swan/ niinkuin waiwaiset syndiset, annamme
itzemme sulasta armosta auttlaz-i tehtä, niin me
ilman kaikkea omaa työtä taidamme saada syn»
dimme tulla wanhurstazi, ja saada
myös woiman ja armon waelda otollisesti Hec-
ran edesä.

Kosta se nyt on, Isän ytnvakainen tabts
ja halu, että syndiset Hänen Poikansa lesuren
ChtistuM kautta autuixi tuirfit, ja kosta Hä-nesä ainoasa autuus on löyttäwänä, Petarintodistuzen jällen, ettei phdesähän roisesa ole «u.
luutta; niin me siis mahdalnme kysyä: Mitä Meidän
pitä tekemän, että me autuudemme Wapahtajaja
löydäisimme? Mutta ei meidän pidä anbaman jär.
kemme siihen wastata; sillä ei se nyt enä rau-
han tietä tunne, waan ezyttä; sen siaan seu.ratkamme ytinkertaisesti lesuxen sanaa, jokasano, sen oleman tien ja neuwon, saada osan
siinä autuudesa, kuin Hän on mailman tullut
spndisille ansaitzemaan, nimittäin, että he Hä-

nen
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nm päällensä ustowar. Niin rakasti Jumala
Mailmaa, sano lesuS, että hän annoi ainoan
Poikansa, errä jokainen kuin usto -Hänen pääl,
lensa, el pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen e-
lämän saaman. Jos me siis tahdomme autuixt
tulla, meidän Herran lesuM kautta, min pi-
tä meidän kaiken autuudemme tois
won perustaman sen ainoan päälle, että Wa«
padtaja kannoi meidän sairaudemme, ja meidän
kipumme sälytti päällensä. Jokaitzen kuin Nyt
tahto autuas tulla, pitä taitaman Pyhän Hewgen armon kautta, sydämen wakutuMa sanoa:
Minun lesuMi, on myös minun kipuni kan-
danut, minunkin rangaistuz-eni dn Hän kärsii
nyt. Siri sen kaiketi tuleman pitä, että mei.
dän sydämesämme sisällinen halu palaa, uffo.
maan tämän totuden, ja ettemme mitän mails
Masa enemmin halaja, kuin saada lewätä siinä
toiwosa. että Meidän Vapahtajamme on täyden
tehnyt jokaitzen meidän edestämme.

Siihen Sinä, tallin Wapahtaja! vM msii
tä autta taidat, ja siihen sinä hywän Henges
kautta, mielelläs tahdot jokaista saatta, kuin si«
Nun armoas ikäwöitze Ett Sinä tullut
maan, duomitzemaan mailmata, mutta että ma<
ilma Sinun kauttas, autuas tulis. Ia se nyt
Sinun sydämes ilo olis, ettäs tämän atmos
neuwon syndisistä täyttäisit.' Sen päälle me
luotamme, ja olemme wakutetut siitä, että Si.
nä niinkuin ustollinen Paimen tahdot warjella
jokaitzen omistas nUHtetoina Sinun kunnias il<
mestyreen asti; ja ettäs myöskin Sinun ijam
kaittisen rakkaudes tähden, tahdot edespäin pit.
kämielisydes osotta, säästämään spnvisiä, ja so,
mittamaan sen oikian ajan, kirkastales itzes hei<
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dän sydämisänsä, kostas löydät ne awettunll,
wastan ottaman Sinun sowindo. kuolemas ja
rakkaudes woiman!

Kolminaisuden Sunnuntai.
Ewangeliumi, loh. g, i'-15.

kuulemme tänä psiwänä lesuxen kansia
puben, Juvalaisten Opettajan Niködemuxen kans-
sa, siitä muuroxesta tuin meisä rapahruman pi,
ra, jos me Hänen armo-waldakundansa alam.
maisia tulla tahdomme, ja osan saada siinä au«
tuudesa, kuin Hän meille kuolemallansa ansai,
nut on; ja tämä kantzapuhe on mahdollinen
meildä wisusti tutkitta. Siitä me opimme, mil.
liset meidän tule olla, jos me jäsenixi tahdom-
me tulla Christien oikiasa ja näkymättömäsi!
seurakunnasa maan päällä. Jokainen taita sen
jälken koetella oman sielunsa tilan, jos senkat,
dainen muutos hänen svdämescinsä tsdella on
tapahtunut, kuin totuden suu lesus itze todista,
wälttämätlömästi tarpellisen olewan, jokaitzelle,
kuin Jumalan waldakundaan tulla tahto, kuin
uuden Testamentin jaloja lahjoja tahto nautita,
ja siitä johdosta myös odotta osaa siitä armo-
palkasta ja autuudesta, kuin Wapahtaja katke-
ran kärsimisensä kautta meille ansainut on ja
jonga Hän mielellänsä suo kaikille niille, kuin
Hänen ustolla wastanottawat, autuudensa aino.
axi toiwoxi ja perustukeni. Hän, joka Ewan-
geliumisa tänspänä osotta, milliset meidän ole-
man pitä päästäremme sisälle Jumalan walda,
kundaan, ja tulleemme Hänen lapsinensa, Hän
on myös se sama, kuin »viimeisenä päiwänä
pitä duomitzeman meitä, sen sanan jälken kuin

Hän
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Hän puhunut on- Ei suingan silloin urikän
tahdo duomituxi tulla niiden petollisten luuloin
jälken, kuin ihmisten järki ylösajattele; sentäh»
den mahta jokainen, kuin omaa parastansa »yy-
tä, yxinkertaisesti kaikisa sowitta itzensä Duo.
marin omain sanain jälken, ja sielunsa tilan
niiden jälken koetella.

Sitä meidän Wapahtajamme yxikertaisesti
waati, että jos me Hänen omansa olla tahdom-
me, niin pitä muutoren meidän sydämisämme
tapahtuman, ja meidän wastauudesta syndymän.
Gltä Nikodemus suuresti ihmetteli Se on mer.
kittäwä, että Nikodemus oli Juvalainen, ja y,
xi Opettaja heidän seajansa, joka ei millän muo,
toa tainut ustoa, senkaldaista mielen muutosta
tarwitzewansa. Hänellä, niinkuin muillekin lu.
dalaisilla, oli se juurtunut wäärä luulo, että
he pidit itzellensä oikeuden olewan, kaikkiin lu.
malan hywiin töihin, paljas sentähden, että he
Abrahamin lapsia olit. Siitä että he olit A-
brahamin siemen, luulit he myös Jumalan rak-
kat lapset olemansa, ja omistit itzellensä kaikki
ne armo»lupailet, kuin Jumala Abrahamille
andanut oli, maikka ei he Abrahamin uffoa
seurannet Tosi se on, että ludan kansalla oli
witztt senkaldaiset edut, kuin et vhdelläkän muul.
la kansalla maan päällä ollut; mutta nyt he o»
wa4 kurituren alla, heidän epäustonsa ja sydä-
mensä kowyden tähden, siihen asti kuin paka»
nain räydellisys rule, ja niin kaikki Israel pj.
tä autuaxi tuleman. Se kuin peränajatufel-
la luke Rom v lugun, taita siitä ymmär.
tä, mitä Jumalan Kansa uudesa Testamentisä
merkitze; mutta ettei ludalaistengan edut ;a lu<
pauxet ole plönkatzottawat, maan he pikemmin
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surkuteldawat, ettei he heidän etzimisenfä aikag
tundenet, ja että heidän wirwottamistnsa aika
olis toiwotettawq.

Se kaiketi on josi, että Juvalaiset sokeude»sansa uffoit siinä oleman kyllä aututeen, että
he olit Abrahamin jälkentulewaisia, ja luulit
olemansa Jomalan lapsia, että be ludalaisten
seurakundaa ja uffoa olit. Sentähdcn ei myös.
kän Nikodemus alusa tainut ömmärtä, uuderi
spndpnusen tarpellifen plewan hänelle, joka lu,
dalainen oli. Se puben-parsi: Uudesta spn-
dyg. ei ollut bänelse outo eli tundematoin, silläse oli tmyassin n niin sanoa, koffa joku pakana
fäännoi ludalaisten uikoon; Silloin sanoitin

että hän oli uudesta syndyuyr.
kansia pmmärrettin se suuri muutos,

kuin sen ihmisen kansia tapahtunut -oli, että
HHn pakanasta, joka oli kauhistus ludalaistensilmisä, nyt kuitengin oli Jumalan kansaan si>
fälle otettu Sitä Nikodemus sentähden ihmet,
teli, että lesus sanoi sen niin taspellista ole»
wan hänelle wastauudesta syndoä, jos hän tah.
Voi Jumalan waldakundaan sisälle tulla. Kum°
ga tämä häneen sopi, joka oli spndynyt luda.
lainen, ia spndymästänsä asti, oli Jumalankansaa ollut, sitä ei hän ensingän käsittä woi'
nut. Hän tiesi itzensä fyndonexi ja kaswatetuxi
ludalaisten ussosa, e,ttä hän ymbärins-leikkau»xesa jo lapsudesa oli Jumalan armo-liittoon o»
lettu, oli yn Phariseuz'lsta, kuin mietti kiin»
diätä elämää, ja oli myös Opettaja Israelisa;
ja kuitengin waati Wapahtaja, että hänen piti
uuhesta syndymän; mutta kieldä händä kuiten.
gin ihmettelemästä tätä asiaa, ehkä ei hän sitskäsitlänpt.

sllä
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ihmettele, sano Issus, että minä sa>

non sinulle: teidän pitä wastauudesta ft>ndymän.
lesus tahdot sanoa: ei yMän tule autuari,
sentähden että hän on sundonpt ja pmbärinslci.
kattu Juvalainen, ja on Abrahamin siemenestä.
O ei! waan joka tahto minun armo.waldakun.
dani alamnwisez'i maan päällä tulla, hänen pi-
tä Jumalan Hengen armon kautta, andaman
itzensä warsin muutetta ja uudesta synnptettä,
niin että usto hänen sydämesänsä sytfy; ja hsn
oppi uffomaan mailman Wapahtajan ja autua,
xi tekiän päälle, ennen kuin hän taita osan
saada siinä kunniasa, kuin minä kärsimiseni ja
kuolemani kautta ihmisille ansaitzewa olen.

Niinkuin se Juvalaisten seasa silloin oli,
niin käy se mpös Christityin seasa tällä ajalla,
Enimmästi he perustit autuudensa toiwon snn«
dymisensä, ulkonaisen spin ja Jumalan palwel-
luren päälle, ja ei Wapahtajan ja Hänen so.
wmdonsa päälle. Niin mphs enimmät Chlisti»
7t rakendawat autuudensa, ei Wapahtajan
päälle, waan tekemät heillensä petollisen autuu»
den toiwon siitä, että he Christityt owat, ilman
enembätä mielen muutosta. Joka oikein katzele
tämän ajan ihmisiä ja heidän mieldänsä; niin
hän kohta hqwaitze, että enin osa niistä kuin
itzensä plöswalaistuiLi Christityixi kutzuwat, ei
ensingän Christiestä eli Hänen ansiostansa tie»
dä; waan walmistawat heillensä toisen autuu.
den tien, kuin sen jonga meidän Wapqhtajam»
me opettanut on; ja pitämät lestäen ainoastan»sa suurena opettajana ja pphyden esikuwana.
eikä tunne hänen kuolematansa ja kärsimittänsä
niinkuin lunastusta mailman syndein edestä. Ia
moni ei häpe pilkata Wapahtaja;i ei mnoastan.

34
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sa elsmssänsä, joka selvästi osotta, ettei he en-
singsn spdämesänsä Händä minäkän pidä; waan
myös irstailla ja häp-alllM puheilla pilkkawat
kaikkm niitä, jotka lesuren tawaranansa pitä-
wät, ja hänen »verensä ainoana lobdutuxenan-sa, Senkaldaisista pilkkajista en me nyt puhu.
Heidän huomionsa on kerran hirmuinen olema,
ellei he nöprptä itziänsä sen miehen edesä, kuin
nyt istu lumaluden istuimella, jonga weri, jo-
ta he pilkkawat, kuitengin on muovitettu somin,
noxi heidängin jumalattomudensa edestä. Mut-
ta niiden Cbristityin joukosa, jolsa wielä joku
Jumalan r>elko löyty, on totisesti monda, jotka
niinkuin ludalaiset petollisesti lohduttamat itzen»ss siitä, että he Chnstikunnasa spndynet omat,
lapsudesa kastetut, sitten kaswatetut Ewanqeliu-
min opifa, ja usein sitä pyhää Ehtollista nauti,
tzewat. Moni senkaldainen uffoo sokeudesansa,
ettei hänen vidä hukkuman, koffa hän ulkonai.
sesti Christittp on, mutta ei tahdo sydämen muu»
todesta tietä, eikä anda sydändänsä armon kaut.
ta muutetta; ei niin muodon tule totiseen ja >

lämään ustoon lesuxen ansion päälle, ei myös-
kän wastauudesta synnytetpxi. Ia kuitengin se
on lesuren oman sanan jälken wälttämätöindä,
jokaitzen ihmisen, kuin Jumalan waldakundaan
tulla tahto, että he niin marsin muutettaman
pitä, että he uusixi ihmisixi ja uudesta synny,
tetyifi tulemat.

Koffa me katzelemme, millinen ihminen on,
ennen kuin hän uudesta spndp, ja millisexi hän
uuden syndymisen kautta tule; niin me taidam-
me ymmärtä, tuinga suuri ja tarpellinen st inuu-
tos ihmisen spdämesä on/ kuin kutzucan uude.
ri syndymisexi.

Luow
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Luonnostansa omat kalkki ihmfet wihan lap.
set. Mitä lihasta syndynyc on, se on liha. Seu-
rawaisesti on yri murhellinen ero Jumalan ja
meidän wälillämme; sillä Herra, joka kauhistuu
syndiä, ei taida mahdollisesti meihin mielistyä.
l3cr sinä ole se humala, jolle lumalaroin «ne-
ns kelpa: joka paha on, ei se pysy edcsäs. (l>yk»
karit ei pys>' sinun siiinäis edcsä; kaikkia pahoin
cekiöicä sinä wihar. Sinä taoorac walherccllar:
-Herra kauhistu murhalta ja wickkaita Ps, 5,
3.6. 7. Senkaldaisesa luonnollisesa ja uudesta
spndymättömäsä tilasa on lhminen kauwas lu.
malasta croitettu, ja siitä autuudesta Jumalan
kansia, kuin M sowitettu sydän Emänsä nau-
tita taita. Kalkki sielun rauha, tunnon lepo,
uskallus ja toiwo on pois. Ia ei ihminen itze
kaändymättömäsä tilasansa tiedä kuinga onne-
loin hän on. Ei bän sitä kadotusta, ionga
alla hän maka, niin kauwan kuin ei hän ole
ustosa itziänsä käändänyt Herran lesuxen tygö,
ja saanut armoa ja syndiänsä hänen we.
rMnsä. Ennen ei ihminen tunne ltziänsä, spn.
disesä Masansa, niin wiheljäisezi ja julman,
kuin hän Jumalan silmisä todella on. Senkal,
daisesa tundemattomasa tilasa ihminen ei myös-
kän janoo eli halaja Jumalan armon rikkautta
Christuresa lesuresa; ei tunne suurta tarwet-
ta siihen, eikä ymmärrä sitä autuutta, kuin le-sus Merisellä kuolemallansa spndisille ansainut
on, ei mpöskän hänen autuuttansa halaja; waan
kaikki hänen vpyndönsä ja pyrkimisensä on ai»
noastansa maallisiin kiinnitetty, lihain himoin,
silmäin pyyndöön ja ylpiään elämään. Sen»
kaldaiset, sano Raamattu oleman ymmärryxesä
pimiceryr, rvierandunet siitä elämästä kuin Ju-
malasta on, ryhmyden kauna, tuin heisä on,
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ja heidän sydämensä korvuden kautta Jotta
sitten tuin he olir paatunet, ylönannoit heitän»
sä haureuteen, ja reir kaikkinaista saastaisutta y
lönpaldisesa himosi). Eph. 4/ is. 19.

Ia maikka ihminen näke, ettei hän senkat,
daisesa tilasa suingan taida kelwata Jumalalle;
niin ei hänellä kuitengan itzestänsä ole woimaa
wastanseisoa turmellun luonbonsa pahoja himo»
ja; waan täyty synnin or/ana -pysyä. Niin
kauwan kuin ihminen ei ole Herraa lesusta wa.
stanottanut, ja hänen kauttansa woimaa saanut
Jumalan lapseni tulla, niin hän werratan pa»
haan puuhun, joka ei muuta taida, kuin paho-
ja hedelmiä kemda. Mutta jos Poika meidän
wapaaxi teke, niin me oikein wapaat olemme
synnin komista pauloista, ja palaundunet sata»
nan wallasta Jumalan tygö.

Niin muodon on sydämen muutos sangen
tarpellinen jokattzen ibmisen, kuin tabto Juma-
lan waldakundaan sisälle käydä; toiseni ihmise»
xi meidän täyty tulla, uuheni luondokappalexi
Christuresa lesuzela; sydämen halu pitä koko.nansa taipuman Wapahtajan puoleen, Hänelle
kunniani ia iloxi elämään, joka rakkaudesta spn»
disiä kohtan rippui ristin päällä Jokainen nä»
ke siis, kuinga suuri ja tarpellinen se muutos
on, kuin ihmisen suyämesä tapahtu, ja kutzu,
tan uudep syndpmiscxi.

Tämän muutoin kautta ihmisen sydämesä,
koska hän niinkuin huono ja kadotettu syndl-
nen, uskolla Wapahtajan werisen ansion wastan
otta, ja anda sydämensä lesuren rakkaudesta
sptptettäz niin syndinen täh.

den
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hen armoon Jumalan tykönä oletan, ja luetan
Mapahtajasa wanhurffaji, niinkuin olis hän t
tze rangaistujen syndeinfä edestä kärsinyt; kostahän sen lobduturen omista, että Vapahtaja hä»
nen siasansa rangaistujen ja faiken kirouren
kärsinyt on. Niin me Herralle otollisia tulem,
me Hänen raktasa Pojafansa, Silloin me wal-
keuhen lasten seuraa pltä taidamme, ja joka»
pätwäisesä kantzakäpmisesä Vapahtajan
me saamme halun, woiman ja armon wottta
synnit, ja sen himot wälttä, <>ngä larwitze enäsen orjat olla- Meille tule sekä tahto että toi-
mi, kaikisa menoinamme waelda niinkuin Ju-malan lapset, ja leluren kalliisti ostettu omai«suus. Ne kuin Christuren omat owat, ristin-naulitzewat lihansa himoin ja haluin kansia/ ja
sitä wastan taswawat bywisä puisa Hengen he-
helmät, kuin owat: Rakkaus, ilo, rauha, pip
kimielisys, pstäwys, hywys, usto. hihaisus,
puhtaus. Gal. 5, 22. 24,

Tämä halu ja woima, kuin meille uudesa
syndymiftsä lahjoitetan, waelda soweljasti Her.
ralle mielisuosioni, se enene ja kalma jokapäi»
wä, niin kauwan kuin me Herrasa lesuz-esa py-
symme, ja niinkuin ojat wiinapuusa, nauti»
tzemme kaiken woiman ja nesteen Hänestä. Ia
kuin me niin 'Herran lesuren olemme wastan'
ottanet, niin me mvös taidamme ivaelda -Häne-
sä, juuriterut ja raketur olla Hänesä, ia ustosa
tvaywisterm, ja olla siinä runsusti kiitolliset.
Col. 2, 6 ?, longa tähden myös Pawali toi-
wotta ulkomaisille: että itze rauhan Jumala,
pyhitäis heitä kohonansa, että koko heidän hen,
gensä ja sielunsa ja ruuniinsa, meidän, Herra»lesuxen Christuxen tulemistsa nuhreroina pidecäis.
1 Thesi. Z, 23. Tämä



364 Kolminaisuden Sunnuntai.

Tämä on se autuas tila, kuin uusi. sundy-
minen myötänsä tuo. Senkaldainen muutos ih-
misen sydämesä, on juuri suuri ja tarpellinen.
Ennen bän oli wleras Jumalan kantza; nyt hä<
nellä on wapa tngökäyminen Hänen tygönsä,
lesuxen Christuxen kautta. Ennen ei ollut ha»
lua eikä woimaa, tebdä Jumalan'tahtoa; nyt
annetan sekä halu että woima. Ennen ei hän
tienpt, kuinga autuasta ja hywää se on, olla
lesuxon oma, nyt saa nautila Hänen we«
rensä woimaa, ja siunausta Hänen sowinnostan-sa, ja tuta Hänen rakkaudensa makeutta wihel,
jäisesä sydämesänsä.

Niin suuri kuin tämä muutos on, niin
tarpellinen on se mpös, niinkuin me jo kuullet
olemme. Kosta meidän luonnollinen tilamme
on niin wiheljäinen, kuin puhuttu on; niin
hawaitze jokainen kuinga mahdotoin se meidän
on, senkaldaisina Herralle kelwata, ja ettei meil«
lä muuta ole odotettawa, kuin ijankaikkisesti
hyljättä Hänestä, ellemme etzi ja löpdä armoa
Cbristuresa lesuxesa. Ei se auta meitä Cbri-
stityn nimeä kanda; niinkuin ei se hyödyttänyt
Nikodemusta, että hän Juvalainen oli. Wa,
pahtaja kerto sen usiasti, kuinga wälttämätöin.
dä se meidän on uudesta synduä, jos me t-ah.
domme Jumalan waldakundaa nähdä. Ia sil«
loin me taiten teemme, jos me yrinkertaisestiseuramme Hänen Oppiansa, sillä sen jälken me
wiimeisenä päiwänä duomittaman pitä, ehkä et
meidän järkemme ole tainut uuden spndymisen
tarpellisutta käsittä. Asia itze, ja kuinga tämä
Jumalan armo < työ alta za täytetän meidän
sielnisamme, on ainakin M salaisus; mutta yh.
tä hpwää se taita ja pitä tapahtuman. Me

tai.
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taidamme tuta sen waikuturet metsämme, waik.
ka en me tiedä muotoa, kuinga se tapahtu;
niinkuin se yrinkertaisinkin taita kuulla tuulen
Kumun, ja tuta sen waikuturet, ehkä ei hän
tiedä sen alkua eli syytä. Mi ihminen, joka
ainoastansa tahto tuta luonnollisen turmelluren-
sa, taita pian tulla näkemään tarwitzewansa
kokonansa muutetta, ja toisenkaldaisexi tulla
kuin hän on. la, eikö se ole yri sokia oma
rakkaus, että syndinen luondokappale muuttu-
mattomasa tilasansa, luule taitamansa taiwan
autuudesta osalliseni tulla? Itze taiwas muut.
tms helwetiri, sille ihmiselle joka ei armon kaut-
ta parattu olis. Ei se ihminen, jolla muuttu.
matoin sydän on, täynänsä kylmäkiffoisutta ja
wihaa Herraa lesusta wastan, eikä.ikänäns ole
oppinut oikein arwaman Hänen ansioonsa ja
kärsimistänsä, itänänsä taida menestyä, pyhäin
ihmisten seurasa, jotka iloitzewat Wapahtajan
katzelemisesa ja palwelemisesa, Hänen kunnia»sansa, ja ylistäwät Hänen ääretöindä armoan-sa ja pitkämielisyttänsä.

Jos me siis tahdomme toiwoa, faadaxemme
tuolla puolen hautaa, sisälle käydä siihen kun-
niaan, kuin lesus Christus meille ansainut on,
ja jos sen meidän kuolematoinda sieluamme hu-
wittaman pitä; niin tunnustakamme täällä ar-
mon ajasa Hänelle meidän wiheljäisydemme,
luondomme turmellus, ja sokeus, ja ppytäkäm-
me Häneldä armoa, tutaremme itzemme meidän
puutoxesamme ja köphydesämme; niin Hän itze
hywän Hengensä kautta, meitä muutta ja uu-
desta synnyttä, ja meidän spdämisämme herattahalun Hänen peräänsä, ja rakkauden tygönsä.
Silloin me myös taidamme toiwoa, kerran ar.

mosta
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mosta saawxemme nautita si!ä iloa, että me nä.
emme HäntN niinkuin Hän on, ja ijankaikkise-
sii saamme olla totona Herman tykönä.

i Sunnuntai Kolminaisudm Päiwastä.
Elvangeliunn, Luk. 16/ 19 ' Zi.

<ämän pät!vän,pyhäsä ebespatt«
nan meille se katkera ja surkia tila/ johon tit
kas mies kuolemansa jälken Hsnettwaiwansa tuli hänelle sitä surkiammtyi, kosta
ei hän nähnyt siitä itänänsä loppua tuleman,
ci ollut ensingän toiwoa hänellä ei
piemnväkän wirwotusta, ei lohdutusta eli apua.
Tämä surl>a tila ja huojendamatoin waiwa e»
bespannan ssllä tawalia, että bän halais meden
piftrata, jäbdpttäiensä kieiVänlä, siinäsa liekisä; mutta' ei saanut pieninVäkän liewi«
tp^e^ensä.

Niin me loybämms usein, että Wanhankili
Testamentin Raamatusa, wirwotus ja liewitys
tustafa, werratan weteen ja wirtoin; niinkuin
myös suuri surkeus, josta ei pelastunen toiwoa
ole, usein edespannan wertaurella tuimastakasta, kusa ei wetiä löydy jähdyttä ja wirwotta
itziansä. Kosta Bawid edespanö oman ja mui,
d'e'n uffowaisten autuuden ja sielun wirwotuxen,
Paimenen lesuM alla, niin
hän sanoo: -Herra kaifte minua wiherjäisellä niu

ja lninua wirwoctawan weven tygö,
.Nhzun steluni hän wirwotta, Ps. 23/ 2, Z, Ko<
ffa Dsajus ennusti niistä autuuden tawacoista,
kuin lesus tutt-.ansa Mailmaan oli tottmttawa
ibmiUle, ja siitä awoimesta tygökäymisestä kuin

meil<
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Meillä nyt on Jumalan.armoon Christuxesa,
niln hän sano: Teidän picä ammundaman wet'
tä ilolla auruuden lähcestä. Es. 12, Z Sitä wa-
stan werratan M onneloin sielun Ula
maahan ja wedettömään kuoppaan. Kosta Za»
karias ennusta ihmisen sukukunnan lunasturestakautta, ja siitä ijankaikkisesta surkeube-
sta, josta he Hänen sowindo-wercnsä ja kuole»mansa kautta wapahdetut owat, niinkuin fan-git loppumattomasta fangiudesta, johon Israe»
lm lasten pelastus heidän kowasta orjudestansa
wanhasa Testamentisä, kumaus oli; niin hän
puhu tällä lamalla: Gmälastet myös ulos, sinun
liittos weven kaucca sinun fangis, siitä wedet«
tömästä kuopasta Zak 9, li,

weren, sen uuden Testamentin ws<
ten kautta, me olemme onnellisesti pääsnet ja
wapahdetut siitä ijankaikkisesta
johon me syndeimme kautta waipunet olimme.
Tämän Jumalallisen tallin meren kautta me o<
Zemme päästetyt synnin rangaistuMa ja walla<
sta; jos me wnan annamme sydämemme awetta
wastanottaman sen autuaxi tekewäistä/ puhdista,
watsta ja wirwottawaista »voimaa. lestäen
haawat owat awoi lähde syndiä ja saastaisutta
wastan. Sentäbden ulosannot Wapahtaja itzewsä kuoleman tustaan, sentähden Hän janoisi ri.
stin päällä katkerasa kiwusansa. että Meillä wais
maisilla syMsillä Hänen janosansa ja weresän-
sä olis wirwottawa neste ja rawindo. Me o-
lemme niin muodon liiton weren kautta ulos-
päästetyt, engä tarwitze enä wiheljäisudessmme
n>äändyä. Sen Päälle se nyt kaikkiansa käy,
että me täällä armon ajasa etzimme autuuttam.
me täsä weresä, kuin meidän edestämme wuota.

nut
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nut on; ettemme rikkan miehen kansia onnetto.
masti langeis kuolemasa waiwan siaan/ siihen
wedettömään kuoppaan. Tämä wiheljäinen mies
oli täällä armon ajasa laiminlyönyt, etziä au<
luuttansa lesuren weresä, sentähden sai hän v-
lön hiljain hulluttansa walitta. Katzelkamme nut:

Mingatähden rikas mics culi waiwan si<
aan, .ia tuinga hänen weljensä, ja n«e> raidam»
me sen wältta.

Rikkan miehen onnettomus waiwasa oli ai.
wan suuri eikä ollut totwoa awusta eli pela.
sturesta. Hän joka eli täällä maan päällä joka
päiwä herkullisesti ja hekumasa, etzei ja löysi i,
lonsa ja osansa täsä mailmasa, eikä muuta aja»
tellut eläisansä, kuin rawita lihallisia halujan«
sa, hänestä seiso: koffa hän kuoli, että hän he«
rais helwetisä ja waiwasa. Hän joka eläisänsätäällä, piti itzcnsä paljota onnellisembana, kuinse köyhä Lazarus. sai nyt nähdä hänen siinääärettömäsä autuudesa, mutta täydyi itze men-
nä iankaikkiseen waiwaan, ja muutta kaiken
maallisen kunniansa palamaan liekkiin. Hän
joka ajasa piti Lazaruren itziänsä paljo huonom-
bana, ja taisi rikkaudellansa malmista itzellensäkaikkinaista maallista iloa ja kunniata, täydyi
nyt sildä köyhäldä apua huuta, koffa ei hänitziänsä autta tainut. Hän, jonga ksffyä niin
moni maan päällä oli walmis kuulemaan, niin
ettei häneldä ihmisten apu suingan puuttunut,
täydyi,nyt nähdä itzensä syöstyri pohjattomaan
surkeuteen, ilman toiwoa, ilman liewitystä. Woi
surkiata muutosta sille köyhälle sielulle, joka »i
hekumansa päiwinä ikänäns yriwakaisesti lop.
pitan.sq ajatellut, waan eli surutöinä autuude»

stan«
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siansa, ja päällisexi, kuka ties teki pilkkaa nii-
stä, kuin tahdoit waroitta händä siitä tarjowai-
sesta maarasta. Ia eikö se wielä niin käyne ih-
misten seasa? Eikö he ttnvallisesti'tälläkin ajal.
la niin suruttomana autuudestansa elä? He
waipuwat maalliseen hekumaan, eikä ajattele e-
desä seisowaista ijankaikkisutta. Heidän halun-sa ja jokapäiwäinen murhenpitonsa on ainoa-
stansa se, kuinga he syndiset himonsa tydytäisit
ja täyttäisit. Mutta hautaa, duomiota, tilin-

tekoa ia ijankaikkisutta ei he malta ajatella, ei.
kä sitä kuinga heidän köyhän sielunsa wihdoin
käymän pitä. Jos joku tahdoiskin waroitta
hettä, aikanansa etzimään sielunsa pelastusta ja
autuutta; niin he sen ainoastansa ylönkatzena
pitämät, ajatellen, ettei heille mitän hätää ole-
Jos joku rohkenis kosta heihin, seuroisansa, eli
syndisisä ajankuluisansa, niin ei se muuta woit-
tais kuin wihan ja närkästynen; ja jos heillä
muistutettais, mitä heidän Herransa ja Wapah,
tajansa sen edestä kärsinyt on, ja kuinga hänen
sielunsa on ollut murheisansa kuolemaan asti,
sowittaxensa heidän jumalattomuttansa ja maal-
lisia himojansa; niin kaiketi wähinnäkin taidais
palkazensa odotta naurua ja pilkkaa. Sillä se
kuin suurinda joukkoa mailmasa seurata tahto,
hänen pitä wälttämättömästi Wcipahtajaa hä-
peman, eikä rohkeneman mainitakan, mitä me
huonot maan madot hänelle welwolliset olemme;
waan täyty pikemmin tehdä pilkka Wapahtaja-
sta ja häwäistä Hänen meristä muotoansa, joS
hän muutoin tahto ihmisille kelwata, ja pidettä
heildä wiisaana, oppinena, ja toimellisena ma-
ilmasa. Ol jos senkaldaiset surkiat synnin or-
jat katzelisit omaa muotoansa rikkan miehen esi-
merkisä! Hän eli kaikesa mailman kunniasa ja

A a heku-
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hekumasa, ja jos joku hänen elon päiwinänsä
olis rohjennut muistutta hänelle ijankaikkisutta,
ja kuinga hänen olis pitänyt köyhän sielunsa
ijankaikkista parasta katzoman; niin ei hän suin.
gan sitä olis muuta kuin pilkkana pitänyt; ja
kmtengin täpdyi hänen wibdoin aiwan myöhän
itkeä hulluuttansa, kosta hän heräis siinä pa.
lawasa belwetin waiwasa. Ah, josta kmtengin
ihmiset kerran ottaisit tämän painaman opetu-
xen lesufen omasta suusta, yriwakaisesti tutkia,
xensa; niin he pian huomaitzisit ja hämmästyi,
sit onnetoinda ja kadotettua tilaansa, ja huu.
daisit armoa Häneldä, joka pxin taita heitä aut-
ta, ehkä kuinga spwäldä he syndiin wajonnet
olis, ja joka totisesti tahto autta heitä, jos he
muutoin itze tahtomat anda hritänsä autetta, ja
niinkuin köyhät synnin fangit etziä pelastusta,
andezi saamista ja armoa lesuxen liiton weresä.

Jokainen järjellinen ihminen näke kewiä.
stt, ettei rikas mies waiwan siaan tullut rikka-
«densa tähden; waan epäustonsa, ja käändy»
mättömän sydämensä tähden Wapghtajan puo.
len. Ei maalliset tawarat täsä mttän tee lu<
malan hpwä edeskatzomus jakaa niitä, niinkuin
hän wiisaudesansa näke kullengin an»
da. Tosi se on, että rikkaus ja plönpaldisus
maallisisa, pane monda paulaa ihmisten eteen,
joihin heidän sydämensä kewiästi tiedotan, ellei
he walwomisen ja rukouzen kautta etzi sitä ar.
moa, että he warjelluxi tulisit, eikä ikänänsä
sydämensä kalliinda tawarata mailman katowai,
sisä tawaroisa etzi. Rikkaus taita saatta ihmisetmoninaisiin kiusauMn, että he kewiästi hywisä
päiwisä taitan wieteldä suruttomuteen ijankaik.
kisesta autuudestansa. Ne jotka rikastua tahto»

n»ar,
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wat, langewac kiusauxeen ja paulaan, ja moniin
tyhmiin ja himoihin, jocka ihmi»
ftc wahingoon ja kadoruxeen uporrawar i Tim.
6, 9. Mutta maikka rikkaus taita kewiästi mie-
lellä ihmisen siihen mielen, josa hän saa ma-
hingon sielullensa, niin on kuitengin lesuxen
armo aina woimallinen warjeleman sen, joka
tahto a: da itzensä warjelda. Jos lesuxen rak-
kaus Heidin sydämellensä kosta saa, ja jos he
ensin omat tullet tundemaan hänen sowindonsa
woiman; niin se on woimallinen warjelemaan
heitä nuhtettomina lesuxen Christuxen päiwään
asti, että he lutewat mielellänsä kaikki muur
maan päällä ja raiskani, ainoastans
eccä he lesuxen rvoicraisic, ja loyccäisin.
Waikka rikkaus on määrällinen, niin ei se kui-
tengan ole kadottawcunen. lokaitzella säädyllä
mailmasa on hänen kiusanxensa ja waaransa,
josta me kuitengin warjellUJi laivamme tulla,
jos me röaan niinkuin kuuliaiset lambat lesu-
xen äändä kuulemme, ja Hättdä seuramme. Köy-
hys niinkuin rikkauskin, kiusa ihmisiä usein
suuriin syndiin.

Ei se niin muodon ollut rikkaus, kuin ka-
dotti tämän miehen/ ei mpöskän niinkuin moni
luule, hänen armottomudensa köphia kohtan.
Ei se meidän Ewangeliumistamme sixi näytä;
maan se näkyis kowa duoMio oleman, soimata
sitä rikasta miestä armottomaxi, kuin olis sen
köyhän Lazaruxen täytynyt nälkää kärsiä hänenowensa edesä. Todemmaxi se näky, että Laza.
tus olesteli tikkan miehen huonesa, ja sai ra-
windonsa hänen plönpaldisudestansa, Ia siri se
myös näkyis kuin olis rikas mieWtze ijankaik-
tisudesa muistellut niitä ftywiä tötM, kuin hän

A a 2 ennen
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ennen usein oli Lazaruxelle osottanut, jonga e-
destä hän odotti niin paljon kiitollisutta kaiketi,
että hän kastais sormensa pään weteen, jähdyt.
tärensä hänen palawata kieldänsä. Jos rikas
mies olis tiennyt ollensa armottoman Lazarusta
kohtan, niin ei hän näkpis täinen toiwoa hä'
neldä mitäkän liewltrstä tustaftnsa. Mutta ko-
sta hän rukoile Isää Abrahamia lähettämään
Lazarusta, tekemään hänelle tätä wähää palwel.
lusta; niin me taidamme hawmta, hänen ruko«uxensa tarroituxen ollen tämän: minä olen u>
sein Lazaruxen tustan liewittänyt, ja händä ra»
winnut, lähetä hän Nyt minun tygöm, autta»
maan minua jällensä, kosta hänen tilansa on
niin j'Uori joutunut, ja minun niin onnetto.
mazi. Ilman sitä ei ole senkaldaiset ihmiset
kuin tämä rikas mies, useingan armottomia
köyhiä wastan, waan andeliaita. Ehkä ei he
sitä tee rakkaudesta lähimmäistänsä kohtan, niin
kuitengin omasta rakkaudesta ja ylpeydestä, eli
luonnollisesta hembeydestä jakamat hymyttänsä.

OMan syyn rikkan miehen kadotureen me
löydämme Abrahamin sanoista: poikani! muista
että sinä sait sinun hywäs eläisäs; se on: sinä
olet ottanut ulos hywpdes ja perindös, ja saa-
nut osas eläisäs; nimittäin, mitäs halainut ja
pyytänyt olet, sinun maallisen hekumas, sen si°
na olet saanut. Me näemme siis misä wika o-
li, nimittäin siinä, että se oli hänen kalliin a-
siansa ja sydämensä korkein halu, nautita tä-
män mailman iloa, siinä hän kyliänsä löysi, ei.
kä huolinnut kuinga hänen kerran duomiolla
seisoman piti. Elä hekumasa, se hänen hpwän.
sä oli ja ainoa pvyndönsä, sen hän myös ajaa.sa sai. Mutta köyhän sielunsa autuudesta ei

hän
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hän ensingän lukua pitänyt, waan laimin löi
sen, ijankaikkiseri wahingorensa.

Tämän onnettomuden ja surkian perikadon
hän olis tainut wälttä, jos hän täsä ajasa olis
niitä wälikappaleiw käyttänyt, ja sitä neuwoa
noudattanut, kuin Abraham käffi hänen eläwil«
le weijillensä, nimittäin kuulla Mosesta ja Pro.
phetaita. Mutta hän katzoi plön ja laimin löi
armon ajan, eikä ajatellut, mikä senkaldaisen
elämän lopuri tule Dawid edespane senkaldai.
set ihmiset, ja mikä eroitus on heidän ja uffo.
maisten wälillä, koffa hän sano: N?apahda mi,
nua -Herra tämän mailman ihmisistä, joiden o.sa on täsä elämäsä, ja joiden watZan sinä täy.
tät cawarallas; heidän lapsensa rawican, ja he
jättämät lähteensä lapsukaisillensa. Mutta mi-
nä saan nähdä sinun kaswos rvanhuvstandesa:
lninä rawican herärtpän sinun kuwas jälken.
Ps. l?, 14.15.

Jos me siis Abrahamin neuwon jälken y.
xinkertaisesti Jumalan sanan ojennus-nuoraa
noudatamme, tuuleman Mosesta ja prophe-
raica, seuramme lesuren ja Häncn Apostoleit.
tensa oppia, josa autuuden tie meille selkiästi
edespandu on; niin taidais rikkan miehen wel.
jet, ja me kaikki wälttä sen ijankaikkisen onnet,
tomuden, kuin hänen hukutti. Mitä siis Mo-ses ja Prophetat todistamat? Raitti pl-opherac
todistamat, että jokainen kuin uffo Herran Ie»suxen päälle, pitä Hänen nimensä kalitta synnit
anderi saaman, Ap. tek. 10, 43- Tämä on siis
neuwo ja tie, josa me sen ijankaikkisen kadotu-
ren wälttä taidamme, johon me kaikki muutoin
luonnostamme wikapäät olemme. Kaikki on

A a 3 meil-
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meille walmistettu, lunastus madettu, fangihuo«
no awettu, kahlyt murretut, ja ijankaikkinen
liiton weri wuohatettu sowinnoxi Jumalan ja
ihmisten wälillä. Pitäkos nyt kaiken tämän o.
leman turhaan tapahtunen? Pitäkö tämän ma»
ilman huono ilo oleman meille kalliimbi, kuin
meidän ijankaikkinen autuudemme? Pitäkö mei-
dän omat himomme hallitzenmn meidän spdämi-
tämme, ja ei Vapahtajalla phtäkän osa niisH
oleman, ebkä hän rakkaudesta meitH kohtan kuo-
li? O! malttakat mielenne, ja walitkat ketä
te palwella tahdotta! walitkat niin ettette ijan.
kaikkisudesa sitä katua tarwitze, Tahdotteko li-
hasa kplwä, ja lihasta turmelluin niittä, eli
tahdotteko hengesä kplwä, ja hengestä ijankaik,
kisen elämän nlittä? O! te ihmiset, jotka lesu.

pyhällä merellä lunastetut olette, muistakat
kuitengin, kuka teidw oikia Herranne
teitä on niin kallusti ostanut, olemaan Hänen
oma kansansa. Arwatkat teidän
kalliini, ja se liiton weri kuin teidän edestänne
»vuodatettu on, ettette kaiken mailman ilon ja
hekuman tähden waihettais pois lunasturenne
hindaa. Muistakat myös hautaa ja ijankaikki.
sutta, niin ei teidän himonne ikänänsä taida
teitä tpdpttä, kosta te muistelette, että teidän
kerran pitä duomiolla kohteleman.
Kuulkat Mosesta ja Prophetaita, ustokat lu,
malan sana, ja etzikät sitä niinkuin kalliinda
tawaratanne, että saisitte sundinne andexi le-suxen weresä, täällä armon ajasa, että te ilolla
händä kohdella taidaisitte, kosta hän kerran on
ilmanduwa kunmasansa, ja Yuomitzewa kaik-
kia kansoja.

H S«N<
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N Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangeliumi, luk. 14/ is -24.

»Räändäkäc teitänne minun tygöni, niin te au.
tuaxi tuletta, kaikki mailman ääret. Tämä onse waaroitus, kuin Herra Prophctan kautta ju-
listi ihmisille, ja luetan Es. 45, 22. Tästä me
näemme, että meidän autuudemme seiso yMänS
siinä, että me tunnemme Hänen, ja käännyn!»
me Hänen tpgönsä, joka näisä sanoisa meitä
puhuttele, ja eoelläkäywäisisä sanoisa nimitetän,
meidän ainoari lumalaxemme ja Vapahtaja,
xemme Niin muodon en me myös taida muul,
la tawalla wapahdetuiri tulla, kuin että me Va-
pahtajamme tpgö käännymme. Tämä totuus on
kallis, ja tarpellinen meidän wifusti tutkia. Tä-
män jälken meidän tule sydämemme koetella, ja
sielumme tilan tutkia. Jokainen tunnusta mie-
lellänsä tahtomansa autuaxi tulla. Ei paikan,
kuin usto sielunsa oleman kuolemattoman, ja
toisen elämän tämän jälken, suingan sois huk-
kumansa; waan jos se meidän wallasamme o-
lis, walita, autuixi eli kadotetuixi tulla; niinsano jokainen mielellänsä walitzewansa autuu»
den. Mutta se kalliin kysymys on: jos me to-
della auluixi tulemme, eli ei. Sen meidän itze
eteemme osottaman pitä, eikä köykäisesti siihen
wastaman, waan andaman tundomme oikein
Yuomita, mikä toiwo ijankaikkisesta autuudesta
meillä taita olla, ja kuinga wahwcm perusturen
päällä se toiwo seiso. Näiden Prophetan sa-
nain jälken, me taidamme parhain itzemme koe-
tella. Niisä osotetan selkiästi, että jos me au,
tuiri tulla tahdomme, niin pitä meidän Vapah-
tajamme tpgö käändymän. Sentähden kyspkän

A a 4 jokai-
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jokainen itzeldänsä: Olengo minä Wavahtajani
tpgö käändynyt? TiedäMö minä omasta koette-
lemurestani, mitä se ja löptä armon
ja anderi saamisen lesuzen weresä? Olengo mi-
nä täydellä todella laffenut sieluni autuuden mi-
nun lesuxeni uffollisen sydämen päälle? Tai-
dango minä wakutettu olla, hänen täyttänensä
lupaurensa minusa: Minä kihl«n sinun iyelleni
ijankalkkiststi: minä kihlan sinun iholleni wan»
hurstauoesa, duonuosa, arinosa ja laupiudesa.
Minä kihlan rosin silm-' iyelleni ustoft; ja si»
nun pirä Herran rundeman. Hos. 2, 19. 2Q.

O! jos kaikki niin itziänsä koettelisit! niin
heidän cundonsa pian näyttäis heille heidän sie-
lunsa tilan. Moni hawaitzis, kuinga huolima,
toin han on autuudestansa ollut, ja ettei hän
wielä itänänsä ole Wapahtajansa tpgö kaandy»
nyt. Ia kuitengin en me muutoin suingcm tai-
da autuari tulla. l3i yhdcsäkän roistsa ole au»
ruurra, ei inunra nimeä raiwan
alla ihmisille annercu ole, joja me auruixi rulla
taidamme, waan ainoastansa nimi. Mi-
täs siis tasä on tehtämä, kosta me kuulemme
Jumalan sanasta, ettemme suingan taida au-
tuiri tulla, muutoin kuin Christuxesa lesuz'esameidän Wapahtajasamme, ja meidän iundommesano meille, ettemme ikänäns wielä ole hänen
tpgönsä käändynet, kaiken hätämme ja syndeim-
me kassia? Mitä siis meidän tekemän pitä? Pi-däiskö meidän poisjäämän, ja heittämän kaiken
toiwon? O ei! täändäkät teitänne lEsuxentygö; käändäkär teitänne miium tpgöni, huuta
Wapahtaja, niin te amuari tulerce Niin kau-
wan kuin te elätte, niin kauwan kuin te saat-
te kuulla sen iloisen sanoman lesuM rakkau-

desta,
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desta, ja niin kauwan kuin teille huutaan Hä.
nen nimeensä: käändäkär ceiränne minun tpgö,
m; niin kauwan te taidatte ustalluxella mennä
Hänen tygönsä, ja heittä itzcnne Hänen ristinsä
ja läwistettyin jalkainsa juureen, kaiken sen
kansta kuin kalwa teitä. Jos le etzitte Händä
ristin päällä, Hänen alendamisesansa, ja kärsi-

niin te löydätte Hänen laupiana ja
armollisena. Hän elä wielä, ja woi wapabta
kaikki, kuin itzcnsä Hänelle ylönandawat. Hä-
nen sydämensä palaa Jumalallisesta rakkaudesta.
Ei hän wielä ole kostan syösnyt ketän pois ty-
köänsä, kuin Händä hädäsänsä on etzinyt; ei
hän myöskän teitä pois syöfe. Hänen tykönän-
sä te löydätte awun, ehkä kuinga suuri teidän
syndinne ja hätänne mahta olla. Jumalan Po-
jan meri taita puhdista ja paranda kaiken syn-
uin wian, Tulkat senlähden, tulkat kalkki te,
jotka tahdotte wapahdetuixi ja autuiri tulla! ja
jos te tulette, niin te totisesti Hänen tykönänsä
armon saatte, ja syndinne andefi. Malttakat
kuitengin, kuinga Hänen sydämensä rakasta tei-
tä, että Hän werensä marozi teidän edestänne
andanut on. Eikös jokainen omaansa mielellän-
sä takaisin ota, joka pelorella eli wäkiwallalla
häneldä poisotettu on. Ia te kaikki olette Hä-
nen omansa, kalliisti ostetut, Hänen werellänsä
ristin päällä. Ah! käändäkät itzenne sentähden
Hänen tygönsä, teidän oikian Herranne- tygö,
ja koetelkat omisa sydämisänne sitä, että lesu,
ren uhrisa ainoasa, on armo ja puhdistus kai,
ken mailman spndein edestä. Mutta jos te le-suren hyljätte, ja Hänen taritun armonsa ylön-
katzotte; niin te totisesti kerran saatte katkerasti
itkeä hullultanne, että te sen autuuden ttchlan-
net olette/ jota lesusta rakastama sydän jo tä-

A a 3 s<l
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sä ajasa nautita saa. Meidän pyhä Ewange»
liumimme anda meille johdatuxen tänäpänä tut»
kistella:

Auinga pahasti ne ihmiset tekewäc ihiänja
kohcan, taritun Armon hyi.
zäwär.

Meidän Wapahtajamme ansio ja armo ta»
ritan kaikille ihmisille; sillä Hän «ahto meitä kaik»
kia autuiri tehdä, ja ijankmkkisesti rawita ja i.
lahutta meitä. Että niin on Hänen yriwakai.
nen tahtonsa, sen Hän on siinä osottanut, että
Hän on kaikki meille walmiixi tehnyt, ja kaiken
meidän autuudemme täyttänyt. Kärsimisensä ja
kuolemansa kautta on Hän kaikki meille ansat,
nut, ja anda nyt palweljainsa kautta kutzua ih,
nusiä osaa saamaan kaikesa Hänen autudesansa.

Tämän päiwän Ewangeliumisa me näem.
me, mikä lesuxen todistaitten ja käffyläisten ai.
mo texti oleman pitä, eli mitä se sanoma sisäl,
länsä pitä, kuin heillä Cdristlyen puolesta on
julistetta ihmisille, nimittäin: Tultar, sillä kaik»
ti owac walmistetut. Tosi se on, että meidän
Wapahtajamme täsä Ewangeliumisa erinomat»
tain tarkoitta Juvalaisten wastahakoisutta, Ju-
malan tarittua armoa Christuxesa lefuzesa wa.
sianottamaan; sillä kutzutuin ranZa ymmärretä»
juuri Juvalaiset, joiden lupaus oli, ja joille
Ewangellumi kaikkein ensin ilmoitettin Herra!»
da lesuxelha itzeldä, ja Hänen Apostoleiltansa,
Mutta koffa ei nämät tahtonet totuuden sanaalvastanotta, waan plönkatzoit sen, niin se myös
heildä poisotettin, ja Jessen käffyläiset kään,
sit htttänfä pakanain tpgö, taritzemaan heille si«

tä
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tä autuutta, kuin Jumalan Poika heille kuole»
mallansa ansainut oli. Se edespannan Ewan.
geliumisa sillä wertaurella, että kosta ne kutzu»
tut wierat ei tahtonet tulla nautltzemaan sitä
autuutta, kuin lesuzen sowinnosa heille wal»
mistettu yli: ludan kansa ei tahtonul totella
Apostoleit/en kutzumusta, eikä tulla lesliren tn»
gö; niin sait Apostolit käskyn, mennä kaikkeen
mailmaan, kutzumaan köyhiä, raajarikkoja, on.
duwia ja sokettq, ottamaan osaa lesuren armo.
waldakunnasa; ja näiden kantza kaiketi ymmär.
retän pakanat, jotka wähimmäsiä päästä taisit
toiwoa, senkalhaista kunniata heillensa taritta.
wan, kosta Jumalan oma kansa hyljättin. EH'
kä npt Wapahtajan tarkoitus täsä wertauxesa
on se, että hän osotta Juvalaisten plönkatzen
Ewangeliumin saarna wastan, ja kuinga paka.
nat heidän siaansa armoon otettin; niin me tui-
tengin taidamme tästä oppia, kuin sanottu on,
mikä Ewangeliumin saarnaillen pääasia on, ja
mitä heidän Herran lesuxen puolesta tule sun-
hisille julista, nimittäin tämä: sillä kait.
ki owat walmisterm. Että kaikki on lesuren
kuolemasa spndisille walmistettu, sen pitä niin
muodon oleman ainen Ewangeliumin palwel,
joitten kutzumisesta; keboittamaan fyndisiä tule.
maan, ja ottamaan armoa armosta: ainoastan.sa tulemaan, eikä myötänsä tuomaan muuta
kuin isowaisen, pyrkiwäisen ja hätäyndynen M,
lun. Ihmisiä pitä muistutettaman, että Herramielellänsä tahto wieraita, ja on sitä warten lä«
hettänyt palweljansa kutzumaan heitä: ettei e«
roitusta tehdä ihmisten muodosa eli säädysä«
waan autuus on walmis raajarikoille/ köyhille,
onduwille ja sokeille: ja että palweljoille on kä«ssy annettu waatimaan/ fe on: ahkerasti rukoi,

lemaau
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lemaan ja neuwomaan ihmisiä tulemaan; sillä
lesuxen sydän palaa täydellä todella heidän pe-
räänsä. Katzo! tämä on Ewangeliumin oikia
julistaminen, kosta Wapahtajan halu, syndisiä
wastanottamaan oikein maalatan, että hän niin
sydämellisesti ikäwöitze heitä, ja he taitamat wa.
kutetut olla, ettei muuta tarwita, kuin tulla,
niin he Wapahtajasa löytämät kaikki mitä he
tarwitzewat: kaikki hengesä waiwaiset tulkan
Hänen tygönsä, rawittaa Jos sitten ihmiset
kuulemat tätä kutzumista ja tulemat Zesuxen
tygö, niin taita M ustollinen palwelja iloita,
ja olla wakutettu, että ehkä kuinga rakkani hän
lesuxen sydämen maalannut on, ja Hänen EH»
tollisensa ihanaxi, niin löytä kuitengin syndi.
nen tulduansa, kaikki ihanammaxi ja jalomma,
xi, kuin yxiksn ihmisen kieli sen seliltä taita.
Ei sitä peljätä tarwitze, että joku wicraista tu«
lis sitä soimamaan, että se on tehty,
eli jalommaxi sanottu, kuin se todella on; sillä
jokainen saa itze koetella, maista ja nähdä kuin.
ga suloinen Herra on, ja että se wanhurstaus,
tauha ja ilo kuin Hänesä nautitan, kaiken ih.
misen ymmärrpxen ylitze käy. Jos myös joku
kutzutuista, kuin olis kuullut kutzumusta, sitten
walitais, ettei hän taida Ehtollisen täydelliseen
nautindoon tulla; niin mahta palwelja tutkia,
jos wieras liene exynyt oikiasta tiestä, ja sitten
osotta hänen itze lesuxen tygö, joka tie on,
niinkuin l)än myös itze on Elämän leipä, jota
Hänen lapsensa jokapäiwä ustosa nautitzewat,
wahwisiurefi heillensä ja wirwoitmtti; taikka
mahta palwelja tiedustella, jos se wieras on to.
tisesti kaiken sydämensä Herralle andanut, eli
jos hän on häälywäinen, eikä tiedä, pitäkö hä.
nen mailman eli Wapahtajan oma oleman, taik.

ka
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ka wäiistä yhden wälistä toisen. Mutta jos
syndinen waka on, ja tietä mitä hän tahto, ja
kaiken sydämensä lesuzelle anda; niin ei hän
suingan tarwitze walitta, valweljan sanoman
hänelle Ehtollisen ylön waan täyty
tunnusta, tundewansa sydämesänsä siunauxen,
joka paljo suurembi on, kuin hänelle luwattu»
kan on, eli hän ajatellakan taisi.

Nyt me myös tahdomme waarin otta. kuin»
ttss pahasti ne ihimser iyiänsä kohran cekewär,
zocta tämän rakkan kutzumuxen ylön»
kahowat. Se nähdän Wapahtaian omista sa.
noista: perhen isända wiyastui, sanoi Hän; ja
ei yxikän niistä nnehistä kuin kutzurcin, pidä
maistaman minun KhcoUistani. Tuskin sitä tat»
dais ustoa, että ihmisten pidäis niin tottelemat,
tomat ja »vastahakoiset oleman Herran kntzumi.
selle, kuin he todella owat Pphs Raamattu ja
oma koettelemuxemme opetta meitä, mikä syndi-
nen kavpale ihminen on, joka ei luonnollisesa
tilasanla suingan taida Jumalan edcsä seisoa,
joka itze pyhyys ja wanhurffaus on; me kuu.
lemme Ewangeliumisa julistettawan Jumalan
armon ncuwo Chrifiuxesa syndisten lu,

meille maalatan lesuxen rakkaus:
meitä kutzutan tulemaan; ja kaikki todistetan o«
lewan meille walmistettuna lesuxen kuolemasa:
meitä waroitetan, että jos en me lesuxen tygö
tule, niin ei taida Herra meitä toisin kohdella
kuin wanhurffaudensa jälken, niinkuin me an»
sainet olemme, rangaistaa syndeimme tähden,
ellemme hänen tarittua armoansa tahdo wastan»
otta, ja lesuxen wanhurffautta omista; ja kui,
tengin Harmat ainoastansa lesusta lähestywät,
etzimään Hänen armoansa, ja Häneldä siunatta.Eikö
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Eikö fämä ylön surkiata ole. ja yxi todistus sii-
hen, että ihminen on spwäldä langennut, ja
taitan werratta sairaseen, joka taudin kowuden
alla on taidotoin, niin ettei hän tunne omaa
wiheljäispttänsä, jonga kuitengin muut surku.
teNen hawaitzewat.

Ihminen on huono ja surkia, mutta se sur.
kein on, eUei hän tahdo itzs tuta, eli näk,dä si-
tä; sillä jos ms itzemme oikein hädäsämme tun.
Visimme, niinkuin armahtamisia tarwitzewaiset;
niin me kiirusti myös awun verän kysyisimme.
Silloin en me kylmäkiskoisesti Ewangeliumin su.
loisia kutzmmsia kuuldelis; waan se olis meille
ratki iloinen ja rakas sanoma meidän peljästy»
nellle sydämillemme, kutzumtts, jota me mielel-
tämme kuulisimme ja seuraisimme, koffa meille
sanotais: sillä kaikki owat rvatmisterur!

Se kuin esti näitä miehiä jotka kutzutut o«
lit, tulemasta siihen lesuxen sowinnosa walmi,
stettuun autitteen, oli samat estet, kuin walitet»
tawasti wieläkin pidättä monda tuhatta ihmistä,
andamasta sydändänsä kokonansa Herralle lesu,
zelle, nimittäin mailman rakkaus. Ne asiat,
lolden päälle he syytit, oli itzesänsä nuhtetto.
mia, mutta se pahan teki, että heidän sydämen»
sä olit nttldä niin woitetut, että he ne kalliim-
bana asianansa pidit, ja sentähden laiminlöit
wastanotta Jumalan kutzumisen. Sentähden he
myös sillä rangaistin, että he sait tutyä tämän
mailman iloon, eikä saanet maista sitä armoa
ja autuutta, kuin heille walmisiettu ja tarittu
oli. Heidän hekumansa ja talonsa toimet olit
siihen aikaan painawammat heidän sydämellen»
sä, kuin heidän sieluinsa pelastus, niinkuin se

n> ie»
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»vieläkin on suurimman osan, jotka aina ajat-
telemat, että on aikaa kyllä wielä sielusta mur.
betta pitä; Sentähden meni armon hetki huk.
taan, ja he kadotit sen autuuden, kuin heille
aiwotlu ja tarittu oli.

Tekis Jumala, ettei yMän meistä niin on.
netoin olis, ia omaa parastansa niin turmelis!
rukotlkamme Herralda sydämestä sitä armoa/ et»
tä me Hänen kutzumisellensa kuuliaiset olla tai-
daisimme, ja noudatta Hänen KcngensH wetä»
mistä ja waikutusta sodämisämme ettei ne ra»
stautetais hökumalda ja tämän elämän murbet,
da, eli me unhotaisimme murhetta pitä ijankaik-
kisesta autuudestamme, ja koota meillemme ta.
waroita taiwasa. Koffa 'me kuulemme lesuren
kutzuwaisen äänen EwanZeliumisa. niin älkäm.
me paaduttako sodämitämme, että me saattai-
simme ylitzemme pikaisen perikadon; waan pyy-
täkämme sitä Herralda ettemme itzi.
ämme mihingän mailmasa kiinnitäis, waan hä-
neen ainoaan. Silloin me »vältämme kaiken sett
rangaistujen ja kalwamisen, kuin niitä kerran
pitä waiivaman, jotka ei Jumalan kutzumista
totellet; ja myös nautita saamme täsä ajasa st.
tä autuutta, kuin aina noudatta sydämen kään»
Vymistä lesufen tpgö, ja kansakäymistä Hänenkanaansa, ja ijankaikkisudesa saamme sen kun.
nian, kuin meille walmistettu on ollut, ennen
kuin mailman perustus laffettin, ja joka lesu.
xen kuolemasa meille kaikille ansaittu on, la
kaikille wielä tantan.

3 Sun«
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3 Sunnuntai Kolminaisudcn Päiwästä.
Ewcuigelinmi/ Luk. 15, i--i«.

Hesuxen tarkoitus tämän päimän Ewangeliu«
misa on, edespanna itzensä siz-i kuin hän on,
ia koko sydämensä syndisiä kobtan, nimittäin,
että Häll rakasta wairvaisia syleistä ja on hei»
dän aucuaxi cckiansä Kahdesa wertauxesa edes-
pane Hän selkiästi sydämensä palaman rkkau»
den kadonneita kohtan, ja sen pitkämielisyden
ja murhenpidon, jolla Hän pyytä wetä sieluja

ja armahta heitä Ei Hän kiellä Pba
riseusten siinä totta puhunen Hänestä, kuin he
sanoit, Tämä syndisiä wastauorcc;; maan Hän
osotta, ettei se toisin ollacan tainut; sillä syndi-
set olit Hänen omiansa, ja makaisit niin Hänen
sydämellänsH, kuin kadotettu tawara omistaja!»
lensa, kosta hän kaikella ahkerudella etzi omaan»sa jällensä.

Niin on siis Wapahtaja itze julkisesti
nustanut sen tode,ri: ecrä Hän syndisiä wastan-
orra, Kiitetty olkon sen edestä Hänen pybä ni«
mensä! Mitä meistä waiwaisista spndisistä ih-
misistä muutoin tullut olis, jos ei lesusta olis,
eikä phtäkän Autuas tekiätä, jonga ilo se 0.
lis, tehdä hvwää niin kuonoille luondokappa-
leille. Msnda tuhatta on jo, lesuxen kunnia!»
liscn armon saanut koetella sen totuu-
den sydämensä päällä: että lesus Wastanocm
syndisiä. Ia autuat ne owat, kuin taitamatsanoa: Se on tosi, senkaldaisexi me olemme Hä»
nen lövtänet: Hän on totisesti syndlsten hywä
pstäwä: Hän otta syndisiä wastan: kauwan ky!<
lä Hän käwi meidän petäsämme, etzei meitä

niin.
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niinkuin uskollinen Paimen, kehoitti meitä Mk-
kaudellansa, otti meitä halulla helmaansa, ja
tannoi meitä laumansa tpgö.

Mutta ah! kuinM Harmat niiiä on siinäsuuresa joukosa, jotka itzensä niin lesuren rak-
kaudelle plönandanet owat? O! jos kuitengin
jokukin heistä olis, kuin murhessa tundts kuin-
ga kauwas he siitä hywästä Paimenesta exynet
vwak, niin että he rupeisit näin ajattelemaan
itzellensä: Ah! josta minä sen autuuden tuta
saisin, ettän lesuz-elda löyttäisin; joffa spdä-
meni Hänen werensä woiman tundemaan tulis!
Sinä rakas sielu, kuin niin ajattelet, näe jo,
että sinun Paimenes etzi sinua, Hän kaipaa si-
nua komin, ja odotta, ettäs annaisit itzes Hä-
neldä löyttä; Smua warten on armon owi a-
woi; lesuren sydän sinulle aweltu; mene uffal-
luMa Hänen tygönsä, ja laffs kaikki hätäs
Hänen eteensä; niins totisesti kerran iloiten saatsanoa: Nyt on minun Wapahtajani myös'mi«
nun waiwaisen syndisen wastanottanut.

Hän meille nyt armonsa lainatkon, meillem»
me kehmtuxeri tutkia sitä totuutta: iLttä fyndi-sec rohkenewar lesuxen cyZö rulla, ja joka rule,
sen hän wastanorra.

Raitille spndisille on wapa tpgökäpminm
Herran lesuxen tygo, ja se olis Hänen ilonsa,
jos he tahdoisit Hänen tygönsä tulla, Itze Hän
meille sen armon ansainut on. Kosta Hän Ju-malan Karitzaxi tuli, ja kuolemasansa poisotti
meidän spndimme, silloin Hän meille tien arvai-
si armo. istuimen tpgö. Meillä on, rattat wel-
jet, sano Pawali, wapaus mennä pyhään, Ie-
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suxen weren kautta; joNga Hän meille on wal°
mistanur uudexi ja eläwäxi ciejii, -Hänen lihansa
kaurca. Ebr. i), 19.20. lesuzen miehuden ot.
tamisen ja sowindo-weren ja kuoleman tähden,
niin muodon me spndiset, senkaldaiset kuin me
olemme, taidamme rohjeta lesusta lähestyä, ja
wakutetllt olla löytäwämme armon ja laupiudem
Ia sentähden tahto Wapahtaja kehoitta meitä,
tätä suurta armoa oikein käyttämään, koika Hänsanasansa, ja erinomattain tämän päiwän E.
wangeliumisa osotta, kuinga rakkasti Hän kaik-
kia niitä wastanotta, jotka tahtomat anda hel<
tänsä Häneldä wapahdetta, ja on luwannut,
ecrei Hän heitä tetän ulos, joka tule Hänen cy,
gönsä, loh. 6, 37.

Alkön nyt yMn ihmetelkö, että spndiset
juurl owat ne joita lesus wastanotta, ja että
Hän itze teke jumalattoman wanhurffari. Sen

lesus spyri: eccei terwer carwitze paran-
dajata, waan sairat. Niin kauwan kuin ihmi,
nen luule, ettei häneldä mitän puutu, eikä ole
tullut hengesä waiwaiseri, ei myöskän tullut
näkemään, seisomansa alastomana ja paljasna
Jumalan duomion edesä, joka ei muuta odotta
talda kuin kadotusta; niin kauwan ei se ole hä<
nelle kallista kuulla, että yp Wapähtaja on,
joka rakkaudesta spndisiäkohtan on kuollut, ja
andanut itzensä niinkuin wiatoin uhri. lammas
teurastetta, magmaan kaikki hänen syndinsä.
Mutta jos hän ensin tule tundemaan itzensä,
oikiasa wiheljäisydesänsä ja onnettomudesansaulkona lesuMa; niin hän myös, näke, jos
hän pelastetut tahto tulla, kuinga tarpellista
hänen on tulla lesuren tpgö, ja Hänestä kaiken
autuudensa saada.

Mut-
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Mutta moni kuka ties ajattele: me olem.

me wapaat, etzimään huwitUstamme niisä asioinsa kuin meitä maittawat, ja kuka meitä siitä
estä mahta? Jos joku niin ajattele, niin hän
sillä näptlä> ettei hän Herrasta lesuMa ensin,
gän huoli. Mutta Wapahtaja kuitengin mie<
lellänsä tahdois teitä siunata, te Hänen surkei,
mat wlhollisensa! Te olette kuitengin Hänen
tawaransa, jonga Hän kullilla hinnalla, nimit<
täin omalla werellänsä, ostanut on. Jos te kat<
kerasti Händä wihatte, niin Hän palawasti tei»
tä rakasta: niin paljon kuin te pakenette Hänen
edellänsä niin halullisesti Hän teitä etzi, ja o.
dotta sitä hetkeä, jona te, itzenne Hänelle an»
naisitte. Mutta jos joku wastais, ettei hänellä
muuta ole obotettawa kuin rangaistusta ja ko.
wutta Wapahtajalda, kowakorwaisudensa täh<
den; niin meidän Wapahtajamme itze tämän
päiwän ihanala Ewangrliumisa, seliltä meille
oman sydämensä aiwan sclkiästi, ja kuinga hänwastanotta senkaldaisia kadonneita, jotka wih->
doin andawat itzensä Hänelvä löyttä. Hän sa-
no panewansa lambanja olallensa ilolla. Katzo,
kat, tämä se rangaistus ja kowus on, jolla tei-
tä kohdellan, kosta te itzenne annatte Hänen ty-
gönsä saatetta: Eipä Hän muuta tahdo teille
tehdä, kuin palawimmalla rakkaudella syleillä
teitä, ja ilolla otta teitä helmaansa. Hez. 16, 63.

Niin suuri, niin tutkimatoin on lesuMrakkaus, ettei Hän ainoastansa ole kuoleman
katketutta meidän edestämme maistanut, za nyt
ota wastan kaikkia kuin Hänen tygönsä tule;
mutta Hän on itze se kuin wetä ihmisiä tpgön.
sä. Ellei Hän itze weväis meitä, Niin ei pMn
Pelastetun tulis. Sitä warten Hän ristin pääl>
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lä rippui, eltä Hän kaikkia puoleensa wedäis.
Me olemme luonnostamme kuollet synneisä ja
ylitzekäpmisisä: ei meillä ensingän halua ole Kän.
di etziä, waan me pakenemme händä ja seisom»
me ulein kauwan händä wastan, kosta hän mei-
tä etzi. Jos meidän siis Herran lesuxen tpgö
tuleman pitä, niin pitä Isän meitä wetämän
Pojan tpgö. Niin lesus itze sano: l3i taida
kengän minun cygöni tulla, ellei Isä, joka mi,
nun lähetti, wedä händä, ja min'<l herätän hä.
nen rvimeisenä päiwänä. Jokainen kuin sen on
Isäldä kuullut ja oppinut, hän cule minun ry.
göni. loh. 6, 44. 45, Tämän totuden edespa,
ne lesus tänäpänä kahdenkertaisella mertauzel.
la. Itzensä osoita Hän ensiri ustolliseri paime.
nexi, joka etzi kadonnutta lammasta, siihen asti
että Hän sen lövtä. Siinä nähdän ar.
mahtawa sydän syndisiä kohtan, ettei Hän sur«
kuttelcmata woi katzella ihmisiä kadoturen tiellä
käymän, waan käy heidän peräsänsä, ja luke-
mattomilla armo. »välikappaleilla, ja woimalli.
sella wetämisellä, etzi palautta heitä laumansa
tpgö. Eikös monda tu liatta ihmistä mailmasa
waella osattomana Hänestä, ja heidän oma tnn»
donsa todista, lesuxen heitä etzinen, ja wielH
tänäpäiwänä seisoman owesa ja kolkuttaman.
O, minun rakkani! pitäkö lesuxen hukkan tei<
tä etzimän? Ettekö siis tahdo anda itziänne hä.
neldä löyttä? Mikä teitä pidättä? Kuka ties te
pelkälle, että teidän elämänne tulis teille työ.
lchi ja ahtari, jos lesus teitä sais hallita! Eli
ajattelettcko, ettei teillä yhtäkän iloa enä olis,
kosta ette enä mailman irstasa menosa ja syndi.
sisä himoisa osalliset olla taida, jos te itzenne
kokonansa Wapahtajalle ylönannaisitte? O, jos
te kuitengin sitä kerran koetaisitte! Uffokat, et.

tK
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tä jos te ensin saisitte maista tuinga' suloinen
-Herra on, jos te ensin tulisitte tundemaan mi-
tä se on, että Wapahtaja lahjoitta rauhansa
sydämeen; niin ette sitten tahdois waihetta au<
luuttanne, kaiken mculman, niin
Silloin te rohkiasti tunnustaisitte: ettei yhtäkän
vikiata iloa ole, waan lesuxesa ainoasa: tuldu»
amme Herran lesuxen tygö, me wasta opplnet
olemme, mitä se on, olla autuita ihmisiä.

Mutta jos joku kysyis: kuinga se käp?.ia
kuinga N)apahrajan cyZö rullan! niin osotetan
selkiästi Ewangeliumisa, mikä se oli, kuin sai
nämät Publikanit ja syndiset pitämään itzmsä
lesuren tygö. Ei mikän muu kuin se, että he
tunsit Wapahtajaa tarwitzewansa, ja täydyit
tunnusta olemansa syndisiä, kuin olit Jumitan
wiban ansainet. Sitä wastan pysyit Phariseu-
ret ja klrjanoppenet Hänen wihollisinansa, että
he uskalsit omaan siweyteensä ja wanhurstau,
teensä; ja sentähden ei etzinet sitä wanhursta»
utta, kuin tule ustosta lesuren Christuren pääl.
le. Walitettawasti löyty senkaldaisia wielä. Ia
ne pahenemat Herrasta lesuresta, ja Hänen lap«
sistansa. Mutta niinkuin wiheljäisydensä tun-
deminen sen teki, että nämät huonot Publika-
nit ja syndiset itzensä lesuren tygö pidit; niinse nytkin wielä tapahtu. Meidän tarwitze tul.
la oikein itzemme wiheljäispdesämme tundemaan,
niin sydän tule särjetyri, ja palaa halusta le,suren armon perän: silloin me Händä etzimme,
kosta Hän meitä etzi, ja ilmoitta meille meidän
hätämme, wetärensä meitä sen kautta tvgönsä.
Kosta me murhella rupemme syndimme tunde»
maan, niin se on Jumalan Hengen waikutus,
kuin tahto näyttä meille meidän epäuskomme
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synnin ja onnettomudemme ulkona lesuxesta,
Ia luuri siitä me nähdä taidamme, että syndi.
set, niin huonona ja wiheljäisinä kuin be itzen.
sä tundewat/ maytawat tulla Wapahtajan hei.
dsn parandajansa tpgö; ja juuri sentähden on
Jumalan Hengi opettanut heitä, itziänsä sen-
kaldaisixi tundemaan, ajaxensa heitä Christuxen
tpgö. En me siis tarwitze anda wiheljäispdem»
me estä meitä Herrasta lesuz-esta; waan sitä ha.
lutt?s'!innasic me mahdamme Händä etziä, juuri
sentähden, että me huonot olemme, ja me tai.
damme ainakin siihen luotta, ettei Hän suingan
ketän heitä ulos, waan otta wikki spndiset
wastan.

Kossa siis pxi ihminen kaiken syndinsä jq
hätänsä kansia, heittä itzensä lesuz-en jalkain
juureen, rukoile armoa ja armahtamista; niin
on se ihminen Vapahtajansa tygö tullut. Ianiin kauwan kuin hän warjellan, ettei hän ta-
kaperin lange kewiämielisyteen; niin hän aina
lähemmin lesusta tule, enemmin tutun ja ph.
distetvri Hänen kansiansa, niin mpös turwalli.
semmaxi ja rakkammazi Hänesä. Silloin Hän
on meille se kaikkein paras ja kalliin: Hänensanansa owat meille elämän sanat, joita me ha-lulla ja isomiftlla luemme ja kuulemme. Ei mi.
kän meille silloin enä niin kallista ole, kuin se
iloinen sanoma Christuxcjia lesuMa meidän
Herrastamme, ja se meidän ainoq pvpndömme
on, että me woittaisimme ja Hänesä
löyttäisin. Ei meitä silloin mikän muu ilahuta,
kuin se että me lakkamata saamme spdämestäm.
me kansiakäpmistä pitä Hänen kansiansa, rakastaHändä. tuta Hänen ja Hänen rakkaudesansa
wirwotetta. Niinkuin spndinen usiasti alusa

tule
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tule peljäten ja epätiedosa lesuzen tygo, niin
kaswa usto aina enemmin hänesä, niinkauwan
kuin hän lesuxesa pysy; ja niin hän päiwä
päiwäldä oppi aina yfinkertaisimmasti kansiMy,
mistä pitämään lapfellisesa Wapah-
tajansa kansia. lesuxen rakkaudssa hänen sy.
dämensä aina enemmin sytty, ja sillä tawalla
taita M lewfelda wastanotettu ja armoitettu
sundinen kaiken elinaikansa nautita katkematoin-
da ja aina kaswawaista autuutta ja rauhaa le-suresa„ ellei hän itze usein kewiämielispden, tot-
telemattomuden, ja taitamattomuden kautta saat-jais itzellensä monda pimiätä hetkeä.

Kmtengin on se ainakin autuas tila, olla
lesuren oma: ja ne katkerimmatkin katumienkpnnelet, kuin me Wapahtajan jalkain juuresa
itkemme, saattamat tosin kiwun, mutta niiden
alla on kuitengin M suloinen makeus ja sydä-
men ihana taipuminen, ja ne muuttumat aina-
kin wihdoin rakkauden, kiitojen ja Uon kvnne»
leyi. Ia niin kauwan kuin sydän lakkamata
Hänesä rippu, ja anda itzensä warjelda uffotto.
mudesta ja kewiämielisydestä, niin senkaldainen
armoitettu spndinen aina täsä elämäsä nautitzeesimakua ijankaikkiftsta ilosta.

Niin on siis lesus walmis ottaman teitä
kaikkia wastan tällä hetkellä. Kysymys on ai-
noastansa: kuinka monda teistä tahro -Hänentpgönsä tulla? Kyllä se wisii on/ että Hän ha»
lullisesti teitä ikäwöitze, ja monen täyty tunnu,
sta, tundenensa Hänen wetämisensä sydämisän-
sä. Pitäkös lesuxen hukkan meitä etzimän?pitäkö Hänen walittaman meistä, niinkuin mui-
nen Jerusalemin asuwaifista: VninZa usein mi»
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nä rahdoin kooca sinun lapses, niinkuin kana
kotoc» poikansa siipeinl» ala, mutta ette tahtonet?

Elämä ja kuolema seiso meillä tarjona, jase on meidän wapasa tahdosamme, waelda sitä
tietä, joka wie elämään, eli sitä kuin kadotuxe-sa loppu. me elämän tietä kulkea tahdom-
me, niin meidän pitä lesusta etzimän, sillä Hän
itze on Elämä; ja jos me kysymme' tietä tähän
elämään, niin meidän taas pitä etzimän lesu.
sta, si«ä Hän on tie: Tie, totuus ja Glämä.
Niinkuin autuus on ainoasa Hänesä, niin Hän
myös on ainoa tie autuuteen. Hänen tygönsä
pitä meidän käymän, ja ei Hän suingan meitä
heitä pois. Ei Hän ikänäns lihansa päiwinä
ketsn auttamata pois tyköänsä päästänyt; waan
Publikaneilla ja syndisillä oli aina wapa tygö-
räyminen Hänen tpgönsä. Niin on Hänen mie-
lensä wielä nptkin. Sen joka wiheljäinen, hä-
täyndpnpt ja awutoin on, sitä Hän lohdulta,
rawitze ja siuna. Käpkämme siis ustalluMaHänen tpgönsä. Hän on kerran kandanut mei-
dän syndimme pyhäsä ruumisansa, ja nyt, kuin
-Hän on kaikki täyttänet, niin -Aan elä, ja tai»
ta ijandaiwsesti auruixi tehdä kaikki ne, kuin
Hänen kaucransa Imnalan tulemat. Hän
taita> wapahta ja autuari tehdä; ja että Hän
tahtoo, sitä en me ensingän epäilä tarwitze, ko-
sta me muistelemme mitä meidän lunastuxemmoHänelle matanut on. Niinkuin Hän täällä 01.
lesansa oli rakas, ja armoa täynänsä, sanoifa
ja töisä, niin owat sitten myöden monda tuhattaHändä sixi koetellet, jotka nyt sen suuren lou-kon kansia weisawat uutta wirttä Hsnen Istui,mensa edesä. Ia mitä Hän niin monelle tuhan-
nelle tehnyt on, sen Hän totisesti tahto täyttä

myös
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myös jokaitzelle meistä, kuin Hänesä autuuttam-
me etzimme. Käändpkämme siis kaikin meidän
huwän Paimenemme tpgö, niin me saamme
nähdä, kuinga Hän otta lamban syliinsä, engä
tarwitze enä ustoa Händä ainoastansa muiden
puhen päälle, waan saamme itze maista Hänen
rakkaudensa spdämisämnle.

"Anna meille siihen, rakkain Wapahtaja,
Sinun armos! Sinä tunnet jokaitzen Sinun
lambas erittäin, ja tiedät, kutka n? owat, jot-
ka heitänsä kaikesta sydämestä Sinun käsiis an«
dawat. Warjelc Sinä heitä, ettei niin
onneloin olis, että hän langcis siitä autuude-
sta, kuin he Sinusa nautitzewat Mutta ah!
kuinka monda on niitä meidän seasamme, joita
Sinä etzinyt olet, mutta ei ole wielä andanet
heitänsä löyttä. lesu! ole kärsiwäinen
heidän kansiansa! Zilä wäsy wetämästä heitä
puolees Sinun rakkaudellas; ne omat kuitengin
mazanet Sinun weres, ah! anna se tulla heil-
le siunauzexi. Etzi heitä sinun suuresta rakkau,
destaS, siihen asti, ettäs wihdomgin heidän löy-
dät; ja kuin he itzensä löptta andawat, niin
siuna heitä Sinun rauhallas, ja anna heidän
tuta Sinun rakkaudes, että he katkemata Si-nusa rippuisit klini, ja tulisit Sinulle palkaxi,
Sinun paljoen kipues edestä.

Johannes Kastajan Paiwä.
Ewangeliumi, Luk. i, 57-80.

ihanat suwen huwituz-et ja siunauM, joi-
den nautindoon koko luondo nyt kutzu meitä,
ne
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ga ääretöindä hpwyttä meidän tule kiittä kai»
ken edestä, kuin rawitze ja huwitta meitä. In»
mala aws käcensä, ja rawitze kaikki kuin elä»
wär, suosiolla, Ps. 145, 16.

Kaikisa kuin maan päällä tällä wuoden a»
jalla on meidän pmbärillämme, on Hän anda.
nut meille runsat sypt puhtaseen ja tumalliseen
iloon. Koko luonnon ihanaisus, ne kukoista»
maiset kedot, wihoittawaiset maat, warjowaiset
laaxot, juozewaiset ojat, wirwottawaiset lähtet
ja wisertäwäiset linnut, kaikki nämät saarna»
wat meille sulan Jumalan suurta woima ja rak-
kautta. Ap, tek. iu, 17. Erinomattain on se
merkittäwä, että meidän Herramme ja Vapah-
tajamme Hänen suloisisa puheisansa, niin usta»
sti otta wertaufia luonnon waikutuxista ja maal-
la kaswawista kappaleista; ruohot ja kukkaiset,
ja ne pienimmätkin maan kaswamat edespane
Hän, opettamaan wiisautta ja lumalisutta, ja
taiwan waldakunnan esikuwazi.

Jos nyt meidän ja luma»
lan hywäin töiden nautindo, kuin tällä ajalla
meille tarjona on, pitä Hänelle, kaiken hywy.
den andajalle otollinen oleman, ja meille jtzelle
siunaurefi, niin seurattamme täsä meidän Her»
ramme neuwoa, ja erinomattain käpttäkämme
hywäremme ne opetuxet lumalisuteen, kuin
Jumalan sana anda, katzellesamme kukkaisten
kauneutta. Tämän päiwän Epistola anda meille
siihen soweljan johdatuM.

Epistola, Es. 42/ 1-8-
Ääni sanoo: saarna. Ia hän sanoi: mirä»

stä minun pirä saarnaman? Raitti liha on
ruoho,
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ruoho, ja kaikki hänen hywydensä, niinkuin ke-
hon kukkainen Ruoho kuiwu pois ja kukkai»
nen lakastu, sillä Herra puhalsi siihen; Ransa
cosin on ruoho. Ruoho kuiwccru ja kukkainen
lakastu; murra meidän Jumalamme sana pysy
ijankaikkisesti.

Meidän Herramme ja Wapahtajamme joh.
datta meitä kukkaisten kauneuden katzelemisella,
monenkaldaisiin tutkindoihin. Hän edespane
kukkaiset kedolle, todistunri Jumalan suuru.
teen ja kunniaan. Ei sitä ymmärtämään sywiä
tutkinnotta tarwita; meidän tgrwitze ainoastan.sa arvata silmämme ja katzoa, niin me Luojan
wiifauden ja kunnian hawaitzemme. O! kuinga
ihmellinen on jokcutzen kukkaisen rakennus, kuin-
ga sanomattoman ihana sen muoto. Kuinga u.
xinkertaiset, kuinga jalot, kuinga yhtäläiset ja
monenlaiset ne owat, haurasta huonommasta kuk»
kaisesta kedolla, niin jalompaan asti yrttitarha»sa. Jos me nyt kysymme: kuka ne niin ihmel»lisesti walmistanut on, kuka heille sen kauneu»
den annoi? Niin sano meidän Vapahtajamme:
Jumala ne waarerra. Niin se siis on Jumala,
joka ne waatetta! Kuinga arwosa pidettäwtfi
mahtawat nyt nämät muutoin niin vlönkatzotutkappalet meille tulla! Kuinga mahta! se sielunäitä katzellesansa kehottetta lumalata ylistämän,
jonga sielun tila niin hpwin on, että hänen
mielensä on Jumalan puoleen yletty, ja joka
ymmärtä kukkaisenkin rakennuz'esa, muodosa ja
hywäsä hajusa tuta Hänen, joka kaikisa, pieni.
sH niinkuin suurisakin, on jättänyt muistutullahänen omasta suurudestansa ja rakkaudestansa.

Edespäin neuwo meitä lesus katzelemaankukkaisten kauneutta, lapsellisesti
ustal.
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ustaldamaan Jumalaan. O! jos jokainen mei.
siä sydämesänsä oikein tundis, kuinga sitowai.
nen tämä päätös on, kuin lelus meidän eteem»
me pane: Nahokar kukkaisia kedolla, kuinga he
kaswawar: ei he ryorä tee eikä tylwä. Jos Ju-
mala niin rvaamra pellon ruohon, joka ränä»
päiwänä seiso, ja huoznena pätziiiL heirecän, eikö
hän paljo enemmin teidän sitä tee, te wähänu,
stoiser? Matth. 6, 28, M, O! joffa me taidai.
simme oikein uffalda hänen Isälliseen sydämeen,
sä; kuinga monda turhaa murhetta, ja lewo-
toinda ajatusta me sen,kautta woittaisimme!

Kolmannes tahto meidän Vapahtajamme!
että ms tutkeisimme kukkaisten kauneutta, tulla»
xemme tundemaan kuinga curha nlailman kore-
us ja ärverjätsys on. Hän sano, että Salomo,se rikkain ja suurin ludan Kuningasten seasa,
parhasa Kuningallisesa kunniasa ja pugusansa
ei ollut niin waatetettu, kuin M näistä kedon
kukkaisista. O! kuinga se mahta noyrytiä mei.
dän turhuttamme, koffa me kahahdamme näitä.
Kaikki meidän waiwalloifet kaunistunemme, joi!»
la me pyydämme koreilla, owat aiwan huonot
kukkaisten Kauneuden suhten. Jota wisummin
me katzeiemme meidän parasta koreuttamme, si°
tä huonommat se rupe näkymään; mutta kuk.
kaisesa ilmandu aina enemmin ihanaisutta. Ei.
kö se siis ole aiwan tyhmää, että joku waatet.
ten koreudesa pyytä korgotta itzensä muiden yli.
tze, koffa Jumala sille halwimmalle kedon kuk.
täiselle, jonga me jalwoillamme tallamme, on
senkaldaisen kauneuden andanul, ettei kaikki ih.misen swerjäisps sen wertaisezi' tulla laida.

Mutta wielä sitäkin painawammasii edcs-
pane meille Jumalan sana kedon kukkaiset, esi.

mer.
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merkift, kuinZa katowa meidän maallinen
mämme on. Totisesti, nautiteftmme luonnon
ihanita huwituna, jos en me tahdo peräti wai.
pua lihalliseen nautindoon, ja wahingoxemme
»väärin täyttä niitä, niin on sangen tarpellista
meidän seisatla mpös tutkimaan sitä, kuin tä»
män päiwän Epistola, ja monda muuta Pyhän
Raamatun paikkaa meille mieleen johdatta, ja
sen todella sydämellemme panemme.

Ääni sanoo: saarna; ja hän sanoi: mitasta
minun pirä ftarnaman? Raitti liha on ruoho,
ja kaikki hänen niinkuin kedon kuk-
kainen. Dawid sano Ps. 103 15, 16. Ihmineneläisänsa on niinkuin rnoho; hän kukoista nnn,
kuin kukkainen kedolla. Rosta tuuli käy sen
päällihe, niin ei hän enä kestä, eikä hänen sian-sa tunne händä ensingän.

Tutkistelkamme nyt lyhykäisesti tämän ku.
wauxen jälken lähemmin ihinisen elämän rurhur-
ra, sa pangamme sydämellemme ne opetuxet kuin
siitä seurawat.

Se kuwa, jonga Herra Prophetan Esajan
ja Kuningan Dawidin kautta meidän silmämme
eteen asetta, on niin töerratoin ja soweljas, et-
tä sen täyty kosta jokaitzen sydämelle. Ruohon
wihanda muoto on ihana ja huwittawa katzel.
la; kukkaiset owat kaunit ja taitawasti raketut,
monenkaldaisella färillä kirjolellut. Mutta kaik-
ki tämä kestä ainoastansa wähän aikaa. Ruo.
ho kuiwettu ja niitetän pois. Kukkaiset laka-
siuwat ja warisewat, jota enemmin ne aukene-
wat. Niiden sisällinen rakennus on niin arka
ja heiko, että se itzestänsäkin häwiä.

Monen-
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Monenkaldaiset tapauxet, tuuli, sade, louk<
kaudet, tallamiset turmelemat niitä- Idäisisä
maisa tapahtu usiasti, että kuuma tuuti muuta-
mana hetkenä muutta kukoistawaisen ruohon
heinäzi. Sen saman me näemme täälläkin. Pi-
an katoo meidän silmäimme edestä se kauneus,
jolla maa alku. suwesta puetetan, ja sitten en
me enä löndä niitä paikkoja, joisa ne
mat kukkaiset Nyt seisomat.

Juuri niin on ihmisen elämän laita Hän
on se täydellisin luondokappale kaikkein luotUinseasa, kuin me näemme. Hän kukoista niin i.
hanasti kuin kukkaiset, mutta lakastu myös niine
kuin ruoho. Tuhannet pielet tapaufet, taudit
ja waarat, uhkawat jokapäiwä meidän henge-
ämme. Ia niinä wuosina, kuin me parhain ku-
koistamme, olemma me niinkuin kukkaiset waa-rasa pikaisesti lakastumaan. Ia jos me wielä
ne waaratkin wältämme, kuin uhkawat meidän
nuoruvemme ikää, niin on kuitengin meidän
ruumimme siitä laadusta, että sen ajallen wält-
tämättömästi pitä lahoman. Päiwä päiwäldä
wähene meidän elämämme woimat, toimellisu-
demme ja kauneudemme; me hiwumme ja
lemme heikommani;,lakastumme ja raukeemme,
niinkuin kukkaiset, kosta ne täysimällensä tullet
omat, pudottamat lehtensä ja lakastuwat< <Mwähäinen aika! tussin niinkuin pisara ijankaik-
kisuden meresä, ja niin kaikki nyt eläwäiset ih-
miset Pitä lähtemän pois maan pääldä, ja jät«
tämän sian tulewaisille sukukunnille, joiden jäl.
lensä samalla tawalla pitä wahwistaman sen to<
tuuden, että kaikt» liha on ruoho, ja kaikki hä-nen hpwpdensä niinkuin Vedon kukkainen.

Oj kuin<
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O! kuinga toiwotettawa se olis, jos tämä

koettelemus elämästi kosis meidän sydämellemme.
Mutta ihmisten lugunpitämättömys täsä asiasa
on aiwan ihmellinen. Tuhansittain he näkemät
kumpaninsa jättämän mailman, suremat lantzaheidän poismenonsa, mutta tussin mieleensä joh-
dattamat tämän kysymyxen: Kuinaa mahtane
minun käyvä, kosta minungin maallinen ofam
lakastu ja hautaan waipuu? Ne omat senkal-
daisia ihmisiä, jotka mailman nautinnosa mar-
sin unhottawat itzensä; ihmisiä, joista Apostoli
sanoo: -Heidän watzansa on heidän Jumalansa,
ja heidän loppunsa on kadotus, Phil, 3, 18.

Mutta ne omat autuat, jotka Jumalan ar-
»mon kautta sizi omat tullet, että he ajallansa
yxiwakaisesti iätä katowaisuttansa ajattelemat.
Jumalan mies Moses rukoili näin: Herra, o»
petä meitä ajattelemaan, että meidän kuoleman
pnä, että me ymmärräwäWi tulisimme Ps.

l2 Kiitos olkon Jumalan! me tiedämme
täydellisesti, että ehkä me kukkaisten kaldaiset o-
lemme, niin me kuitengin enembi olemme kuin
he. Meidän muotomme ainoastansa lakastu, ja
meidän ruumimme häwiä, mutta sielu on aimot»
tu ijankaikkisesti pysymään. Ia tämä on Mkallis kehoittawainen syy meille kaikille, ennen
kaikkia etzimään Jumalan waldakundaa ja hä.
nen wanhurssauttansa. Mitä se auttais ihmi»
siä, jos hän woittais koko mailman, ja sais
Vahingon sielullensa!

Jumalan Hengi yhdistä Jumalallisen wai-
kuturensa elämän sanan kantza. Se suuri E«
wangeliumi: Niin rakasti Jumala mailmaa, et-
tä Hän annoi ainoan poikansa, että jokainen

kuin
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kuin usto Hänen päällensä, ei pidä hukkuman/
murra ijankaikkisen elämän saaman; Se totinensana, joka kaiketi, on mahdollinen otta wastan,
että Christus lesus on tullut mailmaan, spndi-
siä wapahtamaan, ei taida ikänäns ilman wai'
kutusta olla, ihmisen sudämesä. Se on wasara,
joka wuoret murenda, kaxiterämen miekka, jo<
ka tunge läpi luiden ja ytimen. Waiwoin tai-
ta ihminen niin suwäldä synnin uneen waipw
nut olla, ja täinän mailman ilon nautindoon,
ettei hän usiasti siitä herätetä. Jumalan Hen«
gen ja hänen sanansa waikuluresta, ja woimal»
lisesti muistuteta ijankaikkista pqrastansa ajatte-
lemaan. Keffellä mailman ilon, ja tawarain
nautindoa, huuta ääni meisä: pois mail.
man cawara, err saa muld kiitosta; pois cawa.
roirces kansia, ei ne mull auculltr' anna. pois
turhan kans ilon, se silla suru on. Ki rietas
riemus taida/ rääU sielull rauhaa anda. Kalkki
on turhuus, kaikki katowata, ei mikän siitäseuraa sieluani, joka kuolemattomani luotu on,
ijankaikkisutcen. Silloin/ nautitesansa sitä ka«
towaista iloa, tunde sydän yhden tyhjyden, jo.
ta ei mikän muu täyttä taida, kuin lumaluden
ijankaikkinen täpdellisys, joka lesuxesa Christu»

meidän Wapahtajasamme meille annettu on.
Jumalan Hengi waikutta sydämesä senkaldaisen
kaipauren, jota ei tämä mailma tydyttä taida,
ikäwöitzemisen tawarain perän, joita ei koi ei«
kä ruoste kuluta, halun paremman rauhan ja
paremman ilon perän, kuin se on/jonga mail-
ma anda, kaipauren wakuturen perän luma.
lan armosta, pelasturen perän, wapauden, elä»
män ja autuuden perän. Nämät owat armon
hetkiä, ne on Isän »vetämisiä Pojan tygö. Joy.
6, 44. Se on lesuzen kolkutus sydämen pääl,

le,



Johannes Kastajan Paiwä. 401

le. Se on sy! disien yssäwän rakkauden ssni,
kuin huuta meidän tpqömme: O! joskus ajatte»
lisit tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas so-
pi! Wavahtajalla on rakkauden helma awoi,
senkaldaista sielua warten, ja taddots anda sen
tuta, kuinqa hän palaa rakkaudesta sitä kohtan,
«sotais itzensä hänelle Wapahtajaxi, ja täyttäis
häncn armolla, elämällä ja autuudella.

Woi! niitä, jotka tätä armo'Händä wastan
paaduttawat sydämensä, ja kewiämielispdestä ei
ota siitä waaria, taikka ehdolla etziwät häirity-
ltä, tukahuttaxensa kaikki hywät liikuturet ja
terweNiset muistutuxet. Senkaldaiset ibmiset te-
kemät ehdolla wötä oman
omat sieluinsa murhajat- He kuolettamat
tykönänsä kacken tunnon autuuttansa, ja nii-
den loppu on, niinkuin Pamali sano, kadotus.

Mutta armo ja autuus tule kaikkein nii-
den osan, jotka Jumalan muislmuMa kuuliai-
set omat Tänäpänä jos te kuulette Her-
ran äänen, niin älkät paaduttako spdämitänne.
Autuat, jotka noudattamat Jumalan armo-me»
tämistä sydämisänsä! Hän johdatta heltä sen
ijankmkkisen rakkauden autuan täpdellispden ty-
gö, kuin lesufesa Christuresa meille awettu on.
Hän wie heitä ylös GolZathaan, lesuxen ristin
ale, joka täsä korgottamisesansa wetä kaikki sp-
dämet tpgsnsä. Jumalan Hengi johdatta heitä
lesuren tygö, uuden Testamentin Wälimiehen,
priistoilusweren tygö, joka wuodatettu on syn-
dein andexi saamlsexi. la, hpwin sen ihmisen
on, joka heittä itzensä hänen awoimeen armo-
helmaansa, joka palaa halusta kalkkein waiwai-
sten spndisien autuuden perän. Hpwin sen, jo-

C c ka
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ka niinkuin syndinen nöyrytettynä wasianotta ja
ustosa anda itzellensä lahjoitetta sen täydellisen
uhrin, kuin meidän Mmmäinen Pappimme so.
winnofi tehnyt on Spndein anderi andamuS,
wapaus synnin palwelluresta, Jumalan rauha,
elämä ja autuus, annetan senkaldalsen ihmisen
murhelliselle sydämelle lesuren armahtamisesta
osaxi.

Tussin yri sielu tuffansa tnndemisen alla,
työtstekewäisenä ja rastautettnna on lähestynyt
uffosa lestäen ristiä, ennen kuin hän saa py.
häldä Hengeldä lohdutuzen ja että
taiwan on hänen omansa. Hänsaa osansa siinä, ja täytetän senkaldaisclla wa«
paan armon ja Wapahtajan ijankaikkisen rak.
kauden tundemifella, että se jo täällä saatta hä.
nelle esimaun ilosta Jumalan istuimen edesä, ja
sen waldakunnau kunniasta, jolla ei loppua ole.
Jumalan meidän Wapahtajamme armon ja rak.
kauden tundeminen, tule niille sieluille sen <u>loisimman ilon lähteri, joka ei koffan kuiwetu;sen weden lähtexi, joka kuohu iankaikkiseen e°
lämään. Nautitesansa niitä iloisia huwituria,
kuitt Meidän Wapahtajamme täällä alballa an-
da Meille, niin ajattele se armoitettu Christitty
sitä toista suurembata lepoa, kuln Jumalan kan.
salla jälillä on. Ebr. 4, 9. sinne läheltä hän sy.
dämensä edellä, ja odotta sitä uutta taiwasta
ja uutta maata Jumalan lupauzen jälken. Hä.
ncn menonsa on taiwaisa.

Senkaldaiselle ihmiselle, joka lesuresa on
löytänyt terweyden ja autuuden, on tämän elä.
män wiheljäisyden tutkindo yti uusi ilon läbde.
Se mailmallincn ihminen pzln walltta ja suree

sitä.



Johannes Kastajan Päilvä. 403

sitä, M Christilty, joka katzele lyhykäistä ja
katomaista elämätänsä> ja sen siwusa taiwallista
kutzumistansa Christuresa lesuresa, hän luke sen
bywäfi työri, saada täsä elämäsä olla niinkuin
heinä, joka kuiwettu, ja Niinkuin kukkainen,
kuin lakastu. Hän on tytywäinen täydesä toi»wosa. Hän tietä katowaisen elämänsä olemansen kädesä/ joka jokapäiwä anda hänelle uudet

sen päälle, että Niinkuin Isä armalM
lapsiansa, niin Herrakin arlnahta peltäwäistän,
sä; sillä hän tietä mintMaldamen teko me olem-
me, ja muistaa meidän tomuxi Ps. 103. iZ. 14.
Vri Cbrisiitty tietä, että mewän Jumalammesana pyssy ijankaikkisesti. Es 40. 8- Herran an
Mo pyss ijonkaikkisestä ijankaMiseeN. Ps. ioz>
17. Iloisella toiwolla katzele hän sitä aikaa,
jona hänen ruuminsa joka kylwetän tUrMelWe»sa, on noUsewa ylös tUrmelematoina, ja tule»
tva Cbristuxen kirkkan tuumin kaltaiseni, i Cor-
-18, 42. PHU. 3, 21. Hän iloitze hengesä sen
yhteisen ylösnousemisen iloisesta kewäästa> siitä
aulUosta hetkestä, jona se eläwHri tekemä hengi
Jumalan suusta on lähtewä Uudistamaan/, ja
pUhaldamaan hänengin kuolleitten luittensa pääl»
le, niin että Niiden pitä nuotuden kaUneudesa
wihoittaman niinkuin ruoho, Es. 66,14. ja pääl»
lensä pukeman katomattomUden. 1 Cor. 15, 63'
Amen!

4 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Eivangeliumi, Luk. s, z6"42.

Hhnusillä on enimittäin wäärä ajatus hymistä
töistä. Moni perusta kokonansa autuudensa nii.
den päälle > ja tahto niillä itzensä wanhursta^i

C c 2 luma.
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Jumalan edesä tehdä, joka kuitcngin on mah.
dotoinda Hywäin töidensä kautta ei yrikän ih.
minen wanhurffari eli autuari tule. Mutta ko-
ffa joku on Icsuren tygö tullut, ja uskon kaut.
ta Hsnesä wanhurstaxi tebty, niin waati Wa.
pah,taja kaikilda niildä kuin Hänen omansa olla
tahtomat, ja Hänen weresänsä owat armon löi),
tänet, että he myös itzensä Hänen seurajirensa
osoltawat.

Wanhurstas on se, kuin on wiatoin siihen
asiaan, johon händä foimatan Jos nyt joku
hpwiä töitä tele, tulleensa sen kautta wiätto.
mari, ja päästärensä ansaitusta syndein rangai.
sturesta, niin hän erhetty kowin. Sen sano py-
hä Raamattu selkiästi, ja järkikin todista sen sa<
man. Mi ihminen kaikella ahkcrudellansa hy.
wisä töisa, on kuitengin ja pysy aina syndisenä
ja heikona, erhetty usein, ja hänen pahat työn<
sä owat aina usiammat kuin ne hywät; niin
ettei hän wabdollisesti taida wiatoin olla sen
Kaikkinäkewäisen edesä, joka tyyni tunde sydä-
men salaisimmat ajaturet, ja näke meifä pal.
jon, jota en me itze näe engä huomaitze. Ia
jos wielä ihminen itzensä warsin synnittömäni,
kin taidais tehdä, niin ei hän taida kuitengan
mitan ylitzen welwollisudensa tehdä, ja sentäh.
den ei myöskän taida niinkuin kelwotoin pal.
welja mitäkän Luojaldansa ansion nimellä maa-
lia. Jos itze Adam olis wiattomuden tilasa
pysynyt, ja oikein käyttänyt ne lahjat, kuin
Herra hänelle annoi, (joita me langennet ihmi-
set nyt paitzi olemme), niin ei hänellä kuiten-
gan olis mltäkän waadittawa ollut, waan elä.
mä olis hänelle niinkuin armo-palkka annettu,
jos hän Jumalalle kuuliaisena olis pysynyt.

Ko.
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Kosta nyt ihminen itze tietä syndiä tehnensä, ja
sen mahta kaiketi jokainen tuta, joka ei kaik-
kea tojuutta kieldä tahdo, kuinga taita hän
sitten hywillä töillänsä ansaita itzellensä pääse,
misen kaikista niistä synneistä, kuin hän ennen
tehnpt on, ja kaikista niistä kuin hän wielä te»
ke, hywäin töidensä sekaan? Jokainen taita
sen nähdä mahdottomani. Pyhä Raamattu to-
dista sen: iLccei ole kengän wanhurstas, ei yri.
kän Ki ole yhrätän ymmärtäwäista, ei sle
kerän joka etzi lumalaca. Raitti owat. poi>
kennec pois, ja ynnä kelwottomaxi tullet', ei o-
le yhran joka hywäa reke. ei yhtätän. Senräh»
den pitä jokainen suu tukittaman, ja kaiken ma-
innan pitä Jumalan edesä wikapaan oleman.
Senrähden ercei yritän liha taida lain töiden
kautta -Hänen edesanla rvanhurstauretnri tulla.
Murra nyr on se wanhurstaus, joka Jumalan
edesä kelpä, ilman laira julistettu: st Jumalan
wanhurstaus, joka tule lesuxen Christuxen u-
ston kautta, kaikkein rygö ja kaikkein päälle,
jotka ustowar; sillä ei ole yhtän eroicusta: sillä
kaikki oroat he syndia rehnet, ja ei heillä ole
mitan kerstattapaa Jumalan edesä. He tulewac
ilman ansiotansa wanhurstaxi, Hänen armostan.
sa, sen lunastuxen kautta tuin on lesuxesa Chri.
stuxesa. Rom. 3. Ijankaiktinen elämä on luma.
lan lahja, lesuxesa Christuxesa Meidän Herra,
samme. Rom. 6, 23 Armosta re olette auruaxi
ruller, uston kautta, ja ette itze teistänne: In
malan lahja se on; ei toista, ettei yritän itMn-
sä kerskaisi. Eph. 2, 8.9.

Mutta se on warsin toista, kosta Wapah.
taja waati lapsildansa, että he annaisir walkeu»
densa watista ihmisten edesä, siitä perustuesta,

C c 3 että
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että he ennen jo owat häneldä armoitetut j«;
wanhurffaixi tebhyt. Hpwä puu ei kanna hy-
wää hedelmäfä sitä warten, että se sitten wastq
pitä bywäri tuleman; waan että se jo ennen
on hpwärs puurt tullut, niin se itzestänsä hy.
wiä hedelmiä kanda, eikä taida muuta tehdä.
Mutta pahan puun täyty pahoja hedelmiä kan,
da, Koffa sentaldainen armoltetlu ja wanhur.
stautettu ihminen teke hywää, sitten kuin hän
armon kautta uff) Wapaht,jan 'päälle, ja sy.
damestä rakasta Herraansa lesusta, ja kaikella
halulla tahto Hänelle ilon olla; ja sitten kuin
«ihminen Hänen ansiosansa on saanut armon
lvoitta pahan ja noudatta hywää; niin se on
yn wälttämätöin hedelmä uffosta; ja senkaldai.
nen ihminen teke hywää, ei wanhurffaxi tulla»
xenfa; waan fentähden että hän jo on uffon
kautta wanhurstaz'i tullut. Sentähden waroit.
fa sekä Wapahtaja että Hänen Apostolinsa kaik.
kia uffowaisia, osottamaan kaikesa waelluz'esan»
samailmalle, että he rakastamat, Händä ja mie.
lellänsä Kuningastansa kuulemat Tätä me saam»
me tilan tutkistella, täinan päiwän pyhän Ewan.
geliumin johdosta, nimittäin:

Gcrä oikiain Jumalan lasten rule ahkeroita
Chvistillisistä hywistä röiftä.

i. Me kysymme nyt: Renen welwollisuus
st on, ahkeroira hywistä töistä? Wastaus sii-
hen: Kaikkein lesuren'ulkomaisten lasten. Sil-
lä pxinänsä uston kautta lesuren ansioon ih.
minen siihen tilaan tule, että hän saa halun e»
lä Wapahtajallenfa kunnian' ja ilon mailmasa,
ja ihmisen koko mieli tule uuden syndymisen ja
fäändymisen kautta niin muutetun', että hänen

endi.
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endiset hillimättömät himonsa tukahul«etan, ja
ne asiat kuin hänelle ennen olit juuri kalliit,
tulemat silloin usein juuri ilkeiri ja kauhista,
waisiri. Kosta yri ihminen Pyhän Hengen ar-
mon kautta tule tundemaan itzensä sywasä tur.
melluresansa, makawan Jumalan wihan alla,
paljasna Jumalan duomion edesä, ja täsä wi.
hetjäispdensä tundemisesa lähesty Herraa lesti.
susia, yrinkertaisesti luottain Hänen armoonsa,
että Hän se wiatoin Jumalan Karitza, on täy.
den tehnyt kaikkein Hänen syndeinsä edestä; sil.
loin sanotan se ihminen oleman tullen, ustoon
Wapabtajan päälle. Uston kautta Herran le-suren päälle hän tule wanhurffan, se on: saa
täydellisesti andcri kaikki syndinsä; ja kosta hän
on uston kautta wanhurstari tullut, niin hänel»
la myös on rauha Jumalan kansia, meidän
-Herran lesuren Christuxen kautta. Rom. 5, 1.
Siitä sytty sitten sen ihmisen tykönä sydämelli.
nen ja palama rakkaus Vapahtajaan, kosta hän
näke itzensä kaikesta tuskasta pääsneri ja lesu-
ren weresä wapahdeturi kaikesta rangaisturesta,

muutoin peljättäpä olis ollut. Senkaldai.
nen köyhä syndinen, joka armosta on wanhur-
stauden lpylänyt ja parannuren lesuzen haa»
woisa, hän taita oikein arwata sen hywän työn,
että hän lesuren kuolemasa itzensä wapahdetu.
xi näke; ia kuin me armon Christuresa löytä,
net olemma, ja yhtä haawaa näemme kaikki
syndimme pois pphityri, niin me ihmettelemme
lesuren tutkimatoinda rakkautta, ja annamme
mettämme kokonans olemaan Hänen omansa.
Silloin kaikki se meille haikiari tule, kuin me
tiedämme wähängin Hänen mieldänsä massan
oleman; ja kaikisa kiusauxisa meidän sydämem.
me sano synnille näin: Kuinga minä tundoani sillä

C c 4 rasi.
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rasitaisin, ettän Wapahtajani mielen rikkoisin
ja murbellisexi saattaisin, joka minua wiheljästä
niin tutkimattomalla rakkaudella on rakastanut?
silloin me todella myös lähimmäisiimme sydäme-
stä rakastamme
tähtensä; kaikkein enemmin me soisimme, että
he kaikki tulisit Wapahtajan tundemaan, ja sa»
maa autuutta Hänesä nautitzemaan kuin me»
km saanet olemme; ja meidän sydämemme iloi«
tze, koffa m? näemme jongun rupewan lesuren
armoa halajamaan.

Katzo! tämä mieli ihmiselle tule, kosta hänusson kautta lesuren wcresä on fyndinsä ande.
fi saanut. Silloin Hänen rakkaudensa koko mci.
dän sydämemme »voitta, ia kmolllsus, että Hän
meitä kuolemaan asti rakastanut on, Sentäh.
den se myös on meidän ilomme, jos me meidän
elämäsömme taidamme ololta, kuinga kalliina
me Wapahtajan rakkauden pidämme. Silloinse tule meille hirmuisen sundiä ja jos
me jostus wietelläls syndiä tekemään, niin ei
ptikän katumus katkerambi ole, kuin se, jonqa
leluren rakkaudesta palama sydän tunde, koffase erbetyrellänsä on saattanut lesuren nimen
häwäistHwäri ja pllkatuxi. Tästä me näemme,
että yxinäns senkaldaisilda ihmisildä, oikiat Chri.
stilliset hywät työt waaditta taitan, jotka ei ole
piiatta ulkonaisia töitä, waan wagan sydämen
waikuturia. Sillä ei pbdclläkän muulla ole py«
Kiwäistä halua waelda Herran teillä, kuin niil.
la, joilla eläwän uffon kautta Herran lesuxenpäälle, on rauha Jumalan kansia; ne ristin-
nauliftewar lihansa, himoin ja haluin kantza, ja
kuin he lesuren owat wastanottanet, niin he
omat woiman saanet Jumalan lapsiri tulla.

Uude^
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Uudesa syndpmisesä he owat hylriri puifi tul,
let, kuin ei taida pahoja hedelmiä kanda.

Jos me wiclä lähemmin katzelcmme niitä
welwollisuM erittäin kuin meidän Wapahtajam.
me tämän päiwän Ewangeliumlsa lapsildansa
waati; niin me niidengin laadusta kemiästi ym»
märrärrämmc, eltei niila nniut täyttä taida,
kuin lesuxen ustowaiset lapset Oikar laupiar.sano Icsus, niir.kulll teidän cairvallinen Isänne
laupias on Kuka ei näe jo, että jos ihmisen
pltä taiwallisen Isän muotoinen cleman iaupiu.
desa, ja siitä kcboitettaman laupias olemaan;
niin pitä hänen itze ensin oleman tullut tunde,
maan m oikein armamaan Isän laupiudcn. jon,
gn hän enimmnsti siinä osotti, errä hän lahecripoikansa niaillilaan, etzimään ia wapahtamaan
sika kuin kadonnuc oli Ehlä kuinga suuri ta»
mä laupius itzesänsä on, niin ei ihmiset kuiten.
gan sitä oikein arwa, ennen tuin he itze siitäbpwää nautitzewat, ja omasta koetlelemufesiatietämät, kuinga onnettomat he olisit ollet, el»
lei Jumala sitä suurta neuwoa syndisten luna-
stnMa lesu,ren kautta pitänyt olisi, Sitte wa-
sta taita ibminen oikein arwata Jumalan lau.
piuden, kosta bän itze tunde ja on koetellut si<tä, ja se yM meitä kehoitta laupiutta osotta»
maan lähimmäisiämme kohtan Kyttä se on to»
si, että moni käändymätöin ihminen taita luon-
nostansa niin bywä sydämellinen olla, että hän
pian surkuttele muiden wiheljäisyttä, on myös
halullinen heitä auttamaan; mutta kaikella sillä
ei he taita kuitenZan sanoita noudattaman le-suzen käffyä. Ei he tee sitä Hänen tähtensä,
waan että ne luonnostansa niin taipunet owat.
Ei heidän laupiudensa ole taiwallisen Issn

C c g piuden
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piuden kaldainen; sillä ensirion se aiwan muut,
tuwainen, oina kuinga ihminen ajoittain on
paremmalla eli pahemmalla mielellä; ja ilman
sitä ei se ulotu wihollisiin asti, niinkuin Isän
rakkaus. Warsin toisin se on lesuren uffowai>
sien kansia, jotka, niin sanoen, Hänen rakkau.
densa walosa katzelewat lähimmäistänsä. He tai.
tawat Hsne-n armonsa kautla sydämestä rakasta
wihollisiansakin. Kuuliaisudcsta Vapahtajaan-
sa kohtan he laupiat owat, ja- ncidän laupiu«
densa pysy aina, niin kauwan kuin he Hänesä
pysywät, ja katzelewat muita ihmisiä siinä oi-
kiasa walosa, niinkuin' kalliisti ostettua
omaisutta.

Samalla tawalla on kaikkein muiden Chri»
fiillisten hywäin awuen laita. Ei suingc-n ihmi«
nen taida rakkaudella duomica lähilnmä'scstänsä
eikä rukouresa kanda händä Jumalan pilkämie.
lisyden ja armahtamisen eleen / ei myöskän olla
kostoa toiwottamata hänen plitzensä, ellei bän
ensin itze ole tundenut itziänfä suurezi spndisexi,
ja oman sydämensä päällä koetellut lesuxen we»
ren sowittawaista ja puhdistamoista »voimaa.
Niin on myös andeliaisuden kansia, johon le.
suS myös waroitta. Kpllä tätä niinkuin mui.
takin awuja taitan ajoittain osotelda, mutta eise wuoda oikiasta lähtestä, ellei ihminen uffon
kautta ole yhdistetty Herran lesuxen kansia, ja
siitä nautitze armoa, sydämensä'luonnollista pa-
hutta woitta.

Niin muodon me näemme, etlei Cbristillifiä
awuja muiden tykönäntaita etzittä, kuin niiden,
zotka uston kautta sen ristiinnaulitun lesuzenEhristuxen Päälle, owat spndinsä andez-i saanet.

>a
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ja rauhan Jumalan kansia. > Senkaldaiset ilolla
hywää tekemät, eikä pälsu omasta ansiostansa;
waan kaiken pyhitpreM alla näkemät t«rwitze<wansa paljon häwetä lukemattomia erhetyriän»
sä ja puutoriansa, ja lapselltsesti iloiten lesu.
ren armosta, kiittäwät he Hänhä nöyrällä sydä»
mellä, koffa se heille menesty, että he andawat
walkeudensiisen kautta kehollstan Jumalala kunnioittamaan
ja ylistämään.

2. Me tahdomme nnt katzell'!! RuiuFa tav»
pellistä st on, clts uie Chri;n!lisia hywiä cöltä
harjoitamme. Siihen melllä on erinomattain
kaxi perustusta, nimitläin, Ansixi, että juurt
sitä wartcn Ie sus nn itä lunasti, että me balun
ja woiman saisimme dpljäta synnit, ja noudatta
hywää. Ia toinen se, että se olis kauhia y.
lönkatze lesuren sowindoa »vastan, jos me pi«
meen päähän ltziämme sillä lohdutaisimme, ja
käyttäisimme sen kuilengin jumalattomuden peit-
teri ja edeswastauxczi. Sen ensimmäisen, ni»
mittäin, että me sitä «varten lunastetut olemme,
että me Kalun ja woiman saisimme hywää nou
datta; sen osotta Raamattu selkeillä sanoillamonena paikasa. Pawali sano: Jumalan armo
kaikille ihmisille cerwellinen on ilmestynyt; joka

operca kaiken jninalattoman menon hyl«
jämään, ja maalliset himot, ja räsä mailmasa
siwiästi ja hurstasti ja jumalisesti elämään; ja
odottamaan autuallista roiwoa, sen suuren lu.
malan, ja meidän Lunastajamme lesuxen Chri-
stuxen ilmestystä; joka itzensä annoi meidän ede-
stämme, että hän meitä kaikesta roäärydestä lu-
nastais, ja itzellensä erinomaisexi kansaxi puhdi-
stais, ahkeraxi hywiin töihin. Tit. 2, 11-14,

Ia
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Ia Petari sano, että uffowaisten pitä tietämän,
ettei he ole katowaisella hopialla eli kullalla lu-
nasterur, heidän turhasta »Nenostansa, jonga he
Isäin sääd istä sait; waan kattilaa Christuxen
n?erellä< niiatuin wiatconian ja puhran Rari»
han i Peti, 18. 19-

Olis totisesti se myös se suurin pilkka le.suren lunastusta wastan. jos ibnusct luulisit,, et»
tei heillä muuttmnattomina ja lMitzewaisisa syn.
neisä olis mitään peliättäwsä, kosta lesus hei-
dän on lunastanut. Pawali sano: Mirästä siis
meidän pirä sanoman? pitäkö meidän wieiä
fynnisä oleman, eccä armo suuremmaxi rulis?
pois se. Rom. 61. Ia sen jalken osotta hän,
että armoitettuin tule arwata lesuren kärsiini,
sen, juuri niinkuin he olisit >tze rangaistujen
syndeinsä edestä kärsinet; jonga tähden se olis
niin tyhmää pysyä synneisä, sentäbden että le-
suS meitä lunastanut on, juuri niinkuin pahoin
tekiä, joka kerran on pahain tekoinsa tähden
rangaistu, tahdois wastauudesta rumeta endisiä
pahuttansa harjoittamaan, sen siaan kuin hän
rangaistujen kautta pidäis peljätettämän sen,
kaldaisista rikojista, Niin tahto Pawali uffo<
waisia pitämään lesuren kuoleman, mahona
heidän syndeinsä edestä, ja niinkuin de hänenpersonasansa itze olisit rangaistujen kärsinet, niin
että tämän rangaistujen paljo enemmin pitä
peljsttämän heitä synneistä, kutn että he eh°
dollisestt spndiä tekisit, ja wastauudesta heillensä
Jumalan Pojan ristinnaulitzisit. Tämä on myös
tarkoitus Pawalin sanoista, kuin hän sano: r7jin
myös te, sixi teitänne pitäkät/ eccä te olette kuol»
ler synnille, mutta elätte Jumalalle, Heluxen
Lhristuxen meidän Herramme taucca. Ro,n. 6, 11.

Se
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Se paras on, ettei se taida mieleengän tul-
la sen sielun, joka oikein Wapahtajan päälle
usko, että hänellä olis wapaus eli lupa synnei»
sänsä pysyä; ei häisellä myöskän siihen halua
ole, waan hän kiittä Jumalalansa ja Wapah.
tajaansa, joka hänen synnin mallasta wapahta<
nut on. Ainoastansa suruttomat ja autuude-
siansa lugun pitämättömät ihmiset ne owat,
kuin muuttumattomassa sydämellä, tekemät heil-
lensä petollisen toiwon Jumalan armosta Chri»
sturesa. Ne ihmiset pcttäwät itzensä surkiasti,
jotka sanomat ustowansa Wapahtajan päälle,
ia ei kuitengan lukua pidä elä Hänelle kunnia»
ri ja iloxi Ei muut kuin lesuxen uffowaiset
taida Hänelle otolliset olla, ja niildä totisesti
waaditan, että he totisesta pphydestä ahkeroitze.
wat. Sentähden tahto myös Pawali, että tä-
tä oppia täydellä todella saarnattaman piti.
Tlt. 2, 15.

3. Ettei se nyt ole mahdollista meidän olla
oikein ustowaisia, ellei meillä myös o!e sydämel-
linen halu Herran kästyin, ja waella lesufen
mielen ja tahdon jällen; niin ei tarwita awa-
ralda kehoitta ustowaisia Christillisiä awuja har-
joittaman. Lutherus sano esipuhesansa Roma»
rein Epistolan edellä: Hi uffo taida ikänäns ol-
la hywää rckemärä, eikä kysy jos hywiä töitä
tehrälnän picä; nmcta ennen kuin joku sitä ky»
sy, on hän sen io rchnyc, ja on aina röijä. Si-
tä ainoata tahdon minä muistutta, että meillä
on suuri syy noudatta lesuren neuwoa: walwo,
kac ja rukoilkar! Kosta me muutoin, niinkuin
raadolliset ihmiset, usein huomamattomudesta' ja
pikaisudesta pian laivaisimme pahennuren anda,
la saatta lesuren nimen pilkaturi. Enemitense
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st niin on. eltä kuin p,ri Jumalan lapsi crhct.
tu/ niin tätUp
Hänelle se hämär: luetan, ja se mahta tirwen»
nellä jokaitzen sydamcsä, kuin yxinkcrtaisesti Wa.
pabtajaansa rakasta. Olkamme sentähden araat
lesuren kunnian puolesta, niin että me wisusti
waellnmmc; sillä p.n erhetys taita usein olla
lesuren nimelle enemmän viirani, kuin yxi lu°
rnalan lopsi klUlclla CnristttlNllllä elämällänsä
taita kehoitta ihmisiä luma!a!a'plistän!ään. Si<
tä armoa me siis tahdomme sydämestämme
noa, eilä meidän ustolli>'.en Armahtajamme
jelis mcitä, ettei yMän wedäis päällensä si-H
soimausta ja cdeswastaufia, kuin Pawali
nen pani ustowaisten päälle: Te dän cährcnne
Jumalan Nimi häroäistän. Rom. 2, 24.

5 Sunnuntai Kolminclisudcn Päiwästä^
Etvangeliumi, luk. 5, 1 - ii.-

päiwän Ewangeliumisa puhutan siitä
kuinga lesus kutzul Petarin Apostolin wirkaan>
olemaan Hänen käffyläisensä. Katzelkamme siis
Nyt: osittain asianhaaroja Hänen kntzumisesansa,
osittain myös, -Hänen roirkansa coimirralnifta.

Ewangelista juttele, lesuren seisonen Ge.
nezaretin meren rannaida, piiritettynä paljolda
k.)nsalva, tuin tungi Hänen päällensä kuule,
maan Jumalan sanaa. Hän kästi Simon Pe-
tarin laskemaan wenhensä wähän ulos maasta>
johon Herra istui, ja siitä julisti elämän sanoja
pmbärillä seisowaisills. Kosta, st päätetty oli>
kasti Han Petarin wiemään sywälle ja heittä-
mään werktonsa apajalle. Petari, joka oli hp^



wä kalamies, wastais, ettei ihmisten silmisä
näyttänyt saallista oleman, mutta Hänen kä«
stynsä jälken tahdoi hän sen kuitengin tehdä.
He sait sitten min siunatun ja runsan saaliin,
että molemmat ivenhet täytettin, ja- pääsit tu-
ssin maalle. Siitä Pstari hämmästyi, langeis
lesuxen polwen ;a sanoi: Herra mene
pois minun ryköäili/ sillä minä olen syndinen
ihminen. Mutta Wapahtaja lohdutti händä, ja
teki hänen sillä hetkellä ihmisten kalamiehexi, ni.
mittäin olemaan walittu ase lesuren kädesä,
woittamaan monda sielua Vapahtajalle, Tästä
me siis näemme, sekä Petarin sydämen tilan,
kosta hän opettajan otettin, että myös mitä hä.
nen siitä oppiman piti Mirkansa toimittamisefa,
ja kuinga wähän hän taisi omista itzellensä sitä
siunausta/ kuin hän sitte näki »virastansa.

Koska Petari näin lesuren todistajM ja
käskyläiseni otettin, oli hän jo ennen ollut Iesuzen seuraja/ joka sydämestä yriw.ikaisesti ra.
kasti Wapahtajaa; mutta siinä stwusa oli hän
vn heiko, raadollinen ja erhettpwäinen ihmi.
nen. Sen hän selkiästi osotti, kosta Hän kielsi
Wapahtajan Hänen kärsimisensä alla. Maril-
la oli kaiketi täysi tosi mielesä silloin kuin hän
niin kliwasti todisti olemansa lesurelle uskolli-
nen, jos wielä kaikki muuc hänestä pahenisit;
ja hänen sydämellinen rakkaudlnsa Wapahtajaa
kohtan jlman epäilemätä panit nämät sanqt hä,
nen suuhunsa. Mutta siinä wika oli, että hän
luotti itze päällensä, eikä tundenut oikein taa-
dollisuttansa, epäilärensä omista »voimistansa.
Sentähden langeis hän myös siihen suureen
sondiin, että hän malalla Herransa kielsi; ja
tuli sen kautta paremmin tundemaan itzensH,

war-
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warsin turmelluit ihmisen, joka olis wal,ms
kpllä pahinlblakin spndlä'tekcmään, ellei lesu»
xcn armo warjellut ul:s. Ia sen hän
kyllä lan.qcmuxcsansa sai nähdä. Ia
kuin Wapabtaja ylösnousenulensa jälken kysyi
Häneldä: Jos häl, nyt rakasti -Händä enä kuin
muur opecuslapstr; niin el hän' enä uskaldanut
niin rohkmst: wastata kuin cnnen: että jos el
px.kän muu Icsusta rakastais nun hän tuiten.
gin rakastais Hända; ivaan todisti ainoastansa
Icsuxen kackkttietäwälwdestH, että Hän tiesi I-
tze kaikki Wapahtaja tahdoi sillä muistutta Pe«
taria. mitä bän ennen todistanut oli, ettei hä.
ncn pitänyt paheneman, jos wielä kaikki muut
Opetuslapset pahenisit; ja scntähden kysyi Hän
häneldä, jos hän wiela rohkeni sanoa, rakasta»wansa Händä enä kuin muut Opetuslapset?
Mutta Petari oli jo oppinut tundemaan itzensä,
eikä rohjennut enä niinkuin ennen korgotta i.
tziänsä muiden ulitze.

Seisattakamme nyt wähän, ja katzokamme,
kulnga Wapahtaja otti hänen todistajafensa, jo-
sta me taidamme nähdä, millisec ne pirä ole,
man, kuin opetus wiran Lvastanorcawac, olla»xmsa kästyläistr Ne pitä oleman
oikein ustowaifet, ja rakastaman Wapabtajaa.
Tosi se on, ettemme suingan taida käsittä luma.
lan neuwoa, engä lutkia Hänen wiisasta halli-
tustansa, siinä että hän uftin päästä senkaldai»
sia ihmisiä opettajin seurakundaansa maan pääl-
lä, jotka ei opilla'eikä elämällä ketän rakenna.
Mutta ehkä se tavattu Jumalan sallimisesta,
ja Hänen ncuwonsa aina owat wiisat ja hywät,
ehkä meildä salatut; niin me kuitengln mah»
damme ustoa, että hän sen teke suuremman pa.

han
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han estämiseni, joka muutoin tapahduis Wis.
sillä tawalla me taidamme pitä sen Herran ku«

mutta on se myös toiselda puolen ka-
tzoen Herran armo ja laupeus, josta kaikki
Hänen kurituxensa uloswuota. Ei senkaldaiset
opettajat kuitengan taita fanotta oleman, niin-
kuin ne pidäis oleman, lesuxen mielen ja tah«
don jälken, maikka hän salli mailman niiden
kautta rangaista. Kosta yxi opettaja on, niin»
kuin hänen lesuxen mielen jälken pitä oleman,
niin pitä hänen malttämsttömästi oleman oikian
uffowaisen sielun, totisen lesu,ren ystäwän, ja
silloin hän taita toimella Jumalan sanaa kylmä
ja kasta. Silloin taitamat heikot ja taitamatto-
mat sielut wagasti noudatta senkaldaisen johda-
tusta, joka oman koeltelemuxensa jälken taita
neuwoa niitä oikialle tielle, jotka lewottomat ja
autuudestansa murhetta pitäwäiset owat. Hänen
opetuxensa päätarkoitus mahta aina olla se, et-
tä hän neuwoo sanankuulioitansa Vapahtajan
tygö, josa hän itze on autuudensa löytänyt. Ei
Wapabtajan armoa, suloisutta la halua mafian,
otta syndisiä, yxikän niin palamalla sydämellä,
muille julista taida, kuin se opettaja/ joka itze
on elämä todistaja silhen suureen totuteen: että
lesus on ruUur ehimään ja lunastamaan si'ca
kuin kadonnut oli, ja taita Pawalin kansia sa»
noa itzcstänsä: Minulle on laupius tapahtunut.
Monenkaldainen muu hyödytps on myös yhden
opettajan elämästä ja koko waelluxesta, kosta
hän Uston kautta lesuxen päälle on wanhur-stautettu ja armoitettu syndinen.

Mutta se on myös tosi, että niinkuin ei
yhdeMän ihmisesä ole täydellisyttä, niin ei sitä
myöskän auta waatia opettajalda; ei leius

D d myös-
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myöskän sitä waadi, waan katzo sydämen taipu-
musta. -Hän cunde meidän heikon luondoinme,
errä me olemme cehdyc cuhwast, Hän waati
ainoastansa sydämen, joka yriwakainen Hänenpuoleensa on. Petari, joka tänäpänä opems.
wirkaan kutzuttin, oli kuitengin ja pysyi heiko.
na ihmisenä. Ia kuin hän sitten langeis suu.
reen syndiin, niin hänen siitä täyvyi oppia tun»
demaan, ercei hän ilman lesusta mirän woinur
tehdä. Ia totisesti yli opettaja, joka taikka
on jongun rikoin tehnyt, eli muutoin on lu,
malan Hengelds saatettu wiheljäisydensä ja woi-
mattomudensa tundemaan, ja niin on oikein
noprytetty Wapahtajan edesä ja hengesä köyhä,se on useingin soweljain Wapahtajan mielenjälken Hengen wirkaa pitämään. Silloin wastahän taita oikein lohdutta lesuren lapsia, ja
puhua suloisesti heikoin kansia; langenneita ja
erhettywäisiH taita hän armahta; lijatengin ko«
sta he katuen syndeinsä plitze itkewät; hän tal,
ta rakosta ja kärsiä sitä kalkkein pahinda seura»kunnasansa, sillä hän tunde itzensä, ja tietä mi.
kä kaiken pahuden siemen hänen omasa turmel.
lusa spdämesänsä kätkettynä maka; että hän i,
tze on koetellut, kuinga suuri lesuren ratkauS
on, niin taita hän parhain sen spndisten edesäselittä, ja UH paatunetkin pehmitti häneenraadolliset parhain suostumat; sillä hän tunnu,
sia itzestänsä niinkuin Pawali: minä olen itze sesuurin, se wiheljäisin spndisten seasa.

Petari taisi myös tästä kalan saallista op.
pia paljon, kuin sitten hänelle hywäri kehvitu.rexi ja neuwori tuli edespäin hänen wirasansa.Hän taisi siitä oppia, etlei hänellä ollut wähin.däkän kerffattapa itzestänsä eli kelwollisudestan.sa,
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fa, koska hänen rohkia todisturensa siitä ristiin,
naulitusta Wapahtajasta sitten tuli siunatut
monen sielun herättämiseni ja pelasturexi. Pe.
tari oli toimellinen kalastaja joka bpwin pm«
märsi mitä siihen tacwittin, ja oli kuilengin
kumpaneittensa kansia kaiten pön hukkan työtä
telmyt. Mutta kuin siunaus siihen ty«
gö tuli/ niin hän sai, kosta hän «Mimmin sits
toiwoi, niin suuren saallin, että he tarwitzit
toisen wenhen awurensa, korjamaan sitä kalain
paljoutta. Siitä hän oppi sen. ettei hären tul.
lut lukea sitä kunniaansa, kosta hän sai heoel.
män nähdä työstänsä, waan ainoastansa pitä
itzensä oleman aseen Herran kädesä, ja Hänet.
VH ainoalda odotta kaikkea siunausta. IoS ei
hän tainut käsittä kaloja, muutoin kuin että
siihengm Herran siunaus tarwittin; niin taist
hän paljo wähemmin toiwoa, omin woiminsa
woitta sieluja lesurelle. Hän sai siis tästä ka.
lan saaliista oppia, yMkertaisesa ustallUfesa
lesuxen sanan päälle ainoastansa kylwämään E«
wangeliumin siemsndä, ja lapsellisesti odotta
hänen siunaustansa.

Kosta Petari lesuren kästyn jälksn, heittiulos werkkonsa, niin ei se näkynyt ihmisten
mielestä mahdolliseni mitän saada, niinkuin se
hänen wastaurestansa selkiästi näky. Mutta sii-
nä oli kyllä! lesus tahdoi sen niin olemaan.
Hän oli Herra, ja Petarin tuli totella. Ia to,
tisesti! tästä laita Petari ja kaikki Ewangeliu.
min palweljat saada sen lohdullisimman opetu.
xen. M uskollinen opettaja, joka spdämestän.
sä pyytä wetä sieluja Vapahtajansa tygö, saa
usein kiwulla hawaita, että kaikki hänen wai.
wansa ja työnsä näky turha oleman. Hän saa

Dd » usein



5 Sunnuntai Kolminaisulden Paiwästä.420

usein Petarin kantza walitta: N?e olemme kai»
ken yön ryorä tehnec, ja ei micän saanet. Sil-
loin mahta opettaja kysyä itzeldänsä: olengo mi-
nä bcittanpt ulos werkon yrinkertaisela ustallu-
z"sa lesuxen siunannen päälle, e!i kuka ties mi-
nä olen salaa luullut, taitamani itze jotakin toi-
mitta, oman toimeni ja ahkerudeni kautta? Ku-
ka ties juuri sentähden on se ilo kätketty minun
silmäwi edcstä, saada nähdä hedelmää työstäni,
että m nun Herrani näki, että minä olisin muu-
toin omistanut itzelleni kunnian, ja paisunut yl-
piäfi oman taitoni ja toimeni ylitze? Wiclä e»
despäin taita yrl ustcllinen opettaja, katzelle-sansa tätä kalan saaliista, saada uudistetun ha-
lun tehdä työtä Herran wiinamäesä. Se kehoit-
ta händä, ettei hän suutu, wackka ei hän näe
ensingän milän taitamansa aitoin saada. Pe-
tarin mielestä näkyi tällä erällä kaikki ioiwo
hukasa oleman, ja kuitengin sai hän kerran

kosta hän wastauudesta lesuxen kä-
styn jälken mieluisesi! ja kuuliaisudesa werkkon«sa ulosheitti. Ewangeliumin opettaja täi-
ta myös niin itztänsä lohdutta. En minä tähän
asti suingan hedelmää työstäni nähnyt ole, maan
hukkaan työtä tehnyt, mutta tahdon kuitengin
mielä päälle pits, toiwosa Wapabtajan siunau-
xesta. Hänen hetkensä taita tulla, kosta minä
wähemmin sitä ajattelen: HHn taita rakkaudel-
lansa wetä monda sielua tygönsä, ehkä kaikki
toiwo näky hukasa oleman.

Totisesti on lesuxen rakkaus suuri, ja sillä
on Jumalallinen woima wetä sieluja tygöl,sä.
Tämä on suuri lohdutus opettajalle. Hän tie-
tä, taitamansa pelkämätä wakutta jokaista ih.
mistä siitä äärettömästä laupiudesta, kuin on

Chri-
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Csiristuresa lesuresa Hän tietä witzisti, ettei
yflkän hänen sanankuulioistansa ole. jota ei Her,
ra lesus mielellänsä tahdo autuaxi tehdä, ja
hänen »velkansa anda, niin pian kuin
hän itzensä Wapahtajan edesä nöyryttä. Sen-
tähden me taidamme täydellä rohkeudella kutzua
kackkla, ilman eroilusta, kaikkia, leluren kun-
niallisen Armon rcktauden tygö- Edellä jo tai»
tan heille todistetta, että jos he Wapahtajan
tygö tulla tahtomat; niin he hänen kuolemansa
ja ansionsa tähden pelastetan, ja saamat olan

kaikesa siinä kunniasa, kuin Jumalan Pojan
werellä heille ansadtu on.

Niln Petari myöskin ajatteli, sentähden
kaikki hänen saarnansa siihen tarkoitti, että hän
neuwoi syndisiä Wapahtajan tpgö. Hän oli i»
tze koetella saanut Wapahtajan rakkautta ja pal-
joa anderi andamusta, kosta hän langemure»
siansa ojaastin; sentähden taisi hän omasta ko-
ettelemuresta ylistä lesuxen armahtamista sanan»
kuulioillensa, lesuren omain sanain jälken:
Ruin sinä terran palajat, niin wahwista rvel»
jiä». Luk, 22, 32. Me löydämme mös jokapai»
kasa, että hän kuolemaansa asti rohkiasti tun-
nusti leUlren ainoari autuuden perusturexi.
Kohta kuin Pyhä Hengi oli wuodatetlu Apo»
stoleitten päälle Heluntaina, niin todisti Petari
Wapahtajan ansiosta ja armosta, Hänen ristin»
naulitziainsa edesä Ap. tek 2, Samalla tawal.
la Korneliuzen edesä. Ap. tek. 10. Ia kuka
taita ihmettelemätä lukea niitä jaloja saarnoja,
kuin Petari pitänyt on. Ap. tek. 4, 9.12.

Niinmuodon piti Petari päälle lakkamata
Apostolinsa wlrasa siinä, että hän julisti lesu.

Dd 3 M
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fen kuolemata rakkautta syndisiä kohtan. Sesana rististä oli se werkkö, jolla hän käsitti niin
monda ihmistä; ja joka täbän päiwään asti ja
mauman loppuun asti, on se ainoa wälikappa»
le idnusien käändymiseen. Ei mitän oppia ma»

alusta tähän päiwään asti, ole niin pii»
kattu, niin wihattu ja wainotlu, kuin tämä op'
pi, sinä nfmilnaulitusta lesuzesta, ja Hänen
tärdellls.stä ijankaiMsesti keipawaisesta somin-
nostansa; >a kmtengin ei ole oppi, kai»
ken wastqnsanonuien alla, osottanut niin luma,
lallistl, woimaa sichämisä, kuin tämä. Paljonse myys lvaikutta, jys opettaja oman sydämen»
sä päälle on tundenut Jensen weren woimam
Jos opettaja siä on itze koetellut, niin että häntietä, kmnga kallis tämä oppi on muiden op.
pien suhten, ja kuinga se taita taiwulta sydä-
met, pebmittä ne kowat, hillitä hillimättömät
juoxusaM, lohdutta murhellifet, rohwaista vel.
jästynet, rawita isowaiset, ja tebdä wiheljäifet
autuaxi; niin ei hän tarn?itze tietämätöin olla,
mitä hänen fyndisille ilmoittaman MH. Kaikki
nntä hänen tehdä tule, «n se, että hän maala
lesuren Cbristuzen sanankuuliainsa silmäin e»
teen, niinkuin Hän olis heidän kessellänsä ri,
stinnaulittu. Woi silloin sitä kansaa ja seura,
kundaa, joka ei sitä autuaxi tekewäistä Ewan«
geliulnin sanaa tottele, eikä tahdo sitä aikaa tu«
ta, jona hän etzittp on.

s Sunnuntai Kolminatsuden Päiwästä.
Math. 5, 39-26,

saarnamme sitä ristiinnaulittua Ehristusta.Nim kirjoitti Apostoli Pawali, kosta hän tah.
doi



e Sunnuntai Kolminaisuden PMväsis. 423

doi lyhykäisesti tehdä tilin kaikesta opeluxestan-sa. 1 Cor. 1, 23 Sitä sama kirjoitti hän myös
Galalereln tygö: että lesus Chrinus oli heidän
silmäinsä ereen kirjoitettu, niinkuin heidän sta.sausa ristinnaulittu. Gal, 3, 1. Sentähdett ku.
tzu hän myös Ewangeliumin saarnan puhexi
pi,iistä joka on Jumalan woima, itzekullengin
ustowaiselle autuudefi, ja sanoo myös, ettei
hän muuca opettanut eli tiennyt, rvaan ainoa»
siansa lesuxen Christuxen, ja sen ristinnaulicun.
1 Cor. 2, 2.

Jos me nyt kysymme: Mahdoiko ihmiset
tämän Jumalallisen opin, kuin Pawali saar-
nais, silloin haluisemmasti wastanotta kuin nyt?
Niin löyty wastaus siihen Apostolin omisa >sa-
noisa, kosta hän kutzu sen ryymäxi saarnaxi.
1 Cor. 1, 31. Se on: opiri, jonga mailman
wiisat pidit tyhmänä, hulluna, ja kaikkea jär-
keä wastan sotiwaisena. Samalla tawalla se
wielä tänäpäiwänä tapahtu. Niin kauwan kuin
lesus edespannan ainoastansa niinkuin jalo wii»sas mies, pyhän elämän opettaja, ihmisten ystä«
wä, ja kärsiwäisyden esimerkki, niin hän ääne-
ti kuullellan ja siihen suostutan Mutta niin
pian kuin spndisiä neuwotan lesuren sowinnon
tygö, ja ettei hän ole tullut duomiftemaan ma»
ilmaa, waan että mailma hänen kauttansa au-
tuaxi tulis; että hän on tullut eyimään j« wa«
pahramaan sitä kuin kadonnut oli, ia anda»
maan hengensa lunastuxexi kaiten mailman syn-
kin edestä; niin pian kuin syndisiä hänen ty«
gönsä johdatetan, ja sanotan, ettei Jumalan
Poika tarwinnut ihmiseni tulla, ja kajkerin.ma-sa kiwusa niinkuin pahointekiä, kuolla ristinpäällä, ainoastansa ove tuensa ihmisille hywM

Dd 4 aww
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awuja, sillä sen olis joku muukin tainut tehds,
waan Hän on meille liMä sitä warten annet,
tu, errä jokainen tuin usko Hänen päällensä, ei
pidä hukkuman, muna i>ankalkkisen elämän saa-
man; mm ?>ian tuin sitä totuutta saarnatan,
että se kuin ei usko pojan päälle, ei sillä ole e.
lämätä; errä ellemme syö ihmisen pojan lihaa
ja juo Hänen n? uransa, niin ei meist ole elä,
märä; Silloin mailma pitä sen hulluna oppina,
ja ie kuin sen usko, pidetän tyhmä oleman.
Sentäbden on se me>dängin ajallamme yz'i tyh-
mä saarna. Mutta Apostoli pane sen kuitengin
tngu, että Jumalan hulluus on wiisacnnbi kuin
ihmiser, ja että st kelpais Jumalalle, ryhmän
saarnan kaurrä niicä wapayra, jorka sen usko»
n?ar w 2, 25. Koffa se sumi joukko wiimei<
senä päiwänä saa nähdä, kuinga he kaiken mii»
saudensi', taitonsa ja järkensä kansia ijankaikki-
sefti hukkan menewät, silloin ne, jotka yzinker-
tatsesii owat noudattanet sitä tietä, kuin Wa-
pahtaja kärsimisensä kautta heille arvannut on,
jaawar uffonsa lopu,»/ knin on sielun autuus.

Kaiken meidän luulwn wiisaudemme ja tai»
tomme kantza, täyty meidän kmtengin kerran
walita sen tien, jota me waelba tahdomme Cise sumgan wiisasta ole, seurata ihmisien ajatu<
xia ja plmitetyn järjen petoja. Meidän Wa-
pahtajamme on kmtengin se, joka meitä kerran
duomitzeman pitä; ja silloin pitä kaikki mail-
man wiisat myös itze duomittaman. Mikä tyh.
mys siis suurembi on, kuin seurata heidän tie-
tänsä, ja hyljätä sen tien, kuin Wapahtaja
niille on olettanut? E'.kö se paljo wiisaamba
olis, koffa Wapahtaja on duomarm tulema, et-
tä me yMkertaisesti uffomme ja seuramme Hä-

nen
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nen sanaansa, jonqa jälken meidän kerran duo.
mittaman pitä? Vilutta se on tosi: ecrei nmilma
kalkesa wiiftudesansa tunne lumftlata -HäneNj i-oii'
saudesansa. w. 21.

M syp mingätäbden Puhe rististä on hul-
luus ihmisille, jongatähdcn he llipös kokemat si-
tä epäluulon alaisezi muille tehdä, on se mää-
rä luulo, että oppi lesuxen sowindo - kuolema-
sta, pidäis tekemän ihmiset suruttomani fpnnei.
sänsä, ja että tämä oppi, syndisten wanhursta.
xi tekemisestä, wapaasta armosta. Hänen ainoan
wcrisen ansionsa tähden, pidäis awaman tien
kaikkinaiseen vahuteen. He sanomat: jos ar-
moa Christuiesa alinomaa julisietan, niin ihmi-
set tulemat luyunpitämättömixi elämän paran-
nukesta, be mahtawat elä kuinga he tahtomat,
niin he kuitengin toiwowat autuaat tulemansa;
sillä mikä heitä pitä kehoittaman pahaa kartta-
maan ja noudattamaan hpwää, jos he saamat
ustoa, ettei heidän oma pyhydensä ensingän au-
ta heitä autuuteen? Totisesti, jos oppi siitä
ristinnaulitusta senkaldaisia waikutais, niin me
mahdamme epäilä, lienekö se lumalalda tullut;
sillä se oppi, joka syndiä ja jumalattomutta ma-
ilmasa edcsautta, ei taida suingan olla luma»
lalda tullut. Mutta saarna siitä ristinnaulitu-
sta Wapahtajasta tele marsin toisen waikutuxen,
jonga me saamme kuulla, kosta me EwanZeliuo
min johdatUM jälken katzelemme:

Grrä oppi lesuxen sowindo. kuolemasta y-
xin raira meidän pyhicpstämme edesaurra. Ka-
tzelkamme: i« Sitä wanhurstaurra kuin lesuswaati ja odorca ustowaisilda lapsildansa, 2. Et.
tä oppi lesuxm sorviuuosta, on se woimallisin
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rvälikappale tehoircamaan ihmisiä sitä n>a»chur-
stautta j<; py hyrrä noudattamaan.

i. Jos me kysymme: Millisen wanhurstau-
den lesus ustowaistlda lapfildansa waati? niin
me taidamme wastata: että Hän waati senkal-
dcksen mielen, joka Hänen armonsa kautta on
kokonansa muutettu ja uudistettu, ja että me
Hänen kauttansa, ja uston kautta Hänen ansi-onsa päälle, marsin uusisi luondokappaleiri tu-
lemme. Sen sano lesus kohta meidän Ewan-
geliumimme alusa: Minä sanon teille: ellei tei-
dän wanhurffaudenne ole pal>o cnembi kuin tiu»
janoppeneitren ja phariseusten, niin erre cule tai»
wan waldatundaan. Näillä sanoilla Hän mah-
loista sen totuuden, ettei se ollut Hänen mielen-
sä, että Hän annais ihmisille eli lapsinensa li-
hallista wapautta, noudatta turmellun sydämen-
sH himoja, ja ettei Hän suingan tullut Lakia ja
prophetaira päästämään, waan täyttämään.
Senjälken osotta Hän, että se kuin Hän maa,
dei heildä, oli mielen muutos ja sydämen pub-
taus, ja ettei siinä kyllä ollut, että he Phari-
seusten tawalla ainoastansa ulkonaisesti pyllyttä
osottelit; waan että yhden Jumalan ihmisen pi-
ti kaikesa waelluZesansa, ajaturisa, puheisa ja
töisä ahkeroitzeman lesuren armon kautta säi,
lyä nuhtettomana. lesus opetta, ettet siinä
kyllä ollut, että joku Phariseusten tawalla, pi,
dätti itzensH ulkonaisesta wihan ja koston pyyn-
nön työstä, murhasta ja muusta senkaldaisesta;
waan että jokainen paba ajatuskin, zokainen
pilkallinen sana lähimmäistä wastan, oli syndi,
nen ja kauhia sen Jumalan edesä, joka itze
rakkaus on.

Phari-
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Pha.riseusten ulkokullatun wanhurffauden 0.
sotta lesus itze Math. lugusa, kusa Hän sa»
no: heidän sirowan rastaita kuormia, ,oira ei
woida kanda, ja panewan ihmisten olille, murra
ei sormellahan he itze rahdo niirä liikucra Raik»
ki heidän he rekewäc, ercä he ihmisildä
nährälstn. ja n, e- Murra woi reica kirianop.
piner ia pharisturec, te ulkokullarur, jotka sul«
jerce tairvan lVaidakunnan ihmijien edestä: sillä
erre itze sinne mene, ettekä salli menerväisiä sin.
ne mennä. Te syorce lestein huoner, ja muo<
hoxi pidätte pirkär rukouxec; senrähden re sa«r.
te sitä koweinman kadorupen. Te waellarce
merra ia manncrra tehdäxenne uurra
Judalaista; ja kosta se on, niin re häne>
stä teerce terra enemmin helwerin lapsen,
kuin re itze olerre. tVoi reicänne, re sokiac ra.
lurrajat, jorka sanoen: joka wanno cemplin
kautta, ei se mirän ole; murra joka wanno rem-
plin kullan kautta, se on welwollinen. Te
teette tpmmencxer mintuista, rilleistä ja kumi-
noista, ja jätätte pois ne rastammat laista, duo,
mion. laupiuden ja uston, Te kuurmhette

ja kamelin uielerce. Te puhdistat,
re juomaastian ia ruokaasnan ulkoiselda puolel.
da, murra stialdä owar ne raynansä raarelemu.
sta ja Te olette walkiaxi si»
wurnin haurain kaltaiset, jorka ulkoa kaunir o,
war murra sisäldä owar he kuolluir-
ten luita, ja kaikkea riettautta, ia n. e.

Tästä me nyt näemme, että näiden Phari»
seusten ja kirjanoppeneitten wanhurffaudesa> joi,
ta lesus niin kowin nuhteli, oli kaxi pääwi,
kaa. Mi oli se että enimmät heidän lakinsa
ja läffpnsä oli paljaita ihmisten säätyjä, ja kaik.

ki



6 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwäsia.428
ki tarkoitti ainoastansa sitä ulkonaista; mutta
sydämen totisen puhtauden he jätit pois, Se
toinen wika oli se, että nämät wiheljäiset ihmi<
set päällisexi paisuit täydellisydestänsä, ja tah,
doit sen kansiu loista ibmisten edesä. Senkaldai.sen wanhurjrauden sano lesus, kelwottomari,
ja waati sitä wasian oikeudella lapsildansa sydä-
men puhtautta, ja että he H nen armonsa kaut<
ta andawat sydämensä puhdistetta uskon kautta
Hänen päällensä. Ia ne ustowaifet, jotka malt.
tawat mitä heidän pidäis oleman, ja mitä he
Hänen armonsa kautta todella taidaisit olla, el.
lei he itze usein kewiämielisydellä ja buomamat»
tomudella estäis kaswamistansa pyhitiMsä, löy«
täwät sentähden itzesänsä kyllä syytä lokapäi.
wäiseen nöorpttämiseen. Pois se, että he niin.
kuin Phariseufet paisuisit täydellisydestönsä, waan
paljo enemmin häweten tunnustamat, että heil»
dä kaikisa paljon puuttu, ja täyty sentähden
jokapsiwä wastauudesta lesuren armahtamisesta
etziä uutta armoo ja syndein andexi andamista.
He pysywät aina lesuxen tarwitzewaisina, hs-
täyndpneinä ja wiheljäisinä. He näkemät itze»
sänsä kyllä murhedittawaa, ja soimawat itziän»
sä usein, että he omasta syystänsä wielä owat
niin syndiset, erhettywäiset ja raadogiset, kuin
he owat. Ia senkaldaisen wanhurffautzen Wa»
pahtaja waati. Hän waati kuuliaisen ja nöy,
rän sydämen, joka anda itzellensä lahjoitella ar-
moa waelda Hänen teisänsä, ja Hänen werensä
kautta anda itzensä puhdistetta kaikista synnei.
siä; ja, särjetyn svdämen, joka häweten tunde
ja andexi pyytä jokapäiväisiä rikoMnsa. Npt

2. Me merkitzemme: että st Sana Rististä,
eli Oppi. lesuxen sowindo» kuolemasta, ja sen

kaur-



s Sunnuntai Kolminaisuden Päiwäsiä. 429

kautta ansaitusta autuudesta ja syndein andexi
sassnuststa, juuri on se kuin kaikkein enemmin
woi kehoitta uskomaista, ja anda heille halun,
pprkiä senraldmsen sisällisen pyhyden perän, ja
sen siwusa myös marjella heila paisumasta oma-
sta wanhurstaudestansa.

Ei mikän niin woi alaspaina ja tukahutta
kaikkea sitä ihmisen kansiasyndynyttä plpeyttä,
kuin uston katzeleminen sen spndisten tähden ri«
stinnaulitun lesuxen päälle. Kosta pri ihmi»
nen totuudesa tämän usta: "Minun tähteni
täydyi minun rippua hnawoitettuna
fa werisenä ristin päällä; minun täbteni täydyt
Hänen sen kowan sielun tustan Getsemanesa
kärsiä, minun tähteni Hän sidottin, syljesteldin,
pilkattin, lyötin, ruostittin, orjantappuroilla
kruunattin, ristinnaulittin; minun täbteni täy-
dyt Hänen hirmuisisa waiwolsa hengensä anda
ristin päällä; ja kaiken tämän wapahtaxensa
minua; kaikki rangaistus, kaikki kipu kuin Hän
kärsei, se minun ansioni ja osani oli." Minä
sanon: Koska ihminen spdämestänsä tämän u>
sto, että taiwan ja maan Luojan täydyi kuolla,
händä wapahtarensa; niin se on mahdotoinda
muutoin kuin että hänen piti uskoman, oleman-sa itzestänsä wiheljäinen ja huomittapa Luondo-
kappale, ja että kaikki bänen ylpiät ajaturensa
täyty turhan käymän, Ei hän enä omisa silmi-
sänsa suuri ole, waan tunde itzensä kaikkein
huonommat madori; kärsimisen katzs-
lemmen lyö hänen tomuun alas.

Sentäbden kosta Sana rististä julistetan,
ja ihmisille sanotan: katzokat tänne sundiset!
mitä te olette, katzelkat teidän kuolemaa Wa<

pahta»
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pahtaiaamme, ja muistakat, kumga sywälle le
langennet olette, kosta niin ääre-öin hinda täy<
dyi'madetta, «vapahtamaan teitä spnmn kohlei.
sta; ja jos ihmiset tämän sanan rististä,
niin he siitä hetkestä juuri balwaxi itze miele«
stänsä tulemat, eikä itänänsä paisua taida, niin
kauwan kuin he lakkamata silmänsä sen ristin-
naulitun päällä pitämät.

Ei mikän muu niin woi säalta meitä syn,
diä wibamaan ja kauhistumaan, kuin lesuxenkärsimisen katzeleminen ustosa. Jos me sen to»
tuubeja uskomme, että meidän spndimme owat
Wapahtajalle niin suuren ja katkeran kiwun
saattanet, ja että me tenume Hänelle waiwaa
meidän pahoisa töisämmez ni.n mabta mälttä»
mättömästi kaikki se tulla meille wihattawan,

me wastauudesta Hänen murbelliseLi saat»
taisimme. lesuxen kärsinusesä me kaikkein ssl>
keimästi näemme Jumalan wanhurffan wihan
sunnin plitze; jokainen haawa ja weren pisara
lesuxen pyhäsä ruumisa todista, että Herra on
kuluttama tuli syndisiä wastan. Se pysy sen»
tähden wastansanomattomasti totena, kuin me
metsämme: Jos mä syndiin piinaas
kohta muistelen; se sen kpllä mieleeni wiens ettei
syndi leikixi liene. Se on mahdotoinda ihmisen
olla tptmväisen synneisä, waan hänen täyty
Jumalan wihaa kauhistuman, niin kauwan kuinse kuolema Wapahtaja on hänen silmisänsä, ja
niin kauwan kuin ei hän unhota hänen sieluasa tustaa prttitarhasa.

Niinkujn ei ihminen mistäkän muusta niin
selkiästi kuin lesuxen kärsimisestä taida nähdä,
ettei Jumalan uhkauxet syndisiä wastan tyhjiä

sano-
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sanoja ole, nman owat perustetut Hänen ääret-
tömäsä pyhydesänsä ja wanhurssaudesansa; niin
ei myös sitä nastan mikän taida taiwutta ihmi.sen spdändä niin mieluiseen kuuliaisuteen, kuintämä sana rististä. Koffa lesuxen stwindo«kuo.
lema nlaalatan syndisten eteen, niin täptetän sp«
dän mielikarwcmdella ja murheNa sondein pli«
tze, mutta siinä siwusa uffallurella ja turwalli.
sella mielellä. Me annamme hänelle silloin kai-
ken sydämemme, että hän ne niin kallisti osta-
nut onZ engä ensingän sitä hpwänä p'dä, mitä
Hänen mieldänsä wastan olis, en myöskän kär-
si sitä spdändä, kuin Hänen kärsimistänsä wa.
stan kylmäkiffoinen olis< Hiljailesa mielesä seu.
rata lesusta, ja lapsellisesa yfinkertaisudesa io.
tella Händä, se meidän ainoa halauzemme ja
suurin autuuvemme on.^

Tästä me siis näemme, mitä meidän tehdä
tule, sen wanhmffauden, kuin
Jumalan edesä kelpa. lesuxen Christuxen Iumalan pojan weren pirä meirä kaikista synnei-
stä puhdistaman, ja lesufen haawoja ei mei-
Vän pidä unhottaman. Silloin meidän oma
wanhurstaudemme rauke, niin ettemme itänän-
sä enä mieli omalla pyhpdellämme, taiwaseen i-
tzessemme tietä walmista, niin kauwan kuin me
muistamme, mitä warten Jumalan Poika ristin
päällä rippui. Silloin lesuxen weri on osotta-
wa puhdistawaisen woimansa meidän spdämi-
sämme, koffa me ustosa sen omistammc; Hänen
rakkaudensa woitta meidän sydämemme; ja kai.
ken meidän raadollisudemme alla, niin on kui-
tengin Hänen armonsa tekewä meitä otollisiaHänen edesänsä.

Chri-
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Chrisiuxen Kirkastamisesta.
Ewangelmmi/ Math. 17, > « 8.

me kysyisimme: Mikä se kantzapuhe oli,
kuin Moses ja Elias pidit meidän Wavahtajam-
me kansia Taborin wuorella, ja mistä asioista
he puhuit? Niin on Ewangelista Lukas siiben
wastanut, kosta hän sanoi, että he puhmc -Hä,
nell mcnosta!,sa, jonga -Hän räMäwä oli leru»
salemisa. Luk. 9- Zi, lesuren lähestywä kuole»
nm ja kärsiminen oli niin muodon se kallis ai»
ne, jota siinä kokouxesa kcstusteldin.
ja otti kolme uffollisinda nsiäwätänsä myötänsä
sille muorelte, !otka piti todistajat oleman HH.
nen kirkastamiseensa, ja itze näkemän Hänen
kunniansa, että. he ustosa wahwistetaisin, ja sai.
sit wahwemman Hänen olewan Ju-
malan Pojan ja sen luwatun mailman Wa«
pahtajan.

Nyt lähestyi se aika, jona st merkillinen a.
sia, kuin mailmasa ikänsns tapahtunut on, pi,
ti täytettämän, että Jumalan ijankaikkinen ar«
mon neuwo syndisten lunasiurexi lesuren kuo«
lemasa piti toimeen käymän; Ihmisen poika y<
lönannectaman ftmdisten käsiin, ja se wäkewä
Jumala, ijankaiMnen Isä andaman itzensä pa,
hoin pideldä spndisildä ihmisildä, omilda luon.
dokappaleildansa, ainoastansa o»
mia wibollisiansa, O! sitä rakkauden tutkima.
toinda sywyttä! Se on suurta kaikille lesuxen
ustowaisille täsä ajala ajatella sitä kallista asiaa,
että Jumala oli Christuxesa. ja sowicri mail<
Man lye ka!,§ansa. Muna mitä se on werrat»
towa siihen klitvs-wirteen ja kmnartamiseen, jo«
ta Hänen.lunastettu kansansa ijankaikkisudesa

teke,
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teke, koffa he saawat nähdä Autuuvensa Pää-
Ruhtinan, niinkuin Hän on kirkastetusa ruumi.
sansa? Silloin he myös saawat maista sitä au»
Wallista nautindoa, josta Opetuslapsille tänäpä,
nä esimaku oli, ja taitamat Petarin kansia tun-
nusta: Läsä on meidän hywä olla.

lesuS p!ti kuoletettaman, piti HH.
nen tuleman meidän tähtemme, niinkuin syndi.
nen piti hän pideldämän, että me hänesä M
wanhurffauderi tulisimme, kuin Jumalan edesH
kelva. Syndisten siaan piti hänen käymän.
Herra heitti kaikki meidän pahattekomme hänen
päällensä. Hän tehtin synnifi, ja tävdyi maxa
sitä kuin ef hän ryöwännyt. Se kuin sydäme-
stä tämän «stoa taita, että kaiken mailman Luo-
ja ja kaikkein ihmisten tulema Duomari on rip-
punut haawoitettuna ja werisenä ristin päällä
syndisten edestä, sen sydän on totisesti Jumalan
armolda etzitty. Liha ja weri ci ole sitä hänet-
le ilmoittanut, että Wapahtaja on Jumala yli-
tzen kaikkia, siunattu ijankaikkisesti,, waan Isä
kuin on taiwasa. Näiden lesuren opetuslasten,
kuin tänäpäiwänä olit todistajat Hänen kunnian
kirkastamiseen, piti wshän ajan perästä näkemän
Hänen, joka nyt paisti kuin auringo, kaikkein
surkeimmasa tilasa, lyötynä, haawoitettuna, syl-
jettynä, waiwattuna ja tapettuna. Sentähden
oli se sitä enemmin tarpellista, että he edellä pi-
ti wisiisti wakutetuxi tuleman Hänen lunialalli-
sesta kunniastansa. Kyllä heidän uffonsa oli
häälpwäinen, kuin he näit lesuxen kärsimisen/
mutta kuinga suuri hyödytys ja wakutuS heillä
sitten lesuren ylösnousemisen jälken oli, tästä
Hänen kirkastamisestansa, jonga he itze nähnet
olit, sen me selkiästi ymmärrämme Petarin sa-

« e noista,



noista, kuin hän sano: SenrähdeN en minä rah.
do unhotta, reille aina näitä muistutta, waltka
te tiedätte, ja wahwistetut olerce räsä nykpisesä
totuudesa. Sillä minä arwan jen kohrullistri,
niin tauwan kuin minä räjä majasa olen, hcräc-
tä teitä »a muistutta reille Sillä minä tiedän,
että nnnun pitä piail tämän minun majani pois
paneman niinkuin meidän Herra lesus Chri-
stus mi'ulle llmoicri. Mlitra minä nchdon mvös
«ma ahkeroita, että te nämät minun lähremise.
ni lälkcn nmistosa pidätte Slllä embä me ole
kawaloita juttuja noudatellet, teille
rehdesamme meidän Hcrrqn Cbristuxen
rooimaa ja tulemista; waan >ne olemme itze näh-
nee Hänen suuren kunniansa; kosta Hän Iläldä
lumalalda »ai kunnian ja i, äänen kaut'
ra, joka Hänelle "äin stldä suurclda kunnialda
tapahdui: Tämä on minun rakas poikani, jo-
hon minä mielistyin rämän äänen me kuu»
limme rulewan talwasta, kosta me pyhällä wuo«
vella Hänen kanssansa olimma 2 Pet, l, 12.18-
Tästä me näemme, että se waakums kuin Pe»
tan Chrissuren kirkastamisesa sai, wakwisti hän-
dä, niinkuin hän itze sano, woimalttfesti sen 0.
pm totuudesta, jota hän julisti, ja se myös oli
hänen fi.damellensä kallis, että tämä oppi bä°
nen poismenonsakin jällen lakkamata piti
wiämän ja wahwistettaman fyndisten lohdutuze»
xi ja autuudexi.

lesuxen olit todistajat Hänettulkonaiseen huonoon tilaansa, köyhyleensä ja y-
lönkatzcseensa maan päällä; niin ettei he ensin»
Hän tamet epailä hänen alendamisestansa; mut-
ta paljo työlämbi se 01l heidän uffoa, että Iu»
maluden majestell ja kunnia oli katkettn fenkal,

daisen
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tzäisen ulkonaisen alendamisen alla. Ms sitä wa»
sian, jotka emme näe lesusta silmillämme, taidam-
me pikemmin saatetta Uffomaan Hänen lumalu-
densa kunnian, kuin Uskomaan tämän totuudet
eitä se ijankaitkinen Jumala iye on päällensä öt.
tanut Meidän lihamme ja weremme, iä on lain
alaistxi tchry, että Hän.meitä lclin kirouxesta
tunastais. Niinkuin ihmiset siihen aikaan thölä.
sti saatln uffomaan Hänen Jumalallista Moi-
maansa; Niin sitä Massan owat ihmiset Npt san»
geN hitaat uskomaan Hänen sywää alendami-
siansa ja söwlndo. kuolemaansa spndisten siasa.
Molemmista, näistä kUitengin lesu.
zen armon kautta elämä wäkutus spbämesämme
oleman, jos me MNUtoin autUat ihnuset. olla tah,
bomme. Meidän pitä ustoMan/ että Hän Raa-
matun selkiän tobistuM jätken on tormen lu.
inala jci ijankäitkinen elämä; että Hän on ihe
Jumala / ylistetty ijankaMiststi; että Hän on
meidän ja kaiken Mailman Luoja, joka petustt
maän, ja caiwac owac Hänen kättensä tpöc.
Meidän tule uffoa, että Hän on se, kuin kaik-
kiwaldialla sanallansa kaikki hallitze, ja kerran
on duomitzewa Maan piirin waNhurffaudesa.
Mutta meidän tule myös Jumalan Hengen ar.
mon kautta totuUtzesa ustoa, että Jumala oli

ja söwitti mailman iize kansiansa,
eikä lukenut heille heidän simdiänja. Meidän
tarwitze tulla uffomaan, että se sama, jonga me
kutzUMMe Luojaamme ja Vlöspltäjäxemme, ott
ketran suunsa waiwoisa anvattut hengensä tt-
stin päällä meidän syndeimme maxoz'i. Jos me
MapahdetUji tulla tahdomme, Niin pitä meidän
etzimän lUmalata Christuzesa. Koffa Meidän
illndomms heräjä> niin taita Hänen lumalu.

E e 2 densa



436 Chrisiuxen Kirkastamisesta.
densa Majestetin ja wanburstauden tundeminen
olla meisle pelzättäwä. Mutta tuin me luma.
lan Christuresa tulemme tundemaan, ja saam»
me armon ustoa, että se Jumala, jota wastan
me syndlä tebnet olemme/ on rippunut ristin
päällä meidän tähtemme, maxamala meidän
wclkomnie; O, silloin me rohkian tulemme
käymään Hänen tyqönsH kaiken hätämme kans,
sa, ja tohdimme uffallurella lähestyä Hänen ri-
stiänsä pyytämään armoa ja anderi a> damista.
Silloin sielu tunde, kuinqa lohdullista se on,
että meidän tulewainen Duomarimme on myös
meidän Wapahtajamme ja Autucxi lekiämme

Niinkuin lesuzen kirkastaminen oli opetus-
lapsille todistus Hänen Jumalalliseen kunniaan»
sa; niin taita se myös meidän iloxemme mui»
fiutta meitä, että mekin kerran saamme näbdH
Wapahtaian meidän Herramme lefuxen Cöri-
stuxen, oka meidän heikon ruuminuiie kirkasta
ja rele se» -Hänen kirkastetun rlmminsa kaldaise-
xi. Kosta kerran meidän riiumim.i.e on tomuri
muuttunut, niin Hän meidän wäkewä sieluim.
we paimen, on wiimeisenä päiwänä kutzuwa
meitä haudoistamme, ja pukema meitä uusilla
taiwallisilla ruumilla, joisa me ijantaitkisestisaamme katzella meidän lesustamme, ja yllstä
Hänen Pyhää Nimeensä.

O, joffas meitä, lesu! tekisit oikein halul.
llsixi.ja palawifi tämän ilon perän Opeta mei-
tä,, tm demaan S nua > rmon ajasa meidän lu.

ja Wapal?t'.jalemme, ettei yzikan
Hinun Memisesas höplään tulis, eli sitä peljä»
täMahHais; waan sydämestä rakdstaisimme ja
ikäwöitzlsirMh Sinun, meidän Herramme lesu.
z?en L9r,lstMn..euKnnian ilmesipstä-

-8 SUN.
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8 Sunnuntai Kolminaisuden Päivästä-
Ewangelimm, Math. 7, 15-21.

sitä oppia ikänänsä, kylläxi saarnatta taita,
ei nwöskän yri oikia AlMstitty koffan sitä totut»
ta lijarl sydämellensä lastea taida: Lrcei lesi,-
xen sowwdo suingan järä Meille wapaurra
dlä rehdä; »vaan paljo enemmin, että me juuri
Hänen lunastuxensa kautta olemme »vapahdetut
synnin wc liasta, jonga alla kaikkl Adamm lap-
set muutoin makawat, nim heidän täyty
niinkuin orjat sondiä palwella Se olis se jul-
min pilkka ja ylönkatze leluzen pyhää Persona-
ta ja Hänen kallista ansioonsa massan, lvs joku
ihminen pitelis syndejänsä kylmätlstoisesti, sen-
tähden että ne sowindo. kuolemalla ma«
«tut owat. Ei-ainoastansa ne synneisä kuollet
ja suruttomat ih,niset mutta, sen pa!embiq!
myöskin ne, joilda uston hedelmlä pldais odo-
tettalnan pyhäsä e'ämafä, andawat itzensä usics-
sti wietelda juuri ilkiäHn, kemämlellsyteen ja
huolimattomuteen; ja luulevat osallisuden le-suxesa ja Hänen armonsa wapahta,
wan heitänsä walwomisesta oman svdälnensä y-
litze; ja että deillä pidäls joku oikeus oleman,
noudatta heidän pahan sydämensä turmellulta
himoja, kosta he luullansa tunnustamat Hänen
sowindonsa, ja siitä itziänsä lobduttawat.
tä on monda onnettomulta tullut, ja paljon
pabennusta tapahtunut Wlpittömät Jumalan
lapset, jotka juuri rakkaudesta Wapahtajsa koh«
tan o,vat sydämestä ahkeroinet pyhästä elämä-
stä, mutta owat kuitengin yhtä hywäs heitot
ihmiset, kuin pian erhettuä taitawal, ne owat
sentähden usiafti saanet sen duomlon ja soiman.
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xen, että kaikki heidän jumalisudensa on ollut
sula ulkokullajsuu.s, jos he maan pienimmängin
erhetpxen tehnet omat, Zuuri ftntähdenpä le-suren Nimi, Oppi ja Ansio usein pilkatan, fo-
ffä mailma näke, kuinga monda ihmistä, jotka
Jessen nimeä suillansa tunnustamat, ja ulko-
naisisa käptörisä itzenfä Jumaliset osottawat,
kuilengin owat irstat kyllä, kaikkinaisia ilkeitä
tapoja harjoittamaan. Mutta se on aiwan mää-
rä duomlo, että mailma sentähden huomitze kaif-
ki Jumalan lapset, ettH monda suu°Christittyä
Zöoty, jotka ei ole uusiri ihmisixi tullet, elämän,
uffon kaulta lesuren ansion päälle. Juuri sii-
nä mailman miha Herraa lesusta wastan, sel»
kjästi nähdän, että he Hänen lapsiansa niin ko-
min duomitzewat. Ne parhat ffbristityt omat ja
pysywät aina syndisinä ihmisinä, jotka jykapäj.
wä pyrkiwät Herransa armon ja andcti saqmi-
sen perän; ja ne ihmiset, jotka hengellisisä a<
sioisa sokiat omat, ei taida mahdollisesti oikeift
niistä duomita, ja omat aiwan taitamattomat
yhdestä ainoasta työstä duomitzemaan, jos sen
ihmisen sydän on petollinen eli wilpitoin, joka
joffus erhettynyt on. la, pnpa mailman lgp-
set useingin niin somaistut, ettei he lesuren to,
tisten lasien oikeita wikoja näekän; maan katze-lewat niitä kuin ef todella mikoja olekan, ja
Asein kaikkein enemmin pilkkawat sitä kuin itze.
ssnsä hywää, ylistettäwä ja itze Herralda käffet-
ty on. Se kuin tunde mailman menon,
kyllä, että niin on; mutta juuri siinä me ihme-
tellen ja nöyrpdellä taidamme katzellq lesurentemheytlä ja walmomaista silmää lastensa ylitze,
että heidän totiset wikansa usiasti mwlmalda
salatut ja peitetyt omat.

Km-
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Kuitengin on se totuus wastansanomatoin,

että lesuxen uffowa sten kattiin welwottisus on,
lviettä Pyhää ja latttamaloinda elämätä, ia 0.
sotta uskonsa töisä. Mutta niin pitä myös u-
ston oleman perustmen ja läbte.n, josta nämät
hllwät työt tulewat.' Me tahdomme tänapänä
k^tzella:

Ruinya rarpellista st on Christicrpin osotta
Christilllsydenjä cöisä.

Jokainen taita kohdastansa pmmärtä, ettäse on mahdotoinda nilden osotta uffoansa töil-
länsä, joilla ei ustoa olekan N'in wlsii kuin
se on, että uffon pitä itzensä osottaman pphäsä
elämäsä, nim tosi on <e myös, että niin tau<
wan kuin ihminen ei usto Herran lesuxen pääl.
le, niin hän on Jumalan wihan alla ja kaikki
hänen niin kutzutut hywät työnsä siinä tilasa,
ei pidä suingan uffon hcdelmixi kutzuttaman,
eikä pidettämän rakkauden ja Mtollisuden merk»
kinä Herraa Iriusta kyhtan, josta bänen sydä-
mensä pldäis sulaulettu oleman. Ve on köy»
täinen asia noudatta luondonsa waatimista. Se
arkaluondoinen on pian andeljas; se ylpiä tai«
ta myös ylistettäwiä töitä tebdä; ja se sorrettu,
on kaiketikin ulkonaisesti nöyrä sortaitansa wa,
stan. Mutta niin pian kuin senkaldainen koe-
tus eteen tule, kuin soti ihmisen luonnon tai«
pumusta wastan, ja ne pahat tawat poiSpanda«
man pitä, joihin koto. himot kehoitlawat; eli
myös senkaldaisia hywiä awuja hsrjoitettaman,
kuin omaa etua wahingoittais, eli että niitä
paljasta puhtasia rakkaudesta Vapahtajaa kol>
tan tei däls, ilman muuta tarkoitusta eli kehoi.
tusta; silloin ei meitä mikän muu siihen taiwut»

Ee 4 '- ta
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ta taida waan ainoastansa se woima kuin me
saanet olemme, että me olemme Jumalan lap»
set, kosta me lesuren wastanotimme. Niin kau«
wan kuin Epäusko ihmisen fydämesä hallitze,
niin werratan hän pahan puu»
hun, ioka ei raida hywiä hedelmiä kanda. To.i«
ta tapahtua, että myrkyllisetkin kaswannot kan«
dawat kukkaisia ja nedelmiä, kuin ulkoapäin
aiwan kauniin näyttäjät, ja sillä pettäwät tai.
tamattomat, niitä pitelemään ja maistamaan;
mutta niisä on kuitengin myrkky sisällä ja kat-
kera maku, ehkä me otollisin näkymät; ja niin
totisesti, se on useingln laita, niiden ulkonaise-
sti loistawain töiden kansia, joita ihmiset mail-masa niin suuresti ylistivät. Jos niiden juuri
nähtäis, ja mlkä heitä niitä tekemään kehoitta;
niin hawaitais, ettei Vapahtajan rakkaudella
nilsä e.isingän siaa ole, eikä ne tule kiitollisude,
sta Hänen lunasturensa edestä, waan useingin
ylpeydestä, kunnian pyynnöstä, ahneudesta, ka>
teudesta, -.vihasta ja muista senkaldaisista
kyllisistä lähteestä. Jos me aina tundisimme nii.
den tarkoituren, niin me kyllä hawaitzisimme,
ettei fenkaldaiset ihmiset lesuren nimen kunni.
oitzemista etzi; waan paljo enemmin on heillä
pahaa mielesa. za usein haikia wiha lesusta ja
Hänen sowindoadlsa wastan. Ei fenkaldaiset ih,
miset hywiä hedelmiä kanda taida, sillä juuri
on paha, niinkuin se totisesti on kaikisa Adami.
ja langenneisa ihmisisä, eikä taida ikänäns hy.
wän tulla, ennen kuin ihminen anda itzensH

oran istutetta wiinapuuhun Christu.x)?en„ niin että hän uffon kautta tule yhdisty,
xcen ja osallisuteen Wapahtajan kansia, ja niinsaa nautita Hänen rakkaudensa ja sowindonsa
wyimaa sydämesänsä, niinkuin orat imewät puu.

iö >, sta
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sta kaiken nestensä ja rawindonfa. Meidän Wa.
pahtajamme puhu tämän päiwän Ewangcliumi.
sa Opettajista, ja sano paitzi muuta: jokai-
nen tuin sano minulle: Herra Herra,, pidä tu-
leman caiwan waldakundaan; murra joka reke
minun Isani tahdon, kuin on rairoasa Nyt
me tiedämme Isän tabdon olc-van sen, ecrä me
-Hänen poikansa Icjuren Christuxen mnien pääl.
Ie ustoisimme. 1 Job 3,23, ja että tämän u.
ston jällensä pitä kchoittaman meitä, ja anda«
man meille woima uuteen Niuliaisuteen. Sillä
senkaldaisia ruuliaisulta ci taida maadittakan
ihmiseldä, ellei bän uffon.. lautta ole wanhur,
ffari tehty, ja häi.ella niinmuodon ole rauhaa
Jumalan tausta, meidän Herran Icsuxen Chri-
ttuxen kautta. Sentähden myös Johannes, kuill
hän muistutta uffowaisia heidän welwollisude-
stansa, niin hän pane tämän Rak
kat poikaiseiu, minä kirjoitan teille, että teille
synnit anderi anneran hänen nimensä tähden.
1 loh. 2, 12. Jos se on mahdotoinda, että jo-
ku taidais hywiä ja Jumalalle otollisia töitä
tehdä, joka ei Wapabtajan päälle uffo; niin
pitä kaiketi perustus kaikkeen bvwään ihmisesä
laffettaman, meidän Herramme ja Vapahtajam-
me lesuxen Cbristuzen tundcmisesa; ja niin pi.
tä myös sen Opettajan, joka tahto totista py-
hpttä ja Christitlisyttä edesautta, johdattaman
sanankuulioitansa Herran lesuxen tygö, ja niin.
kuin Pawalin saarnaman sitä ristinnaulittua
Christustä. Mutta senkaldaisia löyty kuitenain,
sano lesus, jotka ainoastansa sanomat: Herra,
Herra! mutta ei tee Isan tahtoa, se on niin
paljon sanottu: ei he itze uffo Hänen päällen.
sä, eikä neuwo muita hänen tygönsä. Siri se
myös todella näyttä, että Christuxen Seurakun-
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da erinomattain tällä ajalla waiwatan senkal-
daisilda wihollisilda, kuin Vapahtaja Ewange.
liumisa tarkoitta. Eikös monda ole, jotka jul-
kisesti ja erinäisisä tiloisa Herraa
lesusta, osottawat itzensa rakastaman HÄndä, ja
sen kautta wiettelewät kansan itztänsä uffoman;
sillä muutoin heitä peljätäls ja paetais, jos he
llmoitaisit sydämensä wihan Wapahtajaa ma-
fian. He sanomat siis Herra, Herra! ja sillä
näyttämät itzensä koettelemattomille lammasten
n?aarreisa; ja nämät uffowat heidän opeturensa,
eikä tiedä, että he sisäldä owat raarelewaistr sn«
dec. Sillä kosta he owat lesusta ylistänet, ja
Engelin kielellä hänestä puhunet, niin he osot-
tawat Hänen spndisille, ei Wapahlajari ja Au<
tuari tekiäri, eikä heidän syndeinsä somittajari,
maan hywän suomani ibmisezi, pohän elämän
ja kärsiwäisyden esimerkiri. lesuren sowindo»
kuoleman he waikenewat; ja jos sitä tuliskin
mainittawari, niin puhutan siitä ainoastans ke»
hoitureri kärsiwäisyteen waiwoisa, ja lesuren
wiatoin kuolema edeSpannan, ei niinkuin uhri
mailman syndein edestä, maan niinkuin esimerk,
ki kuinga jumalisia wainotan, ja kuinga
maiset he siinä omat. Kansa, joka sitä kuule,
ei huomaitze sitä katkerata wihaa, kuin senkal,
daisisa sydämisä paisu Wapahtajaa mafian, maan
luulemat sen opettajan oleman kokonansa moi»
tetun HerrZlda lesurelda, ja uffowat hänen o.
petuxensa niin muodon täyderi toderi. Totisesti,
nämät omat oikein määriä Propbetaifa, jotka
tulemat lammasten waatteisa, mutta sisäldä he
owat raatelewaiset sudet. Ne omat senkaltai-
sia, kuin sanomat Herra, Herpa! mucca ei ree
Ijan tahtoa tuin on raiwasa. Ei he itze uffo
Vapahtajan päälle, eikä ole itze luodur Christn,

xe!^
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resa lesuxcsa röihin, eikä neuwo sanan»
kuullottansa Hänen tygönsä, niinkuin Jumalan
Karitzan, joka on kandanut heiden syndinfä, n
myöskän opeta heitä, kujnga dewän Hänen elä,
mäsänsä, kuuliatsudesansa ja sowinnosansa pitä
sekä pltätyän Hänen pphän w,n-lluz'ensa silmäin,
säepesä, että myös si,nä ctz-män woimaa wae!»
da Hänen tahtonsa jälren. Ei he osota syndi»
sille sitä färsiwää lesusta, senläbden ei he myös
lkänäns talda saada heitä rakastamaan Händä,
ja rakkgudesta Hänpä kohtaa kicldämään, itzensä.

Se on mahdotoinda, että yzi ihmi.
nen taidais tuliu puuxi, cli fanpa hy-
wiä hedelmiä, muuton! kuin uskon kalitta lesu<
xen Christulen meidän Herramme päälle. Mut»
fa niin wisii on se myös, että jos hänellä on
se pikiä elämä uffo. niin pitä wslttämättpmästi
hedelmä ja waikutus siitä, näyttämän itzensä e.
lämäsä. Senkaldainen ihminen saa sydämellä
sen rakkauden Vapahtajansa fpgö, eikä mitan
mailmasa ole hänelle niin rakasta kallista ja 0-
tollista, kuin kelwata Hänelle, ja olla Hänen
sydämellensä iloxi. Jos uffo maan on oikiasta
laadusta; kystä lesuren mieli ja tahto sitten tu«
le ainoani ojennus, nuoraxi sydämelle ja elämät»
le Sen siaan luin luonnollinen käändymätöin
ihminen kaikisa katzo maallista etuansa, armoon-sa, kunniatanfa ja menestustänsä, ja sen jälken
somitta kaikki tekemisensä ja jättämisensä; niin
sitä wastan lesuxen rakkaus on st ainoa tuin
«vaari sW ustorvaista. Jos meidän silmämmejule Hänen päällensä Hänen fowmdo, kuolema,
sansa, ja Hän tule meidän sydämemme Herraxi
ja lumalaxi, niin kaikki meidän halumme ja
pyrkimisemme pMäns siihen tarkoitta, kuinga

me
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me Hänelle kunniani ja ilori olisimme; ia kuin
me bawaitzemme rikkonemme, niin se käy kowin
fydämellemme, me pyydämme sitä anderi, engä
ennen tpdy, kuin me tulemme wakuteturi, ole»
wamme jällens armoon otetut. Sillä tawalla
ei usko lesuxen päälle sumgan ole joku sotia
eli kuollut luottamus, kuin lekis meitä surutto»
Mixi synneisä; waan se paljo enemmin lakka»
mata kehoitta kaikkeen hywään. Mutta kaikm
tämän alla hawaitzewat kuitengin lesuxen usto.
waiset monenkaldaisia wikoja ja erhetyM itze»
sänsä, ja löytäwät syitä kyllä häwetä hltauttan.sa. ettei he niin palamalla hengellä palwele
Herraa kuin pidäis, ja kuin he myös Hänen ar-monsa kautta laivaisit

Me bawaitzemme niin muodon, että uffou
wälttsmättömästi pitä osottaman itzensä pybäsä
elämasä; ja siinä siwusa. ettei phtäkän pyhää
elämätä ole, ellei se ustosta tule.

Mutta meidän ihmisten on se usein kyllä
pimiätä, duomita toisen uffostc, hänen töidensä
jälken, kaiketikan mitän juuri wiM, Pxi lu.
malan lapsi taita langeta kowin. niinkuin Pe»
tari, kosta hän klelsi I suren; sitä wastan taita
usiasti joku käändymätöin ihminen elä juuri
nuhtettomasti mailman edesä. Tämän jälkimäi,
sen me siis taidaisimme meidän ymmärryremme
jälken ylistä autuari, ja ducmita sen edellisen;
mutta me taidaisimme tvwin erhettyH, ja tehdä
wäärän duomion Sentähden on parasta, että
me annamme olla duonutzemata muita, joka ei
Ehristittpin sowikan, ja sen siaan duonutzemme
itzemme sitä kowemmin Jos me sanomme itzel-
limme oleman usson lesuren päälle, ja kuiten.

gin
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Zin taidamme kaunistella itziämme heikouden ni-
men alla, ja säilöttä jongun synnin, niinkuin
ei siitä waaraa ol>s; niin meillä on suuri syy
koetella itzemme jos meisä on totuus, ja jos
me lesuresa Christuresa olemme; ja me mat>
d.unme Dawidln kansia rukoilla: minua
Jumala ja koettele minun sydämeni; kiusa mi,
nua ja ymmärrä kuinga minä «juttelen; ja ka-
yos jos minä pahalla tiellä lienen,? niin saara

ch minua lankaikkiselle rielle. Ps. 139, 23.24. ,

9 Sunnuntai Kolminalsuden PäiwästH.
Ewangeliumi, tuk. 16, 1-9.

meidän Wapahtajamme tarkoitus on
wertauresa tämän päiwän Eivangeliumisa, sen
me ftlkiästi näemme wiimeisistä sanoista siinä:
Tehkäc reillemme ystäwirä wäärästä Mammo-
nalta, errä kosta re rarwihccre, niin he korjawak
teirä ijankaikklsiin majoihll». Tällä
tahto Vapahtaja kehoitta ihmisiä, murhenpidol»
la ja taidolla etzimään ijankaikkista autuuttan«sa, niinkuin mailmangin lapset erinomaisen muo-
ben pitämät ajallisesta menestyrestänsä; ja niin-
kuin nämät tekemät hywää, toimittaxensa itzel,
tensä ystäwitä sillä; niin pidäis myös ihmisten
niin taitamat oleman, että he tämän mailman
hywydellä etzeisit kewenHä Jumalan lasten wai«
woja täsä mailmasa, ja sen kaurca roimiraisirchellensä heidän fiunaurensa, jotka armosta wli-
meisenä päiwänä muistoja olisit. Määrällä Mams
monalla ei ymmärretä täsä senkaldaista tawaraa
ja rikkautta, kuin wäärydellä koottu olis, waaOse sana: wäärä Mammon, merkitze pyhäsä Raa«
matusa toisinansa sitä samaa kuin raralvaiuen,

ja
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ja on wastoin sitä ijankaitkista ja katomatoinN,
Että se inil! on ymmärrettawä, näbdän selkiä-
si! Icsuxen, sanoista kolua EwattgcNumin jältenä

siis ole oller uskolliset siinä wääräsä
Mainmönasa kuka reille sitä iisto, kuin olkia
on. Luk. 16, li Koffa nyt Icftls tasä sano,
että meidän pita tekcmätl itzellsinn.e ystäwiä mää-
rästä Mammonasta, niin on Hänen mielensä se,
että meidän pidäis tänlän. inailttmn katowoista
bywyttä niin käyttämän, että lesuzen oikial N-
ffowaistt, meidän apumme kantta keboitetlais
siuuaniaan meitä sydämisänsä Ia sitä ei Wa»
pahtaja ole luwannut, jätlä palkitzemata. Se
kuin petanajaiuMa luke Malh. lukua, tai»
ia ymmärta, että kaiken mailman Buomari wii-
meiscnä päiwlnä tahto armosta palkita jokaitzeN
rakkauden työn, kuin ihmiset Hänen tähtensä o-
mat osottancl Hänen lapsillensa. Hänen lapsen,
sa owat Hänelle sanomattomasti rakkat, niin et»
lä <e kuin heille lehvän, sen Hän luke itzellensä
lehbyfi, niin että Hän sano: Sm tuin ce olet-
te tehner yhdelle Näistä wäyinmlistä minun wel<
jistäni/ sen re teirre lNinulle.

Mlltta täsä asiasci me tahdomme snsin wa«
stata yhteen kysympreen, nimittäin: Jos se niin,
nmodon wiimeisena pälwänä tllle maxettawari,
mirä ihmiset wel,ille tehner owar; niin
tule ammw rölftä, jK ci yxinänsä uffosta? Sii.
ben Autuudesa witzistikin ön kot.
ksmbi ja wadcmbi mitta. Kuka tohti kieldä,
ettei wiimelsenä päiwwiä ole suuri eroilus ole»
wa, lVapahcajan Weljcin wälillä/ ja Niiden /

jotka Hän on palkitzewa sen hywän edestä kuin
he Hänen Neljillensä tehnet owat? Nepä edel-
liset Hänen walittunsa ja Morsiamensa owat.

Kui«
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Kuitengin on se wähingin autuuden mitta niin
äärettömästi korkia, että se paljon käy yli mei°
dän nykyisen ymmärryxemme. Ilman sitä ei se
ole muuta kuin pn Armo-palkka, kufa ei ansi.
olla siaa ole, ja zota ei toiwotta taita, muusta
perusturesta, kuin lesuren Armo. lupauxesta<
Wihdoin myös, kosta yfi ilmunen lesuxen kan»
salle hywää teke, Hänen Nimeensä, eli seNtäh»
den että he Hänen omansa omat; niin osottase kaiketi niin paljon, että sydämen wiha Wa-

aa kobtan on pois otettu, ja että me juu°
ri Handä rakastamme Hänen lapsisansa. Jos
me näemme jongun tekemän hywää Isättömille
lasille, Keidän kuollen Isänsä tähden, min en
me epäile siitä, että se hywäntekiä rakastaa I«
sää; niin myös, jos me näemme jongun teke»
wän hpw.iä lesuxen uffowaisille Hänen täbten»
sä, niin me taidamme siitä päättä, että yxi
lainen rakkaus Vapahtajaa kohtan mahta olla
hänen spdamesänsä.

Kuitengin on suuri eroitus ainakin, niiden
wälillä, jotka itzensä kokonansa Hänelle oma?i
andaner owat, ja ei enä elä itzellensä, waan
Christus elä lwisä; ja niiden, jotka tosin sydä.
mesänsä wakutetut owat lesufen ansion kalliu.
Vesta, rakastamat Hänen oppiansa, ja kaikkia
niitä jotka sitä edesauttamat, mutta joilla ei
kuitengan ole woimaa kyllä, kieldä mailman,
ja julkisestl lesusta tunnusia. ~

lesuxen päiwinä oli aina eroltus Hä,
nen operuslastensa wälillä, joka rakkau»
deldanla niin eroitetut olit, että he julkisesti
tunnustit Hänen oleman Cbristuxen eläwän lu.
malan Pojan, ja sentaldaisten kuin Nikodemus

oli,
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oli, joka tosin piti lesuren korkiana ja rakka,
na, mutta kui:engin salaa, jonqa tähden hän
tuli lesuxen tpqö yöllä. Niin löutp wielä tä.
näpäimanä monda, jotka pitämät lesuren uffo»
maiset rakkana, sentähden että he Hänen oman,
sa omat, ja juuri siitä syystä tekemät heil»
le paljon hywää, otlawat myös paljon osaa
heidän menestyresänsä eli karsimisisänsä; mutta
heildä puuttu kyllä rohkeutta tunnusta mailman
edesä, että se rist-nnaulittu on heidän sydämen,
sa ainoa Kuningas ja haldia, Senkaldaiset ih-
miset rakastamat Icsusta, mutta salaa; he teke-
mät Hänen lapsillensa hywää sentähden, että be
Händä rakastama, ja Icftiren todistnren jäl.
ken, ei heidän suingan pidä palkitzemata jää»
män. En me tiedä miri senkaldaiset ihmiset kuo»
lemansa hetkellä tulemat, eli jos he silloin itzen.
sä kokonansa Herralle lesurelle andawat; mut-
ta sen on lesus luwannut, ettei heidän rakkau.
densa tyo pidä unhoteturi eli ilman palkata
jäämän; mutta ei siitä kuitengan seura, että
ihminen hywillä töillänsä taidais taiwasta an«
saita. Se ihminen kuin lesuxen tähden teke
Hänen lapsillensa hywää, ei myöskän ajattele
sillä mitäkän ansaitzewansa. Ei händä mikän
muu kehoita hywää tekemän, kuin rakkaus Wa,
pahtajaa ja Hänen lapsiansa kohtan, jongatäh»
den ei myöskän hänen mieleensä tule, mitäkän
sillä ansaita; maan paljo enemmin on hän itze
tictämätöin siitä, eikä ole hänelle mitäkän näy.
teltäwä, kuin taidais hänen Duomiopäiwänä
pelasta." Sentähden me myös näemme, että nä»
mät suuresti ihmettelemä! sinä päiwänä. kosta
lesus jakaa heille palkan, eikä he itze tiedä pie.
nindäkän, kaikesta siitä hpwästäl, kuin heille lu.
etellan, ja jongn edestä heidän palkan pidäis

saa.



saaman. Silloin wanhurstac -Händä wastawac
ja sanorvat: Herra, koska me näimme sinun iso»
ivan, ja ruokimme sinua? taikka janowan ja
annoimme sinun juoda? kosta me näimme sinun
outona, ja huoneseen otimme sinun? laitta ala»
stoina, ja rvaacetimme sinua? eli kosta me näim,
me sinun sairasna raitta fangina, ja tulimme si«
nun cpgös? Math, 25, 37.38. 39 Tästä-me
näemme, ettei nämät ihmiset ensingsn omasta
wanhurffaudesta eli ansiosta paisunet ole, waan
palj? enemmin wastanottawat sen palkan kuin
he saamat, niinkuin ansaitzemattoman armon,
jota ei he odotanetkan ole.

Tämä oppi, että meidän Vapahtajamme
armosta palkitze sen hywän, kuin Hänen kan-
sallensa täällä maan päällä tehdän, ei taida i-
känänsä wietellä ketsn siihen tyhmään luuloon,
että bän hpwillä töillänsä ansaitzis autuuden.
Sillä se ihminen kuin senkaldaisesa mielesä le«
kis hywiä töitä, se exyis totisesti tieldä, eikä
tulis päämäärään, lijatengin jos hän Pimiän
päähän uffois näiden huwäin töidensä tähden
olemansa wisiin autuudesta. Autuus saadan at»
noastansa lesuxesa Christuresa; sitä me mah.
damme etziä ainoastansa Hänen ansiosansa, ja
meidän wanhurikauhemme ei auta siihen ensin-
gän witän. Mutta/.se on warsin toinen asia,
että Wapahtaja tahto armosta palkita ne ihmi.
set, jotka sydämestä todella Händä rakastamat,
ja Hänen tähtensä tekemät hywää Hänen tnp.
Mensa, ehkä heisä sekin heikous olis, ettei he
julkisesti robkenis tunnusta Händä mailman ede<
sä, ja maikka ei he niin pitkälle olis tullet, et.
tä he nliden sckan taitais luetta, kuin Wapah«
taja kutzu weljixenst. Nämät ihmiset rakastamat

F f tui.
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kuitengin lesufia, ja owat niin muodon luma.
lan Hengen armon kautta saanet uuden spdä.
men, yhden sydämen lihasta; he tundewat wis«
sisti itz?nsä welkapääri rakastamaan Hända pal»
jo enemmin; he iloitzewat, koffa he näkemät
Hänen asiansa maan päällä menestymän; he ra-
kastamat Hänen lapsiansa, ei muun syyn täh.
den, waan että he Hänen omiansa owat; kait.
ki mitä he taitamat, niin he tekewäi heidän Hu.
wärensä; Hänen lastensa »vastoinkäymiset kose
heihin, ehkä salaa; se kuin lesuren on, se on
heille rakasta, kallista ja pyhää; ja kuta cietä,
kuinya heidän kansiansa käy, ennen tuin kuole»
ma sielun ruumista eroitta Kuitengin owat he
kaiken tämän alla kaukana omaan wcmhurffau.
teen luottamisesta; paljo enemmin he uffowat
itzestänsä, ettei he ole niinkuin pidäis oleman;
he soisit usein olemansa niin onnelliset, kuin ne
julkiset, mailmalda pilkatut ja vlönkatzotut Ie«suren pstäwät; ja kuka on joka ei nyt näe suur.
ta eroltusta, näiden ihmisten mielen wälillä, ja
niiden, jotka hywillä töillä tahtomat itzellensä
autuuden ansaita?

Tämä armo°palkka ei suingan jää pois,
kuja waan joku rakkauden tpö tehty on lesu.
xen Nimeen, se on, Hänen tähtensä, maikka se
olis tehty senkaldaisellekin ihmiselle, kuin ei ole
Herran lesuxen oma. Taidais tapahtua, että
joku tekis hywää ulkokullatulle ihmiselle, siinä
luttlosa, että hän olis yzi lesuren oikeista uffo,
maisista. Silloin palkka ei suingan tule mä»
hemmäxi; sillä ei se ole tpö, jonga jälken palk.
ka määrätän, waan sydän, josta se työ tule; ja
että sydän rakasta Herraa lefusta, ja Hänentähtensä mielellänsä tahto tehdä hywää niille,

jot.
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jotka se Usto, oleman lesUxeN oikeita lambaita.
Maikka hän siinä olis erhettynytkin, niin on
tarkoitus kuitengm oikia, ja työ osotta sydämen
rakkauden ja suosion Wapahtajaan; mutta se
erhetys näyttä maan, kuinga MÄHätt me näem»
me sydämmiin, ja kuinga pian me taidamme pe-
tetyxi tulla; mutta sydämen perustunen kuiten-
gin Herra tunde/ ja otta sen niin kuin
olis se hywä työ tehty Hänen omalle lapsellensa.

HlkämMe lkänäns sitä Unhottako, että kaik-
ki ihmiset omat lesu,ren merellä ristin päällä
kallisti ostetut olemaan Hänen omansa; sentäh.
öen omat kaikki Hänelle Yhtä rakkat, ja siitä
johdaluxesta me taidamme wakutetut
pxlkän kadotetuLi tule, jolla wähäkin puolusta
edestänsä on, Usiammat ihmiset taitamat tM
elämäsä tehdä samoja hywiä eli pahoja töitä
mutta ei siitä seura kuitengan/ että heidän palk»
kansa eli rangalstuxensa tule olemaan yhtäläi-
nen ijankaikkisudesa. Hän joka on duomitzewa
maan piirin wanhurjkaudesa, tunde sydänden
salaisimmat neuwot; Ei Handä pettä taita, Hä-
nen kaikkittäkewä silmänsä hawaitze misä mltasa
pahaa eli hywää kungin menosa töyty; Hän y-
z'i tietä kaikki mitä kungin puolustuM sopi.
Meidän Wapahtajamme ja Herramme on olema
Meidän DuomariMme, ja Hänen rakkaudensa ott
totisesti wiimeisenä päiwänä etziwä kaikki, tuin
taita sopia ihmisten pelastuit.

Tämä wastansanomatoln totuus, ettei ken-
gän tunne sydämiä, maan Hertza ainoa, pidäis
myös saattaman meitä wisuifi ja pelkämään,
ettemme muita ihmisiä duomitzis, ja pidättämän
siitä hirmuisesta soimusta, jolla me usein ajatte-

Ff 2 lema-
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lemata määrämme muita ihmisiä ulkokullatuiz?.
Sillä jos Herra armosta ijankaikkisudesa tahto
palkita jokaitzen rakkauden työn, kuin Hänen
tähtensä osotetan Hänen lapsillensa, o! kuinga
hirmuiseni sitten niiden edeswastaus mahta tul-
la, jotka armottomasti kohtelemat ja duomitze.
wat nittä, jotka Hänen päällensä ussowat. Mei-
dän tule se tietä, että se on mahdotoinda mei-
dän tutkia kenengän sydändä, eli duomita, jos
hän on ulkokullattu eli ei. Kosta me näemme
yhden ihmisen,'toisinans oleman Jumalisen, ja
toisinans jällensä tekemän syndiä; niin me siitä
tosin taidamme päättä, ettei sen lumalisus ole
oikiasta laadusta; mutta en me suingan mahda
päättä händä ulkokullaturi. Sillä monda ihmi.
stä totisesti on, kuin ajoittain, eli sanankuule-
misen alla taitamat olla »voimallisesti liikutetut
kpnneleihin asti; mutta, sen pahembi! pian un-
hottawat ne liikutuzet, ja itzensä jällens syndiin
mielellä andawat. Ei meillä siis ole lupaa sa-
noa händä ulkokullatut, sentähden että hän lii-
kutettuna puhui eli tuuldeli Jumalan sanaa,
ja senjälken teki sitä kuin ei ole Jumalan lap-sen soweljasta. Sillä se on mahdollista, että ne
kvnnelet, kuin me kerran svndisen silmisä näim-
me, ei ollet ulkokullatutta, maan sillä hetkellä
läxit sydämestä, joka Jumalan armolda liiku-
tettu ja sulautettu oli.

Samalla lamalla se myös on kaikifa muisa
asioisa. Rukoilkamme sentähden Herraa, armo.
sta »varjelemaan meitä siitä kowasta edeswastau-
xesta, kuin ne päällensä wetäwät, jotka wiha-
wat, pilkkawat ja wainowat lesusta Hänen lap-
sisansa. Jota rakkammat Hänen lapsensa Hä-
nelle owat, sitä suurembi niiden edeswastaus on

ole»



io Sunnuntai Kolminaisuden Päiwäsiä. 453

slewa, jotka siitä iloitzewat, että he heidän
kunniatansa eli tawaratansa mahingoittamat.
Jolla halu on lesuren tähden tehdä Hänen
lapsillensa huwä, hän tehkän sen ilolla, ja 01.
kan wakutettu saamansa armo palkan. Se jäl,
lensä, jolla ei siihen halua ole, hän pidättäkön
itzensä kummingin kowin menettämästä lesuren
ustowaisia kohtan. Meidän tilin tekomme taita
muutoingin kyllä kowari tulla, waikka en me
sitä lisä sillä synnillä, joka on hirmuisin kaiki.
sta, nimittäin, että me kiukuitzemme Wapahta.
jaa wastan, wainoten Hänen ulkomaisiansa. Se
joka luke Math 23, 41'45- hän mahta kaiketi
peljätä tehdä itzensä wialliseri niin kadottamat»seen spndiin.

10 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä»
Ewangeliumi, luk. 19, 41-47.

kivuin lesus lähemmä ruli, katzoi -Hän Jerusa-
min kaupungia, ja icki händä. Niin edespan-
nan tänäpänä lesuren sydän, ensimmäisisä sa»
noisa Ewangeliumisa. Tämä merkillinen todi»
stus mahta saatta jokaitzen peränajattelewaisen
Christityn pyhään ihmettelemiseen, ja siinä siwu»sa waikutta sydämesä autuan lohdutuxen ja
tundemisen lesuren ylön rakkasta ja armahta.
maisesta sodämestä-. Hänen Armonsa plönkatzoi-
ta ja pilkkaitakin kohtan.

Ihmisten heikoudesta se tule, että he itke-
wät, ja jos se kuin itke on armollinen Mies,
niin hänen kpnnelensä' enemmiten komin kose-
wat muiden sydämelle. Kuka taidais sydämen
sulamata katzella yhtä Kuningasta, fynneleillä
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walittawan alammaisiensa y«nettomutta?
täkö Isä bywDi lapsensa, ja kynneleillä siuna
heitä, ettei se sulquttais heidän spdändsnsä?
Mutta Ewangeliumisa me näemme kaikkein Ku,
ninqasten Kuningan, kaikkein eläwitten Isän
ja Luojan itkemän, mutta kuka laffe sen sydä-
mellensä? Niin ihmellisen kylmät ja kowat
wat ihmtlet Herra lesnsta massan- Ihmiset jot?
ka muutoin owat bembet kyllä liikkuman, koffq
l?e näkemät jongun luondokappqlen waiwoisa
ja knvulsa, pysywät kuilengin komina ja luk»
tumattomina, kuin he kuulemat Wopahtazan tu,
ffan ja kärsimisen; ja. ne kuin ihmisten kynne,
leistä pian pebmiäwät, pysywät enennniten puu-
tuneina, kuin he kuulemat, että Jumala ltze,
jota otti päällensä meidän lihamme ja mmm,
Me, uke ja on täynänsä sydämen leipottomutta,
la, moni myös siitä pahene. Ei he käsitä si,
tä, että se ijanka>kkiMn,'katomatotn ja ääre»
töin, jola Engelitkin palwelewat, on itzensäniin aiendanut, niin huonoxi ja maan
päällä tullut. Mutta ne jotka tämän tyhmänsaarnan uskomat, he tulemat sen kautta autui,
zi, ja löytämät siinä Jumalan woiman ja lu,
malan wiisauden. Hän joka tänäpänä itke kan,
sansa wiheljsisyttä ja sokeutta, Hän on Raa-
matun todistaen jälken se sama, joka on maan
perustanut, ja kaikkiwaldialla sanallansa kaikki
luonut. Sana oli Jumala, sano Johannes
Pojasta, ja sen kautta owar tehdyt, ja il,
mau sirä ei ole micän rchcy. joka cehcy on.
lohi, 3. Pojan kautta on Jumala mailman
tehnyt, Hän on Hänen kunniansi? kirkkaus, m
Hänen olenmxensa juuri kmva. ja kanda kaikki
rvoimansa sanalla. Handä pitä kaikki Jumalan
AnZelir klnnarren rukoileman. Ia pojalle sa<

no
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no -Hän: Sinä Herra olec alusta maan perusta,
nur ja raiwar owar Sinun käsialas; ne karo»
war, murra sinä pyftc, ia he kaikki u?Z,chene.
war mintuin waare, ja niinkuin pugnu sinä.
heirä muurrelec, ja he muurrurvar; murra sinä
kohdallansa pysyc, ia sinun ajastaikas ei puuru.
Ebr. 1. Se sama Persona, kuin Raamatusa o,
sotetan niin olewan kaiken mailman Luoja ja
ylöspitäjä, Hän on se sama, kuin tänäpänä i<«.
ke Jerusalemia.

Jokainen kysykän itzeldänsä, jos hHn todel,
la tämän usko? jos hän on täydellisesti waku»sen ijankaikkisen, tutkimattoman luina-
lal» ollen Christuxesa, ja sownranen mailina» i<
ne kansiansa; ja niin «voimallisesti wakutettu sii-
tä, ettei hän kylmäkiskoisesti pitele sitä asiata,
ja anna sen olla sixensä; waan että sydän tun,
de sen kuin se uffo? Asia on kallis, ja kose
meihin kaikkiin; sentähden on se sangen tarpel.
lista, että me yriwakaisesti itzemme koettelemme,
jos me köytäisesti tämän totuuden pilkkana vi,
dämme, el( jos se Jumalan Hengen waikutuzen
kautta on lukittu meidän sydämisämme. Se kuin
sydämesänsä taita ustoa että se ihminen lesuS
Christus, joka 180 a ajastaika sitten käivi ymbä-
rins ludan maasa, eli niinkuin työmies, sitten
niinkuin Juvalaisten Opettaja, suuresa köuhy,
desä, ylönkatzesa ja wainosa, joka sitten kiiniij,
tettin, fangiltin, lyötin, syljettin, ruoffittin,
orjantappuroilla kruunattin, kahden rpöwärin
kestelle naulittin, kuoli ristin päällä, hautzattin
niinkuin muukin ruumis, ja sitten ylösnousi
kolmandena päiwänä, samoilla haawoilla kuin
hän kärseisänsä sai; minä sanon: se kuin sy.
dämesänsä taita ustoa, että tämä lesus Naza,
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retistä, se sama kuin itki Jerusalemia, on hs.
nen Luojansa, plöspitäjänsä, se ijankaikkinen,
äsrelöm Jumala itze, ja kaiken maiiman tule,
wa Duomari; hänellä ei se ole itzestänsä: ei li.
ha että weri sitä. hänelle ilmoittanut, että le.sus on ChristuS eläwän Jumalan Poika. Mut.
ta kuin ihminen täydellä wakutuMa uffo tä,
män tallin totuden että lumaluden täydellisys
asui Christureia. niin hän myös ynnä tunde
Jumalallisen woiman siitä. Kalkki lesuren työt,
kaikki Hänen kärsimisensä, Hänen itkunsa ja
kynnelensä myös, tulemat senkaldaiselle sielulle
kalliiri, ia hän lövtä wirwoituxen niitä tutkei.sansa. Silloin Pawalin sanat toteen käymät:
Se sowei Hänen, ,onga tähden kaikki owat, ja
jonFK tautra kaikki owat, joka paljon lapsia
kunniaan saatta, ercä -Hän heidän autuudensa
pääruhtinan kärsimisen kautta räpdellisexi tekis.
Ebr. 2, 10. Ia ei meillä ole se ylimmäinen
pappi, joka ei taida meidän heikourcamme ar.
mahra, rvaan se joka kaikisa kiusattu on, niin-
kuin mekin, tuirengin ilman spimirä Sencäh-
den käykämme edes ustalluxella Armo. istuimen
tpFö, että me laupiuden saisimme, ja löydäisim,
me silloin armon, kosta me apua tarwiyemme.
Ebr. 4, 15- 16.

Jos me taidamme kplmäkistoisina kuullella
Wapahtajan menoa Jerusalemiin, jonga Ewan»
getista sano tapahtunen katkerilla kynneleillä;
ellei se meitä liikuta, niin se on wisii merkki
meidän sydämemme kowuteen. Rukoilkamme
sentähden Herraa, ottamaan pois meistä kiwi-sen sydämen, ja andamaan meille sydämen liha-
sta, se on: pchmiän sydämen, kuin olis sowel.

33 jas
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jas Hsnen armo.työllensä. Lapsellisella uffallu-
Ma Hänen apuunsa me nyt katzelemme:

lesuxen tynneleitä. i. waroiru-
xen kynneleitä -Hänen armonsa ylönratzojMe. 2.
Niinkuin lohdurcawaisiit kynneleicä Hänen usto.
waifiUe lapsillensa

1. Meidän Wapahtajamme matkusti tänä.
pänä wumeisen kerran Jerusalemiin. Ia nyt
meni Hän kansansa pääkaupunqnn, niinkuin
teloitus, paikkaansa. Herra Icsus tiesi kaikki
mitä Hänelle tapahtuma oli; Hän tiesi, että hetki
nyt oli käsillä, jona Hän Jumalan ijankaikki»
sen neuwon jalken, ja omasta wapasta tahdo,
siansa, piti niinkuin wiatoin Jumalan Karitza
vlönannettaman syndisten käsiin, heildä syljeffel.
dä ja pilkatta, ja hirmuisisa ruumin ja sielun
waiwoisa ristin puusa tapetta, ja niin juomansen kalkin, kuin meille Jumalan wanhurffau.
den jälken walmistettu oli. Juuri silloin kuin
Hänen murhellinen sielunsa katzcli tätä tähesty-
wäistä katkerata kuolemata, ajoi Hän lerusale»
miin, ja tiellä julisti kansa Hänen Israelin Ku«
ningaxi, huutain iloiten HosiannK Ei tämä
kansa ttenyt sitä lesuren wiimeiseri matkustuxe.xi, eli että Hänen juuri tällä erällä lerusale-
misa piti duomittaman kuolemaan ja tapetta-
man. Mutta Hänen kuolemansa kautta wah.wistettin Hänen Kuningallinen waldansa sieluen
plitze: niinkuin wälimies istui Hän silloin 'istui*
mellensa, kuin Hän annoi itzensä naulitta ri-
stiin, ja täsä ristinsä muodosa Hän nyt kokoo'
itzellensä kuuliaisia alammaisia. Wapaasti ja
hiljaisella miekllä kohteli Hän kaikkea sitä kär,
simistä, kuin Hänen eteensä tuli. Hänen pala-

Ffs wa
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wa rakkaudensa spndisiä kohtan, ja se ilo, että
Hän taisi wapahta heitä, ne woitit Hänen, mie-
luisesti käumään sen rangaistujen ale, kuin me
ansainet olimme ja meidän kärsimän piti. Mut,
ta kaiken tämän alla pakahdut kuitengin Hänensydämensä katkeriin kynneleihin, koffa Hän niin.
kuln Zionin Kuningas ajoi Jerusalemin portei.
sta sijalle, ja näki edellä kaiken sen vnnettomu»
den, kuin tämä Hänen turmeltu kansansa yli,
tzensä saattama oli.

Totta se maschoi sille armahtawaiselle Wa«
pahlajalle olla sydändä liikuttaw««ista, kosta Hän
näki tämän Kaupungin, ja ne läbestywäiset ran,
gaisturet, kuin ludan kansa kowakorwaisuden»sa kautta päällensä sälytti. ludan kansa 01l y.
xi walittu kansa, wanhudesta lumalalda suu,
restl rakastettu, loka oli naulinnut sanomatoin-
da Herran laupiutta, pitkämielisyttä, wanhur.
stautta, ja paljoa andexi andamusta, niin usein
kuin heitä hädän ja ahdistunen kautta saatin
katumaan kewiamielisftttänsä ja rikoriansa. ja
etzimään armoa ja andexi saamista. Se oli se
ainoa kansa, jolla siihen aikaan oikia Jumalan
tundo oli, jolla Jumalan ilmoitettu sana oli u,
stotlu. Kaikki muut kansat olit pakanalliseen
pimeyteen waipunet; he etzeit walkeutta, ja ei
löptänet sitä. Abrahamin lapset yxin olit sen
lupauzen saanet, että heistä kerran se siunattu
siemen spndymän piti, jonga kautta kaikki suku»
kunnat maan päällä piti wapahdettaman. He
olit Israelitat, joiden oli lasten oikeus, ja kun-
nia, ja liitot, ja laki, ja Jumalan palrvellus ja
luvauxec Rom. 9, u. Jerusalemin kaupungi 0-
li se ainoa kaikesa mailmasa, josa sillä totisella
Jumalalla oli templi ja palwellus, mutta oli

juu»
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juuri st, kuin sokeudensa ja paatumisensa kaut»
ta, päällensä wcti fen hirmuisen weren wian, että
hän Kunnian Herran ristinnaulitzl Jerusalemin
templi oli st ainoa huone maiimasa, josa sitä
totista 'Jumalala ulkonaisesti valwcldin, niin-
kuin Hän itze sen määrännyt oli; st ainoa huo.
ne, josa ne wensct uhrit tcurastcttin, jotka olit
kuwauxia sen wiattoman Jumalan Karlhan we.
xiseen kuolemaan. Mutta nyt piii laiM lakka,
man; el enä tarwittu, kosta
Metztas itze oli tullut, ja kaikki Jumalan lupa.
uxet nyt olit täytetyt ja 'lukitut Cbristuxesa le.suxesa. Sen walitun kansan Pääkaupungi le.
rusalem, ynnä tnnplin ja ulkonaisen Jumalan
,pa!welluz-cn kansia, kuin siinä toimitettin, kait.
ki piti npt pakunoilda häwitettämän, ja kau.
vungin asuwaisille senkaldainen tuffa tuleman,
jonga kaldaista ei ollut ole, ei myös tuleman
pidä. Ia kaiken tämän lesus Ewangeliumisa
takaiS tuleman heille, paljasta siitä syystä, ettei
he tahtonet/tietä mitä heidän rauhaansa sopi.
eikä ctzimisensä aikaa tuta. Zionin Kuningas
tuli heidän tygönsa jnviä, balullisimmalla sydä.
mcllä, ja tahdoi mielellänsä koota heitä armo,
siipeinsä ala, ja suojella heitä armollisen balli.
juxensa alla, mutta ei he hellittänet wiatoinda
werta wuodattamasta, waan tapoit Elämän Pää.
ruhtinangin. Jätteet tästä kansasta piti kuiten.
gin pysymän, ja owat tähän päiwään asti ha»
jotetut yli kaiken maan piirin, ylönkatzen ja hä-
piän alla. Tämä muinon niin aiwan armoitti,
tu kansa, kuin lakkamata oli suurta Jumalan
rakkautta naulinnut, täyty tähän päiwään asti
olla eri kansa, Mi kansa, joka ei ainoastansa
ole sowaijw, waan myös sokeudesansa paatu.
nut, ja täyty maallisiakin etuja paitzi olla; on

myös
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myös nyt wastansanomattomana todistuxena Chri.
siin opin totuudesta, siihen asti tuin pakanain
täydellisys cule/ ja min kaikki Israel picä autu.
axi tuleman. Rom. 11, 25.26.

Tämä onnettomus, kuin ludan kansa sy>
dämensä paatumisella päällensä weti. käwi le-surren sydämelle niin komin, että Hän pakah.
dm kynneleihin. Ia eikös nämät kynnelet mei»
hin kose, niinkuin waroituxen kunnelet? Tosi
kyllä, että harwat niistä waroitusta ottamat, eli
sydämellensä lastewat; tatta sentähden aikakin
läsnä olla, jona Herran Duomiot armon ylön.
katzoitten ylitze käymät. Mutta jos ihmiset oli»
sit peränajaltelewaisia Christitpitä, ettei he niin
ratki kewiämieliset, raiwot ja pilkalliset oliS
kaikkea pyhää wastan, niin he näistä lesufenkynneleistä pian sen ja opin ottaisit,
kuin Apostoli Pawali anda, nimittäin: Jos ei
Jumala omaa kansaansa säästänyt, pidäiskö ha»
nea siis enemmin meitä säästämän, jos me hä»
nen armonsa ehdolla ylönkayomme? Se kuin
tarkasti luke Rom. 11 lugun, taita siitä saada

moneen tutkindoon. Siinä werratan
ludan Seurakunda puuhun ja sen juureen,
mutta pakanat, jotka Jumalan wagasta armo.
sta olit Ewangeliumin walon saanet, werratan
oxiin, jotka puuhun istutetut omat; ja waroite»
tan pakanoita, ettei he ludalaisia vlönkahoie,
ja itze suruttomin tulis, waan paremmin
niin katzelisit heidän onnettomuttansa, että hepelkäisit samaa rangaistusta, kuin totisestisynnin päälle seura. Jos nyt muutamat oxat
owac murtunet, sano Pawali, ja sinä >oka me.
hä-öliypuu olit, oler niihin jällen istureccu, ja
olet siitä juuresta, ja sen öljypuun lihawudestaosallisexi tullut; niin älä ylpeile oxia wastan.

Mut,
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Mutta jos sinä heitä wastan ylpeilet, niin tie,
dä ercer finä juurta kanna, waan juuri kanda
sinun. sinä sanot: orar owar murtunet,
että minun piti siihen Mensa istureltaman. (Se
on: Sinä ylpeilet kuka ties mielesäs siitä, että
ludan kansa on hyljätty, että sinä Jumalan
kansari malitais, ja heidän hymyttänsä nauti»
tzemaan tulisit). Oikein: hc owar inurtuner e,
päustonsa rähden, mutta sinä pvsyc uston kautta.
Hlä ole röytkiä, waan pelkä. Sillä jos ei Juma-
la luonnollisia oria (Juvalaisia) armahtanut, ka.
tzo, ei hän sinuakan armahda. Rom. 11, 17.21.

Katzelkamme Msusti, kuinga kaikki ne ran«
gaisturet täytettin, kuin lesus Ewangeliumisa,
kynneleillä ennusti kansallensa. Ia kuin me sii.
nä siwusa muistelemme, ettei niisä maakunnisa,
joisa ne ensimmäiset Christilliset seurakunnat a.
setettin, nyt enä tuffin jälkiäkän lesuren pp.
hästä opista löydy; waan Ewangeliumin walo
sitä wastan meidän ja muihin maihin siirty on;
ja nyt Mensä puoli sataa ajastaika on rumen-
nut syttymään ja walonsa lewittämään, pimeit-
ten pakanain seasa; niin me syystä mahdamme
kysyä: Eikö se aika mahtane tulla, ja, eikö se
mitämax pian käsillä liene, jona ne maakunnat,
kuin nyt walaistut omat, pitä rangaistaman, ja
Jumalan Sanan walkeus heildä poisotettaman,
ettei he heidän etzimisensä aikaa tundenet? Io«
kainen maakunda, ja jokainen seurakunda, jolle
Herra on andanut Sanansa puhtasti julistetta,
mahta siis suuresta syystä rukoilla Herralda le-
surelda armoa ja warjellusta, ettei Hän ikänänS
niin suurta autuutta ylönkatzois, maan panis
Apostolin waroituren svdämelltnsä: Mä ole ret-
kiä mielesäs, waan peltä.

2. le.
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2. lesuxm kymieler owar myös lohduttaa

waistc tynnclec Hänen lapsillenss.
Niinkuin Hänen lastensa kalltin asia on, että he
sielunsa pclasteturi saisit, ja lukemat kaikki mc>.
hingori ja raiffaz'i, että he Juuren »voittaisit
ja Hänesä löyttäisin; niin ei myöskän mikän
le, kuin taidais tpdpttä, lohdutta ja ilahutta
beitä, waan sydämen täysi koettelemus ja tun»
deminen lesuxen rakkaudesta Ia siitä rakkaU-
dcsta todista Hänen itkunsa ja kpnnelensä, Sii-
tä me näemme selkiästi, kuinga arka ja armar>
tama Hänen sydämensä silloingin on, kosta Hä-
nen täyty anda wanhurskat duomionsa käydä
armon ylönkatzoiltön ylitze. Se on niinmuodon
pri lohdullinen asia lesuM ustomaisille, että
Hänen wiholliscnsa ja piikkajansakin, owai niin
kowin Hänen spdämellensä, ettei Hän llmatt
kynneleitä taida tatzella sitä onnettomutta, kuin
he päällensä saattamat, Pysyin katumattomude-sa ja epäustosansa; jonga tähden Hän myös
suurella pitkämielisydellä kärsi heidän lyhmyden-
sä aikaa, niin myös sanansa ja hengensä kaut-
ta waroitta heitä, ja koke wetä heitä puoleen»sa. Tästä meidän Wapahtajamme tutkimattoma.
sia rakkaudesta se tule, että me taidamme toi-
woa sen jumalattomimmangin ihmisen käänvu-
mistä. Koffa me näemme waelbawan
Christuzen ristin wihollisena, nun me taidamme
wakutetut olla, Vapahtajan sydämestä myös
senkaldaista ihmistä rakastaman, awoimilla kä-
sillä odottaman händä, ja oleman malmiin an-
hamaan hänelle kaikki hänen syndinsä andexi,
ja armahtamaan händä.

lesuren kynnelet taitamat myös mulstuttcl
uskomaista siitä laupiudesta, kuin heille itzelle

tapah-
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tapahtunut on. Sillä luonnostamme olemma me
kalkki turmellut, ja Vapahtajamme «viholliset.
Sentähden, ajatellesansa kpnneleitä ja
itkua Jerusalemin ylitze, taita M ustowainen
ilolla muistella, kuinga Wapahtajan armahta-
mainen rakkaus, suuttumattomalla pitkämielisy.
dellä händäkin etzei, kosta hän oli
mas, siihen asti että Hän sen löysi. Olet Gi-
nä, rakkain Wapahtaja! minuakin armahtanut,
kosta minä wielä onnettomasa tilasani käwin,
niin se armoitettu sielu ajattele.

lesuzen kynnelet taitamat myös lohdutta
meitä, kosta me katzelemme omaa mahdottomut-
tamme. raadollisuttamme, ja kuinga wähän me
aitoin saamme siitä kuin meidän pidäis, ja Ie»suxen armon kautta todella takaisimme toimitta.
Silloin Wapahtajan armo ja kärsiwäifys on se
ainoa kuin taita meitä lohdutta, ja me löydäm-
me rohkeuden siinä ajatuxesa kuin muinen loh-
dutti Dawidia: Herra tunde meidän heikon
luondomme, -Hän rierä errä me mulda ja tuh-
ka olemme.

ti Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangelium/ Luk. 18, 9-14.

oppi kutzutan oikein EwanZeliumiri,se on: iloisexi sanomani. Se selittä ihmisillesen tallin kysumvxen: Mitä minun pitä tekemän,
että minä autuaxi tulisin? Se on myös sowi-
lettu niiden tarpen jälken, kuin autuudestansamurhellisina käymät. Niin kauwan kuin ihmi-
nen kulke luonnollisesa tilasansa, ennen kuin
Jumala Hengi niin paljon siaa saa hänen sp«

däme-
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dämesänsa, että hän olis näyttänyt hänelle ka.
dotetun tilansa, ettei hän Herran lesuxen psäl.
le uskonut ole, niin kauwan ei hän ikänäns au.
tuuden tietä kysy. Maikka ihminen toiwotta ja
pprki jongun onnellisuden perän, niin on hän
kuitengin ihmellisen halutoin sielunsa ijankaikki»
sesta autuudesta. Ei hän sitä oikein ajattele,
ennen kuin Pybä Hengi hänen sydämensä lii»
kutta, waan elä surutöinä, eikä paljon lukua
siitä pidäis. kuinga hän walmis' olis astumaansen ison astelen ajasta ijankaikkisuteen. Mutta
niin halutoin kuin ihminen luonnostansa on au.
tuudensa asiasa, niin lewottomaxi hän tule, ko-
sta Pyhä Hengi saa näyttä hänelle hänen spn«
dinsä, ja ettei hän usto,lesuxen Christuxen pääl<
le; ja niin tytywäinen kuin hän ennen oli itze.ensä, ja omaan hpwyteensä, niin paljon hän
kauhistu, katzellesansa itziänsä oikiasa muodosan»sa, eikä lövdä itzesänsä muuta kuin syndiä, e»
päustoa ja wiheljäisyttä. Ei silloin mikän muu
senkaldaista lewotoinda sielua lohdutta taida,
waan se iloinen sanoma lesuxen rakkaudesta
syndisiä kohtan. Se ilo kuin senkaldaisella ih.
misellä ennen mailmasa oli, se kato nyt; hänenhywät työnsä ja oma wanhurstaudensa, josta
hän ennen paisui, näkyivät hänelle nyt niin-
kuin saastainen waate. Silloin ei se kysymys e«
nä ole hänelle kallis, kuin ennen: kuinga minä
itzeni huwitaisin? kuingan mailmasa kunnioite»
zuz-i tulisin? eli mitä minun pitä syZmän, mitä
pitä juoman, ja millän itzeni werhoitan? waan
tämä on silloin kalliin: Mitä minun pitä teke-
män, että minä autuas tulisin. Ei hänen ppyn-
dönsä enä ole niinkuin ennen, kuinga hän he-
kumata, rikkautta ja kunniata woittais; waan
tämä hänen sydämensä halu on: O, jostas, le-su



ii Sunnuatai Kolminaisuden Paitvasiä. 465

su suloisin! tahdoisit minun lesureni olla; o!
ettän taid.nsin uffoa, että minun syndini Sinun
weres kautta ristin päällä poispyhilyt owan;
Herra lew! jos tohtisin toiwoa. ettäs wielä le-
pyisesti puoleni katzoisit, ja minun armoon ot«
taisit Nnn se katuwainen sielu ajattele, ja ss
on kaikki mitä hän halaja ja pyytä.

Kossa me löydämme phden ihmisen, joka
pitä ihensä kadotettuna ja kysy autuuden pe-
rän Icsu.ren weresä, niin meillä on suun syy
iloita. Senk.ndainen ihminen on autuas, waik-
ka ei hän itze sitä tiedä. Jos stnkaldainen mur-
heinen sydän tiedäis, kutnga Paimen ilmtze,
koffa hän näke lamban huomaitzewan expmisen-
sä ja ikäwöchcwän tulla laumaan jällensä; o,
kuinga se rohmaisis händä, uffallurella heittä-
mään itzensä hänen syliinsä! Mutta sitä kestH
wälistä kauwan kyllä, ennen kuin stnkaldainen
sielu taita uffoa olemansa armoitetun, ja siihen
taita syyt olla moninaiset.

Kuitengin on se tosi, ja, lesuxen kunniat,
lisen armon kiitoxexi, yxi ilalmttawa totuus,
että armoa lesuresa saodan wapasti
julista kaikille murhellisille ja hätäyndpneille syn-
disille. Heille taitan rohkiasti sanotta, että Wa»
pahtajan halu heidän peräänsä, on paljo suu-
rempi, kuin heidän Hänen peräänsä, ja että
Hänen rakkaudensa heitä kohtan, on niin tutki-
matoin, Jumalallinen ja suuri, ettei sitä selittH
taida. Se sydän kuin ristin päällä werensä kuo-
leman asti wuodatti, se palaa rakkaudesta, ja
pahaktu armahtamisesta; ei se prinäns wastan»
ota syndisiä, waan se ikäwöitze myös heidän pe-
lastustansa.

G g Kum



ii Sunnuntai Kolminaisuden Päiwasin.466
Kuin siis syndiset kyspwät: Mitä meidän

pitä tekemän, että me nutuin tulisimme? niin
me pelkämätä ja täydellä uffalluMa rohkenem.
me wastata: Ustokat Herran lesuxen päälle,
niin te autuixi tulette; jos teidän syndinne we.
riruffiat olisit, niin pitä ne lumi-walkian' tule.
man; sillä ei teidän meikanne kuitengan niin
suuri taida olla, ettei lesuxen weren sowindo
sitä kaikkia wois poispyhkiä.

Tämän päiwän Ewangeliumisa edespannan
meille yxi katumainen syndinen, joka etzei ja sai
syndinsä anden'. Siitä johdatuzesta me" nyt tah.
domme katzella:

1. Ruinga ftndistn tule etziä andexi anda.
mistä 2. Acrä be rairawac wakucemr olla
täwänsä sen, ja rehrä rvanhurstaxi täh.
den, kosta he strä chiwär.

i. Publikanm esimerkistä me sen näemme,
kuinga spndisten wanhurffan tekemistä ja syndi,
änsä anden tule etziä. Hän tunnusti itzensä lu.
malattomaxi ihmisen' ja hätäyndpnen syndisen',
hän tahdot mielellänsä saada syndinsä andexi,
mutta ei waatinut sitä niinkuin oikeutta, waan
etzei sitä wapaasta armosta; etzeisänsä sitä oli
hänellä joku toiwon ja uffon hämärä; hän etzei
sitä ainoan Jumalan tykönä, jota wastan hän
syndiä tehnyt oli, ja jolle ainoalle oli woima
andexi anda hänelle hänen rikoz-ensa.

Publikani tunsi itzensä Jumalattoman ih.misen. Sen hänen sanansa osotta: Jumala ar-
mahda minun syndism päälleni! Se sana Gyn»
dinen, ei ole Raamatusa niin haimasta merkm.

nöstä,
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nöstä, kuin sitä jvkapäiwäisesä puhesa lausutan,
kosta ihmiset usein kewiämielisesti ja ilman nöy.
ryttä sanowat: me olemme kaikki syndiset Waan
Raamatusa merkitze se niin paljon kuin pahoin»
tekiän eli jumalattoman ihmisen. Juvalaiset ku.
tzuit Pakanoita ylonkatzella ja haukur.da nimel.
Iä Hndisixi. Että se Raamatusa niin pmmärre-
tän, sen me taidamme nähdä Herran lelurensanoista Opetuslapsillensa: Jos r-e rakastatte nii-
tä, jotka reitä rakaftawat, mikä kiitos teillä sii-
tä on? sillä syndiser sen myös rekewat. Luk 6,
32. Siitä me näemme että syndiset owat, niin»
kuin me sanomme, ilkiöitä palmntekiitä. Sen-
kaldaiseri myös Pubiani itzensä sydämestä tun-
nusti, jonga hän käytörillänsäkin e sotii, sillä
Wapahta«a sano hänestä, «ttä hän seisoi taam»
bana, eikä tahtonut silmiänsäkän nosta taiwaseen
pä-n, waan loi nndoinsa, ;a sanoi i Jumala ar-
mahda minun syndiscn päälleni Publikani tun-
si itzensä, mikä hän oli, ja ei irstaisudesa kutzu-
nUt itziänsä syndiseri, niinkuin moni tele, waan
tunsi eläwästi sydämesänfä kaiken sen pahuden
ja ilkeyden, kuin tämä nimi lisällänsä pitä.

Tästä myös jokmtzen sielun täyty alka, io»
ka pelastetun tulla tahto, että hän spwäsä nöy-
rydesä tunde wiheljäispdensä, ja täydellisesti nä-
ke olemansa ilkiän ja duomittawan spndisen.
Niin kauwan kuin me pidämme itzemme terwet
oleman, niin en me parandajata etzi, ja niin
kauwan kuln en me synnin kuormaa niin tun-
ne, että se raskautta meitä, niin ei ole mitään,
kuin kehoittais meitä etzimään M wapaata ja
ansaitzematoinda- armoa weresä. Mut-
ta Jumalan Hengi pM on se, kuin pitä opet-
taman meitä tundemaan itzemme spndisixi; se on

G g 2 ter-
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terwellinen oppi, kuin tele meitä balullisiri ar>
mon perän ja meidän puoleldamme
teke oluun meidän ljankaikkiseen pelastuneemme;
mutta ei se oppi suingan o!e otollinen sille tur.
mellulle ihmiselle/ ei sitä yxckän itze plösajatella
taida, ei mvöskän siihen mielistyä Niin kau.
wan kuin ihminen ei ole Jumalan Hengen nr«
mon kautta oppinut tundemaan itzians spndlsez'i
Raamatun mielen jälken, niin ei hän myös tah.
do ustoa, kuinga turmeldu hän on, ja kuinga
suuresti hän armahtamista tarwitze. Se
ihminen, kuin on wiettänpt kunniaMsta za ma.
ilman edestä nuhtetoinda elämstä, ei taida mah.
dolllsestl ustoa eli käsiltä itzensn oleman juma«
lattomcm ihmisen, ennen kum Pyhä Hengi saa
näyttä hänelle hänen epäuskonsa, ja siitä seu.
rawan onnetlomudensa, nimittäin sen, etts se
kuin ei usto pojan päälle, ei hänen pidä elämä,
rä näkemän, waan Jumalan wiha hänen
päällänsä loh. 3, 36

Mutta niin työlästä kuin se on ihmisen li-
skoa itzensH oleman wiheljäisen luondokappalen,
niin eläwästi hän sen tunde, koffa Jumalan
Hengi saa awata hänen silmänsä, näkemään
kuinga surkia hän on. Silloin kaikki korkmt

raukewat, ja me näemme itzemme mei-
dän oMosa muodosamme, niinkuin duomion an.
sainet syndiset, jotka seisomme paljasna luma<
lan duomion edesä, ilman edesmastausta, ilman
pienindäkän werhoa meitämme peittämään. Tä.
fä tilasa tule ihminen juuri nöprytetyzi ja hal«
waxi omisa silmisänsä, hän luke itzensa kaikkein
wiheljäisimmsxi, jaa suurimmaxi syndisten seasa,
ja silloin huuta sydän lakkamata: Jumala ar-
mahda minun syndism päälleni!

Tä-
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Tämä hädän ja wihelläi<yden tundem'nen,

pakotta ihmistä, niinkuin Pubikania, etzimään
armoa, wavaata ja ansaitzematoinda armoa le-
siihen weresä. Ei Publikauilla ollut mitän edes»
tlioda, ei hyw;ä awuja eli töitä näytettäwiä;
mildä ikänäns hän kaheli iMnsä, ntm
el hän nähnyt muuta kuin svndiä ja wclkaa;
sentähdeu pakeni hän paljan armon tygö. Sa-
malla tawa a käy se kaikkein ihmisten, kuin oi-
kein etziwät wanburstaxi tulla sen lunastuz-cn
kautta kuin Christuresa tapahtunut on;
ei he isoile itzestänsä, he näkemät juuri eläwästi,
ettei heillä ansioo ole, waan että ijankaikkmen
kadotus olis heidän palkkansa, jos heille käwis,
niinkum he tölliänsä ansainet omat. Sentäh»
den he etziwät toisen «vanhurskautta, kosta kait,
ki oma wanhurssaus on poisriisuttu. Sentäh-
den on heidän sydämensä halu kokonansa käätty
Herran lesuxen puoleen, että he odottamat hä-
neldä saada osta ilman rahata ja ilman hinna-
ta. Ei myöskän heidän toiwonsa anna heidän
häpiään tulla.

Että Publikanin sydämesä oli kywen toiwo-
sta ja ustosia/ kuin hän ctzei syndein an-
damusta, se nähdän selkiästi siitä, että hän sitä
etzei. Sillä en me ikänänS sitä hy'vää etzi, kuin
me edellä witzsti tiedämme kielttäwän; pttä meil-
lä kaiketi edes heiko toiwo oleman, saamammesen kuin me vypdimme. Niin on mpös katu-
waisten syndistcn laita. Heidän ustonsa on to-
sin juuri Keiko, kuitengin kirkasta Jumalan
Hengi heiden sdämisänsä lesnxen rakkauden
min, että he »vihdoin rohkenewat kaiken hätän-
sä kantza lähestyä Herraa lesusta, ja ilman itzi-snsä kaumstelemata, asetta heitänfä suuren hä-

Gg 3 tänsä
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tänsä tundemistn alla hänen eteensä, ja huutg
armahtamista.

Publikani etzei sondejsnsä anderi saada Iu»malalda, Talä me ainoastansa merkchemme, mi>
ta Raamattu sai o: Jumala oli Chrijtuxesa, ja
sowjcri mailman itzefanstansa, ja ei lukenut heil,
le hetdän jyndejänsä 2 Cor. 5, 19- lesus sano:
Minä oien ne toruus ,a elämä; ei kengän rul?
Isän rygö. ,vaa», minun kaunani. Joy 14, 6.
Jaa !«as Ellen ininä pois mene, niin ei Koh-
dutta a tule teidän rygönne; mutta jcs minä
poismenen niin minä Hänen teille lähetän Tä,
stH me näemme, ketä meidän ctziä tule, kosta
meidän armoa lumalalda pyytämän pitä, m.
mittain, Herraa lesusia, Hänen kauttansa me
Isän tygö tulemme, ja saamme walltuin lasten
bengen; Hänen tähtensä Lohduttaja tule meidän
tpgömme lesus on niin muodon lie meille wai,
maisille sundisille. Hinen kauttansa me saamme,
rauhan Jumalan kansia.

2. Se ihminen taita wakutettu olla saa»mcmsa mitä bän pyytä, joka niinkuin Publikani
syndinsä ja wiheljäisydensä tundemisesa etzi ar?
moa ja andexi andamista, ei mistäkän ansiosta,
waan ilman mitäkin, paljan sen lunastuxen
kautta, kuin Christuxesa lefuxesa tapahtunut
on, ja len ijankaikkisen rauhan ja sowinnon
kautta, kuin hän Jumalan kansa werensä kaut<
ta ristin päälle on tehnyt, Publikani meni wam
hurffautetluna kotiansa, ja niin se käy jokai»
tzen syndtftn. kuin hänen esimerkkiänsä seura,
Juuri siitä hetkestä kuin yzi wiheljäinen ihmi»
nen huuta tygö armosta, ja todella tah,
to autuas olla, PM Hänen ansionsa kautta,

siitä
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siitä hetkestä hänelle on synnit andexi annetut,
ja siitä seurawa elämä ja ijankaikkinen autuus.
Sillä uhri on ijankaikkisesti kelpawa
uhri, sillä on ääretöin sowindo-woima, Se on
kerran uhrattu kaiken mailman syndein edestä,
ja sillä owat synnit täydelliseni mazetul, ja ?lu«
malan wanhurjkaus ijankaikkisesti sowitettu Sen»
tähden, niin pian kuin ihminen siihen sowindoon
tarttu, kuin werellä tehty on, niin se
ihminen lumalalda niin arwatan, kuin hän itze
olis rangaistujen syndeinsä edestä kärsinyt. lesu,

kärsiminen ja kuolema luetan niin kuin 0-
lis ihminen itze kuoleman kärsinyt pahain te-
koansa tähden/ se suuri syndi, epäusko, annetan
andexi, ja Christufen kuuliaisus meidän edestäm.
me, luetan meidän tottelemattomu-
demme edestä.

Tämä kutzutan wanhurstaxi tekemiseni, ko,
ffa Jumala luke ihmisen warsin wiattomaxi,
niin pian kuin hän lesuren ansion
tygö on pakonsa ottanut. Se tapahtu yhtä
haawa- Ihminen saa andezi, ei muutamia,
waan kaikki syndinsä. lesuren koko ansio tule
hänen omaxensa. ja siitä hetkestä hän on armoon
otettu siinä rakkasa Poiasa. lesuxen Christu-
xen Isä, on myös nyt hänen lesuxesa sowitet-
tu Isänsä, ja spndinen saa lapsellisen ustallu«
xen taiwalliseen Isään, ja rakasta Händä sydä.
mestä, joka lähetti ainoan Poikansa mailmaan,
että jokainen kuin usto Hänen päällensä, ei Pt,
dä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saa»
man- Pyhä Hengi asu senkaldaisen ihmisen so«
dämesä, ja waikutta hänesä. Hän kirkasta w»
kapäiwä Herran lesuren rakkauden, sytyttänen,
sä spndisen sydämen aina enemmin rakastamaan

G g 4 Hän-
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Hä/dä jällcnsä. Hän johdatta, lohdutta, nuh<
tele, muistutta, ja tahto aina siatta meitä li.
kembään yhteyteen Wapadtajan kansia, jos en
me waan itze esteitä tee, wastahakoisuden, totte-
lemattomuden, kewiämielispden ja ustottomuden
kautta Ia niin tapaktu, että se ihminen, jo«
ka äffen waikcroitzt Jumalan wiyan alla, ja to>
della oli kadotettlfa tllasa, nyt kuitenqin uffon
kautta Herran päälle, on armoitettn
syndinen, jolla on epäilemätöln toiwo ijankaik.
kisesta autuudesta.

Niin kewiä, niin yz'inkertainen sn tie au-
tuuteen Ei meidän tarwitze työtä tebdä ja
waiwata itziamme, siinä kuin lesus on meidän
edestämme "työtä tebnyt. Hsn sotkui wiinakuur-
nan pxinäns. Hän sodei meidän edestämme, et-
tä me Hänen »voittonsa kautta »voittaisimme»Hän tebtin synmxi meidän edestämme; Herra
heitti kaikki me.dän wäärydem Hänen päällensä;
Hän bcmtvoilettin meidän pahain tekoimme täh-
den,, ja meidän spndeimme tähden hosuttin. ran-
gaistus oli Hänen päällänsä, että me Hänen
haawninsa kautta poratuki tulisimme.

12 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangeliumi, Mark. 7, 31-37.

"3,ämän päiwän Ewangetiumi osoita jällens sel«
kiän todisiuxen siihen asiaan, kuin kaikisa E<
wangelisterein
näbdan, nimittäin, errei Hän ikänäns andanur
tarwiyen?an ja hätäyndynei! ihmisen auttamara
pois tyköänsä mennä Se on niin kallis totuus,
ettemme sitä ikänäns unhotta saa, waan PMn

Hen-
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Hengen armon kautta sydämcllnnme panna Sil.
lä se luin tahto meidän Wapahiajamme »ikein
tuta, hänen pltä epäilemäta että häll
on itZe rakkaus Hänen raNaudcnsa on ääre-
töin ja tulkimatoin, ja Hänen sydämensä halu
on wastanotta syndisiä; Hän bala/a mielellänsä
ja ikäwöitze, cltä paljon syndisiä lulis Hänen
iygönsä, ja aniiaisit hellänsä Hänelda anteita ja
wapahdetta. Ei Hänen mielestänsä ylön
huono, y!ön sundinen, eli halpa ole. Se kuin
kaikelda m.ulmalda ylönkatzoltt: on, taita roh«
kiasti mennä Vapahtajan iygö, ja olla waku-
tettu. ettei Hän plönkatz'., eikä heitä händä
pois tyköänsä, Koko meidän autuudemme nozasen päälle, että me oikein tnnnemme meidän
Wapahtajamme. ja Hänen Jumalallisen rakkau-
densa syndisiä kohian. Jos me waan oikein hä»
nen tunnemme, niin me olemme sen parhan 0-
san walinnet. Jos se yrinkertaisin ihminen, jo.»
ka tunde Wapahtaiansa, rakasta Händä, ja to,
della nautitze Händä, sydämensä jokapäiwäisexi
rawinnori m wirwotuxexi, se on paljo onnella
sembi ja'rikkamdi. kuin kaikki rikkat ja oppinet
mailmasa, jotka käymät kylmällä sydämellä le-
susta kohtan. Meidän Wapahtajamme rakkaus
ja werinen suwindo-kuolema, on jotakin, kuin
meidän tule nautita, ja todella taitan nautitta
jokaitzelda sielulda, kuin sen perän oikein ikä»
wöitze. Herra on rikas, kaikille niille, kuin
Händä auxi huutamat. Hän katzo sydändä, ja
kusa Hän löytä sydämen, joka yzmkertaisudesa
itke Hänen peräänsä, joka tunde ettei hänellä
wielä lesusta ole, taikka ikäwöitze enembää ja
woimallisembaa Hänen rakkaudensa nautindoa,
sitä Hän on walmis armahtamaan, ja sille sy,
dämelle Hän lahjoitta armonsa täudellisydestä,
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paljo enemmin kuin se rukoile eli ymmärtä tai.
ta. Kaikki käy sen päälle, kuinga sydämen
laalu on, jos se enemmin eli wähemmin pyrki
Hänen peräänsä.

Kosta me siis kuulemme tämän Autuuden
opin Herrasta lesuMa, kuinga rakas ja halul»
linen Hän aina on ollut hätäyndyneilä kohtan,
ja kuinga wisii se olt, ettei yhdengan tarwin»
nut kostan auttamata Hänen tyköänsä lähteä;
niin se meitäkin mcchta kehoitta puolestamme
Händä etzimään löytäremme awun Häneldä O,
mistä se siis tule, ettei tämä taiwallinen oppisamaa waikutusta kaikkein svdämisä tee? Mirei
kaikki sielut tule sen rakkan Wapahtajan tygö,
ja anna heitänsä Häneldä autetta? Ei heidän
sydämensä ole awetut, niinkuin muinen Lpdian
sydän; ei heidän korwansa ole wielä awetut,
kuulemaan lesuxen Armon sanoja siunaureri
sydämillensä. Siihen pitä lesufen, joka sen
taita ja tahto, itze auttaman jokaista sielua, kuin
yrinkertaisesti ja lapsellisesti sitä Häneldä pyytä.
Niinkuin Wapahtaja tänäpänä annoi sille wi.
heljäiselle kuurolle miehelle kuulonsa; niin tah.
to ja taita Hän myös saatta meitä kaikkia kuu-
lemaan Hänen Sanaansa senkaldaisella siunau-
xella, että me sen ilolla wastanotamme autuude.
xemme, ja sen edestä Händä ylistämme. Me
tahdomme nyt katzella:

Ruinga halullinen lesus on aw uniaan mei«
dän kuulemaan Hänen sanansa, mei-
dän sielumme autuudexi. Katzelkamme: i Ruin»
ga suuresti me rärä lefuxen hpwää työtä rarwi-
Yemme. 2. Ruinga mielellänsä -Hän sen meilleosocra. z. Mitä se meidäl» sielusamme naidutta.

i. Koet»
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1. Koettelemus kyllä »solta scn, kuinga

suljetut meidän korwamme ja sydämemme omat,
ennen kuin Icsus saa niitä amata Hänen au<

tekewäisen Ewangeliuminsa «Ucen, kuule-
maan sitä xakennurez-i ja siunalircz'i sydämellem.
me. Koffa me sitä suurta ihmisten
joukkoa, kuinga mäyän he hyötyivät kuullesan-sa sitä suurta ja iloista sanomata, että lesus
Chrlstus on luNlit mallinaan mapahtamaan syn»
disiä; niin me näemme kuinga marsin turmeldu
ja pimitetty jokainen ihminen on pmmärrpxesä
ja tahhosa, etlci HLncllä luonnostansa phtän
loinda eli halua ole wastanotta sanaa lesuxenrististä itzcllensä Jumalan Poika tu
le ihmiseni, syndy talllsa suuresa köyhydesä.
lä maan päällä, yli kolmenkymmenen ajastajansuuresa ylönkatzesa; Kunnian Herra anoa itzen.
sä duomita kuolemaan ja ristnnnaulitta ryöwH-
rein kestelle; mutta ei sitä kengän sydämellensä
pane, eikä siitä lukua pidä.

Mikä se oli kuin sai taiwan ja maan Luo,
jan siihen weriseen ristin kuolemaan? Ei mikän
muu kuin rakkaus meitä onnettomia syndlsiä
fohtan; ja kuitengin taita enin osa ihmisiä kuul.
la sitä ilman tundemista, ilman liikutusta sydä-
mcsänsä, niinkuin ei se asia ensingän beihin ko.
sis. Ihminen on muutoin halullinen omaansa
mailmasa etzimään, useingin ajattomalla mur<
hella. Jokainen kuin ajattele kuolemata, duo»
nuota ja ijankaikkisutta, hämmästy tosin sitä
onnetoinda kuolemata ja ijankaikkisutta; kui-
tengin on niitä aiwan Harmat, jotka sen pääa»
siaMsa tekemät, että he lesuxen sowindo.kuo-
lemasa autuuttansa etzsisit ja laittaisit pelwolla
ja wapistmella, että he autuas tulisit. Ihmi.

set



set owat muutoin halullisia kuulemaan uusia ja
outoja asioita; mutta sitä mcrk:llistä tapausta,
sitä suurta että taiwan ja maan Luo-
ja kuoli rakkaudesta syndisiä kohtan, sitä he kuu»
lewat, ja sydämellensä, ei ota siitä waa-
ria; ei se beitä ensingän iickuta Halulliset kyl-
lä ollan katzelemaan, mitä ulkonaisesti silnusä
kaunista ja otollista on; mutta kuin pidäis ka.
tzeldaman elämän Päaruhtinasta, rippuwan ri-
stin päällä, ja waljuna kuolemasä, niin ollan
kylmät, kowat ja liikkumattomat Ia kuilen-
gin on tämä kai'ki tapahtunut, että sinä, minä
ja koko langennut mailma wapahdeltais. Hän,
joka näki edellä, ja kyllä tiesi, kumga wähän
kiitosta Hänen piti lunastetuildansa saaman kai-
ken sielunsa ahdistunen ja werlsen waiwansa e-
desiä, meni kuitengm kärsiwäi<esti ja mieluisesti
kuolemaan, halusta me.tä autuixikanaansa.

Koffa nyt ihmiset niin kplmäkiffoiiesti tai.
tawat kuulla, että Jumalan Poika rakkaudesta
meitä kohtan on ottanut miebuden, .elänyt, kär,
sinpt ja kuollut meidän edestämme, ja että kait»
ki tämä on tapahtunut meidän tähtemme ja
meidän autuuteemme; niin me siitä selkiästi
näemme, kuinga tarpellista se on meille, että
Wapahtaja saa awata meidän krrwamme ja sy,
dämemme, kuulemaan Hänen siunattua Ewan-
geliumiansa meidän autuudtfemme. Ia kuin
me haivaitzemme enimmän osan kuuleman sanaa
Wapahtajasta, ei ainoastansa kylmäk stoiscsti ia
plönkatzella; waan mpös ynseydellä ja wihan si«susa; niin en me muuta tmda kuin kaubisiua
meidän synM turmellstamme, ja nöyrällä ruko-
uxella langeta sen laupian Wapahtajan jalkain

juu»
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juureen, pyytämän Handä armosta awamaan
senkaldaisten ihmisten korwat ja niin malmista,
maan heidän sydämensä, että Hänen kallis E.
wanqeliuminsa niin kosis heihin, että he koko.
naps pehmitetäis ja muutetais, ja niin saisit
pyspwäisen siunauxen.

2. Siihen mpös Wapahraia on walmis
auttamaan jokaista, kuin mielellänsä tahto an-
da itzensa autetta. Koffa pxi ihminen ajattele
itzellensä: Minä olen niin kauwan kuullut Ev»
angeliumia julistettawau: hainusta lapsudesta.
ni minä olen tiennyt, Wapahtajan rakkaudesta
minua wiheljäistä kohtan rippunen ristin pääl.
lä: usiasti ou minua waroitettu, audamaan sy-
dämeni Hänelle, joka minun katkeralla kuvulla
ostanut on; mutta yhtä hywää olen minä tähän
asti kuitengin ollut kuollut ia kylmä Wapahta.
jaani kohtan: minä mahdan sanoa, etten minä
ikänäns ole lundenut kuinga lesusta ylitze kaik-
kia rakastetan: minun oma etuni, oma kunnia,
ni, pstäwäini neuwo, ja muut senkaldaistt, 0.
wat ckna ollet perustukena kaikisa minun toimi,
tuxisani; mutta jos minä olen ollut Wapahta.
jalleni kunniari eli iloxi cli murhexi,
sitä en minä ole ajatellut, engä lukua siitä vi-
tänyt. Katzo! sillä sielulla kuin niin ajattele,
on suuri syy ylistä Ie suren armoa, joka tahto
näyttä meille meidän puutozemme Nyt älkön
waan senkaldainen seisattako itzeensä tustittu.
maan oman hätänsä tähden; waan riendakön
Wapahtajan tygö, ja walittakon hätäänsä iuu»
ri yMrtaisesti ja lapselllsesti Hänen eteensä.
Mön hän peitelkö eli kaunistelko wikojansa,
waan tunnustakaa ne suoraan, ja sanokan Wa-
pahtajallensa juuri vttnkertaisesii näin: Herra

Icsu!
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lesu! minä olen juuri onneloin ihminen: ml.
nulla on kowa >a liikkumaioin sydän: en minä
ole ikänäns Sinua rakastanut, engä taidaian
Sinua rakasta, elles ltze minua siihen auta: Il-
ma minun korwani rakkain Vapahtajani! että
Sinun sanas tungis minun sydämeeni, ja tai»
wuiais sen K?inua rakastamaan. Se joka niin
walttta hätänsä Wapabtujansa cdcsä, tule toti.
sesti autetuzi, ja Herra lesus on mieluinen kir-
kastamaan itzcnsa senkaldaiselle sielulle, ijankalk.
klftn lohdutuz:ezi ja il<ri.

Kuin st sifi tule, että me tunnemme itzem.
me oikein hätä:)ndyneifi lesuren armon perän,
engä ta da ensingän ltze mettämme autta, eli
naulita sitä wouuaa ja siunausta sydämisämme,
kuin me meillammc soisimme; silloin Wapahtaja
totisesti meitä toimeen saatte Hän awaa mei.
dän törmämme, niinkuin sen kuuron tänäpänä:
se on: Hän anoa meille armon kuulla Jumalansanaa lestäen rakkaudesta kuolemaan asti, niin
että se kose meidän sydämellemme, ja me myössaamme halun siitä, rakasta Handä Mensä kuo<
lemaamme asti.

Sen sanan lesuM rakkaudesta syndisiä
kohtan, olemme tosin usein kuullet; mutta siitä
ajasta kuin lesus on saanut awata meidän sy,
dämemme, niin tule se meille niin ja kal-
liifi, kuin en me ikänäns ennen sitä kuullet o»
lis. Sitten me. kuuldelemme tätä armon sanaa
samalla halulla, kuin isowainen nautltze ruokaa
ja juomaa; me kuulemme sitä jokapäiwäisexi
rawinnoxi ja wirwoituxen itzellemme. Silloin
tietä Wapahtaja HenZensä kautta anda meille
nyt yhden nyt toisen lohdutus, sanan meidän

sydä»
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sydämellemme, niinkuin Hän näke meidän sitä
tarwitzewan. Silloin taita pfi Raamatun paik-
ka, yxi wirren wärsp, eli sana yhdestä saarna,
sta joutua meille witzillä hetkillä erinomaiseni

ja siunauxez'i. Silloin me saamme
nähdä mitä en me ennen kostan ole nähnet, e-
li pyytänetkän nimittäin, me näemme
kaiken meidän autuudemme Icsuxen weresä, Ie«suz-en haawoisa; ja me saamme walon nähdä,
kuinga kaikki Jumalan owat Niin ja
Amen Christu.resa lesuzesa. ja kuinga warsin
tarpelllsta se on metdän, Hänesä ainoasa alka,
toimitta ja päättä kaiken meidän wilsaudemme,
wanhurstaudemme, ppbitpz-emme ja lunastuxem-
me. Ia se saarna silta ristinnaulilusta
lesuxesta tule meille niin muodon Jumalan woi»
mari ja Jumalan wiisaudexi, 1 Cor. 1, 21.24.

Kaiken tämän täptp Wapahtajan itze
mitta, ja sen Hän mpös mielellänsä teke. Hän
on meitä kaikkia ostanut werisellä ristin kuole-
malla, sentäbden en me mahda ikänänsä muuta
ajatella, kuin että Hän mielellänsä sois, että
monda, monda sielua tahdois nautita tämän
Hänen kalliin »verensä woimaa spdämisänsä.

3, Me näemme niin muodon mikä hyödy-
tys ja siunaus siirä on, että lesus awaa mei-
dän korwamme ja sydämemme Hänen autuaxi
tekewäisen Ewangeliuminsa eteen, että me sen
ilolla kuulemme ja wastanotamme. Me tulem-
me warsin toisti ihmistzi. Me saamme sammut-
tamattoman halun sen elämäni tekewäisen ar-
mon sanan perän. Se teke sydämen oikein pa-
lamani lestäen perään, ja suloisesti sairaxi'mei-
dän parhan pstäwämme perän, me janomme jo-

kapäi-
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kopäiwä nautita Hänen ystäwällisyttänsä, että
Hän armosta mahla anda meille wakutu,ven sy<
dämihimme, että me Hänen omansa olemme.

Sitä ajasta me tunnemme kuinga autuastase on, että me olemme pimeiden 'vallasta pcla-
stecuc, ja siirryr Jumalan raktan po,an
kundaan, ja Hänen rakasten lastensa sekaan lu»
etUt. lesuren armon, bywpden, rakkauden ja
pukämielispden rikkaus tule mertte sitttn kal'
!iimmaz'i tawarafi, kuin kaikki mitä mailmasa
löptv, Ihmetellen me katzelemme Wapahtajan
suurta laupiutta, ja näemme ettei meillä ensin,
gän toiwoa olls pelastetut tulla, ellei Hänen
laupiudensa olis niin cnvara kuin se todella on.
Kcsta me katzelemme sitä suurta joukkoa ihmi-
siä, kuin mencwät tumallista tietä mailmasa, ei
tunne lesusta, ei rakasta Händä; niin se käy
meidän spdamellcmme, niin eitä me käymme
barwlla esirukourella heidän edestänsä sen rak.
kan Wapahtajan tygö, jonga rakkaus ja ar-
mahtaminen näitä Hänen lunastettuja, ehkä wie.
Iä onnettomia luondokappaleitansa kohtan, on
aiwan suuri, ja Hänen kätensä ei wielä ole ly-
hetty, niin ettei Hän autta taida. Mutta kaik-
kein enemmin on yz'i wiheljäinen syndinen itzs
usein häpeillänsä, kosta hän ajattele, mikä hän
wielä on, ja mikä hän oli, silloin kuin Jumala
armosta kirkasti Poikansa hänesH Hän ajattele:
O! mitä Sinä Herra lesu! näit nunnia wibel-
jäisesä ihmisesä, mikä sai sinun armahtamaan
minua huonoa, ennen kuin monda tuhatta muu-
ta ihmistä, jotka ei suingan ole niin pahat ol«
let, kuin minä? Ellet sinä olis minusta huoli,
nut; en minä ikänäns olis lähtenyt Sinua etzi,maan: kuka on Sinun muotoises? Tämä on o.

lewa
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lewa se kallis asia, jonga edestä M armoitettu
syndinen oikein aikoo kittiä Vapahtajaa Hänen
jalkainsa juurefa ijankaikkisudesa, joka wapaa»
sia armosta on hänen walinnut mailmasta

Tämä ansaitzematoin armo on myös senkal»
daiselle sydämelle jokapäiwäinen kehoitus, uhra-
maan itzensä kokonansa lesurelle omari, ja ole-
maan Hänen ainoan omansa ajasa ja ijankaik»
kisudesa.

iz Sunnuntai Kolminaisuden PäiwästH.
Ewangeliumi, Luk. 10, 23-37.

M oikein uffowainen sielu ajattele au-
tuuttansa, että bän on saanut silmät katzella
lesusta, ja korwat kuulla Hänen autuas teke»
wäistä oppiansa, hpödptpMi ja siunauz'eM sy-
dämellensä; niin hänellä on suuri spp maata
Wapahtajansn jalkain juuresa, ja palwellen
kiittä Händä, Hänen äärettömän armonsa rik.
kauden edestä. Ei se ole wähä asia, että me
olemme synnin ja saatanan orjat ollet, ja siinä
tundenet mingä kauhian duomion me ansainet
olemme, jos me kuitengin Ie e n armon kaut-
ta kaikesta siitä olemme wapahdctttt, lesuxelda
lohdutetut, armoitetut ja »valutetut ijar.kaMi-
sesta. autuudesta. Ei senkaldaisen ihmisen onni
kaiken mailmcm kunnialla ole mafettnwa, koska
hän totuudesa ja täydellä sydämen wakutuxella
taita sanoa: "Sen minä toden tiedän, etten
minä muuta ansainut ole, kuin ijankalkkisen
kadotuzen; mutta kuin minä täsä surkiasa tila.
sani pakenin minun ristinnaulitun Herrani Cbri»
stuz-en tpgö, seisoin paljasna ja alastoina Hä»

H h «en
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nen cdesänsä, engä tainut milläkän itziäni wer-
hotta, eli lohdutta, niin Hän kirkasti itzensä mi-
nun sudämelleni, niinkuin minun syndeini so«
wittaja, ja olotti minulle minun peiastuxeni,
minun lyndeini andexi andamisen ja minun ar<
Mo'walitzemiseni Hänen ristisänsä, weresänsä ja
kuolemasansa. lTlyr en millä enä elä ihelleni;
rvaan sen kuin minä elän, sen minä elän lu<
malan po)an ustosa joka minua rakastanut on,
ja annoi iizensä minun edestäni" Nyt Hän on
minun silmämääräni, joka, rakkaudesta minua
kohtan annoi itzensä ripustella ristin päälle, mi.
nun Vapahtajani, minun Mäwäni walkia ja
punainen, kusa minä käpn eli seison, niin Hän
on minun silmisäni; ja kuin ikänäns Hän tule
pois minun silmäni alda, niin kaikki minun le«
poni ja iloni lcppuu, ja silloin minä HändH
jällens etzin monella kynnelellä.„. Silloin minul.
la on sanomatoin hywä ja autuas 010, kosta
minä niinkuin huono ja heiko svndinen saan
maata Hänen ristinsä wieresä, ja nautita loh<
dutusta ja wirwoitusta Hänen katzelemlsestania,
kuin minä sgan katzella Hänen haawoisa weri.
siä ruumistansa ja ajatella Hänen sielunsa tu-
staa ja hirniuista kuolemansa kipua minun sie«
luni lunastuxeri, Hänen Sanansa, Hänen ar-monsa Ewangeliumi Hänen suuresta rakkaude-
siansa syndisiä kohtan, on nyt minun jokapäi.
wäinen sieluni rawindo; ei minun sieluni itä-
nänsä kpllämysty kuulemasta sitä autuap teke.
waistä oppia Jumalan Pojan sowindo. kuole.
masta" --- Se sielu, kuin toluudesa näin itze.stänsä sanoa taia, on M autuas ihminen, pxi
onnellinen sielu.

Tämä on onni ja autuus, kuin woitta kai.ken muun kunnian ja onnen täsä mailmasa, ja
tähän
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tähän aututeen me kaikki taidamme tulla, se on
meille kaikille walmistettu, silloin kuin meidän
Weljemme ja Välimiehemme lesus rivpui ri.
stm päällä. Tämä kallis oppi lesuM soivin,
nosta woi waikutta sen tuin ei mikän muu op.
pi ikänäns taida matkan saatta. Koska se saa
kosta Meidän spdämellemme, niin se on niinkuin
tuli, jonga edescl sydän täpty sulaa, jos se wie.
Iä olis se käikkein koroin. Se on sentähden
suuri onni, jonga edestä en me kaikesa ijankaik-
kisudesa taida meidän Wapabtajacnume kpllä
kiitta, että meillä on tämä kallis oppi, jota jo.
kaihella on tapsi wapaus wastanotta ja täyttä
itzcllensä käändpmistft ja autUude.
Z)t. Niin käpwät sanat Ewangeliumisa
toteen: Auwac owar ne silmät,. jotka nätewät,
joita te näerre, ja kuulewat, joita re kuulette.
Joiden johdatuksia me npt katzelemme:

Ustowaisten suurta autuutta Uudesa Testa«
Memisä, että he saawat iye lesuxen Nahda ja
kuulla.

Wapahtaja sano Opetuslapsillensa tänäpä,
nä, mikä autuus heille tapahdut, wanhan Te«
stamentin uskowaisten suhten, siinä he itze
Hänen näit ja kuulit; sillä ne Jumalala pelkä.
wäiset Kuningat ja Prophetat wanhasa Testa.
mentisä, olisit suonet elänensä sillä ajalla, jona
lie olisit nähnet ja kuullet MesiiaM, mailman
Wapahtajan, lihaan tullena, mutta ei saanet
sitä onnea kuin Opetuslapset, nähdä ja kuul.
la Händä.

lesufen Opetuslapsille, niinkuin meilläkin
npt tällä ajalla, jotka saamme kuulla lelufen

H h L autua-
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autuaxi tekcwäistä Ewangeliumia, josa Hän ft.
windo-kuolemasansa selkiästi meidän silmäimme
eteen asetetan, meillä se on paljota huokiamma.
sii ja onnellisemmasti kuin Jumalan omalla kan»
salla wanhasa Liitoja. Epäilemätöindä se on,
että monda Isistä ja Israelilaista elit ja kuolit
uskoja sen tulewaisen Metziaz-en päälle, ja Hä<
nen tähtensä autuari tulit; mutta niin oli kui.
tengin kaikki pimiämbää heille, ja ei niin selkiä-
tä kuin meille, joilla on Ewangeliumin kirkas
walkeus, jo täytetystä sowinnosta ja
kuolemasta. Heille oli kaikki kiedottu ennustu-
xiin, ja kuwattin uhreisa, ja muisa senkaldaisi«sa, kuin Apostoli kutzu tulewaisten warjoxi;
niin ettei heillä aikaangan niin selkiätä tietoa
ollut Herrasta leluxesta, kuin sillä pxinkertai.
simmalla meidän ajallamme taita olla, kosta ei
meitä neuwota uffomaan tulewaisen Wapahta»
jan päälle; waan meitä neuwotan sen luma-
lan Ravihan rygö, joka jo on kandanur meidän
ja kalten mailumn synnir, ja joka ristin päällä
zulisti sen suuren Ewangeliumin: Se on täp.
rerry. Ewangelisterein kirjoituksia me tunnem»
me lesuxen selkiästi, ja Hänen rakkasta ja ha»
lullisesta menetprestänsä hätäyndpneitä ja wai.
waisia spndisiä kohtan, meillä nyt taita olla se
autuin lohdutus ja wirwoitus.

Ei se siis ihme ollut, jos wanhat ustowai.
set Isät, Kuningat ja Prophetat niin sydämel»
lisesti halaisit ja ikäwiitzit nähdä, heidän ja
kaiken mailman Wapahtajan ilmandunen lida-
sa, joka heille luwattu oli/ ja jonga werinen
sowwdo. kuolema kuwattin niiden monen uhrein
kautta, kuin Jumala Juvalaisten Kirkko-Laisa
oli asettanut. He tiesit kpllä, että Metziaren

ker-
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kerran aikanans piti lunastaman kansansa, ia
kandaman heidän syndinsä: he tiesit, että Hän
oli rakendawa ijankaikkisen ja katomattomcm
waldakunnan; mutta ei he tainet sitä ajatella,
että se piti oleman ristin waldakunda, perustet-
tu Hänen merellänsä ja kuolemallansa, ja koko
mailmasa wihattu ja sorttu waldakunda, ja kui-
tengin yfi marsin ihmeteldäwä ja kunniallinen
waldakunda, jonga alamaiset mailman pilkan
ja häwäistpxen alla omat kuitenqm ne autuim-
mat ihmiset, että heillä on heidän Kuningansa
sydämisänsä, ja seisomat Hänen lembiän halli,
turensa ja waldansa alla O! kuinga suuri olis
heidän ilonsa ollut, jos he olisit saanet mitä
Heidin sydämensä halais, näbdä lesuxen ruu-
Millisilla silmillä. Abraham iloitzi nähdäxensä
minun päiwäni, sano lesus, hän näki sen ja
ihastui Ia kuinga iloinen se wanha Simeon
oli, että hän eli siihen päiwään, ja sai nähdä
Wapahtajan? Hän otti lapsen lesuxen syliin,
sä, eikä pyytänyt pidemäldä enä mailmasa elä.
Isillä wanhasa Testamentisä oli tosin juuri ja-
loja ilmestyviä toisinans, koffa Hän ajottain il-
moitti itzensä heille lumaludensa kunniasa; mut-
ta nämät kunnian ilmestymiset olisit he niin
mielellänsä jättänet, jos heillä se onni olis ol'
lut, kuin Jessen pstäwillä oli Hänen lihansa
Mwinä, kuin he näit ja kuulit Hänen, ja pi-
dit kansakäymistä Hänen kansiansa.

Kyllä ustowaiset wanhasa Testamentisä tun»
sit sen opin siitä suuresta sowindo-uhrista, jolla
Wapahtaja aikanansa oli maxawa mailman syn-
dein edestä; mutta ei he saanet kuitengan kuul-
la Häneldä itzeldä niitä jaloia todistufia Hänen
wirastansa: G«ei Hän ollur rullur duomjhe-

H h 3 maan
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maan majlmaa waan että mailina Hänen kaut-
tansa auruaxi tulis: että Hän oli tullut stzimään
ja wapahtainan sitä kuin kadonnut oli: eitä
kaikk' rckewäiser ja xastautetut syndistt
Hänen rvgänsä tulisit, niin Hänen piri heitä
wlrzvonaman ja he lewon löytämän sieluillen-sa: E! he saanet kuulla Hänen kutzuwan heiko»
ja lapsiansa mlcmaan sen runsaan armon tygö,
pysymään syömään Hänen lihaansa ja
juomaan Hänen mertansa, ja saamaan kaiken,
woiman ja msicn Hänestä/ niinkuin oM wa?
napuusta,

Me näemme niinmuodon, mikä sekä leiu°
z'en Opttuslasten että meidän etumme on, usto.
maisten suhtcn wanhasa Testamentisä, nimittäin,
de saiwat nähdä lesuxen, pitä kantzakäymistä
Hänen kansiansa, ja kuulla elämän sanoja HäZ
nen suustansa.

Tämän autuuden ja onnen pidit myös le-suren Opetuslapset niin kalliina, ettei heidän
sydämensä enä ilman HänetH tainut olla. Helöysit erinomaisen wirwoituren Hänen seurasan-sa. Heidän sydämensä paloi heisä, kuin Hän
selitti heille Raamatutta Ei he ilman Hänetä
aikoin tulla tainet: Renengäscygö me menemme,
sanoit he, Sinulla on iankaikkisen elämän sanat,

Totisesti, se ihminen, kuin sydämestä taitasanoa: Herra Is su) minä otan mielelläni wa?
sian kaikki waiwat ja kärsimiset mailmasa, kuin
Sinä wiisaudesas tiedät minulle tarpelliset ole-
man, jq tahdot minun päälleni laskea, oliskose ylönkatze, sairaus, köyhyS, eli kuolemakin,
kaikki minä mielelläni kärsin; mutta pW minä

ainoa»
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ainoastansa pyydän, nimittäin, että minä lak«
lamata, loppuun asti saan rakasta Sinua, pitä
Sinun, ja nautita Sinua, ettäs lakkamata-kir,
kastaisit Itzes minun sydämelleni, Sinun weri.
sesä rakkaudes ja ristis muodosa, ja armosta soi.
sit minulle wapan ty wkäymisen Sinun sydämes
tygö, joka kuolemasa minun tähteni pakahdut.
Jolla nyt senkaldainen sydän on Wapahtajaa
kohtan, se on autuas ihminen, joka on saanut
maista ja tietä kumga suloista st on rakasta
lesusta.

näit lesuxen, ja Mt
sinä lumalalda lähetettynä Poikana, joka ajan
räydcllisvdesä ruli ja rchtin lain alaiscxi, eccä
-Hän ne jotka lain alla olit lunastais, eträ me
Hänen lapsixensa luccais Gal. 4/4-5- He näit
lesuren, ja näit myös kuinga suuri lumalisu,
den salaisus on, että Jumala on ilmoitettu li,
hasa, »vanhurskautettu Hengesä. nähty Enge»
leildä. saarnattu pakanoille, uffottu mailmasa,
ja ylösotettu kunniaan. 1 Tim. 3, 16. He näit
Vapahtajan lumaluden kunnian, Jumalan
kunnian kirkkauden, ja Hänen olendonsa juuri
kuwan. He näit Hänesä Jumalan Kantzan jo.
ka kannot kaiken mailman synnit Ia kuinga
suuri tämä autuus oli, niin nähdä lesurcn li-
hasa, ja kuulla Hänen aufuallista oppiansa, sii-
tä todista myöskin Petari, joka itze oli nähnyt
lesuren sekä Hänen kirkastamisensa kunniasa,
että myös sywimmäsä alendamisesansa; ja osot,
ta siinä siwusa, kuinga meillä, jotka emme ruu.
miliisillä silmillä saa Händä nähdä, on ku.ten.
gin sanomatoin hyödytys ja ilo siitä, että Hän
jo on mailmaan tullut, ja näkymättömällä ta.
walla on meidän kantzamms/ niin että me tai,

H h 4 dam.
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damme rakasta Händä, ja nautita Händä, sydä.
men salatulla elämällä Hänesä, ja autuasa o.
sallisudesa Hänen kansiansa. Hän sano: Te ra.
kastarre -Händä, waikka ette Händä näe; jonga
päälle te myös ustocte, ehket te nyt Händä näe,
niin te kuicengin saatte iloita sanomattomalla ja
kunniallisella ilolla, ja käsitätte teidän uskonnelopun, sieluin autuuden. Jota 'autuutta pro.
pherat owar etziner, ja turkmec, jotka teille cu,
lewaista armoa ennustanet oroat Ia owar rur,
kiuer, millä taikka iningäkaldaisella ajalla Chri«
stuxen hengi, jota hcisä oli, ilinoltti, jdka oli jo
ennen todistanut niistä waiwolsta, tuin Chrutu-rcsi: owar, ja siirä kunniasta, kuin >,iiden jälken
tapahrmva oli. Joille se illnoicerru oli; sillä ei
he iye heicänfä sen kautta palwelltt, waan mci.
ta, jotka nyt reille niiden kautta julistetut owar.
i Pet. i, 8»l2.

Totisesti se oli marsin erinomainen onni ja
autuus, kuin kMais lesuren Opetuslapsia, et-tä he ruumillisesii sait nähdä Hsnen Maiestetin.sa ja kunniansa, ja elä phdesä Hänen kantzan.sa täällä maan päällä. Mutta me tiedämmemyös, mingä autuuden Hän meille jaka, kostaHän tähän päiwään asti ja niin kauwan kuinmailma seiso, on lastensa sydämitä läsnä, ja onwakuttanut meitä siitä: Raho minä olen teidänkansianne jokapäiwä mailman loppuun asti: ja
Hän taita niin woimallisesti lohdutta heitä, siu.nata heitä, waroitta ja nuhdella, kuin nähdsisHän pitämän kansakäymistä lastensa kantza maan
päällä. Hän on aina walmis asettamaan itzen-sa meidän sydändemme eteen, siinä muodosa, js-sa Hän ristin päällä weresänsä kuoli meidän e-
desiämme Se Hänen ilonsa on, että Hän saa

paran»



iZ Sunnuntai Kolminaisuden Päiwastä. 489
paranda, lohdutta, holhota, siunata, ja meidän
sielujamme' kuin ystäwä kohdata.

Sen siwusa me myös tiedämme, ettei mei'
dsn kunniamme wielä ole ilmestynyt, sillä mei.
dän elämämme on salattu Christlzxcn kansia Iu»
malasa; muita että paras on meille wielä lal.
lella, nimittäin, loiftfa elamäsä saada Hänen
nähdä niinkuin Hän' on, ja katzclla Händä kir.
kastetusa kunniasansä. Tämä ilo jota niin mon.
da tuhatta nukkunutta Jumalan lasta jo nau.
titze, ja meidän pääsemisemme hetki, taita myös
pian käsillä olla. Silloin me tiedämme, että niin
monella kuin meistä täällä Händä rakastanet,
ja Hänen päällensä ustonet olemme, on se lepo
wielä jälillä, että me kerran saamme seisoa Ka.
ritzan istuimen edesä, ja weisata Hänelle sitä
uutta wirttä.

Täsä toiwosa me tahddmme Herran armon
kautta iloiset olla, Sillä wälillä isoitkamme
Händä lakkamata, ja rawitkamme itziämme Hä-
nestä; ikäwöitkämme Händä aina, ja andakam-
me itzemme aina Häneldä siunatta. Meidän sy-
dämemme halu, saada pian olla kotona Herran
tykönä, on sitten hyödyttäwä meitä" sillä, että
me unhotamme ne kuin takaperin owat, ja ko-
kotamme niiden perän kuin edesä owat, ikäwöi-
ten meidän Herran lesuxen CHristuxen kunnial-
lista ilmestystä > että me palamilla lampuilla,
niinkuin wiisat Neitzet taidamme mennä Mää
wastan, kosta Hän tule. Silloin me ijäti pää-
semme kaikesta murhesta, hädästä ja wastoinkäy-
misests, ja saamme ijankaikkisudesa nähdä, kuul-
la ja nautita meidän lesustamme.

H h g Sillä
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Sillä wälillä on meidän autuudemme Hä.
nesä ja täsä clsmäsä suuri, kosta me sen oikein
arwamme, engä tuhla sitä kcwismielisydellä, e-
li matlman rakkaudella. O! josta me siis pm,
märräisimme ja oikem arwaisimme sen tallin ar.
mon ajan, josa me elämme. O! jos Herra Ie»sus sais awata jokaitzen sydämen, niinkuin Ly.
dian, ja että kaikkein meidän silmämme olis oi.
kein kiinnitetyt Icsureen, joka on se meidän e-
destämme teurastetlu Jumalan Karitza, ja joka
aina pysy syndisten ystäwänä, ja jonga kädesä
on kaikkein meidän autuudemme. Silloin mei.
dän sydämemme mielistywät wastanottamaan Hä.
nen opetustansa ilolla, ja Hänen jalkainsa juu.
resa sydämestä Händä kiiltämään sen edestä.
Niin owar ne silmät auruar, kuin näkewät Ie»snxen, ja ne korwat, jotka Häilyä kuulemat.

14 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangeliumi, Luk. 17, 11 «19.

kuin Hän ruli yhteen kylään, kohtaisit -Hän-
dä kymmenen spiralista miestä, jocka raambana
seisoit; ja korg«rir äänensä, sanoden: lesu rakas
Mestari! armahda meidän päällemme. Näin
juttele Ewanqelista, tämän päiwän Ewangeliu.
misa. O! kuinga lohdullista ja wkendawaistase on meille, kuulla ja nähdä, kuinga kaikki hä.
täyndynet ihmiset etzeit Herraa lesusta Hänen
lihansa päiwinä. Siitä me näemme, kuinga
tuttu Hän mabdoi olla kaikille, Hänen armah.
tawaisen ja awull'sen sydämensä tähden ihmisiä
kohtan- Jokainen jolla tusta ja tarwe oli me.
ni robkiasti Hänen tpgönsä, ja sai awun Hä.
neldä.

O! jo.
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O! josta tämä asia, tämä kallis totuus,
meidängin ajallamme kosis monen sydämelle! Te<
kis Jumala! että hywingin monda tulis usto?
maan tämän painaman totuden että kaikki tar.
mitzewaiset, sekä hengellisesti että ruumillisesti
hätäyndpnet, taitamat uffalluMa mennä Wa»
pahtajan tygö, ja wiMi awun Häneldä saoda.
Ven ihmiset siihen ailuan kpllä hpwin tiesit, ja
sen saman taita ihminen tänäkin pciiwänä tuta,
joka maan tahto kokee walitta hätäänsä Va-
pahtajallensa. loramen ihmisen sielu on lesu.
z-en lunastettu, ja Hänen werellänsä kallisti 0.
fteilu; sentähden on meillä kaikilla yhtäläinen
oikeUs Wapaitajaan, ja saa M niinkuin toi-
nengin mennä Hänen tvgönlä, ja jokainen wa<
kutettu olla ettei Herra lesns ke)än heitä ulos,
joka hädäsänsä Hänen tygönsä huuta; maan se
pn Wapahtajan ilo, kosta Hän näke spndiset
Häneensä ustaldaman, ja Häneldä r.euwoa ja
sspua etzimän; sillä enemiten ei ole ihmisillä en-
singän uffallusta Wapahtajaan; maan kosta
heille hätä tule, niin he ensin kaikkia muita
neuwoja kokemat, ennen kuin he apua lesuxel,
da etziwät, eli myös täyty, kosta kaikki muut
yeuwot ei auta heitä, mäkisin waadittaman,
wihdoin sitä äärimmäistä kokemaan, heittämään
itzensä jalkain juureen, anomaan ar,
mahtamista; ja silloingin he armolla wastanote»
tan. Mutta että ihmisten luondo on aina, olla
kiittsmätöin, ja pian unhotta awun, kosta hä.
dästH päästy on; niin unhotetan myös lesuxen
monet ja suuret hywät työt, ja se melwollinen
kiitollisuus jää pois. Jokainen kuin muistele o,
maa elämätänsä, löyta witzisti Vapahtajan lu.
kemattomia kertoja »varjellen, auttanen ja hy,
wää hänellensä tehnen; mutta luinga paljon

me



me Händä kaiken sen edestä kiittänemme, siitä
mahta jokaitzen tundo todista. Me tahdomme
sentäbden tämän pätwän merkillisen tapauxen
johdosta osotta:

i3crä N?apahcaja töillänsä meitä
kohtan tarkoitta sitä, errä n,e kiitollisudesta an.
naisimme -Hänelle sydämemme, rchdäxensä ne
autuixi. ,

Spitali oli se kaikkein kowin ia paranda»
matoin tauti, kuin taisi ihmiseen sattua; jonqa
tähden myös meidän wiheljäisydemme synneifä,
siiben werratan. Jolla spitali tauti oli, sillä o»
li kowat waiwat, ja se ol: niin tarttuwainen,
että Jumala määräis ne ihmiset eroitetta kaiki-
sta muista; walkustawaiset myös ja obitzekäy»
wäiset waroitettin läliestymästä niitä Senkal,
daiset olit sangen surkiasa tilasa, ilman kaikkea
wirwoitusta ja holhousta, kuin muut sairat kui°
tengin nautitzit. Nun muodon ei ollut näillä
onnettomilla ybtäkän toiwoa saada apua eli pa-
rannusta ihmisten käden kautta.

Niin smkiasa tilala oli nämät kymmenen
ihmistä kuin kohtelit Herra lesusta, ja buusit
Häneldä apua. He olit taikka sanoman kautta
kuullet, eli itze terwenä ollesansa nähnet, Her-
ran lesuren oleman auttajan hädäsä, ja sen
miehen, jonga tygö kaikki wiheljäiset turwalli-
sesti taisit paeta. Händä he tustasansa aurensa
huusit, Häneldä he mpös kiirun awun löpsit.

Nin walitettawa kuin näiden tila oli, niin
he siitä kuitengin sait siunatun johdatuxen, tul.
la tundemaan ja itze kohtaansa koettelemaan
Vapahtajan suurta laupiutta ja awullisuutta

kait-
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kaikkia hätäpndpneitä kohtan. Oman koettele-
muxen kautta meidän ustomme parhain wahwi-
siu, ja onnellinen se on, joka niin otta waarin
Vapahtajan awusta ja maallisistakin hymistä toi,
siä, ettei hän ainoastansa muiden todistuxen päät»
le usko, Wapahtajan oleman laupian; waan
myös omasta koettelemuksia taita sanoa niin»
kuin Pamali: Minulla on laupius capahtunur.
Senkaldaisesa armollisesa tarkoituxesa Vapahta-
ja läheltä ihmisten päälle sen kuin heitä tasa e-
lämäsä rasitta Hänen Armo mielensä, kaikella
silli kuin Hän meidän päällemme läheltä, on
wististi se, että me opetettais pakenemaan Hä-
nen tygönsä, ja riendämään Hänen tygönss, jo»
ka yM syndisiä autta taita. Muutoin käy se,
sen pahembi, tamallisesti niin, että niin kauwan
kuin ihminen saa kaikki halunsa jälken, ettei mi»
kän wastotnkäyminen rasita; niin sydän mail,
man rakkaudelda woitetan, ja etzi siinä korkein-
da hymyttänsä. Kewiämielisps, ahneus ja he-
kuma kiertämä! sydämen, joka niin tule huoli-
mattomani uankaikkisesta ja pysymisestä tawa-
rasta. Mutta kuin häts ja wastoinkäyminen
tule, olisko se sairaus eli muu tuffa, niin kään-
dy kaikki toiseri: silloin me wasta oman woi-
mattomudemme tundcmaan tulemme, ja näke-
mään itzemme eroitetuzi kaikesta siitä humitufe-
sta mailmasa, kuin terwenä nautitzjmme: silloin
kato endinen kopeus ja ylpeys, ja me pidämme
kaikki muut paljo onnellisimbina; ja niin kau-
wan kuin tusta kestä, niin me mielellämme wai-
hetaisimme sen kaikkein huonomman tilan kans-sa, jonga me ennen plönkatzoimme. Kuin ruu»
mis kiwulda ja sudän murhelda waiwatan, niin
me näemme, että mailman ilo on pysymätöin,
ja sen armo marsin tatoo; silloin ollan oikein

huo-
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huono ja ylönannettu: Ei mailmasa yht'kan v
loa ole ehittäwää, ei myös Wapahtajna tuta.
Juuri silloin odotta se rakas Wapahtaja, jos
senkaldaiset eninet lambat läsä häVäsinsH, oi»
lian lohduturen perän kysyisit, kuin wirwotais
heidän sydämensä; ja silloin Hän se
paras olis; lohdutus Hänen kuolemastansa sopi
heihin; ja kuin heidän sydämensä huutamat Hä.
nen tygönsä: Icsu, rakafi Mestari! armahda
minua wiheljäistä ihmistä; niin he myös totiss»
sti Hänen armahtamisensa löytämät.

Tämä suuri hyödytys oli niillä kymmenellK
spitalisella, heidän kowasta taudistansa, ja olls
heillä kaikilla tainut wielä suurembi siunaus ol«
lä sydämillensä, jos lesuren hywä teko olis
saanut waikulta hcisä kaikisa niinkuin piti. He
olit täsä hädäsä oppinet tundemaan itzensä, wi«
heljäisiri ihmisia: näit myös ftlkiästi, että koko
heidän tuli Wapahiajon paljasta ja
cinsaitzemattomasta armosta. Niinmuodon sait
he tuta itzensä kadotetuin' ja onnettomin, ellei
lesus olis tahtonut holhota ja aulta heitä; mut-
ta he tulit myös omasta koettelemuresta tunde»
maan Herran lesuren kaikkiwaldiazi ja laupia»
z-i Wapahtajan. Ia se ihminen kuin tautiwuo-
lellansa on nämät kari asiaa oppinut, nimit-
täin: tundemaan oman tyhjydensä ja onnetto-
mudensa paitzi lesusta, ja saanut myös koetella
Hänen suurta armahtamistansa; sillä on totisesti
ollut suuri hyödytys taudistansa.

Tusta opetta meitä rukoilemaan ja huuta.
maan sen tygö, joka sekä taita että tahto autta.
Täsä tujkasa spitaliset opetettin rukoilemaan ja
awun' huutamaan Herraa lesusta. Niin opet<

ta



ta myös hätä wielä tänäpäiwänä monda tuhat»
ta ihmistä käändänMn itzensä Wapahtajan puo-
leen. El totisesti ihminen enä ole se sama ihminen
kuin ennen, kosta murhe ja wastoinkäyminen sorta
händä. Julmasta jalopeurasta tule sitten lam-
mas. SUloin myös saadan näl?dä, usein sen,
kuin ennen pilkkais ja nauroi niitä, jotka Va-
pahtajaa etzeit, npt itze tuleman ja sydämestä
nöyruttäwän itzensä Wapahtajan edesä, etzein
Hänen armoansa. Ia se tuin tunde Wapahta-
jansa, ja on saanut armon rakasta kaikkia ih-
misia, sillä on silloin suuri syy iloita; sillä kusa
waan löyty tarwitzewa ja hätäyndpnpt sydän,
kuin huuta armahtamista, siinä taitan witzisti
iloita siitäs että apukin on läsnä. En me suin-
aan taida määrätä aikaa eli muotoa, kuinga
Wapahtajan pitä auttaman; mutta sen me wis«
sistl tiedämme, ettei Wapahtaja taida näbdä lu-
nastettujansa oleman hadäsä, joita Hän niin sy-
dämellisesti rakasta, ja jotka Hän omalla werel-
länsä on ostanut, ei Hän taida kuulla heidän
huutaman tygönsä, ellei Hän armahdus heitä.
Kosta-sydämen bätä ja ahdistus pakotta rukou-
xet ja kynnelet Wapahtajan eteen wuodatta-
maan, niin on se ijankmkkinen totuus, ettei
Wapahtaja sitä anna hukkan olla, eikä jätä si-
tä lohduttamata; waan on walmis kohta armon
osottamaan ia andexi andamaan. Totuuden sii-tä me näemme niisH kymmenesä tänäpäiwänä.

Se on siis iloista ja otollisia nähdä, kuin-
ga ruumillinengin hätä taita tehdä ihmisen mur-
hetta pitäwäisexi autuudestansa. Se on jotakin
suloista kuulla syndisten huutaman Wapahtajal-
da armoa. Ei silloin ensingän tarwitze epäillä
rukouxen kuulemisesta; waan rohkiasti taitan

wawt-
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wakutta scnkaldaista murhellisia sydändä. että
hän wisiisti saa awun, niin totta knin
weri on wuotanut hänen lunastuxexensa. Se»
kuin lestifen ainoan kautta tahto autuaxi tul,
la, se tule, totisesti, jos wielä kaikki mailman
»viisatHia oppinet sitä wastan sanoisit, ja seisoisitsen päälle, että amuaM lullan sen jälken kuin.
ga mailmasa kunniallisesti ja nuhtettomasii elet.
tp on. Se kuin ei töihinsä luora. ivaan usko
-Äänen päällöllsä jc>öa jumalattomanrvanhursta»
xi ceke, hänen uskonsa luetan hänelle wanhur»
staudexi; sillä me tulemme ilman ansiotamme
wanhurskaxi, -Hänen arlnostansa, scl> lunastuxen
kautta, kmn on Chnstuxesa lesuxesa. Kerran
pilä se ilmei tuleman, kuka autuafi tule, sekö,
jouga edestä lesujen weri hywää puhu, eli se,
jolla on kyllä itzesänsä. Raamatun selkiän todi-
stuxcn jälken tulewat nämät häpiään Wapahta»
zan kunniallisesa tulemisesa, jotka ei Händä ole
rakastanet, eikä sydändänsä sZanelle andanet;
sillä ei Hän muuta melldä pyydä, kaiken mai-
niansa edestä, kuin sen wähän kiitollisuden, et-
tä me Hänen rakkana pidämme, ja huonon sy-
dämemme Hänelle annamme. Ia kuinga se mie-
li seisowainen olla Hänen kaswoinsa edesä, jol-
da tämä puuttu? Eli mitä hywiä awuja ne
mahtawat edestuoda, jotka aikan-sa mailmasa elänet owat, kylmällä, ja kuka ties
wihaisella sydämellä, sitä miestä wastan, joka
hirmuisisa waiwoisa andoi bengensä ristin pää!»
Iä meitä wapahtazensa? Ei siinä suingan mi-
täkän kunniaa eli hywää työtä ole, kuin tai»
dais autuuden ansaita. Ia senkaldaiset kuiten-
qin kaikki ne ihmiset owat, jotka Wapahtajan
ohitze menewät, ja itzesänsä kyllä hywät owat
autuutan, ilman Wapahtajaa. Sitä wastan,

koffa
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kosta ihmisen silmä on lesuxen päälle tullut, niin
ei hän itzesänsä muuta näe kuin syMä ja roi.
heliäisyttä, ja silloin löytä senkaldainen sielu
lesuzen weresä ainoan mttuudensa perusiuxen.
Mailman wusasten ei pidä duomitzeman meitä
wiimeisenä päiwänä; waan lesus on meidän
Duomanmme olewa. Woi silloin niitä, jotka
omasa pugusansa tahtomat edestulla, ja omaa
nubteltomuttania ja awujansa edcstuoda, eli
mirän muura autuudexensa tierä, tuin lesuxcn
Chriftuxen sen ristinnaulicun.

Spitaliset saiwat awun Herralda lesurel»
da, ja niin se tapahtu jokaitzelle kuin tuffasan»sa huuta Hänen tygönsH. Mutta yxi ainoa
kymmenestä palais ylistämään hywäntekiätänsä.
Niin tapahtu usiasti nyt. Koffa ihminen tau'i«
wuotellansa huuta Wapahtajan tygö, ja tule
kuultuxi; niin hän tuffin on terweri tullut jaMs.
nyt limuistansa, ennen kuin hän unhotta Hy-
wäntekiänsä ja käändä selkänsä Häneen. S?l.
loin kaiketi mahta lelus kysyä: kusa not ne yh.
defän owat? Ei ole ketään löytty, kuin palais
kunnioittamaan Jumalala: eikö yl.täM ole,
kuin annais kunnian Jumalalle?

Se M kuin palais Izsust-l palwelemaan,
oli Samaritani; hän länget I.suxen
juureen, ja kiitti Händä, Hänen suuren armo.
työnsä edestä. Samaritanit olit siihen aikaan
ludalaisilda plönkatzotuita ja hyljätyltä ihmisiä,
sentähden pitt hän itzensä mabdotiomana, ja mi»
si tpölästi uffoa, hänellensä samaa laupiutta la.
pahtuwan, kuin niille muille, jotka olit luda'
laiset ja Jumalan oma kansa, ja hän paljas
pakana ja Samaritani. Niin me näemme, kuin.

Ii ga
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ga onnellinen se ihminen on, joka korkeudestan»sa on kukistettu, taita alenda ja nöyryttä itzen.
sä, jolla ei mitän kerstattapaa ole, tunde mah.
dotlomudensa, ja kuinqa warsin ansaitzematoin
armo Cbristuxesa lesuxesa on; senkaldaiset le.suren oikein arwawat; ja ei tiedä, kuinga hei.
dän mahdottomudesansa pitä Wapahtajaa kiit.
tämän kaiken Hänen armo°tekoinsa edestä, Tä<
mä, itze mielestänsä halpa Samaritani riemastut
siitä armost kuin hänelle tapahdut, ja täynänsä
kiitollismta riensi takaperin, langeis lesuren e.
teen maahan, plistäin Hänen kunniallista ar.moansa.

Ia tätä juuri WapMaja myös tarkoitta
sekä kurituMansa, että hywillä töillänsä, kuin
Hän kuule meidän huutomme ja autta, meitä tu.
ffafia. Hän tahto sillä juuri kukutella ja wetä mei.
tä tygönsä, että me kiitollisudesta
nelle sydämemme, jotka Hän autuari tehdä tah.
to Niinkuin Hän lähettä meidän päällemme
kärsimisen, hillilärensä sillä meidän kewiämieli.
spdemme ja mailman rakkauden, ja faattaxensa
meitä ajattelemaan totisia ja ijankaikkista para«
siamme; niin tahto Hän myös hywydensä ja a.punsa kautta saatta meitä tundemaan lclupiu.
denfa ja holhomisensa meistä. Tämän tarkoitu»xensa Hän myös monesa woitta, jotka andawat
Hänen hywydensä johdatta hsitänsä parannu,
xeen; mutta enin osa unhotta Hänen kohta,
kuin Hän heidän hätänsä liewittänpt on.

Tästä tapauMa länäpäiwänä me kuiten-
gin näemme, että se on meidän Wapahtajallem»
me juuri rakasta ja otollista, koffa me annam,
me Hänen ajalliset bywättponsä taiwutta mei.

dän
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dän mielemme, ajattelemaan sitä suurir,da kaiki-
sta Hänen hpwistä töistänsä, nimittäm että
rakkaudesta annoi hengensä ja werensä ristin
päällä, ja kuoli kaiken mailman syndein edestä;
että me siitä kchoitettais rakastamaan Hä, dä
Mensä, ja andamaan Hänelle sydämemme. Al-
kämme sentähdcn kewiämielisesti kohdelko Hänen
ajallistakan apuansa, ja hymiä töitänsä. Otta-
kämme wisu waari kaikesta Hänen rakkaudestan-sa, armahtamisestansa ja murhen pidostansa, et-
tä se tulis oikein siunatuxi meidän sydämillem-
me, niin että me tulisimme tundcmaaa sekä Hä«
nen rakkaudensa korkeuden, että myös hälveten
näkemään meidän mahdottomudemme sywyben>
ja ettemme ikänäns taida Händä kilttä,
sen pienimmängän armotyön edestä Nukoil-
tamme Händä sydämestä, että Hän herätäis mei-
tä ottamaan waarin Hänen monista armo - töi-
stänsä, ettemme annais niiden köpkäisesii ohitzo
mennä; waan että meidän sydämemme niistä sy-
tytettäis rakastamaan Händä jällens, ja kiittä-
mään Hänen ustollisudcnsa ja pitkämielispden-
sä edestä.

Hän itze opettakon meitä tundemaan, kuin-
ga suuresti me Hänen armonsa tarwitzemme, ja
ettemme ilman Hänetä taida pysywäiset olla, eli
pienimmäsäkän itziämmö autta, että me niinkuin
tarwitzewaiset ja hätäyndynet syNdiset aina pi-
däisimme itzemme Hänen tpgönsä, ja pelkäisim»
me Hänestä poiseryä. Niin me mpös opimme
Händä kaikcsa hädäsämme etzimään, ja kuin me
Hänen armollisen apunsa tunnemme, niin se
mahla taiwuttä meidän sydämemme, itzemme
konans Hänellä omiri uhratnaan, joka meitä
werellänsä sstanut on.

I j 11 SUN-
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Ewangeliumt, Math. 6, 24-33.

se saarna kuin lesus »vuorella piti, josta
tämä Ewarigeliumi on otettu, näky olewan yxi
lakl Hänen Opetuslapsillensa annettu, kuinga
heidän piti itzensä käyttämän wirasansa, kuin he
menit jakutzu.
maan sekä Juvalaisia ettäPakanoita sille Ehtollisel.
le, siihen uuteen armon osallisuteen, kuin Hänenkuolemansa kautta heille »valmistettu oli. lesu,
zen Apostolit olit Herraldansa ja Mestariltansa
lähetetyt/ julistamaan kaikille ihmisille sitä ijan.
kaikkisesti kclpawa sowindoa, kuin tuo-
lemasa tehty oli Jumalan ja ihmisten wälillä,
ja wakuttamaan jokaista, joka autuudestansa
murhetta pitäwäinen olis, siitä että lunastus
on maxettu, ja Jumalan »vanhurskaus sowitet«
tu, niln ettei enembätä enä tarwitais ihmisten
ijankaikkisexi waan että he annmsithellänsä wapahdetta uffon kautta Jumalan Po.zan päälle, joka spndisten edestä kuoli ristin paäl.
lä. Heidän piti opettaman, ja opetit myös ih.mistä, että kaikki heidän oma työnsä ja orjuden.sa lain alla, oli hyödpttämätöin ja turha; ko.
sta Jumalan Karitza oli työtä tehnyt heidän e.
desiänsä, sortunut wiinakuurnan yxinäns, ja ei
kengän kansasta hänen tansians; ja nyt ei tar.
wittu enembätä, niildä jotka tahtomat autuyi
tulla, kuin se mitä »vaaditan »vierailda, joiden
pitä hyödylpxen walmistetusia atriasta saaman,
nilnittain, että he waan rulewac. Ei he tar.
winnet mitän myötänsä tuoda, sillä kaikki olitheille walmistclut. Tämä on se suuri oppi, jota
Opetuslasten tuli mailmasa julista. Mutta se

käwi



15 Sunnuntai Kolminaisuden Paiwäsm. 501

käwi silloin tämän opin kantza, niinkuin tänä.
km päiwänä. Kusa hywänsä loku murhellinenja hätäpndpnyt spdän oli, kuin näki itzensä kai.
kesiä omasta wanhurffaudesta paljastetuxi, siellä
tämä Ewangeliumi oli otollinen, wastan otettin
ilolla, ustottin yxinkertaisesti, ja koettelemme,
sia wahwistettin. Kosta ihmisen on kowin näl,
kä, ja hänelle sanotan, kusa löyty leipää run.
sasti, niin ei hän taida anda kaikkinaisten estet.ten pidättä itziänsä; waan hänen nälkänsä alaa
hänen ilolla noudattamaan sitä neuwoa, ja kuin
hän mene, löytä leipää, ja rawitze itzensä, niin
hän tunde itzensä tpdytetyfi la wahwistetuxi,
niin että, jos wielä kaikki muut sanoisit hänenhouraileman, niin hän kuitenkin tietä itzensä to«
della rawituxi. Niin se käwi Iesuren Ewanqe-
Immille, niinä päiwlnä, niin se nchös wieläkin
kap. Kusa löpty tarwitzewa sydän, siinä on E-
wangeliumi suloinen sanoma, ja osotta pian
autuaxi tekewäisen woimansa. Ihminen, jokasen usto ja wastanotta, tule sen kautta rawitu-
xi, tytpwäisep ja iloisexi lesuxesa, ja tunde
kuorinansa liewitetyxi; ja silloin se on hänenmielestänsä ihmellistä, että mailman wiisat, (ne
jotka rmala wiisaudesansa ei tunne Jumalala
Hänen wiisaudesansa) sanomat ilon o.
lewan paljan tyhjän luulon, kosta hän kuiten-
gin itze on koetellut ja tunde olemansa autuan,
siitä ajasta asti kuin hän Wapahajan tygö tuli.

Sitä wastan tapahtu wielä nyt, niinkuin A-
postoleingin aikana käwi. Kusa ihmiset elit su.
ruttomina autuudestansa, kylmällä sydämellä Va-
pahtajaa kohta», siellä ei lesuM Ewangeliu,
millä siaa ollut, Se sana rististä oli senkaldai-
sille tyhmä saarna. Että koko mailman autuus

I i 3 peru.
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perusta itzelvsä yfinänsä lestäen pyhän wersy
pcälle,' ja ettei mitän muma tarwita, sen kaik,

suuremman pahantekiän pelostuxefl, kuin
että bä» uffoo sen ristinnauliiun Cbristufen pääl«
le, joka annoi. hengensä ristin pääää, kahden
ryöwärin kcffellä, ja yhtä hywää oli Kunnian
aherra, taiivan ja maan luma!a. Tämä op<
pi oli näille plpcille hengille alwan pMkertai,
nen saarna, ja on niin wielä nytkin, kalkille
niille jotka kayotetuxi tulemat.

lelufen Apostoleitten täydyi sentähden suu,
rimmalda"osa'da kärsiä wastansanomissa, wihaa
jo piMa, ja siinäkin oppia rohkeudella lesuz-en
affeleitq noudattamaan. Ia simä tarkoituzesase on kuin Wapahtaja täsä muori, saarnasansq
neuwo beitä, kulnga heidän kaikisa senkaldaisi.sa tiloisa pitä ltzensä käyttämän. Meidän E.
wangeliumisamme opelta Hän heitä, kuinga hei,
dän mailman murheista selkiämän piti, ja juu,
ri lapsellisesti jättämän ruumilliset asiansa tai,
mallisen Isänsä käsiin. Tästä johdatuxesta me
nyt tahdomme katzella:

Nuinga onnelliset ne owat, joiden ainoa
Mirhenpico se on, enä he lesuxen woirtaisic,
ja Häncsä lözmäisin.

Meidän Vapahtajamme waroitta Opetus»
lapsiansa siitä tyhmästä luulosta, että he taidat,
sit ynnä palwella Jumalala ja Mammonata.Hänen oma osotta selkiästi, mitä se
on palwella Mammonata, nimittäin: kanda le-
woloinda murhetta ja pelkoa tulewaisesta ajasta,
ja kuinga ruumillisesti pidäis aitoin tuldaman.
Hän öpclta heitä, kuinga heidän ilman phtäkänsurua
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surua lapsellisesti piti jättämän itzensä taiwalli.
sen Isänsä murben pitoon, ja oleman ilman
pelkoa ja lewottomntta; sillä sen Herran kuin
heidän oli lähettänyt, piti kyllä tietämän toi.
mitta palwelioillensa, mitä he ysospitänwcrensä
tarwitzik, ja että se Jumala, kuin elättä niin
monda warpuista ja lindua taiwan alla. ja waa-
tetta niin paljon ruohoja kedolla, myöskin taisi
ja tahdoi pitä murhetta heidän elatuxest..,nsa ia
waatteistansa; Wapahtaja pane myös sen tyqh,
että se oli warsin sopimatoinda jotka Hä.
nen Apostolinsa olit, tehdä mailman murhetta
heillensä pääasiaz-i.

Meidän tule täsä, niinkuin kaikisa muisa
lesuren ja Hänen Apostoleillensa waaroiluLisa
ja kaffyisä, wisusti merkitä, kutka ne owat, joil-
da Hän senkaldaisia welwollisuria waati?
siitä asiasta waari otettais, niin ei useingan
pannais ihmisten päälle senkaldaisia welwollisu.
xia, joita ei be tahdo ei myöskän woi käändy.
mättömäsä tilasansa täyttä; ei myöskän waadi.
tais heitä marinaan sitä wclkaa, jota ei heillä
ole halua eikä woimaa maraa. Joka luonnot,
lisilda ibmisildä waadeis, ettei beidän pidäis
maallista murhetta andaman olla kalliimbana sy-
dämellensä, se waadeis sitä kuin olis heille mah.
dotoinda, niin kauwan kuin he käändymättömä»
sä tilasansa owat. Ia yhtä'tyhmää se muös 0.
lis, jos joku luulis senkaltaisilla neuwoilla tai»
tawansa muutta heidän sydämensä; Sillä niin
kauwan kuin-ihminen pysy siinä tilasa, josa hän
sundy mailmaan, niin hän on mailman ja wi.
ban lapsi, ja ei taida ensingän Jumalan laille
kuuliainen olla, kosta hän on synnin orja. Sit<
te wasta, kuin se wäkewämbi mle, se on: kosta

Ii 4 2e<
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lesus ro.kkaudensa ja sowindonsa kwsia saa si<
an spdämesä, silloin ihminen saa warsin muu«
tetun ja lwdl-n halun, tule uudexi luondokap»
palcxi luoduxi Lhristuxcsa hpwiin röi,
hin. W ihminen, jota maallisesti uueldynyt
on, ei ole etzinyl eikä löytänyt armoa Wapah-
tajasa; jonga spdsmen asia ainoastansa on, kuin-
ga bän mcnlmasa hywin eläis, ei se mtllän ta-
ivalla taida tätä haluansa heittä, ennen kuin
hän toisen silmämäärän käsittänyt on, nimittäin,
ijankaikkista autuutta etziä. Se olis turhaa waa,
roitta ihmisiä jättämään tämän mailman himot
ja ilon, ellei heille ensin näytetä paljo suurem-
bia ia pysywsisembiä tawaroita, joisa heillä ijan«
kaikklsesti kyllä olis. Sillä niin kcmwan kuin
ikuinen ei tiedä eli tunne muuta kuin maalli.sen onnellisuden, niin ei händä ikänänsä saada
sitG jättämään, sillä silloin hän kaiken ilonsa ka,
dotais; ei hän myöskän taida ajallisia murhet»
timata olla ennen kuin »iankaikkiset hänelle kal-
liimmixi tulemat. Sitte wasta, kuin hän on
tullut lesmen tundeniaan, ja ynnä omasta ko«
etlelemuresta tietä, että sydämen rauka ja ilo
Hänefä on kalliimbi, kuin kaiken mailman hu«witus, silloin hän mielellänsä otta sen waroitu»
M wastan, että kaikki pitä jätettämän ja le-susta yxin seurattaman.

Sentähden olit ne myös lesuxen Opetus,
lapsia, joille tämä waroitus tänäpänä annettin.
Ki he rainer kahra Herraa palwella, sano le-sus. Yhden pitä spdändä hallitzeman. Niinkau'
wan kuin ihminen on maallisesti mieldpnvt, niin
Mammon on hänen epäjumalansa, ja ei taida
muuta olla; mutta kuin sydän on lesuM ar.
nwn kaulta muutettu, niin hänen ainoa toiwo-

tUM-
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turensa on se, että nän lesuxcn woirrais ja Ha.
nesä löyrräisin. Tosi kyllä sekin on, että ihmi-
sellä on aina wara wastauriin, kuin hänen pi.
tä suoriman ja kaunisteleman wikojansii, niin
on täsäkin asiasa; mutta senkaldaiset cdesmasta,
miset ei kelpa eikä auta sen duomwn edesä, jo.
ka ilmoitta sydämen ajaturet- Ei st silloin kau.
nistamisezi kelpa, jos me sanomme - Olemba me
Jumalittakin palwellet, maikka meidän ajallisia.
km parastamme täyty katzoa. Kyllä kaikkia sen.
kaldaisia saadan edcsmelä; mutta kysymys onse: mikä pääasias on ollut, ja sydnmes korkein
pypndö? Mikä on lakkamatoin murhenpitos,
haluS ja pyrkimists ollut? Mikä päätarkoitus
kaikisa toimiturifas? Oletkos ainoastansa kuu.
liaisudesta Wapabtaja kodtan toimitlanut wir-
kas mailmasa, eli ongo spdämes halu ollut ri.
kastua, korkoa ja kunnioitetta? näistä kah.
desta on ollut sinulle kalliin; sillä ci kengän n>oi
palwella kahta -Herraa.

Jos ei ihminen wiekastella tahdo, niin hän
taita itze koetella ja bawaita, kuka hänen Her.ransa on, jota hän palwele, Jumalako eli Mam.
mona. Tutkikon ainoastansa, mingä hän kal.
liimbana pitä, ja mitä hän enimmästi pelkä ka-
dottamansa? Jos hän pikemmin mailman ilon
hyljäis, kuin Vapahtajansa mielen rikkois? eli
jes hän woittarensa kunniaa ja ylistystä mml,
masa, taidais jotakin tehdä, kuin olis
tahtoa wastan, jonga kautta Vapahtaja häwäi,
stäis eli murhelliseri saatetais? siitä hän wisiiin
taita päättä, kuka sydämesä hallitze, Jumala
taikka Mammona. Mutta yxi Jumalan lapsi,
jonga sydämelle Christus on kaikki kaikisa, tuw

Ii 5 de
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de myös eläwästi, että lesuren armo ja hengi
hallitze ja johdatta händä.

lesus opetta niin muodon Opetuslapsiansa,
kuinga tarpeaista se oli ei ainoastansa heidän,
jotka Hänen käskyläisensä viti oleman, mutta
myös yhteisesti kaikkein Hänen lastensa, ett»ä he
kokonansa itzensä Hänelle andawat, eikä anna
mailman rakkauden< eli sen kunnian sydämesän.
sä siaa saada. Herra lesuS taht.o yxinänsä saa»
da ja hallita sydämen kokonansa jakamattomana.

Sentähden niinkuin kaikki lesuren kästyt
ja waroituxet aina tarkoittamat totista
parasta, heidän ajallisia ja ijankaikkista autuut-
tansa; niin tarkoitta myös tämä lesuren wa°
roitus sitä samaa. Ne ihmiset, jotka Hänen ar,
monsa kautta, owat walinnet Hänen sydämen-
sä osaxi ja parhaxi tawaraxi, ja joiden kalliin
asia se on, että he olisit yhdlstyresä Hlnen kans'sansa, ja sydämensä jokaaikaista rawindoa Hä-
nesä nautitzisit, ei ne suinani siinä wahingoon
tule, waan saamat paljo suuremman rauhan,
ilon ja autuuden sydämeensä, kuin ne jotka kai.
ken ilonsa mailmasa etziwät. Mira se aurra ih,
mistä jos hän woicrais koto mailmal,, ja sais
wahingon sielullensa? Ia eikös kaikki mailman
huwitus ole aiwan wähä, huono ja katowa sen
rauhan suhten, kuin yz-i armoitettu syndinen saa
Jumalan kansia, meidän Herramme lesuren Chri»
sturen kautta? Se kmn lesuren on walinnut,
hän on sen parhan osan walinnut, joka ei ikä»
näns pidä häneldä poisotettaman. Ia sentäh-
den se ihminen on juuri onnellinen, sillä hän
on wapa tuhannesta murhesta, kuin kalwa ma-
ilman lapsia. Ne waiwatan surulda lakkama-
fa, ja mailman murhe ruorra kuoleman. Ma-

ilina
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jlma kaiken ilonsa kansia ei woi tydyitä kuole-
pmtoinda sielua, eikä heillä siitä muuta ole kuin
rasitettu oma tuudo ja mielen lewottomus. O!
fuinga onnettomat ne ihmiset omat, joiden sy-
dämen halu tämän mailman perän palaa!

Mutta Jumalan rauha, joka kaiken pm.
märrprcn yl«tze käy. se taptlä sydämen sanomat-
foinalla ilolla. Se jolla tämä »lo sydämesä on,
taita tytpwäiseNa ja lewollisella mielcllä kohda.
ta kaikkia »vastoinkäymisen myrffyjä. Ia walk.
ka hän usiasti saa raadollisudenft tuta, niin nau.
titze hän kuitengin lohdutusta W.,pahtajasansa,
fuln kaikki mailman waiwat woitja

Kuolema ja ijankäikkisus on wihdoin psot.
tawa, kenellä se paras osa täsä elämäsä on mie.
lesä ollut. Niiden tila on walitettawa, joiden
silloin täyty eritä kaikesta ilostansa mailmasa, ja
nähdä edesänsä ijankaikkisuden täynä waiwaa
ja epäilystä. Mutta silloin taitamat lesuren u.
ffowaiset nostaa päänsä ja iloita siinä witzisätoiwosa, että he saamat wastanotta sen autuu,
den ja omista sen waldakunnan, jonga perän
he täällä pyrkinet owat, ja nähdä ja palwella
sitä lesusta, jonga päälle he täällä ustonet o,
wat, ja Händä täydellä sydämellä rakastanet.

16 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangeliumi/ ?uk. 7/ n -17.

Hos ihmiset oikein tundisit lestäen rakkauden,
niin ei he suingan taidais olla andamata koko
sydändänsä Hänelle. Mutta sen pitä Pyhän
Hengen meille opettaman. Hän kirkasta meille

lesu.
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sulari rakkaudexi, joka meitä werellän-
sä on Jumalalle lunastanut, ja onnxensa osta»
nut, nitn että ihmisellä on yhtäläinen
oikeus ja tygökäyminen armoon Cdristuresa.
Mutta ettei kaikki ihmiset lu!e oikein WapaKta*
jaa tundemaan< eli autuuttansa Hänesä etzimäsn,siihen ei Hänen syylä ole, joka zmitä ntin me.
lellänsä kansiansa autuas tekis; waan syy sii.
hen on ihlmsen oman sydämen ylpeys, itzewii-saus ja kewiämielisps.

Itzswiisaus ja tewiämiclisys tekemät sen,
että wnnnen, joka usein tunde Jumalan kutzu-
misen iudämesänsä, ei kuitengan noudata sitä.
Koffa spdän tule ja tundo heräjä.
niin moni ihmmen kaikella täwalla ahkeroitze tu-
tabutta tundonsa, itzensä synnin har-
joituxisa, ja niin mäkisin kerstata Jumalan Hen-
gen mmstutuxia wastan. Itzewiisaus sowaise ih-miset, ettei he lopsellliesa yxinkertaisudesa Icsu-xen Ewangeliumia wastanota. Kipeys on myös
jo syndymästä asti niin spwäldä kaikkein ihmi-sten sydämeen juurtunut, että se estä enimmät
ihmiset tulemasta meidän Herramme lesuxen
Christien autualliseen tundemisecn. Ihminen
on ylön kopia noudattamaan Ewangeliumin ly-
hykäistä ja pxinkertaista neuwoa, se on: orca-
maan wastan Armoa Armosta lesuxen räydelli,
svdestä. ja rulla wanhurstaxi ilnian a,lsioca
nen sulasta armostansa, sen lunasiuxen kaurca
kuin lesuxesa Christuxesa rehcy on. Ihmiset tay-
towat pikemmin ansaita autuuden hywillä töil-
länsä, kuin wastanotta sen Lunasturen, jolla
kaiken mailman synnin welka mazettu on kaike»
xi ijankaikkisude^i.

lSillä
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Sillä tawalla seisomat ihmiset Pyhää Hen»

gee wastan, ja estäwät Hänen, koira Hän sa«
nan ja Sakramentein kautta tahto kirkasta le.suren heille, ja awata sudämet, lesuxen asua
nilsä. Sentähden enimmät ihmiset ei mpöskän
tule tundemaan Wapadtajaa siri, kuin bän
tuttaman pitä. nimittäin itze rakkaudet. Ih.
miset ajattelemat usein käändymättömäsä tila.sansa, että se tulis heille hirmuisen rastii, jos
heidän pidäis etzimän autuuttani lesuresa, u-
stomcm Hänen päällensä ja seuraman Händä;
he ajattelemat kaiken ilon ja huwituxen täsä e.
lämäsä heildänfä loppuman; ja ei tiedä, että se
jumi olis Wapahlajan suurin halu ja tahto,
että Hänen lapsensa maan päällä olisit autuat,
iloiset ja tptywäisct ihmiset. Sen todista Raa-
mattu ja jokapäiwäinen koettelemus, ettei yhtä»
kän totista ja pyspwäistä iloa ole ilman leiusta;se kuin ei tunne Wapahtajaa, ei sillä mpöskän
rauhaa sydämesänsä, eikä autuutta ole, Mutta
autuat ne sielut jo täsä ajaja, jotka Hänesä ja
Hänen ansiosansa etziwät rauhansa, ja seurawat
Händä biljaisesa lewosa. Se ilo kuin Wapah.
taja anda vstäwillensä täällä maan päällä, on
marsin toisesta laavusta kuin mailman ilo; silläse on paremmin perustettu, wirwottawainen ja
pyspwäinen, noudatta meitä ajasta ijankaikkisu-
teen: mailma kato, ja hänen himonsa ja ilonsa,
mutta joka teko Jumalan tahdon, se pysy ijan-
kaikkisestl. Niinkuin se on Wapahlajan tahto,
että hän tekis meitä autuizi ijankaikkisudesa;
niin se myös on Hänen pxiwakainen halussa,
että hän jo täsä ajasa täuttäis meidän sydämem<
me ilolla ja rauhalla. Me näemme myös, että
meidän WapMajamme lihansa päiwinä maan
päällä aina lohdutti ja ilahuttl murhellisia sy-

dä-
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dämiä; josta taidamme päättä ettei
st Hänet, tahti-: sa eikä chalunla ole, että ihmi-
sien piosis lewottom t eli surulliset oleman. V'xi ainoa murbe, kaikkiansa Hänelle otollinen on,
nimittäin: murhe Jumalan mielen jälken; jasen murben Hän itze hen.aenfä kautta tahto wai-
kutta meisH; ei niin että se olis Hänen ilonsa
murhellisexi saatta, waan että hän sen jäiken
sitä runsammin lohdUtais meitä rauhallansa, ja
tawitzis meitä wanhurffaudLllansa-. Kaikesta muu-
sia nmrbesta hän mielellänsä tahto meitä päästä;sen päälle meillä tänäpänä on jalo esimerkki E-
wangeliumisa, kosta Herra lesus sydämen ar-
mahtamisesta poispyhkci stn uillrhellisen Lesten
kynnelet, ,« sanoi hänelle: HIH itke. Ia se Meil-
le tilan anda tutkistella: '

Rumga mielellänsä iVapahtaia tahto pois.
kalkkein murheUisten kynneler.

, , Ewangelista juttele, tzttä lesusta/ matkustat-sansa Nainiin, kohteli ne kuin ruumista kan-
noit, se, oli nuorukainen kuin piti hauduttaman,
yhden lesken ainoa poika, jonga kanHa äilin
kaikki toimo, ilo ja wanhuben turwa oli kadon-
nut. lesuS näki tämän murhellisen lcffcn itke-
wän, ia armahti händä. Jokainen kuin on tul-
lut tundemaan lesuren sydämen, tietä että niin
oikein hänen luondonsa onkin. Senkaldaisena
Hän aina näbtin maan päällä, ja niin hänen
mielensä nytkin on, ja Hänen menettämisensäihmistä kohtan. Ei hän itänänsä ole itkewää
ihmistä nähnyt, ellei Hänen sydämensä sitä ole
armahtanut. Kaikkiwaldias Herra Hän on, ja
taita tehdä mitä Hän tahto; muita ilman liiku-
tusta nähdä lunasttttuensa hätää, sitä ei Hänitänänsä woii
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Kosta siis lesus näke ja tietä ihmisen tu»
ffasa oleman, niin Hän sitä sydämestä surkutte»
le. Ei prikän sydämen huokaus ole niin salat»
tu, eikä kpnneleitä niin kätketyttä, ettei ne Hän,
dä liikuta armahtamaan. Sen päälle meillä on
jokapäiwä silminnähwiä todisturia, ehkä enim-
mät ihmiset niistä aiwan wshän waarin otta,
wat, eli niitä sydämellensä panemat. Hänen
rakkaudensa tvöt meitä kohtan owat niin ääret-
tömst ja suuret, ja me niin tottunet niitä wa«
stanottamaan, ettei niistä paljon lukua pidetä.
Mutta kuka rohkene scnoa, joffus huutanensa
apua Luojaldansa ja Wapahtajaldansa, ja ei o-
lis sitä saanut? Kuka tohti kieldä. ettei hän
tukouxen asla tundenut Jumalallista lohdutu-
sta, koffa hän on lesuxen tpgö pakonsa otta»
nut? O, lesuxen sydän on lembiä sydän,
kuttelewa ja armahtawainen! Engö me joka»
päiwä näe ibmisiä, jotka Muutoin ei tunne hän»
da, eikä rakasta händä. waan useln owat hänen wi-
hollisensa ja armonsa ylönkatzojat, kuitengin HH,
neldä armolllsen awun saaman, koffa he mur-
heitansa ja hädäsänsH Hänen tygonsä huuta,
wat, maikka Hän kyllä näke edellä, että he ai-
wan huonosti Händä kiittäwät kaiken laupiu-
densa edestä. Jos me katzelemme lesuxen Per»
sonata, oppia, töitä, Hänen katkerata kärsiini»
stänsä ja sowindo.kuolematansa; niin me näem-
me paljan rakkauden, armon ja laupiuden kai-
kisa loistaman Mizi meidän siis pidäis kaikki
muut pikemmin uskoman, kuin sen tallin totu-
den, että lesus rakasta jokaisia meistä sydäme-
stä, ja kanda lembiämbää sydändä meitä koh-
tan, kuin yzikän äiti lastansa kohtan? Eikös
Hän ole meitä käsiinsä pyäldänyt? kuinga Hän
sitten taidais jongun meistä unhotta? ja kossa

Hä»
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Hänen täylp kuritta meitä, joka aina tapahlu
parannmexi; niin en me tarwitze ikänäns epäil«
lä Hänen lupaurcstans: Minä olill wihaincn ja
löin hcira lylnytii: itzcni la närkästyin; Silloin
he menir o,nan sydämensä tlcliä N7inä
näin heidän rici.sä, paransin heidän ja johdatin
hcirä, ja lohducin heicä. Es, 57, 17. ig. N7inä
olen wlhasam ivähäxi silnnwräpäyrrxi minun
kaswoni kärkmyc sinnlda, mucca minä rahdon
armahra sin»«a ijanraikkisisi: arnwsa, sano
sinun lunasmjas. Es. 34, 8-

Se kuin tahto oikein tuta Vapahtajansa,
hän oppikan tundemaan Hänen lumalallisesarakkaudesansa En me taida ikananS kullin kiit-
tä Händä, Hänen palaman rakkaudensa edestä,
meitä wiheljäisiä syndisiä kohta n. Ehkä kuinga
paljon me tahdoisimme tutkia Hänen rakkauttani
sala armahtamistansa meitä kohtan, niin en
me kuitengan ikänäns sen sywyttä eli korkeutta
mitata taida; sillä se käy pli kaiken ihmisen pm.
märrpfen Mutta sen me mpös tunnemme, et-
tä me olisimme onnettomat, jos ei Hänen ra?<
kaudensa ja kärsiwäisydensä olis niin suuri kuinse todella on; sillä kuinga Hän taidais meidän
monia wikojamme, puutoriamme ja raadollisut-
tamme kärsiä, ellei Hänen kärsiwäisydensä niin
ääretöin olis. En me siis taida kostan lijaxi
lesuxen rakkaudesta ajatella, se ttttkindo on se
auluallisin: se täyttä sydämen Jumalan rauhal-
la, ja waikutta sen, että me mieluisesti jk ilolla
annamme meidän wiheljätsen sydämemme Va-
pahtajalle, olemaan Hänen ainoan omansa.

Meidän Wapahtajamme laupius mahta nä<
kpä meille juuri suurexi, koffa me ajattelemme

sitä,
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sitä, että Hän teki tämän suuren Kylvän tpon
Namin Leffellc, ilman ejtä hän sanallakan sitä
pypsi. Niin se ijäti hywä armahtaja aina teke.
Ei hän ainoastansa pelasta lunastettujansa, ko-

he murheisansa Händä auzensa huutamat,
waan mpös sydämen rakkaudesta ja suuresta lau-
piudesta, teke ussasti ne suurimmat hpwöt työt
niille ibmisille, joilla ei pienindäkän uffallusta
ole Hänen woinmansa eli armoonsa, että he
lapsellisesti heittäisit murhenla Hänen päällensä.
Mttä hywiä töitä me nautitzrmme Hänen käde-
stänsä jokapäiwäisefi ylöspitämiseremme, joita
kuitengin enin osa wastanotta ilman rukousta e-
li kiitosta, juuri niinkuin se olis oikeus, kosta
Hänen hywydensä on niin suuri luondokappa-
leitansa kohtan, että Hän anda heille tarpeen-
sa, ilman beidän pyytämätänsä Mutta usein
tapahtu myös, että ihmiset joutumat hätään, ja
owat taikka niin ylpiät eltei he tahdo nöyryt-
tä itziänsä Wapahtajan edesä, eikä hpwää sanaa
Hänelle anda, taikka niin taitamattomat, ettei
he Händä tunne, eikä taida Hänen tygönsä pae-
ta; ja kuitengin autta Hän heitä, ja lohdutta
heitä usein, kuin kaikki heidän toiwonsa näky
hukasa oleman. Ei Händä siihen mikän muu
keboita, kuin H<änen äärelöin rakkaudensa, että
Hän lunastettujansa niin rakasta, jotka omat se
tomu kuin Hänen kätensä walmisti ja Hänen
lverensä wapahti ijankaikkisesta turmelluxesta;
sentähden he matamat niin komin Hänen spbä-
mellänsä, ja se on Hänen ilonsa, että Hän pyh-
kii pois' t/eidän kynnelensä ja liemittä heidän
waiwansa, jonga Hän näke painaman heitä.

Mutta kaiken murhen seasa maan päällä
ei ole pMtt/ joka pikemmin lesuxelda lohdu.

K k tuxen
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tuM ja awun löytä, kuin se murhe joka Im
malan mielen jälken on, koffa sielu suree Wa.
pahtajan perään, tunde Jumalan Hengen ar-
mon kautta, ettei hänellä lesusta ole, ja itke
Hänen petäänfä> niinkuin lapsi äitinsä perän.
Täsä tilasa me myös lesuxen lohdutusta suure»
fii tarwitzemme. Meidän Wapahtajamme ja Hä-
nen ansionsa on niin tarpellinen meidän sielum.
me hengelliseni menestpreri, kuin ruoka ja juo.
ma on tuumin ylöspitämiseLi wälttämätöindä.
Mutta niinkuin ihmisellä ruumillisesa taudisa ei
ole ruan halua, ennen kuin tauti wähene; sil.
loin ruoka rupe sitä enemmin maittamaan, kuin
ruumis on kauwan rawindoa ollut; niinse Myös hengelllsisä on ihmisen isomisen kNntza
lesufen perän, joka elämän leipä on. Kuollet
ja svnneisä suruttomat ihmiset ei tumie kuinga
suuresti he Wapahtajaa tarwitzewat, sentähden
he myss marsin kulmäkiffoiset owat Hänen ta.
rittua armoansa kohtan, ei ole pienindäkän ha-
lua wastanolta eli maista sitä; mutta kuin ih»
niinen rupe wirkomaan, lesus Hengensä kaUtta
lähesty sydändä, ja huUta: Nouse ylös! silloin
isominen lesuren armon perän sytty juuri wä>
kewäLi; silloin sielu" suuren wiheljäisydensä ja
woimattömudensa tunde, HUuta armahtamista,
ja jano sen weren perän, kuin ristin päällä
wuosi, ja meidän syndimme poispese. Se syn.
dinen, joka sydämesänsä tunde oikian halun le.

perän, koffa hän näke onnettomudensa,
ettei hän wielä ole lesuxen kansia yhdistetty/ ei
myöskän taida nautita Händä sielunsa rawin.
noxi ja sillä on suuri syy kunne,
leillä ylistä lesuren armoa, zoka hänen murkel.
llsezi on saattanut, ilahuttaxensa händä sittensen enunmin. Senkaldainen sielu mahta olla

täp.



16 OumMntai Kolminaisuden Päilvasta. 515
täydellisesti wakutettu siitä, että meidän uffolli.
nen Wapahtajamme tUndc hänen hätänsä, luke
kaikki hänen kynnelensä, kuin hän itke sydämen
halusta hänen armonsa perään > on myös wal»
mis auttamaan händä jalosti. Hän mabta myös
w>§isti siihen luotta, että lesuS armahta händä.
Jos me waan kaiken oman ansion, kaikki peit-
tet ja kaunistelemiset hyljämMe, ja niinkuin wai,
maiset syndiset Herran lestäen tygö tulemme,
niin me saamme hawaita, kuinga se on Hsnen
ilonsa, lohdutta meitä armollansa, ja pyhkiä
pois kaikki meidän tynne.lemme. Jos myös jon-
gun sydän niin ahdistettu olis, ettei se yhtäkän
lohdutusta wastanotta taida; niin mahla hän
kuitengin tietä, että Wapadtaja hywm tunde
Hänen hätänsä. Sinä hätäpndMyc sielu!
ainoastans hiljaisudesa N)apahtajas edesä, katzo

puoleensa, ja usto lujasti, että awun hcr»
ki on läsnä. Ia kuin Wapahtaja kerran anda
kaikki sinun syndis andexi, ja Hengen todistu.
zellä sydämesäs sen wahwista, niin ei mikän i«
lo mailmasa ole siihen iloon werrattawa, kuin
Mi lesuxen armolda haawo:tetlu sydän tunde>
kosta se jällensä Hänen ansionsa kautta paratan,
ja saa nautita lohdutusta Hänen kuolemastansa.
Totisesti oli sen murhellisen Nainin leffen ilo
suuri, kosta hänen poikansa kuolleista heräis,
kaiketi suurembi kuin sanoa taitan; mutta ei
hänen ei myöskän jongun muun ilo maan pääl.
lä 010 werrattawa siihen autuuteen, kuin sydän
tunde, kosta se yhtä haawa lesuxen wanhur.
staudella ja pyhydellä puetetan. 110, rauha ja
riemu PyhäsH Hengesä täyttä koko sydämen, ja
palama rakkaus ja kiitollisus Händä kohtan jo-
ka rippui ristin päällä, ja »vapahti meitä werel«
länsä: Händä kohtan, joka meitä niin suuresti
rakasti. K k 2 O, jos
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O, jos siis monikin ihminen tabdois etziäarmoa ja anderi andamista lesuxen tykönä, niin
he pian tulisit tundemaan sen totuuden: Ruin-
ga mielellänsä se rakas wapahraja poispyhkii
murt>llisten rynnelec, ja liemittä heidän surun,sa, ja ettei mikän ilo ole siihen iloon werratta<
wa, kuin sydän silloin tunde, koffa lesus lah«
joitta sille rauhansa.

Mikkelin Päiivä.
Ewangeliumi, Math. iz, i - il.

totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja cu.
le niinkuin lapset, niin ette sinngan tule sisälle
taiwan woldatundaan. Sentähden joka ihensä
alenda niinkuin rämä lapsi, se on suurin taiwan
waldarunnasa. Niin sanoo meidän Herramme
tämän päiwän Ewangeliumisa.

Se puhen muoto: tulla tanvan waldakun-
daan, kuin meidän Herraldamme usein kuuliin,
merkitze sen saman kuin tulla Jumalan lapsexi.

Taiwan waldaknntza on se armon walda»
kunda, jonga lesus ChristuS rakendanut on,
josa Hän on Kuningas. Se pidetän woimasa
täällä maan päällä, niin kauwan kuin ihmisiä
on, hamaan Kunnian waldakundaan asti, koska
Herra lesus on ilmanduwa Hänen woimasansa
ja kunniasansa. Aina siihen asti on Herralla
lesurella täsä mailmasa pxi waldakunda, josa
Hän on Kuningas, ja tämän waldakunnan a.
lamaiset owat armoitettuja syndisiä jotka uffon
kautta lesuxen Christuxen pMe, owat Hänesä

loy.



Mikkelin Pniwä. 517

löytsnet spndein andexi andamisen, elämän ja
autuuden.

Kuinga siis tähän waldakundaan sisälle tai-
tan päästä. lesus sano, että meidän tarwihe
käändfä ja rulla niinkuin lapset, muutoin ei sin-
ne sisälle päästä- Hän otti lapsen esimerkki ja

niille, jotka taiwaseen tahtomat pää.
stä, sentähden että pzii lapsi enimiten on pxin-
kertainen, pz'twakainen ja nöyrä. Ei se juuri
ainä niin ole lasten kansia, sen me kyllä näem-
me, sillä kosta turmellus heisä kaswaa, niin et
tämä mieti heisä enä ole. Mutta lesus, tahtosanoa: Ne jotka tahtomat tulla taiwan wal-
dakundaan, niiden tarwitze olla yxinkertaisia,
pxiwakaisia ja nöyriä; Ia sillä kieldä Hän tai.waseen pääsemästä, kaikki ne kuin owat ylpeitä,
paisuneita, wiekkaita ja itzepäällensä luottawai-
sia. Se on painama sana, kuin hän sano: To-
tisesti minä sanon teille Te taidatte, wahwasii
luotta sen päälle, ettei yhtäkän siwutietä ole, ei
toista porttia, jonga kautta taiwaseen päästään;
yp ainoa tie on; ei yhtäkän muuta neuwoa:
Totisesti, minä sanon teille: ellette käänny ja tu-
le niinkuin lapset/ niin ette suingan rule sisälle
taiwan waldakundaan. Tämä on M aine, jo-
sta ei ikänäns lijaxi puhutta taita. Meidän
Herramme kertoo usiasti tämän neuwonsa nöy-
ryteen. Kerran Hän näki, kuinZa wierat phde-sä pidosa etzeit ylimmäisiä istuimia. Luonno-
siansa on ihminen ylpiä ja paisunut; etzu ulko»
naisia etuja; ja pyytä siinä tulla niin pitkälle
kuin mahdollinen on. Sitä wastan sano meidän
Herramme, että pikemmin pidäis istuttaman a-
lammaiseen siaan. Nämät hywät neuwot on
Hän andanut. Mutta se nähdän kyllä, kuinga

K k 3 wä«
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wähsn niitä noudatetan, niinkauwan kuin ih.milen sydän et ele alettu. Säätyen opettajat o.
wat jo monda sataa ajastaikaa saarnannet itzen.sä wäspxiin, että ihmisten pidäis olla nöyriä,
mutta kumga niin taitan olla, ellei sydän muu,
teturi tule?

Tämän päiwän Ewcmgeliumi anda meille
jotakin puhua siitä autuasta nöyry,

destä Siinä me tahdomme tutkistella sen rar.
pellisutta, sen perustusta, ja sen autuasta har«joicusta

Sen autuan nöyryden kansia ymmärretän
ihmisen itzensä tundeminen, sydämen taipumus
ja alendamwen, joka sana myös Ewangeliumi.sa edestule: Joka itzcnsä alenda, niinkuln ränlälapst, st on suurin taiwan p?aldakunnasa.

Kosta, siis puhutan siitä autuasta nöyryde,
M, niin.ymmärretän sillä kaikki kuin tule ih.misen oikiaan itzetundemiseen, kosta hän tundettzensä siinä köybydesänsä ja wiheljäisydesänsä,
josa hän luonnostansa makaa, ja kosta tämä o-
ma tundeminen waikutta spwän taipumisen ja
mielikarwauden oman pahudenla ylitze. Että tä,
mä on tarpcllinen, sen me kyllä näemme Wa,
pahtajan sanoista, kuin hän sanoo: errei muu«
tain ole mahdollinen calwasecn päästä. Tämä
asia on myös monesa muusa paikasa Pyhäsä
Raamatusa meillä selkiänä; kaikki osotta siihen,
että totinen itzensä tundeminen, taiwutettu ja
nöyrä mieli tanvitan, jos autuaxi ihmiseni tah.dotan ja taiwan waldakunnan asuwaisexi. Wan.
han Testamentin Raamatusa sanotan, että Her»ra asu niiden tykönä, joilla särjetty ja
hengi on. Es. 5?, 15. Herra kauhistuu ylpeitä

sil'
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silmiä. San. k. 6, 16. Hän katzoo torriat ylön.
Job, 41, 25, Uudefa Testamenlisä seisoo: Se
kuin ihmisille on korkin, se on Jumalan edesä
kauhistus. Luk. 16, 15 Apostolit myös maali-
mat alinomaa tätä tarpellista itzensä tundemista,
ja että ihmisten pidäis mahdottomudensa ja huo.
noudensa tundeman, jos he autuiri tulla tahto,
wat. Ne huonot, wiheljäiset, xassautetut, sai.
rat ja kaikesta hymästä köyhät, omat ne, joihin
Herra lefus ryhtyä taita. Niin seisoo Inma.
lan sanasa; ja asian luondo wqati sen; sillä
kuinga st jaita autetuxi tulla, joka ei wielä
tunne wiheljäinen olemansa ja apua tarwitze,
wansa? Se on juuri niinkuin sairas, joka ei
tunne sairauttansa, eikä usto parandajata tar.
witzewansa, ei myös halaja sitä. Kuinga taita
ihmmen tulla armoon Cyristuxesa lesuxesa, kuin.
ga pyytä syndein andexi andamista, ellei hän
tunne itziänsä apua tarwitzewaisexi syndisep, ei
funne itziänsä hädäsänsä ja wiyeljäisydesänsä?

Tämä on mvöS pääsyy, niin monda
tuhatta ihmistä käymät omia teitänsä, essä tule
osallisuteen autuudesta Christufesa Mi.
xi omat niin Harmat ihmiset halullisia tunde.
maan lesuren lunastajarensa, syndeinsä sowtt.
tajari, syndeinsä poispyhkiäri, ja übrixi heidän
syndeinsä edestä? O! ei he tiedä olemansa mi.
heljäiset ja raadolliset, köyhät, sokiqt ja alasto-
mat, waan juoxewat hulludesansa. ajattelemat
ja sanomat myös: minä olen rikas, ja olen ri«
kastunut, ja en mirän tarwiye. Ia niin ei he
taita autetta. Se autuallinen nöypys on sen«
tähden carpellinen. Se joka tahto autuas tul-
la, joka tahto syndein andefi andamista lesu.
xen weresä, joka tahto tulla siihen likiseen yhdi.

K k 4 Meen
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sipien meidän Herramme ja Wapahtajamms
kaitza kuin Hänen )a syndifen wälillä oleman
pitä, sillä pitä nöorytettp sydän oleman, ja pi-
tä halwasti itzestansä ajatteleman; sen tarwitzs
elämällä tundemisella suuresta tarpestnnsa, tulla
lesuzen tygö köuhänä, wiheljäisnä ja apua tar-
witzewmsena. lokaitzelle, joka - mielellänsä tah«
to ttetä", mitä tarwltan, jos armoitetuxi ja au-
tuaxi sielufi pitä tuldaman, mahta siis sanotta:
A'aa wiheljäisydes tundemisestc,;. katzo ettäs tu-
lisit Jessen sinun Wapahtajas tpgö, niinkuin
wibeljäinen ja armoa tarwitzewainen spndinen!
KoEa ei sinulla enä mitän ole, ett tiedä mitän
hywäH edesäs, koffas tunnet kaiken köyhydes j«
wiheljäisydes, sillom sä olet kaikkein lähinnä
autuutta; koffas tulet köyhänä ja nöyrytettynä,
silloin lesus awoimella sylillä sinua kohtele, ja
kutzu sinun sisälle käymään taiwan waldakundaan.

Nyt on kysymys: Kumga siihen lullan, ja
mM siihen aumaan perustukena on?
Ihmiset sanomat usiasti: minä tahdoisin mielet
läni rövrä olla, tahdoisin tulla lesuxen tygö
tmwutettuna ja tarwitzelvaisena; mutta löydän
aina itzesäni niin paljon ylpeyttä. Wastaus sii.
ben on: Sitä autuasta itzensä tundemista en ms
suingan taida toinen toisellemme opetta omalla
järjellämme eli parhallakan selitpxellä; en me
taida tehdä toinen toistamme waiwaifiLi, köphi-
Lt, taipuneet syndisifi. Se ainoa neuwo on,
tulla särjetyllä ja armoa isowaisella sydämellä
Jessen sen ristinnaulitun mailman
Vapahtajan tygö.

Ei taita sielulle määrättä wisiis aikaa, jon-
ga hänen pidäis käyttämän, tullazensa oikein

särje»
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särjetyn, nöyrptetM ja heng?sä köyhäK Et
sen sielun muuta taita, kuin neuwoa händä koh.
Vastansa lesuz,'en tygö, ja jos hänellä awetut
korwat owat, kuulemaan sitä suloista'elämänsanaa, että lesus Christus on tullut mailmaan,
wapahtamaan ja autuari tekemään syndisiä, niinse Pyhä Hengi totisesti itze saatta sen huwan
työn toimeen. Senkaltaiselle sielulle ylistetän
lefusta ristin päällä, kaikisa HZnen haawoisansa.

Niin pian kuin joku sielu saa sen mielen:
minä tahdoisin mielelläni autuan' tulla! niin
neuwotan händä kohta lesuxen tygo, ja sano.
tan- Mt mies on saapuilla, joka on kuollut
meidän edestämme, joka on wuodattanut meren»
sä meidän wiheljäisten ihmisten edestä. Nosta
silmäs ja katzo sitä miestä, katzo lesusta, joka
oietuilla käsillä rippuu ristin päällä. Tämä sevaras neuwo on, saada itzensä tundemisen jasen autuaan alahaisuden ihmisesä toimeen; MH
jota enemmin me katzomme puoleen, jo<
ta enemmin Pyhä Hengi saa meille selkiän tel)»
da, mitä hän on tehnyt ja kärsinyt, meitä au,
luixi tehdäzensä, sitä enemmin me waiwumms
alas tomuun. Siinä lesuxsn kärsimisesH me oi.
kein näemme, mingä Jumalan wihan meidän
spndimme sytyttänet owat, ja kuinga Mwas
hän on niitä rangaisemaan. Jota enemmin me
katzelemme Jumalan Karitzaa, joka kanda ma-
ilman synnit, ja niitä suuria tawaroita, kuin
meillä hänen kärsimisestänsä on; sitä enemminse kowa sydän särjetän, ja sitä enemmin me
tunnemme itzemme köphpdesämme, ja suuresti
wiheljäisydesämme. Se autuas Jumalan lahja,
että me taidamme wähäiset olla ja huonot omi-'sa silmisämme, tule kohta toimeen sielusa, nnr»

K k 5 pian
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pian kuin me rupemme halajamaan päistä tai,
wan Sillä silloin, niinkuin sa.
nottu on, ki ole muuta neuwoa, sen joka tahto
autuaxi tulla, kuin köyhänä syndisenä tulla Ie»
sufen syndisten Vapahtajan tpgö. Oma työ, o.
ma toimi ja itze tehty autuus katowat. Sielut
jotka taiwan waldakundaan päasewät, ei
muut kuin ne hengesä waiwaiftt; sillä meidän
Herramme sano, että niiden on taiwan walda»
kunda Math. 5, z, O! kuinga wähäiset, huo.
not ja mahdottomat nämät omat omisa silmisän?
sä! He tundewat itzensä kadotuin ansaineri,
ja kauhistumat omia tekojansa, ajatustansa ja
puheitansa; he tunnustamat täydestä sisällisestä
tundemisesta Herransa edesä: minä olen waiwai.
nen ja wiheljäinen j Senkaldainen on totnude-sa kaikkein ihmisten tila; he owar kaikki syndi.
sec, ja ei ole nucän kerffartawaa luinalan ede°
sa. Jokainen suu pira tukircaniaan, ja kaiken
mailman pica Jumalan edesä xvikapään oleman.
Rom. 3, 19. 2Z Mutta, sen pahembi! ei tah.
do msniksn ibminen tuta eli myöden anoa sitä.
Siitä kaikki se oman wanhurffauden petos tu.
lee, ja se luulo, että he omat hywät, autuat
ja paremmat kuin muut. He luulemat oleman-sa rikkat, heittänsä kyllä oleman eikä mitän
puuttuman Se hengesä köyhä, jonga oma tai.
wan waldakunda on, ej ajattele niin itzestänsä;
ei pidä itziänsä misäkän arwosa, maan arwaa
itzensä kaikkein ei siitä, että
hsn törkiöitä syndisiä ja kauhistumia olis tehnyt,
waan saastaisen sydämensä tähden. Hän hawai.
tze itzesänss wikoja kaikisa, myöskin niisä kuin
muut ihmiset hänesä ylistäwät ja kutläwät. Ei
hän taida kerffata mitän tehnensä eli ansainen.sa. Hänen ainoa toimensa, hänen sydämensä u.

stal-
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ffallus ja jokapäiwäinen huutonsa on tämä: O-
Ie minulle armollinen, sinä armahtawainen Ie«
su! armahda minua synhistä.

Niin monoa ihmistä, kuin tämän ohitze lne«
newät, he tekemät itze asian beillcnsä rastani.
Niiden sieluin scnsa, jotka autuutta halajamat,
ei ole niiden esimerkit Harmat, jotka monella ta.
walla waiwawat heitänsä, auluixi tulla, mutta
ei ikänäns tule todella nautitzcmaan sitä autuut-
ta, kuin Ie su s meiyän Wapabtaiamme kärsimi-
sensä ja kuolemansa kautta meille ansainut on.
Wika on usein se, ettei he ole tuset siihen au.
tuaan itzensä tundemiseen, ja siihen totiseen hen.
gen kopbpteem Niin kauwan kuin se puuttu,
niin ei taida Wapahtaja otta heidän sielujansa
p, randaz-ensa, Hän niinkuin parandaja, tahto
paranda sairaita, jotka sairaudensa täydellä tun-
hemisella Hänen tykönänsä apua etziwät.

Niinmuodon kohdastansa sisälle käydesä tai.
wan waldakundaan, tarwitze meidän alahaisesti
itzestämme ajatella, ja tuta olemamme köyhät,
syndiset ihmiset. lesus otta mielellänsä syndisiä
mafian Hän mene niinkuin syndisten ystäwä
awoimella sylillä senkaldaisia sieluja massan. Ei
yritän kieli taida sanoa, kumga kallis lesus
heidän mielestänsä on; ilolla he panisit hengen»
säkin aldiixi, saadarensa tuta Hänen, maistaa
Hänen rakkauttansa, ja wakuteturi tulla Hänen
suloisesta armostansa. Ia lesuS makuita heitä
Jumalallisella witzeydellä Hänen armostansa, ja
sano-. Minun poikani! minun tyttäreni! ota mi-
nun armoni wastan; uffo minun päälleni! mi-
nä näin sinun weresäs makawan; ja kuins sen
itze tunsit, niin pakahdut minun spdämeni sinua

kot>
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kohtcm En minä taida sinua armahtamata 01.
la. Armo ja autuus on sinulle ansaittu, tai/
was on sinun omas.

Tämä autuas alahaisus ja köyhyys henge-
sä pitä lakkamata noudattaman meitä, läpitze
kaiken meidän Christillisydemme. En me tule
täydellisiä, niin kauwan kuin me maan päällä
elämme. Täällä on aina köyhys, wiheljäisps ja
heikous; sentäbden täyty meidän aina seisoa hä-
nen edesänsa tarwitzewaisina, huonona ja wi«
heljäissnä. Mutta hän tahto myös jokapäiwck
wastauudesta armoitta, wirwotta ja lohdutta
meitä. Hänen armonsa on jokapäiwä uusi mei»
dän ylitzemme. Ei lesuzen tpgö ylpiällä mte-
lellä tulla. Köyhänä j., spndisenä ihmisenä hä-
nen edesänsä saadan armo ja rauha, ja häl-en
haawoisansä löytän elämä ja autuus. Ia tämä
hänen armonsa nöyryttä sydämen aina enemmin.
Mutta jos joku jällens rupeis itzestänsä paisu,
maan, niin hän on waarasa kadottamaan au-
tuuden. Jos me wisusti kysymme syyn perään,
mixi monikin sielu jällensä on joutunut harha
teille, niin meidän aina pitä löytämän, sen e»
mmmiten tapahtunen siitä, että hän on sydämen
nöyrydestä poistullut, ja joutunut ylpeyden kuk-
kuloille. Omat korkiat luulot owat aina enem-
min sian saanet, ja niin hän on langennut ar-
mosta lesuresa Christuxesa. Se joka tahtoo
lakkamata nautita lesuren armahtamista ja rak-
kautta, ja täällä elä tytywäisenä, autuuden t.äy-
dellisesä nautinnosa, hänen pitä pysymän wä»
häisenä omasa mielesänsä, köyhänä ja armoa
tarwitzewaisena. Niin kauwan kuin sielu pysy
tövhydensä tundemisesa, niin on hänen Herran-sa ja Vapahtajansa runsasti wirwottawa ja ar-

moit-
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moittawa hänen, siihen asti, että hän saa käydä
porteista sisälle taiwan waldakunnan täydelliseen
riemuun, kuin on Jumalan oikialla kädellä, i-
jankaikkisesa kunniasa.

Sentähden, jos oma hengi, oma tahto, eli
muu senkaldainen tahto liikku meisä, niin paet-
kamme kiirusti tygö, walittakamme hä-
täämme Hänelle, ja etzikämme Hänen apuansa.
Ei Hän ikänäns syndistä pois tyköänsä poisspö-sen Jumalan sana todista. Jokainen kuin
köyhänä ja wiheljäisnä lesuxen haawatn tygö
tule, se saa totisesti syndinsä andezi, saa rau-
han ja autuuden, ja siihen ei ikänäns lesuxen
uffollmen sydän suutu, joka on sula rakkaus,
ja on mennyt kuolemaan meidän edestämme. Sen
me toinen toisellemme wisiisti todista taidamme,
ja lohdutta mettämme telkenämme näillä luma,
lan autuilla lupauxilla.

O! joS jokainen, kuin ei wielä ole etzinyt ja
löytänyt armoa lesuxen weresä, mahdais niin.
kuin syndinen nöyränä ja taipununna edeskäy-
dä Hänen tpgönsä, jonga Jumala on asettanutarmo istuimeni, usson kautta Hänen weresänss.
Siinä hän löpdäis syndein andexi saamisen, e-
lämän ja autuuden.

Ia se kuin jo on tullut tähän autuaan'ko«
ettelemuxeen, ja tietä kuinga runsasti hän on
lesuxelda armoitettu, mahta se murhen pidolla
walwoa, sen autuan sydämen nöyryden ja toti-sen hengen köyhpden ylitze! Silloin me wiMiaina enemmin kaswamme armosa ja meidän Her-ramme lesupen Christien tundemisesa. Silloin
me aina enemmin saamme maista Hänen rakka-

uttan-
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uttansa, ja nähdä lesuren Christuzen kunnia,
ta, niinkuin ainoanPojan kunniata Isästä, täy.
nänsä armoa ja totuutta, ja Hänen taydellispde»
stänsä jokapäiwä saada armon armosta. Amen.

17 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangsliumi/ Luk. 14, i 11,

ensimmäinen kuin yhden Christityn tule
oppia Autuuden tiellä, on sydämen nöyrpttämi.
nen, itzensä alendaminen, tuta tyhjpdensä ja
mahdotiomudensa kaikkeen Herran armoon. Tä,
män kutzu Wapahtaja muuloin Autuudensa 0.
pisa, Hengen köchydexi. ja sano: Auruar owac
-Hengesä waiwaiftr; sillä heidän on caiwall wal.
dakunda. Math. g, 3. Me tahdomme sentäh-
den katzella:

Ruinga autuas se ihminen on, joka pyhäl»
dä Hengeldä on operetm nöyrästi j«i alahaisestiitzestänsä ajattelemaan.

Mutta meidän tule ensin se tietä, etten meitzestämme taida nöyrät eli hengesä köyhät olla;
sillä ylpeys ja pajsumus istu juuri sywäldä kaik,
kein ihmisten spdämesä. paha puu ei raidä hy-
wiä hedelmiä tanda; niin ei taida mpöskan
luonnollinen ihminen nöyrästi ja alahaisesti itze<stänsä ajatella, ellei Pyhä Hengi saa »vaikutta
hänen sydämesänsä, ja hänelle sitä ovetta. Yriluonnollinen ihnunen, joka ei wielä ole anda.
nut lesuxen armon sydändänsä muutta, se on
wielä paha puu, ja senkaldaiset me kaikki luon.
nostamme olemme. Jumala sanasansa sano:
RmM owar pois poikennet, ei ole yhtäkän jo.

ta
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5a hywä ceke, ei ainoakan. Mutta jos me Ie-

wastanotamme, niin me Jumalan lapssxi
tulemme, päällemme puemme Christuren nöyrän
mielen, ja Hänen affclcitansa noudatamme. Niin
kauwan kuin ihminen muuttumatoin on, ja ei
tahdo taipua Herran lesuz-en eteen, oppimaan
Hänewä, joka oli nöyrä sydämestä; niin se on
mahdoioinda oppia sitä oiliata nsyryttä; sillä
ylpeys on sywemmäldä juurtunut meidän sydä»
mesämme, kuin että se tmdais muulla ulosjuu»
ritetta, kuin lesuxen armon kaikkiwaldialla woi.
Malla. Mpeps se oli kuin sai meidän esiwan-
hembamme lanteinaan ja syndiä tekemään lu.
malata heidän Luojaansa wastan, ja sama syn.
di myös sikiä kaikisa heidän jälkentutewaisisalv
sa, niinkuin kuolettama myrkky. Niin kauwan
kuin ihminen ei tahdo taipua sen ristinliaulitun
edesä; niin tämä ylpeyden himo hallitze hänesä;
ja sitä kestä usein kauwan ennen kuin hän Po.
hän Hengen työn kautta oppi tundemaan itzen-
sä suuresa wiheljäisydesänsä. Itze ne armoite-
tutkin Jumalan lapset hawaitzewat usein mur.
hella ja häweten, kuinga wanhan Adamin yl.
peys istu sywäldä sydämesä, waikka he uffon
kautta sen ristinnaulitun Vapahtajan päälle, o-
wat saanet woiman ja armon woitta synnin, ja
lohdutta itziänsä siinä wiattomasa Jumalan Ka.
ritzasa, joka heidän welkansa ja rangaistuzensa
kandanut on.

Tämä paha juuri ja turmellus ihmisisH, il-
moitta itzensä monella ja lukemattomalla tawal.
la, ja kuka taita luetella kaikki ne synnit kuinse matkan saatta. Siihen tarwitan armoo,. wal»
womista ja sywä itzemme tundeminen, jos mei-
dän oikein tämän pahan ja sen waikutMt nä.

kemän
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kemän pitä. Mitä Raamattu sano pahasta Hen-
gestä, että se muurca iftmsä walkeuden j3ngeli<
xi, se taitan myös sanotta saatanan ensimmäise»
siä synnistä: ylpeydestä. Se taita kewiästi pet»
ta sen, joka ei sitä paremmin itziänsä tunne, ja
kätke itzensä usein nöyryden marjon alla Ei mi.
kän. muu moi särkeä ja nöyryttä meidän ylpiä.
tä spdändämme, kuin ristin sana lesuren so.
windo»kuolemasta. Meidän haawoitetun jä we-
ristetyn Wapahtajamme muodosa me , näemme
mitä mc ansainet olemme, ja se paina sydämen
tomuun asti, koffa me kävelemme Hänen puo.
leensa. joka waljuna oli pingoitettu ristin pääl.
lä. Hänen sielunsa tusta, kahleensa, pilkkansa,
kruununsa, koko Hänen mennen kärsimisensä ja
katkera kuolemansa, ne urin taitamat opetta
meitä näkemään mitä me olemme, Ia se kuinsaa armon, uston silmillä kastella lesusta Hä-
nen kärsimissänsä, se saa myös siitä armon tu«
kahutta luondonsa ylpeyden. Silloin nöyrys
koko sydämen sisälle otta: sydän sulaa lesuren
armon ja rakkauden edesä, ja me saamme run»
sasti tuta, mikä autuus meillä siitä on.

Se oikia nöyryys ofotta itzensä sitten kai,
kesä meidän elämäsämme, Jumalan ja ihmisten
edesä. Se tule ainoastansa sen päälle, että me
säilytämme elämän tundemisen sywästH turmellu»
xestamme ja wiheljäisydestämme; silloin kaiM
kerkiat ajaturet, raukewat, ja me näemme, ercei
meisä, se on meidän lihasamme, milän hpwää
asu; waan halu ja taipumus kaikkinaisiin fyn-
diin, ellemme lesuren armon kautta niistä »var-
jella. Herran armo-töirä en me Men enä wa»
stayota niinkuin ansaitulta; waan täyty tunnu»
sia itzemme mahdottomiri kaikkeen Hänen ar»

MOON'
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moonsa, ja silloin Hänen ääretöin ftywvdensä
tule meille ratki suureni. En me myös Lähim,
mäistämme sitten enä ylönkatzoa taida. Me pi<
dämme jokaitzen ihmisen arwosa, ja sitä enem»
min kalliina, kuin me muistelemme, että he 0-
wat lesuMn Christuxen Jumalan Pojan werel<
lä kalliisti ostettu tawara; ja Me opimme silloin
andezi andaman lähimmäisemme wiat, kosta me
tunnemme samat ja usein Usiammat ja suurem»
mat wiat itzesämme, kuin hänesä; ja opimlne
sitä wastan kotkiani arwamaan lähimmäisemins
hywst awut.

Sentähden ppyiä meidän Vapahtajamme
tämän päiwän ElvangeliuMisa kaunilla

kehoitta Meitä oikiaan sydämen
nöyryteen, jck osotta lopulla, kuinga autuas se
Meille on, kolka Hän sano: Joka iyensä alenda,se yletän. Alkon yritän ajatelko, että meidän
Wapahtajamme täsä puhu senkaldaisesta nöpry<
destä, kuin ainoastansa ulkonaisssa käytöfisä oso.
tetan, eikä tule sydämestä Senkaldainen nöp»
tys taita usein pettä ihmisten silmät, kuin m.
noastans näkemät päältzäpäin; mutta sydämen
ajatUret owat awoi sille Kaikkitietäwälle, joka
näte salaisuteen. Ei meidän sydämemme itä-
nänsä taida nöyrytettä muutoin, kuin Hänen
woimallisen armo.waikutuxensa kautta. lesuxen
taklaus ja< lesuren kärsiminen pitä sen ensin
sulaaman ja taiwuttaman, silloin me Hänen ar.
Monsa kautta nöyräni sydämestä tulemme. U.
sein tapahtu, että ihminen murhen ja kaikkinai<sen wastoinkäymisen kautta alaslyödän, mutta
kohta kuin se tussa on mennyt ohitze, niin yl.peys sydämesä jällensä nouse. Se tule siitä, et«
tsi Christien Hengi ole saanut sydämesä asu-

L l masiaa.
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massaa. Se totinen ja ppsywämen nöyrpS opi.
tan ainoastansa lesuren ristin tykönä, kuin me
lesufen jalkain juuresa, wiheljäisinH syndisinä
etzimme ja löydämme armon, ja jokapäiwä ai.
na enemmin tulemme.itzemme ja pahan sudä.
memme tundemaan. Jos meisä se sama nöyrä
mieli on, kuin
me mintuin Jumalan walicur, pyhät ja rattar,
Luemme itzemme sydämellisellä laupiudella, ystä.
wydellä, nöyrydellä, hiljaisudella ia pitkämieli.
sydellä; niin että me kärsimme toinen tojstam,
m?, ja andexi annamme toinen toisellemme. jos
jollakin on kannetta loista »vastan; niinkuin
Christus meille on andanuc, niin myös mekin
teemme. Col. 3, 12.13. Ia niinkuin me Wa.
pahtajaldamme opimme sen oikian sydämen nöy.
rpden; niin se myös kaswa ja enene meisä, niin
kauwan kuin me vhdistpresä Wapahtajan kans.sa wahwana pysymme. Jota enemmin me tu«
lemme WapahtajaMme tundemaan, sitä suurem»
maxi ja jalommat Hänen armonsa meille tule,
ja sitä halwemmafi me omisa silmisämme tulem»
zne, niin että me sanomme niinkuin Pawali:
l3n minä mitan ole. 2 Cor. 12, li. Ia Dawi»
din kansia: Minä tahdon wielä halweinbi olla,
ja nöyrä minun silmäini edeja. 2 Sam. 6, 22.

Senkaldainen ihminen on juuri autuas, jo,
la armon kautta on niin nöyrytetyn ja särje,
tyn sydämen saanut. Hän saa iokapäiwä le.suxen laupiutta nautita; sillä hän pyrkii aina
Vapahtajansa tygö, saa aina uuden lohdutu.zen Häneldä, ja tunde itzensä siinä siwusa kaik.
kiin mahdottomani. Jos me pyhään Naamat,
tuun tahomme; niin owat ne armo-lupauM lu.
temaNomat, kuin Wapahtaja on niille andanut,

jotka
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jotka sydämestä itzensä nöyryttäwät. Herra sanoEs. 66, 2. Minä tahon sen puoleen, joka raa-
dollinen ja särjetyllä hengellä o») ja jota wapi-se minun sanani edesä. Ia taas sano se Rortia
ja ylistetty, joka asu ijankaitrifudesa, ja jonga
nimi on pyhä: Minä asun korkeudesa ja pyhy-
desä, ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä
hengi on; että Minä wirwoiraisin nöyryretyi»
hengen, ja saattaisin särjetyn sydämen eläwäki.
Es. 57, lg. Ia sen saman Jumalan lapset jo»
kapäiwä tundewat, että silloin sielu autuin ja
tytywäisin Wapahtajasansa on, kosta hän itzen-sä tomuni ja mitättömäni tunde, ja paljasta armoa
armosta saa wastanottalesuren tsydeltisydestä. Jo.
ta enemmin me oman tyhjydemme ja puutoxem-
me tunnemme, sitä enemmin me tomusa Herraalesusta kiitämme, Hänen tutkimattoman rakkau-
Vensa edestä. Ol silloin me sanomme Vapahta-
jalle: Mitä se oli, minun lesuxeni! kuin sinHniin rakastit minusa waiwaisesa syndisesä ihmi-
sesä? Mikä sinun sai ostamaan minun niin kal-
liisti, olemaan sinun omaS? Senkaldaisesa tai-punesa ja nöyrytetpsä mielesä me aina pidämmZ
itzemme lähinnä lesusta, sillä me tunnemme,
kuinaa paljon me Händä ja Hänen armahtami-siansa tarwitzemme; ja jos me Hänestä efymme;
niin me Händä etzimme monella kpnelellä. Ko-
sta Hän sitten meidän sydändämme lähesty, ja
Hengensä kautta kirkasta itzensä meille, niinkmn
meidän spndeimme sowittaja, ja tunduwasti wa-
kutta meitä rakkaudestansa; niin sydän warsinsulaa rakkaudesta Häneen ja Hänen kärsimiseen-sä, niin että me uhramme sen Hänelle kskonans
palkki Hänen waiwansa edestä.

L l 8 Gptzs'
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Sydämen nöyrps ja rakkaus Wapahtajaa

kohtan saatta meitä laskemaan kaiken autudem.
me asian Hänen uffollisen sydämensä päälle Me
näemme silloin, ettemme itzestämme mitän woi
toimitta; sillä niinkuin Hän oli se, joka mcisä
hywän lyön alkoi; niin täyty Hänen myös itzs
stn päättä. Ilman Hänetä en me mitän woi
tehdä. Me tiedämme millä äärettömällä pitkä,
mielifydellä ja uffollisudella meidän Sielumme
Paimen etzei meitä; ennen kuin Hän sai meidän
sydämemme woitetuzi käändpmään tygönsä; ja
me saamme nähdä sen, että jos Hän silmän rä<
päyren pitä itzensä pois meistä, eikä pidä mei»
stä kiinni, niin me hukasa olemme. Hän, juu-
ri Hän ainoa on meidän sydämemme ainoa loh-
dutus, ja Hänesä me edeskinpäin turwatut o-
lemme; sillä me tiedämme, että Hän on meitä
terran armosta wastanottanut, ja myös woi mei.
tä warjella saastuttamattomina ja nubtettomina
lesufen Christuzen päiwään asti. Koska yri u.
fiowainen sydän niin warsin epäile itzestänsä ja
omista woimistansa, ja sitä wastan lapselllsesti
ylönanda sielunsa autuuden kokonans ainoan
lesuxen halduun; niin se sydän saa ihmellisen
lohduturen ja wirwoituren; että st oman huo<
noudensa tunbemisen alla, kuitengin taita au«
tuas ja lewolllnen olla, kosta se tietä lewäwän-
sä lesuren sylisä. Jumalan Hengi lukitze hä-
nen sydämesänsä armo.lupauret: Minä kihlan
sinun iyelleni ijantaittisesti: ia niinä kihlan sinun
iyelleni rvanhurstaudesa, duomiosa, armosa ja
laupiudesa. Minä kihlan rosin sinun ihclleni u,
stosa, >a sinun pitä herran rundeman, Hos. 2,
19.20. Ia Es. 54, ia. wuorer pitä rvälrrä.
män ja kutku!«c langeman; murra »ninun armo.
m ei pidä sinusta minun rauhani

liirw
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liitto ei pidä langeman pois, sano -Herra sinun
armahrajas. Silloin se on meidän lohduturem»
me, ettei meidän uffottomudemme Herran uffol-
lisutta turhari tee. IoS me wiela Hänen un»
hottaisimme; niin ei Hän kuitengan meitä un.
hota: ei Hän taida meitä unhotta, sen Hän iHe
on sanonut, jos mielä äitikin lapsukaisensa un.
hotais. Me olemme ollut Hänelle plön kalliit,
ja maranet Hänelle plön paljon, että Hän mei.
tä jättäiS. Lunastarensa meitä Hän kuitengin
hengensä kuolemaan annoi. Ia sentähden Raa,
mattu sano, että Hänen pitä monda sielua saa-
man, jotka ijankaikkisesti pitä Hänen omansa 0.
leman, ja andawat itzensä Häneldä autuas teh,
tä Herra tahdot Hänen niin piestä sairaudella:
kosta Hän hengensä witauhriri on andanut, niin
Hän saa nähdä siemenen, ja elä kauwan, ja Her,
ran aiwoicus on Hänen tädesänsä menestywä.
läcrä Hänen sielunsa on rystä tehnyt, saa Hän
ilonsa nähdä, ja tule rawituri. Tundemisensa
kautta minun wanhurstas palweljani monda
wanhurstautta, sillä Hän kanda heidän syndin»
sä. Senrähden annan minä Hänelle osan mone-
sa, ja Hänen pitä wäkewicren kansia saallista
jakaman; senrähdett että Hän annoi hengensä

kuolemaan, ja oli pahanretiän sekaan luerru.
Hän kannoi monen synnit, ja rukoili pahante.
Min edestä. Gs. 53 is. 11.12. Se on sentäh»
den meidän ijankaikkinen onnemme ja lohdutu.
xMme, ettei Hän meitä päästä. Hän tahto mei«
dän ijankaikkisesti pitä? Sentähden annoi Hän
hengensä kuolemaani

Niinkuin npt nöyruS opetta meitä, ettem.
me luota itze päällemme», koko meidän autuu.
demme asiasa, engä ppspmisesämme armoja; waan

L l 5 kvks.
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kokonans Vapahtajamme ainoan ussollisutek»
ja kärsiwäisvleen; niin teke myös nöpryS sen,
ettemme maallisisakan rohkene otta mitän eteem.
me, ellemme Herralda lesurelda siihen armoa
ja apua pyydä. Jos me nöorät sydämestä o-
lemme, niin me tiedänMe myös, kuinga heikot
meidän omat woimamme owat, ja kuinka pian
me taidaisimme wieteldä vois yxinkertaisudesta
Christuresa. Me waellamme silloin niinkuin lap.
set Herman edess, ja sydämen yrinkertaisudesa
katzomme aina Hänen puoleensa, ollaremme Hä»
nen suojelluxensa ja johdaturensa alla. Ia niin
me parhain warjellan mailman wietellpreldä ja
kiusamilda. Koffa me oikein tulemme tunde<
maan, kumga sywäldä turmellus on juurtunut
meidän spdämesämme, ja näkemään kuinga täy.
nä mailma on kiusauria ja pauloja, niin se tu>
le selkiäni, ettei mikän muu meitä warjella tal.
da kuin sula lesuren armo.

Autuat owat ne ihmiset, jotka itzenfä woi.
mattomiri ja armoa tarwitzewaisiri tundewat, ja
niin näkemät, että heidän wanhurstaudensa ja
wäkewydensä on lesuresa. Ne noudattamat par.
Vain Apostolin neuwoa: Rattat lapset! ppsykät

ertei häpiään culis Kätten ede,
sänsä/ -Hänen tulemisesansa. Senkalbaisiin nöy<
rytetlyin sydämiin wuota myös se suurin armo,
ne pitämät lesuxen rakkaimbana, ja ylistäwät
Hänen säretoindä laupiuttansa, että Hän tahto
fisua nM, joilla nöyrä ja särjetty hengi on.

,3 Sunnuntai Kolminaifuden PäilvästH.
Ewangeliumi, Math. 22, 34-46.
päiwän Ewangeliumisa koke meidän

Wa.
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Wapahtajamme asetta Phariseusten silmäin ete<
en/ sen suuren lumalisuden salaisuden, ecrä lu-
mala on ilmestpnyr lihasa. Se on lahja ylhäl-
ds anneltu, kosta me tunnemme sen kalliin to»
tuuden, että se ihminen lesus, joka »vaelsi ym-
bäri ludan maata, ja wihdoin annoi itzensHhäpiällisellä tawalla lapetta, on kuitengin luma»
la ylihe kaikkein ijankaikkisesti, koks
luonnon Herra ja Luoja; sillä tätä opvia ei yh-
dengän ihmisen järki käsittä, eikä yrikän kuole,
wa ilinoittamata ymmärtä taida. Meidän Wa«
pahtajamme näyttä monesa paikasa, että tämä
tieto on ylön kallis, mutta kätketty kaikilda,
kuin ykinänsä seurawat ja uffowat omaa jär-
keensä. Kosta lesus kerran kysyi Opetuslapsil-
dansa: kenen he pidic Hänen oleman, ja Petari
wastais: Sinä oler Christus Gläwän Jumalan
poika; niin sanoi lesuS hänelle: Auruas olet
sinä Simon lonan poika! fillä ei liha eikä we,
ri ilmoittanut ficä sinulle, murra minun Ijani,
jota on raiwaisa. Math. 16, ig«l7.

Tätä se oli kuin Wapahtaja tahdoi saatta
uffomaan, nimittäin: että Hänellä

oli toinen paljo korkiambi luondo, kuin paljas
ihmisyden. Lihan jälken he tunsit Hänen Da-
widin Pojari, joka oli Dawidin sulusta Mut-
ta lesus ofotta heille myös, että niinkuin Da-
wid oli yri Hänen esiisistänsä lihan puolesta; niin
oli Hän ruitengin Dawidin Herra, lumaluden-sa luonnon puolesta. Ia Dawid oli itze Hen-
gen waikutuxesta tunnustanut Hänen sixi, kojka
hän kutzu Hänen Herraansa, Me katzelemme siis:

pesusta meidän wapthtajammej »uinkuin
Dawidin poikaa ja Dawidin -Herraa.

Ll 4 Kpl-
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KMH Juvalaiset tunsit Herran lesuxen p.

lön hywin Dawidin Pojaxi, sillä Hänen sugu»
siansa tiesit Ke selkiästi, Dawidin ollen yhden,
Cbnssuxen esiisistä ilimisyden luonnon puolesta.
Dawidln sugusta tahdot lesus syndyä mail-
maan; se oli myös Prophetailda ennustettu, sen
päälle, että koffa McHias ajan täydellisydesä pi-
ti mail.maan tuleman, niin piti ihmisten tunde-
maan Hänen ja wiMi tietämän, Hänen olewan
stn, joka Jumalan ijankaikkisen neuwon jälken
oli lähetetty sowittamaan mailman synnit. Ia?
että Christuxen spndyminen Dawidin sugusta?
oli niin selNästi wanhasa Testamentifä ennustet-
tu, siitä piti ihmisten kaiktein parhain ustoman
Zeftiz-en olewan sen, kuin tulewa oli, ja ettem?
Me muuta odotais. Sillä ei ainoastansa ennu»
siuret Christmcn sugusta ja fyndymä
Hänen opeluMansa, elämästänsä, töistänsä ja
kärsimiselUnst, kajkki ne sowi tiydellisesti lesu.
zeen, n!in ettei ilnniset, ellei Ke kaikkea tottttta
tahdo kieldä, myöskän epäi«ä taida, lesuxen
Nazarethistä olslvan sen luwatun Metziaxen;
waan mpös uämät ennusiuz'et, että Hän Dawi?
din sugusta sondvmän piti, wakuttawat meitä
siilä, että Metzias taikka jo lesuxen personasa
on tullut, eli on se mabdotoinda Hänen enä
ivastakan tulla ja ihmisildä tutta. Sillä silloin
kuin Jerusalem lesuxen taiwaseen astumisen jäl«
?en hämifettin, ja wanhan Testamentin menosen kautta marsin kuktstui; niin ludalaisten su.
kuin tiedot ja kirjat niin sekoitettin, ettei pxikän

Hidatainen itze enä tiedä, mistä sugusta hsn on<
Miinmuodon on se myös mabdotoinda siitä päi.

wästä asti sanoa, kuka on Dawidin Poika eli
ei, Dawid oli itze Herran Prophetan kautta
ftqnut sen yttä pxi hänen siemene.
-'"" stäw
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stänsä kerran ptti saaman hallitatensn ijankaik-
kisen waldakunnan, ja tämä cl taida t.
känäns sowitelta jongun muun danen jälkerltu»
lewaistensa päälle, kuin lemccil u>noan. Pro.
pheta Nathan sai kästyn Hcrralda iiniottla Da,
wldille tämän lupauxen: Siccc kuin sinun aika?
on >a su;ä lewät Ists kansia, herätän
niinä sinun siemencs silnu, jätkcs, joka sinu«l
ruumistas tuleva on, ja nnnä hänen
waldakunda'nsa Ia hän rakenda nnnun nimel-
leni huoneN' ja minä roahnujtan hänen walda,
kundansa istmnnn zjankmklisesti. 2 Sam. 7, 12.
15. Monesa Prophetain on myös
ennustettu, että piti Dawidin sussu.
sia oleman. N?ii)a on purkahrarva Isäin kan-
nosta; ja rresa on hcdcllnoi.-ewä hänen juure-
stansa Es 11, 1, se aika cule, sano Hcr»
ra, crrä ininä herätän Dawidille wanhurstanvvesan, joka o>z Runingaxi culewa, ja on hywin
hallifteroa, ja roiinittawa oikeuden ja wanhur,
siauden maan pääUa. ler. 23, 6-

Se oli niin muodon ludalaisisse sillä ajalla
hywin tietty, cltä Wavabiajan piti Dawidin
sugusta oleman, kosta Hän kerran mailinaan tu,
li; hywin he myös tiesit, että lefus Nazarethi-
stä oli siitä sugusta; mutta että Hän, joka oli
Dawjdin Poika, oli myös Dawidin -Herra, sitä
ei be taintt käsittä. Se oli yri salaisus, jota
ei liha eikä meri »voinut ilmoitta heille, eikä
meille, eli kellengän ihmiselle. Se kuin täydellä
sydämen wakuturella taita uffoa, että lesus,
joka täsä maan päällä spnnyi ja eli köyhpdesH
ja ylönkatzela, ja lopetti bengenfä ristin päällä,
on myös koko luonnon Herra ja Jumala, tai-
wHn ja maan Luoja, joka kaikkiwaldialla kädel-

L l g länss
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länsä on walmistanut kaikki mitä on; se on. jo
saanut walistuxen, jota ei yxikän muu kuin lu.
malan Hengi anda taida.

lesus oli totisesti Dawidin Poika, niinkuin
me kuullet olemme, kosta Hän oli syndynyt Nei.
tzestä Mariasta, joka Dawidin sugusta mut-
ta Hän oli myös se, kuin Dawid Hänen piti
oleman, nimittäin hänen ja kalkkein ihmisten
Luoja, Mspitäjä ja Herra. Hän joka spndi,
siä sowitt3Msa otti päällensä meidän lihamme
ja weremme, ja waelsi maan päällä köyhänä ja
ylönkatzottuna, Hän oli myös ainokainen Isan
belmasa. Se joka Hänen näki, hän näki myös
Isän. Hänesä asui lumaluden läydellisyS ruu»
millisesti. Hän oli se kuin perusti maan, ja tai-
wat owat Hänen kättensä teot.
ei ne sokiat ja itzewusaat Phariseuxet Händä
tundenet, ja sillä myös hyljäisit sen lohdutuxen
ja ilon, kuin sydän tästä tundemisesta nautitzis,
ja jota ihmisen täyty kaiwata, niin kauwan kuin
ei hän ole tullut tundemaan Dawidin Poikaa
Dawidin Herrari, eli pitämään sitä ihmistä Ie»
susia NazarethistH totisena Jumalana, kaiken
mailman Luojana, Plöspitäjänä ja Herrana.
Kosta ihminen todella usto: Minä olen se to.
mu, jonga Hänen kätensä on walmistanut, ja
jonga minun Luojani sitten hirmuisilla waiwoil«
la täydyi lunasta onnettomudesta; niin ei hän
enä taida kylmä olla lesuxen kärsimistä kohtan,
waan hänen sydämensä mahla pehmitä ja sulaa,
katzellesansa omaa wiheljäisyttänsä ja Wapahta.
jansa pobjatoinda rakkautta. Se ihminen kuin
tämän usto, on jo perustunen tehnyt sekä aial»
listen että ijanfaikkiseen autuuteensa.

Mci.
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Meidän ilomme ajasa ja auluudemme ijaw
kaikkisudesa, tule paljon sen päälle, jos me to.
della sydämefämme pidämme Dawidin Pojan, Da<
widin ja meidän Herranamme, ja witzisti ustomme
Hänen oleman meidän Luojamme ja Vapahta-
jamme. loS me täydellisesti uskomme meidän
Vapahtajamme oleman itze sen ijankaikkisen Iu«
malan, niin Hänen rakkaudensa spndisiä koh-
tan, joka sai Hänen kuolemaan ristin päällä,
tule meille juuri ihmelliseri, sumexl ja luma.
lallisexi. Että Luoja itze kuoli lanaenneitten
luondokappaldenS edestä, etts se ijankaikkinen,
rakkaudesta tottelemattomia ihmisiä kohtan, otti
päällensä meidän lihamme ja weremme, ja kär.
sei mailmasa köyhyttä, pilkkaa, surkeutta, sieluntustaa ja kaubeita waiwoja, ainoastansa wiedä,
xensä meitä jallensä Jumalan tygö, se, se tule
meille silloin juuri kalliin ja suurep. -Hänen
lumaludensa. kuin me sen ustomme, wakutta
meitä myös siitä, että Hänen sowindonsa on
ääretöin ja meille täydellinen. Mikä syndi tai.
ta nyt niin suuri olla, ettei Jumalan Pojan
weri sitä poispyhkiä wois? Etts Wapahtaja
on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä, se
anda myös meille sen iloisen toiwon, että mon»
da tuhatta ihmistä, enemmin kuin me luulem.
mekan, tule autuari; sillä kuinga Häretöin mah«
tanekin Hänen sowindonsa woima olla, ja kuin.
ga suuri se armo ja andexi andamuS, kuin Hä.
nen werensä jakaa taita?

Tämä kallis totuus, että Dawidin Poika
on ynnä Dawidin Herra, rohwaise meitä myös
wiimeisellä kuolemamme hetkellä. Silloin me tie-
dämme, että Hän on se Totinen, joka ijankaik.
kisesti pjtä lupauMsa, ja se Raitkiwaldias,

M-
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jonga wäkewä kifl taita wiedä meitä kuoleman
pimiän laaxon läpitze, Hänen ijankaikkisiin ma<
joihinsa, ja joka myös woi meidän tomumme
herättä, kosta se maasa mädännyt on, ja tehdäsen kirkastetun ruuminsa kaldaiseri- lesuzen i.
iankaikkinen lumalus rohwaise myös meitä wii.
meisenä päiwänä käymään Hänen eteensä niin»
kuin meidän Duomarimme; sillä me tiedämme,
että Hänen rakkaudensa ja armahtamisensa on
Jumalallinen, ja taidamme luotta sen päälle,
että Hänen kallis ansionsa on täydellinen kyllä
maMi meidän ja kaiken mailman syndein ede-
stä. Se kunnia kuin Hänellä oli Isän tykönä,
ennen kuin mailman perustus laffettin, wakut.
ta meitä myös, että Hän on pohjatöin autuu.
den lähde, josta Hänen lunastettunsa kaikesa i-
jankaikkisudesa taitamat ammunda iloa, eikä tar.
witze peljätä autuudensa koffan loppuman.

loS nyt tämä oppi, että Darvidin poika
on Darvidin Herra, tuotta senkaldaisen autuu»
den jokaitzelle ihmiselle, joka on saanut armon
uffoa sen sydämestä; ja jos meidän ajallinen, ja
ijankaikkinen autuudemme kokonansa noja tä.
män perustunen päälle, niinkuin se tekekin, min
asettakamme tänäpäns prinkertaisesti tämä kysy.
mys itze eteemme, kuin Hapabtaja pani Pha.
riseusten eteen: Mitä reille näky (hristuxesta?
Kenen sano meidän sydämemme Hänen oleman?
Tunnemmeko, ajattelesamme Händä, sen saman,
kuin ThomaS muinen tunsi, kosta hän näki nau.
lain läwet Hänen käsisänsä, ja huusi: Minun
Herrani ja minun Jumalani!

Mujta wielä löytp aiwan monda meidän
ieasammeWtka ei ole lumalalda opetetut täsH

pää-
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pää.opisa. O. ios nämät rukoilisit Herraa Ie«
susia. Hengensä kautta kirkastaman itzensä hei-
dän spdämisänsä; sillä niinkuin tämä ylöswali-
stus lesuren ijankaikkisesta lumaludesta, on
marsin tarpellinen ja wälttämätöin meidän ijan-
kalkkisen autuudexemme; niin on myös luma.
län hywä Hengi halullinen ilmoittamaan sen
meille ja meitä siitä wakuttamaan.

Herra lesu! opeta Sinä itze meitä, tunde-
maan Sinun siri kuins olet, kaiken mailman
Luojaxi ja Herrazi ja meidän Wapahtajaxemms.
Anna meille armoa uffoa nämät kalliit asiat,
että Sinä, joka olit Jumalan muotoinen, alen»
sit itzes, otit orjan muodon päälles, ja tulit köy»
häri ihmiselimettä meidän sydämemme täptetäis
palamalla rakkaudella Sinua kohtan, ja olisim-
me oikein kuuliaiset, nöyrät ja alamaiset Sinut»
le, meidän Vapahtajamme, meidän Herramme
ja meidän Jumalamme!

19 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangeliumi, Math. 9, 1-8.

Ewangeliumi osotta meille monda kalli-
sta ja rakendawaista totuutta, jotka me lyhy-
käisesti tahdomme mainita, ja anda ainoastansa
johdatuxen niitä lähemmin tutkia, ja pyydämme
armoa, että Pyhs Hengi lesuzen ansion tähden
ne meihin somitta ja meidän sydämisämme elä-
nchi teke.

1. toit lesuxen eteen halwatun. Tästä
me näemme, kuinga Herra lesus oli tuttu kai»
kelda kansalda, niinkuin amraja hädäsä; jonaa
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tähden Myös talkki hädässnsä Hänen togönsH
pakenit. Kaikki tiesit, että jokaitzella wiheljäii
sellä ja hätäyndynellä oli awoi togökäpminen
Hänen
nen pstäwsllisydensä, ja aina walmis apunsa
kaikille tarwitzewille, ne wedit ihmisiä Hänen ty.
gönsä apua etzimsän, ja sait kantza hawaita,
että Hänellä oli ei ainoastansa woima, waan
myös halullisin sptzän armahtamaan, ja liewit.
lämään kaikkein murhellisien suruja, ja että st
aina oli Hänen sydämensä halu tehdä heillehpwää.

KaiM meidän lumalisudemme, Jumalansanan kuuleminen, luku ja tutkindo, mahta tae.
koitta siihen, että meidän sydämihimme spwäldä
painuiS se totuus: että se tuin hätänsä kansia tule
lesuxsn tygö, se löytä HäneA ustollisen ja armollisen
ylimmäisen papin, joka aina raita armahta mei«
dän heikouttamme, ja ijankaiktisesti auruaxi reh,
dä kaikki ne, jorka »Hänen kauttansa lumalattrynö rulewac, ja elä aina, ja rukoile aina hei-
dän edestänsä. Siihen kaikki tarkoitta, että spn.
disiä Wapahtajan tvgö kutzUtan; ja t)e taitamat
wjsiit olla siitä, että jos he waan Hänen tygön<
sä pakenemat, min Hän mielellänsä heitä ma-
stanotta. Ah! josta Jumalan Hengi tänäpänä
sais tehdä tämän Jumalallisen ja lohdullisen
Opin woimalliseri meidän svdämisämme! O, et-
tä kaikki epäileminen ja kylmäkistoisus lesusta
kohtan, joka meisä niin sywäldä juurtunut on,
marsin poispannais ja katois! Josta me kerran
oppisimme uffomaan, että kaikki kuin lesuxentpgö tule, kaikki, ilman eroilusta, Hsn raktaste
wastanotta ia ne tule siunaturi häneldä.

Se
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Se on muutoin tumallista, kosta sielut lu.

malan armon kautta tulewat tundemaan wihel»
jäisydensä ja sywän turmelluxensa, niin he e»
nemmiten siihen seisattawat, eikä riennä lesu.
xen tygö kaiken syndinsä ja hätänsä kansia,
maahan langemaan Hänen eteensä, joka ristin
päällä kerran on kaikki werellänsä matanut.
Me mahdamme sentshden sitä armoa pyytä, ja
oppia uskomaan: että kaikki mitä meildä puut-
tu, kaikki kuin suretta meitä, sen taita lesuStäyttä, autta ja liemittä, ja sen Hän mielellän-
sä tehdä tahto. Jos se sinua suretta, o ihmi.
nen! ettes tunne halua, etkä rakkautta spdäme-
säs Wapahtajaa kohtan, o, mene lesuxen tygö,
ja walita Hänelle itze sinun sydames tomutta
Händä wastan; sillä Hän on tutkimattomasta
rakkaudesta itze sowittanut ja täyden tehnyt si-
nun wihas ja kylmäkistoisudes edestä. loS fy.
dämes on lewoloin, rasitettu, ilman lohdutusta
ja rohkeutta, ah! pakene lesUfen tygö, niins
wisiisti tulet. Räändäkät reiränne Ha»
nen niin te auruixi mlerre kaikki mail»
man äärer. Ei yfikän mailmasa taida autta
meitä, maan Hän, ja Hän sen taita ja tahto
tehdä. Me mahdamme Händä kaikesa puuttesa
ja hädäsä etziä; ja me taidamme myös wakule»
tut olla, Hänen auttaman meitä; sillä syndisiä
me kummingin olemme, Hänen werellänsä oste«
tuita: Hänen lunastettuja tambaitansa, oleman

perindönsä ja omaisudensa, Isän ijans
kalkkisen neuwsn jälken.

He toit -Hänen eteensä halwatun, fdks ma-
kais wuoreella. O, jos tämäkin esimerkki kehoi.
tais meitä, tuomaan meidänkin sairaitamme Hä«
nen tygönsä, nimittäin: neuwomaan heitä kuo.

itman»
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lcmangin hetlcssä Häaen tpgönsä, ja sydämellä
silla rukouz,'illa tandamaau l-eita Hänen eteensä.
'Sen siaa-l uakdän usein, kuir.ga läsnäolewaisct
pstäwät lohduttamat sckraita petollisella lohöutU'
xella, puhumat heidän nuhtettomasta elämästä»,
sn, mailmasa, ja ettei sentähdcn heillä pidä mi»
tan hätää oleman, maan bc miljisti Jumalan
,waldakundaan pääsemän, Sairasien eteeil pi.
däis lesuxen rakkaus ja kuolema maa.
lattaman, että he uffalluren ja, pakonsa Häncn
lpgönsa ottaisit. Totisesti! luin kuoleman kicii-
sä maatan, niin kaikki s; lohvulus raute tur.
ban, kuin otetan ihmisen kauniista elämästä ma»
iimasa. Ei senkaldaincn lohdutus kuole<
wan spdändä huojenna e!i wirwota, joka mur.
heida spndein ulitzc rasitettu on, Koska meidän
!,!a:,?aiktisuteel: menemän pitä, niin ei muu mei.
,t 5 lohdutta taida, kuin se, että me saamme
kuulla, Jessen meitä kuvullansa lunastanen.
Sentähden, )oka lähimmäisellensä hywää suo.
jonga ajasta ijankaikkisuteen menemän pitä;
A händä senkaldaisella lohdutuMa tahto loh'
dutta, kuin kewenäis ja rohwaisis ahdistetun sy«
Mmen, että se totisen parannuxen synnin haa.wöille löpdäis, Se noudattakon niiden esi«
merkkiä, joista Ewangeliumisa puhutan, nimit»
täin: tuotan sairan Herran lestäen eteen, neu-
wokan sitä huonoa hätäyndpnyttä spndistä
.pahtajansa tygö. Siellä saa spndinen ijankaik,
kisen kpllänsä: stm rauhan lusiialaN kantza mei-
dän Herramme Icsuxen Christuxsn kautta, ja
lotisen parannmeu synnin haawoille Hänen Kaä.
«Voijansa. O, että me senkaldaisi/i Christityu
xi tulisimme, että me CyristMN oikein Autuu.
dtzmme Pääruhlinana pidäisimme! Jossa meldät»
siimämm? kerran Hänen rakkaudensa päälle tu.

»lp/
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lls, ja me Hänen tygönfä kokonnuisimme; niin
meillä Hänesä ijankaikkiststi kyllä olis sielun ja
tuumin puolesta.

2. lesus näki heidän ustonsn. Ennen kuin
he kerkisit Häneldä apua pyytämän, niin Hän
jo ymmärsi, heidän aitomisensa oleman etziä Hä-
nen armahtamistansa sille wiheljäiselle, sentät>
den HZn myös päätti autta händä, ennen kuin
he anoitkan. Esajan kaUtta on Hän luwannut:
EnneN kuin he huutawat. tahdon tninä wasta,
ra: kosta he wielä puhuwat, tahdon minä tuul-
la. Es. 63/24. Ia sen Vapahtaja täytti tä»
män kansan päälle, ja täyttä sen wielä tänäpäi.
wänä, monen tuhannen sielun lohduturezi ja
iloti- Hän tunde sydämen, Hän tietä ja näke,
mikä meitä painaa, ja jos wielä sydän niin ah«
distettu olis, ettei se ustalluxella taidais lähestyä
Händä liswitystä saaman, niin Hän kuitengitt
näke sen tuskan, ja wihdoin tule toimellinen a.
pu. Sen päälle se waan käy, että me lesuren
puoleen lovella lahomme, ja tahdomme anda
itzemme Häneldä autetta ja siunatta; ja jos me
niin Hsnen tygönsä pakenemme, niin me tai«
damme luotta sen päälle, että me Hänesä loh»
duturen saamme. Sen taita moni sielu lesu.
xen kunniallisen armon kiitoreri todista, että
juuri silloin kuin he wähemmin ajattelit tule.
wansa mutta asetit itzensä wihel,
jätsydesänsä Hänen eteensä, ja heitit itzensä pal.
jan Hänen armahtamisensa eteen, niin he jalon
awun löysit; sillä Hän hawaitzi heidän sydämen,
sä halun peräänsä, ja kusa Hän sen niin lö>
tä, siinä Hän aina on walmis lähestymään sy.
dändä, ja täyttämään sitä autualla lohdutuxel.
lansa, Sydän Pitä kokonanS Hänelle annetta»

M m man,
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man,°ja Hänen armonsa kautta pttä meidän sii.tä woitetun tuleman, että jos ei Hän autts
tahdo, niin me hukasa olemme; silloin me toti-
sesti saamme hawaita, että Hän näke meidän u.
stomme, ja armahta mettä. Sen kautta se kal.
lis totuus meisä wahwistetan, että kaikki kuin
Icsuxen rulewat, saawat rocisesti arvun.
Ia jos jotu tabto tietä, kuinga lesuxen tygö
lullan, niin wastatan: ei siihen muuta tarwita,
kuin sydän joka Jumalan Hengen armon kaut»
ta taita uffoa, tarwitzcwansa Wapabtajaa, ja
myös ustoo Hänen hpwään, joka meille Inma»
lolda on rehtP wiisaudcj:i, rvanhurskaudexi.
hiryxeJi ja lunastuxexi Jos me tämän eläwästt
tunnemme, niin me lesuxen tygö tulemme, ja
se tapahtu tällä tawalla: Meidän sydämisämmenouse sisällinen halu Hänen armonsa perän: me
tunnemme olemamme onnettomat ja kadotetut,
ettei meillä ole Händä sydämesämme, engä ole
uston yhteydesä Hänen kanaansa; me halajam-
me sentähden sydämestä tulla siihen autuaan ti-
laan, että me laivaisimme uffoa Hänen werensä
juosnen meidän edestämme ja maMnen meidän
spndeimme edestä. Niin pian kuin tämä mieli
meisä Jumalan armon kautta waikutettu on,
«iin me pMkertaisesti taidamme sen rakkan Wa.
pahtajan päälle luotta, ja oikein autuat ja ty»
tywäiset ihmiset olla; sillä se on ijankaikkinen
totuus, että jos me Händä lähestymme, niin
Hän lähesty meitä: jos me waan tahdomme Hä-
nen wastattotta, kyllä Hän myös otta meitä wa.
sian. Ei yLi ihminen murheisansa Wapahtajan
ja autuuden perän, ikänäns niin
ole, ettei Herra lesus paljo Mwakaisemmasiiikäwöitze Hänen sielunsa pelasturen perän; ei se
Myös ikänäns niin suun ilo syndiselle ole, saa.

d«
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tza syndinsä andexi, kuin se on Wavahtajälle
paljo suurembi ilo, saada jakaa sitä. Kyllä ss
on tosi, että tuhlajci Poika, kosta hän hätäyn.
Nyi, sydämestä kaiketi halaisi, että hänen Isän.
sH piti hänen armoon ottamaan; Mutta mitäs
Isä siinä lnahdot ajatella? Eikö hän paljo pa,
lawammasti mahtanut toiwotta, saadaxensa lap,
sensa jällensä, ja spleilläxensä sitä heimasansa?
Sama laita on syndisten ja syndisten Wapabta,
jan kansia. Hän surkuttele jokaista sielua, kuin
exy Här.fstä pois; ja kusa Hän näke jongun sie.
lun, kuin kaipauxesta Hänen peräänsä itke, sii-
nä se on Hänen suurin ilonsa, että Hän llewi-
täis kaiken sen waiwan kuin sitä paina.

z, Ia totisesti, kosta meidän Wapahtajam,
me kirkasta itzenfä meidän sydämesämme, meidän
sowittajaremms, ja anda meille armon nähdä ja
uskoa olemamme lesuM tveresä armoitetut, sil-
loin me tunnemme, kuinga autuasta se on pa-
latta sieluinime Paimenen ja Pispan, tpgö. le,
sus sanoi hatwatulle: poikani! ole rur«
tvasa, sinun annetan andexi sinulle. Niin
kauwan kuin ihminen käy luonnollisesa sokeudt-
fansa ja suruttomudesansa, niin ei hän tunne
onnelöinda tilaansa, kuinga wiheljäinen hän on,
Maatesansa Jumalan wihan ja synnin orjuden
alla. MUtta kosta Imnalan Hengi saa näyttä
hänelle suurimman spndinsä. nimittäin sydämen,
sä epäuston; silloin hän totisesti rupe katzele.
Maan syndejänsä peräti toisin kuin ennen; sit.
loin hän tule näkemään, juuri sentähden ote,
ivansa kadotuin lapsen, ettei hän uston kaUl.
ta lesuxen Chtisiuxen päälle, ole osaa saanut
siitä suuresta sowinnosta, kuin lew?en wetesä
tehty sn, eikä itziänsä siitä lohdutta. Ei yLt

M m 2 käätt-
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käändymätöin ihminen ensingän omasta woima.
siansa taida uskoa, olemansa kadotuxen alaisen
luondokappalen; se näyttä hänelle ihmellisexi a
mahdottomani, koffa hänelle sanotan, että hän
iankaikkisesti hukku, jos hän siinä tilasa kuole.
Niin kauwan kuin ei hän wielä ole epäustonsa
syndiä tundemaan tullut, niinkuin oikiata syytä
kadotuxeensa, niin hän lohdutta itziänsä hywillä
töillänsä januhlettomalla elämällänsä, katzele mm.
ta wieresänsä, ja näke, ettei ne ole paremmat
kuin hängän, ja päättä siitä, ettei hänen ijan.
kaikklsesta autuudestansa mitäkän pelkoa pidä o-
leman Ia jos hän sen siwusa myös on ulko.
naisesti siwiätä elämätä mieltänyt, niin hän pai.
suu mieleensä, rakenda autuudensa toiwon o,
man täydellispdensä päälle, ja ei luule itzeldän.
sä mitäkän puuttuman. Se tule kaikki siitä,
ettei syndinen ole tullut ymmärtämään, kuinga
suuri syndi se on, kanda kylmää ja nurjaa sp.
dändä Herraa lesusta wastan- Pyhä
Hengi saa sen syndiselle näyttä, silloin hän oikein
itzensä wiheljäisexi näke, ja tybjäxi kaikesta sii.
tä hywästä, kuin Jumalan Poika Merisellä kar«
simisellänsä meille ansainut on. Silloin sydw
täytetän murbella ja kiwulla, ja autuas se, kuin
täsä sielun tustasa otta pakonsa Herran lesufentygö. Se kuin hänen tygönsä tule, saa pian
nähdä, että Hän on Herra, joka wapahta syn.
nisti ja kuolemasta; hän saa myös rohkeuden,
löhbutuxen ja rauhan sydämeensä; Jumalanrauhan, joka kaiken ymmärryxen ylitze käy.

murhelliset mahtawat sentähden tie.
tä, ettei heillä ole neuwoa eikä apua, ellei be
kaiken hätänsä kansia käännä heitänsä Wapah-
iajan tygö; jq heillä on Hsnen sanansa sen Ml.

le,
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le, että he kaikella ustalluMa taitamat tulla,
ja wakutetut olla, ettei heidän tarwitze autta-
mat-oina Hänen tyköänsä palatta. Koska sits
Wapahiaja huuta sielulle: Ole hywäsä rurwa.
sa, lapseni! kosta hän haawainsa katzelemiftn
kautta, opetta meitä ustomaan, että Hänen so-
windonsa on meidängin edestämme tapahtunut,
ettei meidän tarwitze hukkua, koffa Hän on
meidän welkamme maxanut; ja koM hän päät»
lisez-i wakutta meitä siitä, että me arm sta Hä-
nen omansa olemme, ja saamme ijcnkaikkisesti
hänen tykönänsä olla; silloin me oikein hywällä
mielellä olemme. Sllloin lesuxen luuri rakkaus
meille ihmellisexi näky, ja werrattomaxi
Silloin en me woi kulnga me niin suu.
reen armoon tullet olemme, eli mikä Wapahta-
jan on saanut meitä huonoja niin suuresti ra»
kastamaan. Silloin me tunnemme itzcmme au-
tuixi Hänesä, ja tahdomme mielellämme olla ku-
sa Hän meitä tahto olemaan. Me pyydämme
Häneldä sits armoa, että me lapsellisesa kuuli,
aisudesa aina saamme seurata Händä ja nautita
Händä; jäsen me ainoana autuudenamme ja ilo-
namme pidimme, että meidän sydämemme salai.
sta kansakäymistä Hänen kansiansa pitä. Sil-
loin ei meidän lohdutuxemme ole petollisen pe-
rustunen päälle rakettu, waan kaikki täyty pae-
ta, kuoleman pelko, tunnon kalwäminen, kado,
tuxen kauhistus kaikki täyty wälttä, kosta
lesuxen weri huuta armahtamista, ja me olem-
me armon saanet, sitä autuudexemme'omista.

4. Wibdoin me myös merkitzemme nämst
lesuxen sanat: Ihmisen pojalla on walda maan
päällä synnit andexi and«. Tämän todistufen
päällä nojaa kaikkein lesuxen ustowaisten ;är-
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kähtämätöin autuuden toiwo. Me tunnemms
Hänen fppämensä, kuinga palama, kuinga u-
stollinen se on: Me tiedämme, kuinga mlclellän-
sä Hän tabto syndisiä autuyi tehdä. Ia -Hä,
nellä on »nyös «voima andexi anda, Ota waa»
xia, sinä murhellinen spndinen! Hänen tykönän»
sä sinä löydät armon armosta, ja kuins olet
saanut päästön ja fpndis anderi Hänen were»
fänsä, niin sinun autuudes jjäti wahwana pysy.

Niin M siis näemme, että meillä on lesus,
joka sekä tahfo eitä woi wapahta ne kuin uiko.
wat. Tämän woiman sai Hän silloin, kuin Hän
sotkui wimakuurnan yxinäns, ja kaikkein mei-
dän edestämme täydyt Jumalan »vihan maljan
juoda Kuolema ja helwetti on Hänen niinkuin
Wälimiehen ala annettu, ja Hän on Herra I-
sän Jumalan kunniani. Nutuat sentähden ne
ihmiset, jotka Hänen tykönänsä armoa etziwät;
autuat ne. jotka uston rukouxesa sieluinsa au»
tuuden Hänelle uffowat. Hän taita ja tahto
wapMa kaikki, jotka Hänen tygönsä tulemat.
Rakas sielu! Hän on walmis tällä hetkellä wa?
stanottamaan sinun; ja jos sinä tahdot anda i.
tzes löpttä Häneldä, niin saat hawaila, Hänellä
oleman woiman synnit anderi anda: Hän päs-
siä sinun sydämes murhesta, ja lahjoitta sinullesen lohdullisen toiwon: kenengän pidä si-
nua rcvoäistmän kädestäni.

2o Sunnuntai Kolminaifuden Päiwästä.
Ewangelium, Math. 22. l. 14.
on tämän päiwsn Ewangeliumisa uu-

si sodistus jällensä siihen kalliiseen totuuteen: et-
tä



2« Sunnuntai Kolminaisudtn PäuväsiH. 551

tä se käy Herran meidän Jumalamme kowin sp«
dämeldä, että Hän monda sielua autuuteen
woittais.

Meidän Herramme ja Vapahtajamme Ie»suren Cbristuzen rakkaus meitä langenneita syn»
hisiä ihmisiä kohtan, on niin sanomattomasti suu-
ri; että jos me wielä sokeUdesamme luulemme,
meillä kyllä oleman, ja autuat olemamme ilman
Hänetä, niin ei Hän kuitengan taida anda mei-
dän sokiana niin mennä; waan Hän käy suut.
tumata peräsämme ja etzi meitä, niinkuin ustol-
linen Paimen etzi tammastansa, joka Hänestä e-
xynyt on. Hän näke mitä en me itze näe, en-
nen kuin Hänen Hengensä on meitä walaista
saanut, nimittäin, että me onnettomasa tilafa
olemme, niin kauwan kuin en me uWon kautta
Hänen kuolemansa ja ansionsa päälle ole armo-
sta wanhurstari tullet, sen lunastnxen kauna,
kuin Christuxesa lesuresa rapahcunur on. Hän
tietä, ettei mikän taida autta mettä seisowaiset
olemaan meidän wanhurstan Duomarimme ede-
sä »viimeisenä päiwänä, ellemme täällä armon
ajasa ole osaa saanet siinä lunastushinnasa kuin
Hän mailman syndein edestä maranut on. Hä'
nelle me olemme waiwaa ja tipuja saattanet
synneillämme: paljon katkerata waiwaa' se Hä-
nelle maroi, wapahta meitä pimeyden mallasta;
sen paljon kärsimisensä tähden, ei Hän muuta
taida kuin halulla etziä meidän ijankaikkista pe-
lastustamme; se on myös ja pysy aina Hänen
sydämensä haluna, että Hänen ansionsa tulis
jokaitzelle lunastetulle hywäxi ja siunaureri Sii-
tä se myös nyt on, ettei Hän ainoastansa, ker,
ran kuollut, poisottarensa monen syndiä, ja »ve-
rensä kautta ristin päällä teki ijankalkkisen so.

M m 4 win-
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wmnon; waan myös lakkamata Hengensä ja sa-nansa wukuluxen kautta pyytä wetä, kehoitta
ja neuwoa syndisiä käändpmään H.wen tygönsä,
ja »nm autmri tulemaan. Syystä Hän siis ky-sy: N7irä olis enembi minun wiincunäelleni re-
kemifta iom en minä hänelle tehnyt ole? Es.
5, ,4. lokmtzen oma tur.do pitä duomiopäiwä«
nä toWnn.<n: että Wapahtaja täällä armon a-
jasa on uuttumattomalta rakkaudella ja pitkä.
mielisydellä pMsnyt wetä Händä lpgönsä. Sil«
loin ne w ja autuat sielut ijankaikki,
sella kiitopssa yl>stäwät Wupahtajan suurta ar»
moa ja korsiwättisMä, 'olla Hän heitä täällä a.
jasa kandanut on Mutta ne onnettomat, jotka
perkelen ja Känen enqeleittensä kansia polsme«
newät ijankaikkiseen tuleen, täyty häpiällä ja
katkeratta lunnon kalwamisella tunnusta: että
Hän tökötti armo. kätensä heille kaiken hei.
dän elinaikansa, wetärensä heitä tpgönsä, ja
pel> heidän sielunsa; mutta että he pcm,
dult pgdudelansa ja tottelenmttvmudesansa Hän?
dc: wastan. Mc siis Ewangeliumtn
johdatuMa sitä murhellista asiaa:

Guä Herra harwoisa ihmisisä woit<
ta armolllsta tarkoitustansa, fosta Hän heitä
parannuxeen kutM.

. Herra on pitänyt kaikkea mahdollista toin«
da ihmisten ijankaikkiseri autuuderi. Palamastarakkaudesta ja armahtamisestä, lnngennen ihmi.sen suqun wiheljäisyden ylitze, päätti Hän ijan,
laikklsudesta jo, lihettäzensä ainoan PoikansaZnailmaan, joka spndisten siasa viti spndein ran<
gaiSuM kärsimän, ja kuolemallansa ja werensH
WuodatuLella mailman synnit fowittaman. Iu-

malan
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malan ainoa Poika oli walmis tulemaan alas
meidän tygömme wibeljäisyteen, ottamaan mei-
dän lihamme ja weremme päällensä, pukemaan
päällensä meidän luondomme raadollisudcn, jcl
sixi ajari jättämään pois sen kunnian, kuin Hä.
nellä Isän tykönä oli, ennen kuin matlman pe,
rustus lastcttin. Tämän ybdcn täydellisen ja i.
M telpawmsen uhr>n kautta, kuin Hän teki,
kosta Hän pphän rumninsa ristin altarille uh<
rais, on Hän ijankaikkisen lunasturen matanut
koko ibnnsten joukon edestä; ja kuin Hän we-
rensä kantta meni pyhään, niin Hän mellle i.
jankaikkisen lunasturen löysi. Tästä lesuxen an-
saitzewaisesia raskaudesta, spndisiä kohtan se
nyt tule, että Pyhä Hengi Jumalallisella woi<
mallansa teke työtä syudisten sydämisä, ja tahto
kirkasta lesuren heille, heidän
että he Hänen cmixensa tulisit, ja Hänen ansio,sansa eläisit Tämä se autuus on, johon ihmi-
siä Ewanstejimnisa kutzutan, että he sen wastan
ottaisit, nautitzisit ja siitä iloitzisit. Ne häät,
joista siinä pulmtan, on Jumalan armon neu»
wo lesutesa spndisten autuudesta. Hän on nyt
kästenyt palweljoitansa huutamaan: RaiM o»
wac walnlisterur: culkae häihin.

Meidän Wapahtajamme edespane sen au,
tuuden, johon spndisiä täsä ajaja kutzutan, wer-
tauxella häistä eli suuresta atriasta. ettH me hei,
kolla pmmärrpxellämme mabdaisimme selkiästi kH<
sittä sen asian laadun. Wierat kuin suureen
pitoon kutzutan, menewät enemmiten hywälls
mielellä sinne, siinä toiwosa, että he siellä saa.
wat kaikki, ei ainoastansa tarpeet, waan myös
ulönpaltzisexi wirwoiturexi ja ilozi. Niin edeS«
pane Wapahtaja mpös sen kunnian ja autuu,
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den, kuin meillä Hänen sowinnosansa on tarjo,
na, ja johon Hän kaikkia ihmisiä kutzu. Mut.
ta, sen pahemhi! moni ajattele, että Christilli.
fys tekis heidän elämänsä työläs ja rastazi, jos
heidän pidäis rakkammat himonsa ja mailman
ilon hyljämän; eikä malta sitä, että se ilo kuin
heille lesuxesa Christuxesa taritan, ja se luma.
lan rauha joka kaiken ymmärrpxen ylitze käy,
on ijankaikkinen ja pyspwäinen ilo, kuin seura
meitä toiseen elämään; kosta tämän mailman i.
lo päätetän itkulla ja ijäisellä waikeroitzemisella.
Kosta me kerran saanet olemme maista sitä au»
tuulta, kuin meille lesuxen weresä walmistettu
pn; niin ei mikän meidän kuolematoinda sielu-
amme rawita taida, waan se herkku; silloin ne
asiat mailmasa meitä ilmoittamat, josa me en-
nen huwitustamme etzeimme. Meidän Wapahta,
jamme wertaa armo»waldakundanfa maan päälle
Häihin ja picoon. Me pysymme siis täsä wer-
tauxesa. Kosta joku kutzulan jalolle Juhlalle
<eli atrialle, eikö hän mielellänsä jätä sitä huo.
nombaa ruokaa kotona, siinä wahwasa toiwosa,
että siellä tulla paremmilla herkuilla rawituxi?
O, jos kuitengin ihmiset woitetais ustomaansen kunnian, johon Vapahtaja heitä kutzuu, sen
tuuman, joka heille Jumalan kalliilla we.
rellä ansaittu on, oleman äärettömästi suurem»
man, kuin kaikki se huono mailman ilo, johon
heidän oma turmeldu ja paha sydämensä heitä
wiettele. Ia niinkuin se, joka pidon on wal.
mistanut, ilolla wastanotta wieraansa ja rawitzeheitä; niin myös me taidamme wisiit olla siitä,
että Isällä taiwasa on ilo, kosta nmnda sielua
Ewangeliumin kutzumiselle kuuliaiset owat, ja
tulemat tpgö armoitetta, wapahdetta ja
Wtuan tehtä Häneldä.

Että
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Että lesuren Armo.waldakunda werratan
Pitoon, se osott-a kohta, ettemme sujngan saa
osaa siinä autuudesa, kuin Ic>us kuolemallanisa ansalssut on; ellemme tahdo tulla, se on:
ellemme anna Jumalan Hengen meisä wstikutta
oikiata isomista ja janomista lesuren wanhur»
stauden perän IoS pfto olrs kuinga jalosti hy.
wänsä walmistettu, ja wierat ei tahdois tulla
sitä nausitzemaan, mitä se heitä sitlen hyödy"
täis, että he sMen kutzutut ow>.t? Elkö heidän
mpohän pidä katuman, laiminlyönensä sen?
Mltä npt se toimi, kuin meidän ijankaik.
kiftri autuudexemme tehty on, hyöppltä meitä,
ellemme täsä armon ajaja osallisuteen
tule, Händä tundemaan ja Hänen päällensä u»
stomaan meidän autuudercmme? Mikä lohdutus
meillä lesuxen kärsimisestä, kuolemasta ja ylös.
nousemisesta on, ellemme sydämen uskolla Händä
syleile, ja jokainentaida Händä omalle sydämet-
lensä omista ja sanoa: Minungin syndeini täh<
den hän on kuollut, ja minun wanhurstaudeni
tähden herätetty? Millä rohkeudella me hautaa
lähenemme, ellemme tiedä, että Hän meidän oi-
kia Herramme, joka meitä «verellänsä osti ja
nousi haudasta, on myös meitä wiimeisenä päi»
wänä herättämä? Kuinga me taidamme siitä
iloita, että meidän Vapahtajamme on olewa
meidän Duomarimme, ellemme»täsä armon aja-
sa yhteyteen ja osallisuteen Hänen kansiansa tul»
let ole, ja tunne Händä meidän Paimeneemme,
ja tiedä Hänen kerran meitä armosa wastanot»
tanen, ja andanen meille sen wakutuZen sudäme.
hemme, että me ijäti Hänen omansa olla saam«
me? Lunastaen Hän niin muodon on täydelli»
sesti maxanut meidän edestämme; se tapitan
mpös yyt meille kaikiye; mutta kaikella muotoa

Me
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tultamme lesuren tpgö, osaa siitä saamaan,
maistamaan ja katzomaan kuinga suloinen Her-
ra on Hsnen sowinnosansa meidän spndeimme
edestä, muutoin ei se meitä hyödytä.

Koffa meidän Vapahtajamme werta sen
autuuden, johon Hän täsä armon ajasa kutzy
syndisiä, Häihin, niin me siitä ymmärrämme
sengin tallin totuuden, että me ainoastansa mah.
damme tulla; niin me saamme wastanotta armon
armosta. Niitä lahjoja kuin n>ieraille taritan,
ei tarwitze heidän ansaita eli rahalla osta. waan
ainoastansa wastanotta ilman mitäkän, ja nau.
tita itzellensä lohdutureri ja wirwoitureri Kaik»
ti on spndisille walmistettu lesuxen sowinnosa,
kaikki heille ansaittu Hänen werisen uhrinsa ja
kuolemansa kautta; Hän ikäwöitze ainoastansa
heitä tulemaan, ja andamaan itzensä Häneldä
siunatta, ja että he Hänen sowindonsa ja rak-
kaudensa woimasta wirwotettais ja wahwisiet.
tais. Niin kutzulan syndisiä joka aika tulemaan
Herran lesuren tpgö, osallisuteen siitä autuude»
sta kuin Hcw täyttänyt on: RaiM janowaiset
tutkat weceeu tygö; rekin joilla ei ole rahaa,
tulkat. ostakar ja rultar, ostakat ilman
rahara ja llinau hinnata, wiinaa ja riestaa. Mi.
xi ce annacce rahan siinä, kusa ei leipää ole; ja
teidän työnne siinä, kusa ei ole rawindoa? BuuK
kat. tuulkat minua, ja nautittac sitä hywää, ja
teidän sielunne riemuirran liharvudesa. Rallista,
kar torrvanne ja tulkac nunun rygöni, kuulkac,
min teidän sielunne saa elä. Es. 3.5, i.Z. O,
kuinga suloista se ön waiwaisten hätäyndyneit.
ten syndisten kuulla, että he saamat Wapahta,
jan tygö tulla, eikä tarwitze mitän mpölänsck
tuoda muuta kuin armoa isowaisen sydämen,

yhden
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yhden sydämen, joka janoo Hänen armalitami.
siansa, Hänen »vertansa ja armoansa Jos ei
Hänen armonsa niin suuri olis kuin se todella
on, jos ei se niin awara ja ansaitzematoin olis,
mihingä me wiheljäiset ihmiset sitten jouduisim'
me? Mutta Hän on armon lähde, jonga tygö
kaikki waiwaiset syndiset paeta taitamat, Hän
on rikas armosta, ei Hän ketän pois aja, joka
Hänen tygönsä tulla tahto. Hänen baawoisan-sa meillä "on awoi lähde syndiä ja saastaisurra
wastan. Kosta mc näin katzelemme, mitä suur.
ta toinda Jumala Poikansa wcrisen sowindo.
kuoleman kautta, pitänyt on, langennen ihmi»sen sukukunnan pelasturexi; niin se on aiwan
surkiata, että kuitengin alwan Harmat ihmisistä,
niin aiwan Harmat, sen suuren joukon suhten.
Hänen sowindonsa hvwäxensä käyttämät; ei tu-
le lesuxen tygö, waan jäämät pois Hänestä,
ehkä he kaiken mahdottomudensa kantza, niinsuureen armoon aiwotut omat, ja lunastetut o,
lemaan Jumalan perilliset ja lesuxen Christu.
xen kanSaperilliset. Suuri se joukko on, kuin
on tollelematoin Herran tarittua armoa wastan.
Runingas lähetti palweljansa kutzumaan kutZU'
tuira häihin, ja ei he rahconet tuU«. Taas hän
läheni toiset palweljar, sanoden: sanotat kuhu'
tuille: katzo minä ivalmistin minun ärriäni, mi-
nun härkäni ja syöttiläin owat tapetut ja kaik-
ki owat walmisteeut: rulkar häihin. Mutta he
kahoir ylön.

Tämä syndisten kutzuminen, toimitetan sa.
nan palweljain ja Jumalan sanan kautta, josa

Hengi waikutta Mutta niiden luku on
aiwan suuri, jotka wastcchakoisudella estäwät Ew«
angeliumin woiman ja waikutuxen fpdämisän»
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sä. Pawali sano: Ruintza heidän pitä ustomattsen, josta ci he kuullet ole? Ia me taidamms
syystä sanoa: Kuinga heidän pitä uffoman sen
päälle, josta ei he ensingän kuullakan tahdo?
Meidän täyty tunnusta, että ristin sana, eli pu<
he rististä, tällä ajalla on eninMs osalle hullus
ja pahennlrs. Se yMkertainen saarna siitä ri-
stinnaulitusta, lesltten ääretiömästä rakkaudesta
syndisiä kohtan, ia siitä autuudesta, kuin Hän
katkeralla kuvullansa ja kuolemallansa ansamut
on, se plönkatzotan nvt enenlMiien itzewiisailda
ja mailman wilftilda. Se kallis totuus, eitä
humala oli Christuxesa ja sowicti mailman Ps
taustansa, pidetän halpana, ja, se kuin kauhi-
ambi on, häwäistän ja pilkatan. Se luetan lä»
bes että lesusta ja Hänen kärsimistän.
sä nimitetän, muuta kuin wannomiseri ja Ju-
malan häwäistprexi; mtttta tunnusta HHndä mei-
dän ainooxi outuudemme perustureri. se pide-
tän pabennurena juuri kcstellä Chnssikundaä;
ja se ilo kuin lesuren uffowaiset kan§akäymise«
sä Hänen kansiansa nautita saamat, ei pidetä
minäkän, ehkä Raamattu selkiästi todista, että
Hengen hedelmä on wanhurffaus, rauha ja ilo
Pyhäsä Hengesä. Ia me näemme jokapäiwä si>«lillämme, enimmät ihmiset plönkatzowan sen
toimen, kuin Jumala heidän autuuderensa Pi-tänyt on. Wapahtaja sano selkiästi: ei he
tonet tulla, ,

Muutamat ihmifst kietomat itzenscl niin macll.
lisiin asioihin, etlei bs kerkiä kuolemattomastasielustansa murhetta pitä, eikä tule sitä hywäs
nautitzemaan, kuin lesuxen armo-waldakunna-
fa heHe »valmistettu olis. He ratzoir ylon, seiso
;asä, ja menit pois, pellollensa, toinen kciu.

pal»
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pallensa, Sitä laija ihmisiä löyty tuhansittain
mailmasa. Syy siihen on osittain heidän kewiä,
mielispdensä ja huolimattomudensa sielustansa;
osittain myös ajatoin halu ja rakkaus mailinaan
ja niihin kuin mailmasa on. He elämät aikan-
sa mailmasa ajattelemata. ja lukua pitämätä,
kuinga Keille käymän pitä, koffa heidän Chri.
sturenDuomio» istuimen eteen asetettaman pitä<
He andawat tundonsa sikeesä maata, siihen asti,
että armon hetki loppunut on, ja he aiwan myö-
hän tyhmyltänsä walitta saamat.

Moni myös, joita Ewangeliumin tautia
kutzutan tulemaan lesuren tygö, syttywät wi.
haan Hänen palweljoitansa kohtan. lesus sa«
no Ewangeliumisa, että he otit kiini Hänen
palweljansa, pilkkaisit heitä ja tapoit Että me
nyt elämme ChriiMisen Esiwallan alla, niin eise taida niin pitkälle mennä meidän maasamme;
ei suingan sentähden, että ihmisillä on Nyt pa-
tembi mieli Christuren käskyläisiä »vastan, kuin
ennen; maan jos se sais puhjeta ulos, mitä mo«
nen sydämesä kätketty on, niin saadais nähdä,
kuinga kaikki se wiba, kuin ihmiset luonnostan,
fa kandawat Herraa lesusta wastan, pian puh-
keis ulos Hänen palweljainsa päälle. Kuiten»
gin taitamat Ewangeliumin palweljat iloita ja
riemuita, että he owat mahdolliset, jotakuta kär.
simään lesuren Nimen tähden, ja taitamat is
tzensä lohdutta sillä toiwolla, että se Herra, jo-
ka heidän on lähettänyt, on myös lväkewä war«
jelemaan heitä, ja andamaan heille woimaa kär»
simään sitä kummailma wihasta lesusta wastanheille teke.

Wihdoin on myös monda, jotka kM tah<
lowat.auluiLlj tulla, mutta ei MH tawalla eli

elMl-
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ebdolla, kuin Jumala simaiansa määrännpl on.
He tulemat omam pugusansa. eikä tahdo wa.
stanotta niitä hääwaaltcila, kuin Herra heille
lahjoitta tahdois. He uffaldawat omaan hywy«
teensä ja täpdellisyteensä, eikä popdä peittä «ala.
siomuttansa warhnrffauden pugulla. jo<
sa ainoasa syndwen Jumalan edesä seisoa tn»
ta. Tämä on nn)ös suuri todistus ihmisten pa«

sisuun ja sokeuden. Kaikki on heille Ie-
walmPeltu, HFäwaattet tarltan heille,

mutta ei he uffo muuta tarwitzewansa, kuin o-
man pugun, tulemat niinmuodon irstaina, tysiä
Jumalan eteen, ilman armoa ctzlmäts ja anderi
andamista lesuxcn weresä.

Me näemme siis, kuinga suuri joukko nit.
tä on, joisa ei Herra woitä armollista tarkoitm
siansa. Mutta mitä kirjoitettu on, se on mewe
waroitureri kirjoitettu. Koetelkamme siis jokai.
nen mettämme tänäpäiwänä yriwakaisesti niin»
kuin Herran kaswoin edesä, jos me Ewangeliu»
min armo.kutzumiselle kulrliaiset olemme ollet?
Totisesti! jos me yriwakaisesti sytzändämme tut-
kimme; niin taita jokainen hawaita itzellänsä
kyllä syytä oleman rukoilla: Herra älä tay duo,
miolle palweljas kansia. Ia minä luulen, että
moni siitä saatetais pxiwakaiseen murhenpitoon
sielunsa pelasturesta, ja riendämään lesuren tp»
gö, jonga weresä ja kuolemasa kaikki armo ja
autuus meille walmistsltu on.

21 Sunnuntai Kolminaifuden PäiwästH.
Ewangeliumi, loh. 4/ 46,53.

me tarwitze ikänänsä,epäillä siitä, eitä Hee,
ra
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ra suo ihmisille kaiken sen autuuden, kuin he
»vastanotta laitamat. me Hänen
tunnemme kaikista kuin Hän luonut on, multa
wlelä sclkiämmästi lelurcn lunasturesta. Mut.
ta jos se lottius seiso wähwana, että Herra lu.
mala tahto ,l,että niin onnellisixi tehdä kuin me
tulla taidamme; niin taidais ihmisen järki ky,
suä: Min siis zuin paljon onnettomuita ja wa«
jtoinkayimsi.i meitä läfä kohtele? Mi,
zi nwidän päällemme senkaldalsiakin wastoinkä)«
M!siä lähelelän, ioilun en me itze ole,
waan !otka t''pahtil!l'at Jumalan, päätetystä neu,
wosta? Kackcffe jotain
wastahakoista, kuin usein teke heitä lewottomixi;
mutta muutamain ihmisten erinoinattain e.
nä kuin "toisten täotu wnstoinkaymisten kan§a
taistella? Muutamilla'menesty kaikki heidän ai.
komisensa; mutta toiset kaiken abkerudensa ja
taitaman elämänsä kansia, täyty kuitengin kär.?
siä köobpttä jn komia tautia, kosta monelle ke.
miämieliselle ja pahan tapaiselle, kaikki mielen
perästä tapahiu, Eikös fe siis näytä, kuin olis
Herra lamut tehdä ihmiset onnollisemmaz'!, jos
Han ol!s tahtonut, kaiketi pelasta heitä niin
paljosta murhcsta ja lewottomudesta? Jos me
näitä kysmnyriä lähemmin tutkimme, nlin me
pian et»
tä wastoinkäyminen ja tuska, kuin tule ihmisen
päälle, on min suuri todistus Jumalan hymy»
teen ja rakkauteen, kuin ne monet iloisetkin päi«
wät, kuin Hän heille läheltä. Me katzelemme
sentähden:

Tustm, ia wastoinkäymiscn hyödptpstä, eccä
se taira kääcä sydanicn pois kaikesta muusta, Ie«suxen ainoan rpgö.

N n
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KalMcsamme tämän päiwän Ewangeliumi.
sa sila tuskaa, kuin pakotti Kuningan miestä e.
tzimään apua lesurelda. ja mingä jalon awun
hän rukouzensa päälle sai; niin me kohta nä.
emme unsH stunatusa tarkoiturcsa tämä mastoin-
käyminen hänelle oli lähetetty, ja kuinga suuri
byödytys hänellä siitä oli; sillä sen kautta hänen
sydämensä rävdellisesti lesnxen puoleen raiwuccr.
tin, hädäsänsä Häneldä lohdutusta etzimään, jo.
ka yrin woi autta; ja niin, hän täsä awusa
mpös rnli tundemaan lesnxen woiman ja rah.
don aurra häräyndynclrä, joka waikutti HHnesäsen, eltä hän sen kautta taiwutettin ustomaan
lesuxen Christuren päälle

Tämä Kuningan mieS eli senkaldaisesa tila.
sa, eltei hänen sydämensä muutoin tainul mail.
man rakkaudesta eroitetta, ellei se wastoinkäymi.sen kautta tapahtunut; sentähden Herra myös
lähetti hänelle tämän »vastoinkäymisen, jolla oli
ihana waikuwS hänen totiseri onnellisudezensa.
Se mies oli korkiasa säädysä ja arwosa mail.masa, nautitzi niinmuodon suurembia etuja ma.
ilmasa kuin muut- Ia kuin me tätä pahaa ma»
ilmaa katzelemme, ja ihmisen turmellusta ja tai.
pumusta näkywäisten kappalden perän; niin me
hawaitzemme, että ne, itzesänsä hywät Jumalan
lahjat, usein woittawat sydämen niin kokonans,
ja sowaisewat ihmiset, että he siinä ylönpaldi.
sudesa kuin heillä mailmasa on, ja siinä runsa.sa tilasa himojansa täyttä, ei ensingän murhet»
ta pidä kuolemattomasta sielustansa. Kunnia ja
rikkaus, tuin pidäis kehoittaman meitä muista-
maan ja rakastamaan andajata, käytetän enem.
miten niin määrin, että me nautitzemme lahjaa,
ilman Ulä meidän sydämemme taiwutetais kii.

«5
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tolllsuleen sitä Herraa kohtan. kuin meille ne
anda; ja loMmmästä päästä me klltolli-

sudetta muistelemme sitä suunnda k.nlista huivia
jN töistä, nimic,äia'. lesurcn sowindo tuo»
lomaa. Moz»el!a un se wuära aiatus, ja tah-
to mmtattn ustom.-.an sitä, että ulkonaiset lah-
jat pidäis'oleman todistus siihen, että be omat
crinoilniiset luinalall ystäwät, ja korkrmmasa
>u'!uosa Hänen tykönänsä kuin muut; mutta
sima luulosi» he hirmuisesti ltzensä petläwät.

Se onni kuin nouta muutamaa unmsia matl»
masa, enä kuin Muita, teke loisinansa, että y,
xinkertaiset pitäwät ne ikmilct erinomaisina lu<
malan ystäwinä, joiden c!e:nottaminen aina
dywin menesty; mutta sitä wastan luulemat, ne
ihmiset, joita wcznvat ja oNnetsomus usein koh«
tele, erinomaisila Jumalan wihoisa oleman.
Mutta asia on w.rsiu loisin. Moni saa bvwän»
sä cläisänsH täällä, ;a nautitze sitä niin. että se
tuotta nämlle ijanktukkzftn onncttomnden, niin.
kuin rikk.nle miedelle wastattin: poikaili, mni.
sta, ercäi' saic hywäs eläisäs; koska sitä wastan
toifci, joioen kaiken ikänsä on täytynyt taistella
waiwuin wiheljaisydcn kansia, jmiri sen kaut«
ta oivat sa.netut etzimclän Herraa, Parandajaxi
sielulle ja ruumille, ja niin saamat kuolemasa
siihen kunniaa!» sisälle käydä, josa Jumala on
kynneler heidän silmistänsä powpyhkiwä. Pyhä
raamattu osotta myös selkiästi, ettei ulkonainen
menestys ensingän telpa todistuzeri erinomaiseen
Jumalan ystäwyteen, että joku siitä tekis itzel-
lensä wi§in toimon ijankaikkisesta autudesta.
Waan paljo enemmin, koska ei sielu ole yhdi-
stpxesä Wapahtajtin kan§a, niin werratan maal-
lisen kunnian ja korkeuden loppu elalnden lop»

Rn 2 puun,
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vuun, Nlilikllin Dawid sano. Ei ihminer taida
pvft»ä funniasa; waan rverraran eläimiin, jotta

-Heidän riensä on sula hulluus; he
makarvcN haudasa nilnkuin lambat, kuolema hei.
rä Murra wanhmstasten pirä warhcnn
heitä hallitzcmaan, ja heidän oykkäyxensä picä
hukkuman/ >a heidän täyry hamaan jäädä. Rui.
rengin wapahta Jumala minun sieluni helwecin
wallasta sillä hän korjaw minun. siitä coc>
lele kcska >oku rikastu, eli jos hänen huonensa
kunnia suurexi rule; sillä kosta hän kuole, niin
ei hän mirän myötänsä mie/ eikä hänen kunnian»
sa mene alas hänen kalistansa; sillä hän kiittä
sieluansa elämäsänsä, ia he ylistäwär sinua, jos
sinä itzclles hywää teet. tTliin he menewäc I.
säiusä peräsä. ia ei saa nähdä ikänänsä walkeuc.
ra. Lphpfäisesti sanoin: Rosta ihminen on tun,
niasa, <a ei ole y,nmärrystä, niin hän on wer-
rattu eläimiin/ jotka hukkumat Ps. 49,

Tämä Kuningan mies oli niin muodon
waarasa, moitetta mailwan menestpxeldä, elä.
wään aikansa suruttomana, ilman lugun pitä«
mätä piti. Mutta tä.
sä me näemme, mitä jalo hyödytps wastoinkäy.
misesiä ja lustasta on nimittäin se croltta spdä.
yien mailman rakkaudesta. Herra lähetti hanel,
le sen murhen, että hänen lapsensa tuli kuole,
man tautiin. Tämä murde opetti hänen tunde.
maan itzensä, heikozi ja wolmattomaz'!
joka kaiken korkeudensa ja nkkaudensa kansia ci
woinut liemittä lapsensa waiwoja, eikä para,i>
da sitä taudistansa, maikka hän siihen olis kai.
sen tawaransa kustandanut. Hän näki nyt, et-
tei kaiken mailman hpwps taida meille olkiua
iloa anda; waan että tämä niinkuin kaikki muu,

km
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kin tule Jumalan wapaasta tahdosta ja halittu»
resta. I>' tämä K>inmg,!'mies tunsi nut, et H
hän kaiken korkeudenpa ja arwonsa kansi' mail»
masa, «uin pyrkla lesurcn armahtami-seen,, .un se nuheljaisingin maan päällä; totta
hän M!,'ös,iäsH sydämen murhescl pitl unulit on»
nMsembana tuin ja olis kuka ticswai-
hettanut nlaa monen kanZa, jotka han enncn
huono!nb.'.na ptti.

O! kuinga valion on niitä, ioita Herran
samalla täyty s.»atta ijankatkrista va,
rasiansa ajattelemaan, ijankaikki-
sta parastansa; sillä se on mahv)toinda, että il)»
minän eläis warsin ilman jotakan toiwoa, cli
lohdutusta, eli jstakan, josa hän erinoatdnn
rippuls kiini. Ia niin pian kuin me wastoin.
käymiscsä tulemme näkemään, että täm.w mail-
man ilo iältä meidän, niin me rupemme kohta
kamaan muuta lohdutusta, josta me
tuffasa loydäisiinme, Wastoinkäyminen repi sy«
bämen erinänsä mailmasta; sillä siitä me näem»
me, kinnqa katoivainen ja mailliun,
ilo on: ia opimme niinkuin Kuningan nuchcn
esimcrcistä, mingä autuan hyödytyrcn »vastoin,
käyminen tuotta, rrrä ihllune., stn
kantri
tncra, koffa inailinall ilo hänen zarcä.
Se kuin myötäkäymisen ajalla on ollut Juma-
laloin ihminen, tule usein wastoinkäpmisen kaut-
ta saatetun ia avua lesufeida etzimään.
S.llotn taitan hätä sanotu: meitä ottein hyödyt»
tänen, kuin se on pakottanut meitä, kaiken tu»
ffamme kanssa Vapahtajamme tygö pakene,
maan; Sillä ci vflkän ihminen, joka autuari
tulla tahto, siihen tulla, wa.n meidän

N n 3 Hcr.
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Herramme lesurcn Christuxen kautta. Ia waik.
ka ei se halä, kuin meitä lesuxen tygö pakot-
tanut on, taita sanotla, oleman syy
meidän ijal.kaiMseen aututeemmc; niin kuitem
gin se apu, jota rfi hätäyndyl-yt etzi ja löytä
Wapahtajan tykönä, aina tuo scn l»'ödytpzen,
että ihminen siitä oppl tundemaan lesuxen rak<
kan ja armahtawaiscn sydämen, ja tule luma.
län Henqen armon kautta juuri sulautetut ja
häpewäisezi, siitä että hän a,lun WapalNajan
tykönä löpnyt on, ehkä hän tlelä, ettei hän en.
singän sitä ansamut ole, waan on tähän asti
Cbr>siuxen ristin »vihollisena waeldanut Siitä
sptty sitten siidämesH klitollisuden ja rakkauden
kymen Herraa lesusta kohtan, Hänen oletetun
ar!lw!,sa edestä, ja se hädästä päasnyt sielu tietä
nyt omasta koettelemuxesta, kuinga halullinenmeidän Wapalitajamme on auttamaan kaikkia
niitä, kuin händä auzensa huutamat.

Mutta älkämme luulko meidän Herrammelesuxen etzimäu hädän ja mastoinbäpmisen kaut.
ta wetä ainoastansa käändpmäilömiä ihmisiä lp-
gönsä, ja berätlä heitä »vaarinpitoon ijankaik.
ki,ejia maan Hänen omat oikiat
lapsensakin täyty usein senkaldaisten katkerain
wälikappalden kautta, anda heitänsä paratta
lvimstansa lesuxen uffowaiset taitamat tosinHänen armonsa lautta suuria asioita toimitta,
woitta pahan, kosta Hänen woimansa heidänhcikoudesansa ilmandu; ja he taitamat todella
paljo täydellisimmät tulla pyhpdesä, kuin pfi,
kän niistä, jotka pilkataxensa Icsuxen sowin,
dou, maalimat itzetehtyä pphyttä, ehkä ei heainoatakan hymä tpötä loimeen saa, jolla heJumalan cdcsä kelpaisit; mutta kaikella sillä he

owat
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owat kuitenqin raadolliset ihmiset, joisa se sywH
turmellus usein liikku, ja laita pian vllättä hci.
dän, niin pian kuin he silmänsä lesuresta pois.
käändäwat. Sitä '.varten se siis tapahtu, cllä
st uskollinen Sieluin Paimen jobdatta lapsiansa
pulman !äp tzc niin erinälsellä taivalla osittain
fäilyttärenft heitä, osittain myös opetiaxensa

siia rarcmmtn itzensH tundrmaan; ia »vie
heitä usicM min, että mailman lapset, jotka 0.
wat niivan tyhmiä ymmärtämään Jumalan toi»
tä, usein pitäwät sen Jumalattomana, joka ku>
ka ties ei niin
me näemme että Jumalan lapset, koffa he itze
päällensä rupewat luottamaan, langewat juurr
rastasten sondiin, jenga kautta heidän täyiy
tulla näkemään awoi silmin ja tunnustamaan,
kuinga huonot he owat, ja pian langewat, el.
lei he Tbristuxen wuimasa kilwoittcle. On tolta
wasioink>lymittengia niin muodon «välikappale,
jonqa kautta Herra uffowaisten lastensa «jan.
kaikkista parasta etzi. Se termellincn tuffa o«
pelta inyös lesuren armoitettuja syndisiä, sttä
encmnnn itzensä Hlnelle plönandamaan, jn kai°
ken toiwonsa ja Häneen ainoaan
panema-n, koffa be itzesänffin joka silmän rä»
päys Hänen armahtamistansa tarwitzewat.

Tämä siunattu «välikappale Herran kädestä,
lierätta myös meidän sydämesämme palaman ha,
lun, saada Hänen rauhaansa ja lohdutustansa
nautita lakkamma, koffa mailman wastoinkäy.
miset joka taholda meitä ahdista; ja me katzoin»
me usein sitä iloista hetkeä, jona Wapahtajam,
me tahto täydellisesti pelasta meitä tästä nykyise-
stä pahasta mailumsta, ja anda meille osan sii»
nä kunniasti, kl,in Hänen uffowaisillensa on tal,
lelle pandu ijankaikkisudesa.

N n 4 Wa»
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Vastoinkäyminen opetti KuninganmiestH

etzimllän lesusta, ja sillä o!i se autuas hyödy,
tvs, että hän ja koko däncn huoncnsa uffoi
rnn lesuren päälle. Totta taita monda tuyat.
ta ijankaikkisudesa tunnuta ja kulta Wapah.
tajaa, joka wastoinkäymisen kautta on ovetta,
nut heitä lundemaan Hänen ja Hänen rakkau»
densa.

Sentähden myös me rukoilkamme HäneldH
sitä armoa, että, kosta hädän ja wastotnkäumi,sen pitä meitä tapaaman, me silloin yxinkertai'
sesti sen Herran kädestä wastanottaisimme.mie»
luisella sydämellä ja kärsimäiftllä mielellä, ja
anda sen meille sifi tulla, kuin Hän
lä tarkoitta, nimlltäm: kokonani rewäisemään
mewän sydämemme mailmasta, että se Hänelle
ainoalle uhrattu olis, Hänen omaansa,
ijankaitkisudesa.

Pyhäin Miesten Päin ä.
Elvangeliumi, Matth. 5, 1,12.

U/tinä r>,lin, errä heille picä elämä oleman,
ja s>däkyUa oleman. Namät sanat puhui Ie»sus, syyn mitä warten hän mail»
maan tti!i/ml:ä Hänellä on syudlsille lahjoitet.
tawan, ja nntä Hänen lnnastetulllansa on Hä»

cdiMnatvana. Elämätä ja auiuutta tah,
dl Wapchtaja jakaa maan päällä, ja sitä pl-
dattilä.ftstl ia runfasii. ,loh. 10, 10.

tahdoi eilä Hänen lunastettunsa piti
HDxsä ja kauttausii ei ainoastansa pela,

kacklsta syndem rangaistuxista ja kuo-
leman
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leman pelwosta, johon he wikapääl olit'; waan
myös Hänesä jmiri lloilet, autuat ja tytywäiset
ibmiset oleman; heidän piti niin suurta iloa
nauttta saaman, kuin Jumalan Pojan kuolemal-
la heille ansaitta tailtin.

Jokainen ihlyinen, kuin todella on lesuren
lammas huonesta, ja on Hänen walmnut spdä.
mensä Paimeneni ja haldia,ri, taita sanoa niin.
kuin Da wid Herra on minun paimeneni, ei
minnlda micän puurn. Ps 23, 1. Wapahtaja
toimitta Lambailleusa yldäkyllä. Hän jakaa i°
tzensä niinkuin elämän leiwän, rawinnori la
wirwoitureri jokaiselle sielulle, kuin ikämöitzs
puetetta Hänen wanhurffaudellansa. Heikot ja
raadolliset Hänen lambansa omat, monet ja suu.
ret owat myös heidän puutuensa; Mutta Hän
tietä rawita heitä kaikkia taidolla ja ymmäry-.
fellä; Hän tietä puhua wäsyneille oikialla ajal.
la; Hän tietä jokaisen erinäisen tarpcn jälken
nuhdcllo, lohdutta, siunata ja wirwotta sydä»
mei. H.ineN lambansa tntawat lloiten buuta:
Riiccrcy olron Innala, jg meidän Hcrran Iesuxen Christuxen Isä. joka nieirä on siunannut
talMnnsella heugcUiscllä siunauxclla raiwallisisa
Christuxen kaurra. Eph. t, 3.

Se ilo, jota Icsuxen uffowaiset HänesH
nautitzewat, ja se autuas tila, jobon Hän hei'
tH siirtänyt onl se woitta kaiken muun ilon.
Heillä on elämä ja yldäkyllä Hänesä. Heidän
sydämensä on täytetty ylistyksiä ja kiitorella
Wapahtajan tutkimattoman armon edestä, ja be
swat jo läsä ajasa autuat sen todistu.
z-en kautta, kuin luiualan Hengi anda heille,
että he oivat Jumalan lapset, ja aruwsta wali.

N n 5 tut
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tut saamaan kerran nähdä lesuren, ja aina 01,
la Hänen tykönänsä. Tämä ilo, ja tämä elä»
mä lesuresa ei ole mikän bonraus eli unen
näkö> maan se on hedelmä ja täyttamys Hänen
armolupauMansa, että Hänen Lapsillansa pitä
elämä ja yldäkyllä Hänesä oleman. Hän
saanut lahjoja jakarensa ihmisille, ja on yri l.
jaiikaikkisesti loppumatoin lähde armosta ja au.
tudefta kaikille niille jotka.hänen nuneänsä au<rensa huutamat IoS waan monikin tahdoissen auwden wastanotta, kuin Hän heille ansai.
nut on! eipä yrikän niin hucno ole, etlei lu.
malan Karitza' händä rakasta. Jokainen kuin
huoka armahtamista, sna sitä todella nautita;
josta kalliista totudesta meid.in Wapahtaiamme
Emangeliumisa meitä wakntta ja sano: 2luruar
oivar jalka isoowac ja janowat rvanhurstautca;
sillä he varoitan.

Mi ihminen, joka isoo ja jano» lesuren
wanhurffautta, on jo autuas, ennen kuin hän
ramitangan, ja maikka ei hän sitä itze uedä;
ja hän on jo lesuren uffowaincn ja Jumalan
lapsi, maikka ei hän itze sitä wielä käsiltä tai-
da, ja maikka hänen uffonsawielH osotta itzen.
'ä enemmin sydämen halusa armon perän, kuin
turwallisesa ussalluresa siihen Meidän Wa.
pahtazamme piistä niitä sieluin autuiri, jotka
ainoastansa »sorvat ja janon»ar wanhurstaurca;
he mahtawat niin muodon siinä tilasa uffowai»
fin olla; sillä muutoin ei he taidais autuizi ku,
tzutta Häneldä, joka itze on opettanut ja Apo.
siolelttensa kautta julista andanut, että wani
hurstans rule yxinänsä ustosta lesuxen Christu»

päälle Kusa pri ihminen isoo ja janoo
wanhurstautta, siinä se ihminen totisesti

rupe
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rupe elämään sitä elämätä,kmn Jumalasta on,
ja en bcräteltp hengelliftstä kuolemasta ja une>
liaisudesta, totiseen ikälvöitzcmlsecn ar<
»non perään. Ennen kuin joku taita ikäwöitä
waahurffauden perän, niin pitä hänen ensin e-
läwasti wakutetu,ri iuleman näistä kahdesta
siasta: cnsin: ettei hänellä itzellä yhtökan wan>
hurstantta ole, m sircen: että bän tnrwitze toi»
sen, nimittäin Icsuxen wanburstauiia. Eenkal<
daisesta wakutuxesta sptty sitten luonnollisestikin
isoomincn ja janominen halu j« ikäwöitzeminen
niin hengelllsisä kuin ruumillisisakin.

Tämä isominen ja janonunen thmlfciä cl o-
le paljas luulo cikä löyhä ajatus;
malan Hengeldä sydämciä herätetiy pyspwäincn
ikäwöitzeminen lesuren armon perän. Sc ah-
minen ionga ei näM ole, ei se ruokaakan ha?»
laja; se joka komin sairasta, ei! sekän ruokaa
pyydä, ennen kuin hän rupe paranemaan;
niin mabdotoinda se myös on hengesttscsii kuol-
len ihlnisen itzcstänsä rumeta halajamaan Wa.
pahtajaa, ennenkuin Jumalan hengi on saanut
»vaikutta elämän sielusa, nimittäin, näyttä hä,
nelle eläwästi, osittain kuinga onnetoin hänen
tilansa on, niin kauman kuin ei hän ole Wa.
pablajalle itziänsä ylönandanut, osittain myös
mikä armo ja autuus hänelle Icsuz-en kuolema»sa walmistettu on, ja nyt talkllle kadotetuilla
syndifille taritan Kossa pyhän Hengen työ on
niin paljon sydämesä siaa saanut, että ihminen
täydelliset nämclt asiat tunde, niin siitä syttp
sydämesä yri halu jota ei hän ennen tundcnut
ole, ia ikäwöitzeminen saada osan siinä kumua'sa, kuin syndijille kuolema sa ansaittu
on, ja tämä halu tcic Hdämen elc>wäz'l, wo,i°

ma!.
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mallisen ja waikuttawaisen'; ei waikultawaise.
N, niin ymmärtäin, ellä ihminen töidensä kaut.
la itzellensä wanblirjkaudcn loimiltais, eli omil.
la »voimissansa itzeilsä sywästä turmelluMansa
ja wiheljäispdesiänsa ylösauttais. Ei! sillä ta,
matta Jumalan Hengen armo. työ sielusa este»
täis, i>, ihmisen wiisaus aseteltais Jumalan
wiisautta wastan, jonga luonnollinen ihminen
tyhm!)d?nä pitä, että se osolta syndisille tien ai.-
noasiansa sen risiinnaulitun Wavahtaian tu,aö.
Waan että tämä hc>lu »vanburffaudcn Pcrän
on waikuttawainen, se on niin paljo sanottu, ct«
iei se ole paljas kuollut loimotus, waan wate-
wä pakotus sielusa, joka ei anna ihmiselle le»
voa, ennen kuin hän saa halunsa täytetyn ja
tvdptctyn'.

Killäs se halu sitten t iytetän ja tydytetän?
Wastaus: N?anhurstaudcila. Auruar. sano le.
sus, orvat ne. jocka isowac ja lanowar walll>uu»
staurra; sillä he rawiran. Wanhurffaudella pm,
märretän Roatyatusa täydellinen wapavs ja pe,
lastus kaikesta welasta.

Pn ihminen taita paljan luonnongin wa.
losta huokiasti nähdä, ettei hän Jumalan tdcsH
pysyä taida Jos ei hän wiekastele itze kohtan.sa. niin hän kyllä näke, ettei han aikaangan
täytä kaikkea sitä, kuin Jumala oikeudella hä,
neldä waati. Kyllä hän myös taita ymmärtä,
klunga waka Jumala on rangaisemaan pahaa
ja palkltzemaan hywää. Mitä han sitten mabta
ajatella itzcstänsä? eikö hän, niinkuin kaikki
muutkin seiso »viallisena Jumalan Duomion e-

mistä sitten n anhurffaus saadun? tälä sei-
satta kailkl ihmiftn järlt, ja kaiken mailnmn

wil.
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wiisaus ei taida aneille neuwoa anda. Ia kui.
lengin totuden sull sano, että ne jocka isowar
ja zmiowac wanhnrskanrra, he rawitan; se on:
he moittawat toiwottunsa, ja saamat sen jonga
perän pyrkimät. Koffa nyt lesus lupa iso-
maisille ravinnon; niin kuulkamme Hänen pp»
häsiä sanastansa, mikä se wanhurffauS on, ja
se täydellinen pelastus kaikesta melasta, jolla me
Jumalan Duomion edesä taidamme ppsywiiset
olla. Apostoli Pawali päästä meidän si'tä tu°
siassa, koffa hän meille, niinkuin Galatatcille,
maalaj sen ristinnaulitun Christuxen silmäämme
eteen, ja wakutla kaikkia armoa isomaista sie»
luja että heidän hänesä pitä löytämän sen mau»
hurskauden, kuin heildä puuttu, sanodcn: Iu
mala oli Christuxosa, ia sowicci mailinan lhe
kalistansa Olllä Hän on sen zoka ei milän sy„.
nistä meidän edestämme sviiiuxi cebnyr,
ercä me hänesä culisimmc sixi wanhnrstaudexi,
joka Jumala,» edesä kelpa. 2 Kor. g, 19.21.

Niin me siis näemme, kuinga lesuxm iha-
na lupaus täytetän. että isowaiset rawituri tu>i
lewat. Ainoa Poika I'än heimasa ilmannui ib.

meidän luoinwsamme, läynänsä armoa ja
totulta, ja kannoi, mintmn wialoin Jumalan
Äaritza, kaiken mailman sunnit Han leviin
fynnixi meidän edestämme, ja wika uhriri mei<
dän siasamme- Herra heitti kaikki meidän
tekomme Hänen päällensä,, siiben asti, että
wihdoin taydoi kuolla niisä kiimuisa, joilla mel.
dän syydimme händä waiwaisit. Kuitengin sai
hän mechan welkamme täydellisesti madetun, ja
meidänl syndimme kokonans pois pybUpri, niin
että hän ristin pääldä taisi huuta: Se on räy.
rerry. Ia kolmandena päiwäns, nousi !^än

Woi.
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ton Sangarina haudasta, nnda myös nyt juli.
sia omasa nimcsänsä arm^a, rauhaa ja syndein
ändcri andamusta, Täsä inz nyt näcinm?, rusa
fyndlsten pitä löytämän, m mi.
siä perusturvia paim.llat laita-
mat rohkiasti huuta: RaMi janowaiscr, ru'l'ac
werttu cygö Koffa ihminen rupr e!ä:nään iazoomaan armon perään, ja saa luuila sen i.
loisen janoman, että
mettä elämän lählcstä, n!'-s le näbllä l-äuelleöudozi ja sanonmttoman suuren ja hän lunde,
että se on Jumalan lvoima j,' Jumalan lv ii.saus. Koffa sielu. joka lsoo m mnoo wanhur.ffautta, saa kuulla sen suuren lupaufcn, että
hän rawitan, niin hän tunde itzensä onneltonm-
ri, niin kauwan kuin ci hän tul?, ja
hänen halunsa kasma sen perään, ettei hän le-
poo saa siihen asti, kuin hänen sielunsa saa
nautita sitä rawindoa, jonga pcräa hän isoo.

Vapahtaja että ne sielut jotka iso.
watin jnnowat manhurssautta, ne pitä rawitu.
xi tuleman, ja siitä seura, että niin kauwankuin ihminen ei tunue tätä lupausta täytetyn
eikä ole wielä rawittu, niin bän on epäilewäi.
ncn ja lewotoin7 ja ei tiedä itzensä lesuren ,a.
nan jälken oleman autuasa tilasa. Kossa rriberälettp syndinen kiwulla tunde wihcljäisyden,
sä, ja sen siwusa näkc, ettei hän enlmgän ~

tziänsH autta taida, maan kaikki hänen oma
työnsä ja pyrkimisensä on kelwotcinda, toimit-
lamaan hänelle wanhurffautta ja snndcin ande.
ri koska, sanon minä, senkaldainen saakuulla silta »vapaasta ja ansaitzemattomasta ar.
mosta Christuxhsa, ja kuulla että wanhurffauS,
jolla hän luuMlass edesn seisoa taim, on häncl.

le
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le leiuxen kuolemaa ansaittu, ja nyt tantan
hänelle, niinkuin armolabja lesuxesa Christuxc.sa; niin hän awvimella korwalla ja awetulla sy«
dännllä kuuldele tätä iloista sanomaa, ja se tu-
le hänelle juuri kalliini ja wastanotettawazi', et»
lä M Wapahtaja on, joka syndisten edestä kär-
sinyt on, za on tullut mailmaan ehimään ja
Wapabtamaan sitä kuin kadonnut oli. Kosta
joku asia meidän eteemme tule, josta en me cn»
nen o!e kuullet, eli waaria ottanet, niin me si.
tä tarkemmasti kuuldelemme, kuin sitä jota me
olemme tottunee usein kuulemaan ja ajattele-
maan. Niin se myös käy syndiselle Ewangeliu.
min kantza Se näky hänelle wur.
sin uudefi; sillä waikka hsn on sitä tuhannen
kerta tuullut ennen/ niin ei hän kuilenqan ole
siitä waaria ottanut, ei ymmärtänyt, eitä usko.
nut sitä. Aiwan suuripa niiden paljous on.
jotka kuulemat Ewangelimnia il.
man waaria siitä ottamata; valjon esteitä ja
kaunistelemisia, joilla ihmiset peittelewät kylmä.
kiffoisuttansa ja kewiämielisyltänsä, ja niin an.
daw.N pahalle wiholliselle sian otca pois sanan
heidän sydämestänsä, circi he uffois ja pclasteru'
xi rulis. Niin kauwan kuin ihminen lullnnol,
llsesa tilasansa on, niin on mc,ilmalla senkaldcli.
nen walda hänen sydämensä yl.tzc, ja maalliset
asiat woittawat hänen sydamcilsä niin marsin,
että syndinen kaikkein sielunsa haluen kansi., np.
poo ainoastansa maallisiin, elkä lukua pidä. saa.
darensa osiia siinä hywäsä, kuin Wapahtaja
katkeralla kärsimisellänsä meille ansainut on.
Ilman sitä on Ewanlcliumi ChristuMa, se sa.
na rististä, tyhmä saarna, nlin kauwan kuin
Jumalan Hengi ej saa kirkasta ja lukita sitä sy.
dämesä; ja st Ewangeliumillinen tie aulutt^
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MH kuinga yzinkertainen se on, niin näky se
kuitengm niin ihmellisep ja käsittämä tcömäxi
kaikille ihmisille, jotka tämän mailman I!ln>ala
sowaisnut on, ettei de eusinqän tahdo cilä tai,
du silä käsittä. Paitzi sitä, niin se luonnollinen
sydämen ylpeys, aletta ilMsä sitä leimallista
opvia w'.sian, että syndisen pidäis nilasta ar.
mosi", ilman pienindakäu o>:.aa ansiota, wan.
hurff<ni tuleman. ihminen joka omaioa
ratkaude!da woitettu.on, <en puhsn ri.
stistä, ylönkatzella, ja luule sen sopuvan ainoa-
stansa niihin kuin matlmasa suurixi syndisixi ja
jumalattomifi kutzutan; s? on hänen miele.
siansä tyhmä ja häjy oppi, joka sano että nuh>
trttomatkin ja ihmiset mailma.
sa, owat kuitengin Jumalan edesä hurmitta.
wat syndilel, ja täyty, mai'masta kerran läh.
tcisänsä, paeta lesuren armahtamiseen jaan.
sioon, ni,n hywin kuin pahoinlekiänkin teloi»
tus paikasa

Koffa yri ihminen Jumalan Hengen armon
kautta on herätetty elämään hengellisestä kuole,
masta, niin hän ajattele marsin toisin. Silloinse Ewangeliumi lesuxesia, jota ei hän ennen
keriinnpt ajattelemaan, woitta koko hänen! sydä«
mensä. Se kuin hänelle ennen oli käsittämä,
töindä, sen hän nyt ymmartä hmvin; ja se hä.
nen oma mahdottomudensa, ja lesuxen kärsiini,sen woima, jota ei hän ennen tahtonut eli tai,
nut ufföa, se tule hänelle nyt ustottawarl saar,
nafi ja mahdolllsexi wastanotetta. Tämän uffon
on Pyhä Hengi »vaikuttanut hänen sielusanla,
ja npt hän isoo ja janoo wanhurffautta, ja pa.
laa halusta, saada sydämensä tydytetyLi ja usto.
maan sen, että lesuxen weren, pitä huutaman

armah»
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armahtamista hänen edestänsä wiimmeisenä päi-
wänä. Mutta juuri sentähden ettei hän wtelä
rohkene sitä uffoa, niin hän tunde itzensä wi»
heljäisexi ja surkiap, isoo ja janoo sitä enem.
min wanhurffauden perän. Hänen kaipauxensa
on suuri, ja autuus lesuresa on myös suuri;
mutta ach! ei hän taida M wielä täydellä wa-
kutuilla omista.

Tämän wiheljäisydensä, ja näiden tarwet-
tensa tundemisen alla, on ihminen kuitengin jo
lesuxen oman todlstuxen jälken autuas Mut»
ta ei hän tiedä sitä itze, eikä taida wielä ustoa,
kuinga lesufen sydän on täynä rauhan ajatu-
xia händä kohtan. Rakkauden Wapahtajaa koh»
tan hän tunde sydämcsänsä, ja halu Hänen pe»
räänsä waati kynnelet hänen silmistänsä; sen-
tähden ei hän saa lepoa, eikä tule tytywäisefi,
ennen kuin hän lesuxen kunniallisen armon kii-
toxep taita tunnusta, tullensa todella rawituxi.
Jumalan sanasa hän näke lupauxen edesänsä,
että hänen pitä rawituxi tuleman; mutta niin
wähän kuin yxi isowainen ihminen siitä rawitu»
xi tule, että hänelle ruokaa luwatan, ellei hän
sitä todella nautita saa; juuri niin wähän se
wanhurffauden perän isowainen sielu taita tp.
tyä, ennen kuin Jumalan hengi hänen sydämc-
sänsä lukitze totuden lesuxen lupauxesta, niin
että hän saa armon nautita lesusta, jok« on e,
lämän leipä. Minulla pitä lesus oleman, Hän-
dä pitä minun nautitzeman, minun pitä syömän
ihmisen Pojan lihaa, ja yhbexi Hänen kantzan.sa tuleman; niin senkaldainen sielu ajattele:
Jos hän tahdois minun lesuxeni olla! niin mi-
nä lewon sian Hänen haawoifansa löydäisin.
Ia mingä tähden syndinen min sydämestä sitä

K o hala-
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halaja'? fentähden että hän usto sanat,
että ne joilla lesus on, ja Hänen wcmhurstau.
densa, niillä on kyllä, ja ne tulemat rawituxi.

Senkaldainen isomizien syttykZn meidän sy»
dämesamme, niin meidän pelastunemme on kä«
Mä, ja lesuxen lupaus meisä täytetän, että
me rawitan. Kosta nyt Vapahtaja wakutta
senkaldaisia isowalsia sieluja, että heidän pits
rawituxi tuleman, niin on se niin paljon sanot-
tu, että heidän pitä täydellisesti saaman sen
wanhurstauden, jota he niin sydämellisesti ha.
lajawat, ja heidän pitä siitä niin wahwistetuxi,
wirwoitetuxi ja ilahutetuxi tuleman, kuin joku
kowin nälkäyndynyt, kosta hän ruokaa saa.
Tämä jalo lesuxen armolupaus on niin muo»
don se perustus, jonga päällä kaikkein
autudestansa murhtllisten sieluin toiwo ja ustal»
lus nojaa.
~l^3i

Se on kuitengin ja pysy totena, että lesu«
xen sanan jälken ihminen jo on autuas, kosta
hän wielä isoo ja janoo wanburstautta, ja on
saanut wanhurstauden, ehkei hän sitä tiedä eikä
usto. Ihmlsen heiko usto, joka osotta itzensä y.
xiwakaisesa halusa syndein anderi saamisen pe»
rän lesuren tähden, on jo Jumalan duomion
edesä luettu hänelle wanhurffaudeK Ia nyt
vn kysymys: Kosta ihminen on wanhurstas ja
autuas Jumalan edesä Christuxesa, isoitesansa ja
janotesansa wielä wanhurstautta, mikä se ra»
witzeminen sitten on, josta tasä puhutan? taita,
nekö ihminen enemmäxi kuin autuaxi tulla?
Asia on se: kusa Wapahtaja näke sydämen ikä-
woihewän hänen wanhurstauttansa, siinä Hän
kohta on walmis jakamaan sille ihmiselle kaikkea

sitä
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sitä hywää, kum hän kuolemallansa syndisille
ansainUt on, ja jakaa sen myös totisesti; mutta
siitä ei sentähden seura että ihminen wielä itze
tunde oman onnellisudensa. Waan kosta syndi.
nen rawitan, niin Jumalan hengi lukitze lesu.
M armolupausten totuden hänen sydämesänsä,
ja omista hänelle kaiken lesuxen ansaitzewaisenkärsimisen, niin että hän siitä ajasta asti tietä,
kuinga autuas H6n on. Hänellä ei ainoastansa
ole wanburstaus, waan hän tietä myös itze saa-nensa sen, ja iloitze siitä sydämestä, weisa ja
soitta siitä Herralle sydämesänsä. Wi ihminen
joka tietä olemansa lesuxen lUnastuxen ka«tta
wapahdetun pimeyden mallasta, ja tunde ettet
ytztän kadotusta hänesä ole, kosta hän/on lesu«
tesa Christuresa; eikö senkaldainen oikein taine
sanoita oleman rawittu? Silloin se meidän sa.
nanparretemme tule: iVn mitan muut usto, mun
lesuxeni, sun tuollos ja waiwas on aurudeni,
sa inaxon täyden edestäni reir. Niin rawituxi
tulla, se meidän sydämemme runsasti wirwotta
taita, siiben asti, että me kerran saamme Aari-
kan nähdä, jota tapettu oli, ja meitä Juma-
lalle rverellänja ostanut on.

22 Sunnuntai Kolminajsuden PäiwäM.'
Ewattgeliumi, Math. 13, 23 - 35.

on tosi että oikia käsndyminen alka syn,
dein tunvemisesta; ainoastans että se oikein um«
märretän, niin ettei joku luulis, jokaisen kuin
tietä syndiä tehnensä, oleman käändynen ja Iu«
matan lapsen. En minä tahdo puhua siitä,
kuinga kewiämieliset ihmiset ja u.

O o 2 sein
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sein irstasti tunnustamat olemansa syndiset; waanse puhenparsi: Me olemme, Jumala nähkön!
kaikki syndisiä; on tullut köykäiseni sananlastu.
fi, jonga vxi ihminen sano toisen jälken, ilman
ajattelemata, kuinga painama se asia on. Jos
ihmiset ajattelisit, kuinga hirmuista se on, olla
spndwen ja wikapää Jumalan »iankaikkiseen wi.
haan, niin ei he suingan enembi sitä asiaa, et.
tä he spndiset omat, käyttäis. petolliseni peitte.
z:i, kaunistanensa lumalaltomultansa ja syndi»
siä himojansa; waan paremmin pidäisit murhet»
ta siitä, kuinga he tilintekonsa päätetyxi saisit,
syndinsä andexi annetuki ja lesuxen weresä
poispyhitpri.

Kosta ihminen tutki Jumalan waatimisia
laisansa, ja pane oman menonsa sen rinnalle,
niin hänen täyty wälttämättömästi nähdä svn.
dinsä welan sumeri ja°aiwan raffari. Jos hän
katzele ainoastansa sitä ensimmäistä käffyä, että
Herra waatij luondokappaleildansa senkaldaisen
rakkauden ja suosion, kuin sisälle otta koko sy.
dämen, ja kaikki sen halut, ja ajattele kuinga
kohtullista se on sen Jumalan sitä waatia,jol.
da meillä on meidän elämämme ja kaikki on«
nemme, ja jongaarmias käsi joka päiwä on awoi
rawitzemaan kaikkia, kuin elämät, siunauzella; ja
jos hän tämän käffyn jälken itziänsä koettele,
kuinga hän sen täyttänyt liene, niin hän lotise,
sti tule näkemään, olemansa syndisen, jos hän
totuutta kuulla tahto. Sillä kuka rohkene astua
«des ja sanoa todella niin rakastamansa Buo.
jaansa kuin pidäis? wielä enä! jos ihminen a.
jattele Jumalan rakkautta lesuresa Christuresa,
ja Vapahtajan tutkimatoinda laupiutta syndi.
siä kohtan; kusa löytyne se, joka kyllä rakasta

Hän-
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Händä, joka meitä ensin rakasti ristin kuole,
man asti? Eikö jokaisen täydy tnnnusta, että
hän kaikisa/ ja erinomattain täsä ensimmäise-
sä kästysä seiso welan alaisena Jumalan edesä?

Mutta niin kauwan kuin tämä tieto syn-
neistänsä, seisatta ihmisen paljaseen ymmärry.
reen, niin ei siitä enembätä mitän ole, kuin et«
tä hän sen ustoo, ja sydän jää siitä kylmäxi ja
tundemattomazi. Ei syndein tundo händä aja
etzimään armoa ja syndein andexi saamista, el.
lei se Jumalan hengeldä ole sydämesä waikutet-
tu. lesuren hengen armon kautta ihminen wa-
sta oikein syndinsä tundemaan tule. Ia silloin
hän saa nähdä.-

i) Että hänen pHHsyndinsä, lesuxen oman
sanan jälken on se, ettei hän ustö Wapahtajan
päälle. Oman sydämensä epäustosa, näke hän
nyt syyn ja lähten kaikkeen onnettomuteensa.
Kosta yxi ihminen paljasta luonnon waloa nou,
datta, niin hän katzele ainoastansa ulkonaisia
töitä pahaxi; mutta kuin Jumalan Hengi työn.
sä hänesä alta, niin hän näke sydämensä epäu.
ston niin kauhiaxi synnizi, että se yM on täy.
si syy hänen kadotureensa. la, silloin hän ru.
pe näkemään, että kaikki hänen muut syndm.
sä, owat hedelmiä epäustosta, ja siitä, ettei hän
ole wanhurstaxi tehty uston kautta lesuxen
Christuren päälle, ja niinmuodon ei ole wapaa-
xi tehty synnin mallasta, waan tähän asti on
täytynyt anda synnin ja syndiset himot ltztänsä
wallita. Syndein tundeminen waikutta mpos
hänesä.

2) Sydämen häpemisen j« halun armon ja
O oz an.
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andezi saamisen perän. Niin kauwan kuin ih.
minen ilman lumalun Hengen ylöswalistustau,

syndilen olemansa, niin ei se usto hänesä
mitän wcilkuta Mutta marsin toisin se käy sil-
le ihmiselle, joka Pyhän Hengen armon kautta
yn herätetty katkeraan wiheljäisydensä tundemi»seen. Hänen sydämensä sulaa, ja tule niinkuin
Publikanin sydän, joka häpemisestä ei rohjen»

nosta silmiänsä taiwaseen päin, waan löi
rindoinsck ia sanoi: Jumala armahda minun
syndilM MUmi! Totisesti, fenkaldainen ihminen
tunde paljo enemmin tunnustaimnsa itzensä syn»
disexi, kuin mailmun irstat ihmiset. Kmketi hän
niinkuin Pawali pitä itzensä oleman suurimman
syndisten seasa, ja kaikki hänen sydämensä halu
ja pyrkiminen on se, ettäi hän armon sais ja
sundlnsä andep. Hän tule myös näkemäin.

3) Ettö jos hänen pitä pelastetut tuleman,
niin tarwitzs hänen mennä Hermn lesuxen ty-
gö, joka Wapaötaja on. Hän näke
itzensä paljaxi ja alastomat, ja hänellä en«
singän milän ole, näytettämää Jumalan edesä,
jolla hän asiansa kaunistais, ja ettei hänellä muu,
ta neuwoa ole, kuin huuta armoa ja armah.
tamista. Se melan alainen palwelia Ewange»
liunufa lupais kaikki ma'a Herrallensa; mutta
ei malttanut sitä, että hänen welkanfa oli suu-
rembi, kuin että hän ikänäns sitä maMM olis
saanut. Se joka awaa sydämensä Jumalan
Hengen waikutuMe, saa totisesti myös nähdäsyndinsä melan kuin että hän jo.
stus pienimmäsäkän sitä somitta wois; mutta
hän näke siinä siwuss, että lesuz/esa on täy.
si kaikkein hänen spndeinsä edestä. Herraitze walqiffon meitä täsil suuresa afiasa, kuin me

nyt
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nyt aimomme tutkistella: jokainen ihminen
kuin on murhetta piräwäinen, saadarensa syn»
dinsä welan maxcruxi, taita lesuxen weresa ai»
noaja saada armoo ia spndinsä andexi- Me o-
tamme siinä waarin. 1) että kaikki meidän syn<
dimme owat lesuren merellä maxetut. 2) Että
jokainen puolestansa ja omasa sydämesänsä taita
tuta ja wakuteturi tulla lesuren weren woima-
sta syndeinsä andexi andamiseri.

1/! Suuret, jalot ja moninaiset owat ne to-
distuxet, kuin Pyhä Raamattu anda lesuxen
weren Jumalallisesta woimasta syndein andexi
andamisexi, ja siitä täydellisestä lunasturesta kumsen kautta kaiken mailman syndein edestä nm-
xettu on Totuden suu todista itzestänsä, ettei
hänen asiansa mailmasa wähembi ollut, eikä
muu, kuin että hänen piti kuoleman syndisten
edestä, ja sillä wapahtaman heitä siitä suuresta
wihelläisydestä, johon ho «vajonnet olit. iMih.
misen poika tullut, että händä piri palwelda-
man, murra että hän palwelis, ja annais hen-gensä lunastuxexi monen edestä. Matth.Zn, 23.
Kosta hän nyt tämän suuren asiansa on toimit,
tanut, ja Jumalan armosta kuoleman katkeru-
den maistanut kaikkein edestä; niin hänen »ve-

rensä ristin päällä nyt Jumalan Duomion ede.
sä arwatan täyderi maxoxi kaiken mailman syn-
dein edestä. Kuolema, Duomio ja helwetti on
ijäti poispoistettu, sen suuren lunastuxen kautta
kuin Hän on löytänyt kaikille niille, jotka anda-
wat sydämensä hänen werellänsä priiffoitetta.
Sitä warten neuwo Apostoli Pietari ustowaisia,
wisusti katzslemaan sitä suurta hindaa, jolla he
Jumalalle ostetut olit: ei kulda eikä hopia kel-
mannut, ci latomaista rikkautta heidän edestän-

O o 4 « sä
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fä maMu, waan he olit lunastetut Christuxen
kalliiUa werellä, niinkuin wiattoman ja puhcan
Raritzan. i pet. i, 19

Koffa me ajattelemme sitä Lunastusta, kuin
lesuren weresä meidän edestämme maxettu on,
niin »neidin tule kawahta sitä tawallista ja
määrää luuloa, kuin marsin soti Raamatun 0-
pemsta mastan, nimittäin, että Jumalan wiha
waadeis sammuttamattoman koston, jokaei muul-
la kuin merellä, sowitetta taittais. Warsin toi.
fin raamattu opetta; ja kuin me maltamme sen
kuollen Wapahtajan ollen itze Jumalan, niin
me tulemme tundemaan Herran peräti toisella
lamalla. Raamaiusa ja lesu,ren Personasa me
tulemme tundemaan Jumalan armahtawaiseri
ja äärettömästi laupiari lumalazi, joka on su-
la rakkaus, ja Jumalani, joka niin armahti
onnettomia ihmisiä, ettei Hän omaa Poikaansa,
kan säästänyt, Mian c>nnoi Hänen kaikkein cde»
siä. Raanmtusa edesponnan Hsn meille siri,
kuin mielellänsä lahdois säästä luondokappalei,
tansa rangaistuista, multa jonga olennollinen
Wanhurffaus ei kuitenZan tainut jättä lakinsa
rikkoita rangaisemata. Raamatusa edespannan
Isä rakastaman Poikaansa ja mielistymän hä.
neon. että Hän Jumalan- ijankaiMsesa neuwo-sa oli mieluinen täyttämään Jumalan tahtoa,
menemään ihnnsten siaan ja kärsimään sen ran.
gcnstuxen, kuin he wikapäät olit kaikesa uan-
kaikkisudesa kärsimään. Kosta nyt meidän ra.
kas Vapahtajamme Hänen suuresta laupiude»
siansa on täyttänyt meidän syndeimme puhdistu,
zen itze kauttansa, ja werensä kautta ristin paäl«
lä rauhan tehnyt, niin on tällä Hänen wuoda.
letulla kalliilla werellänsä se woima, että se moi

wapah.
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wapahta kaikki ihmiset kaikkina aikoina, heidän
ijankaikkisestg onncttomudestansa, jos',?n he wi-
kapsat olit. Hän oli kuolemaan asti kuuliainen,
ja, hamaan ristin kuolemaa,; asti; Hc.nen we,
rensä huuta nyt armoa syndisille. Kaikki se
weri kuin hän annoi wuola ymbHrinsleikkau»
Asansa, werta hikoillesansa, orjantappuroissa
lruunattaisa ruoffittaisa, risiiinnaulitzemiscsa;se weri kuin keihän läwestt!hänen kyliästänsä wuo.
si; Katzele, syndinen! kaikkea sitä werta, niins
näet siinä ijankalkkiseN lunasturcn sinun ja kai-
ken mailman syndcin edestä.

lesufen weri oli Jumalan weri,. sen likisen
phdistyren tähden lumaluden jaihmisydenluon.
non wslillä, uiln se myös Naamatusa kutzutan;
ja, se kuin ristin päässä nppui, oli itze kunnian
Herra; sentähden on sillä weressä ääretöin! ja
lumalasslnen woima, eikä ihmisen
svndi niin suuri ylösajatelda taida, ettei sitä
tällä kalliilla wcrellä maxttta taita. lesurcn
weri on pyhä weri; Hän oli itze saastatoin ja
syndisistä eroitettu; sentähden taita tämän we<
ren sowittawaincn woima nyt luetta lneisse, jot'
ka syndiset olemme, ja sumindoa tarwitzemme.

Että nyt tämä lesuren weri on lumalal.
linen ja pyhä weri, niin me jotka nyt sowitetut
olemme hänen kuolemansa kautta, taidamme i»
lolla huuta: meidän Jumalamme on sowitetluJumala! Me taidamme npt kerstara meirämme
Jumalasta, meidän Herramme Icsuxen <shri-
stuxen kautta, jonFa kanrca me nyc olemme so«
winnon saänec. Nom. 5, ii. Nyt me tiedäm'
me, että meidän ijankaikkinenBlimmäinen Pap<
pimme kerran on mennyt Pyhään, olemaan lu.

O o g ma»
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malan edesä meidän puolestamme, ja on asetta»
nut oman werensä Jumalan istuimen eteen,
jonga kautta hän meille on ijankaikkisen luna.
fiuxen löpnyt. Npt me tiedämme että esirippu
vn poisotettu, ja että Vapahtaja itze on awan.
nut kaikille meille waiwaisille syndisille tien ja
tygökäymisen, lähestyä uffalluxella Armoistuin»
da. Nyt me tiedämme kaiken metkamme mare.
tM, ja lesuren weren hindana oleman, Ss
käsikirjoitus joka meitä wastan oli, on
zväisty, ja Jumalan Pojan ristiin kiinni nau.
littu Christus on kerran uhrattu, poisotta.
maan monen synnit; toisella kerralla saamat ns
synnitöinä Hänen nähdä, jotka händä autude»xensa odottamat.

Niin on siis ka'M meidän autudemme tä»
fä kalliisa lesu,ven weresä. Siinä meillä on sun.
hein anderi andamus; siinä lunastus ja puhdi<
stus kuolewaisista töistä; siinä osallisuus luma.
lan siinä meillä on ainoa ilomme elä.
mäsä, ainoa ja iankaikkisesti järkäbtämätöin
toiwo kuolemasa- Autuat owat ne jotka ei tä»
tä werta ylönkatzo eli tallcU autuat, joiden sp»
dsn ikäwöitze tuta ja nautita tämän weren au<
tuazi tekewäistä woimaa.

2) Koska nyt lesuxen weresä ijankaikkisesti
kelpawa lunastus kaiken mailman syndein ede»
siä maMu on; niin taita myös lesuxen armon
kautta jokainen lunastettu ihminen omasa sydä.
mesänsä saada tuta tämän weren Jumalallisen
woiman, ja wakutetuxi tulla sen äärettömästä
armosta syndein andefi andamisexi. Ne jotka
lesuren omat owat, ne oroar walicut tuuliaisu-
teen ja lesuxmj Christuxen weren priistoccami'seen.
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seen 1. Pet. 1:2, Vapahtajan weren kautta
me olemme rullec Zionin wuoren rygö, ja elä.
ivan lumalgn kaupungin, raiwallistn Jerusale-
min, ja monen tuhannen Kngelicrcn joukon ry-
go; esikoisten seurakunnan jorka r.liwaisa
kirjoireruc owar, ja Jumalan, kaikkein Duonm.
rin tygö, ja räydellijten hengein
tygö; >a uuden ccstamcntln rvälinnehen lesuxensen prilstoitus weren rpyö, joka pareinba»
ta pudu kuin Abelin wevi, Ebr. 12: 22 2Z.
L- lesuien weren kauica meillä on wapaus
zmnna pyhään Ebr. ly: 19. Mutta että meil.
lä lemzen weren kautta on niin suuret jakun>
pialliset edut; niin me myös kewiästi ymmär.
rämme, että ne ihmiset, jotka näistä lahjoista
todella osan saanet owat, mpös wälttämättömä-
sti sen itze mahtawat. tietä, ia tuta tämän me»
ren Jumalallisen woiman st)dämisäusä.

O! niin rukoilkamme siis sydämellisesti jo.
kainen meidän rakasta Vapahtajaamme, että
Hänen werensä tulis meidän päällemme, erHuo.
mioxi ja kostori, niinkuin ne sokiat lesuxen wi-
bossiset loimotit, sitä tulemaan heidän, ia heidän
lastensa päälle; waan syndein andezl saamisrxi,

rauhaxi ja autudexi.
Sinun weresäs. Herra lesu! on melllä y-

Mäns kaikki meidän wanhurffaudemme ja lu-
nasturemme; Ach! anna sen osotta woimansa
meidän sydämisämme; anna sen wahwista jasiu-
nata kaikkia niitä, jotka sinun armos kautta
wilpittömäsH hengess sinua rakastamat; Sinun
weres meitä wirwottakon; Sinun wereS lohdut-
lakon meitä kuoleman hetkellä; Sinun wereSZ
ach Sinun wereS huutakon armahtamista meil-

le
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le Duomio päiwänä Warjele Sinä meitä itze.
o lesu! ettemme sinun kallista wertas halwafi
arwais, ja sen kautta wedäis päällemme kowaa
kostoa ja Duomiota, waan annaisimme spdämem-
me sillä priistoitetta andexi andamisexi ja puh>
distuxexi, ja Sinun tutkimattomasta
rakkaudestas, siihen asti kuin me kerran ijan.
kaikkisudesa saamme nähdä Sinua niinkuins o,
let, ja ylistä Sinua sen edestä ettäs tapettu o.
lit, ja meitä Jumalalle werelläs lunastanut.

23 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangelinmi, Math. 22, 15-22.

Ee oli ihmellinen kiukku, jossa lesUfen wihol<
liset wainoisit Händä ja etzeit käsittä Händä pau-
loinsa, koko Hänenelämänsä ajan; ja sitäenemmin
ihmellinen/kuin toko hänen elämänsä täällä maan
päällä, kaikki Hänen työnsä, ja jokainen sanan,
sakin kuin hän puhui, niin selkiästi osotti Hs»
nen lembiän, rakkan, ja armahtawaisen siidä»
mensä kaikkia wiheljäisiä syndisiä kohtan. Mei-
dän rakaS Vapahtajamme eli täällä maan pääl«
lä suuresa köyhydesä ja ylönkatzesa 33 ajastat,
laa, ja Ewangelisterein kirjoisa me näemme,
ettei hän kaikella sillä ajalla »känänsä itziänsä
muufi näyttänyt, kuin hätäyndyneittett turwa.
xi, ja että Hänen sanansa aina oli niinkuin
parandawainen woide särjetyille spdämille. Kui.
tengin ei Hänen' wihollistenfa kiukku ennen ty.
tpnyt, kuin he täytit määränsä ja tapoit Hä.
nen, joka Kunnian Herra oli, ja heidän jakai,
ken mailman Luoja.;

Nhden todistuxen siihen me myös löydäm.
me tämän päiwän Ewangeliumisa, niisä kawa-

li-
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lisä kysymyM, joilla Phariseusten opetuslapset
ynnä Herodianein kantza etzeit käsittä händä.
Mutta me näemme myös, että ehkä Vapahta-
ja hawaitzi heidän lawaludensa, annoi Hän
heille kuitengin täyden wastauxen, josa Hän o.
sotti, että heidän piti Esiwallalle sen weron
andaman, kuin hänelle oikeudella tuli, mutta ei
mvöskän unhottaman anda Jumalalle sen kuin
he Hänelle welwolliset olit. Ehkä nyt sekä ky.
symys, että lesuren »vastaus oli sitä wewsia
kuin Esiwallalle ma.rettaman piti; niin me tui-
tengin taidamme sen meillemme rakennureri
käpttä, kosta me nimittäin kysymme itzetdämme,
jos me olemme Jumalalle andanet sen kuin lu.
malan tule, ja mitä hän meildä waati. Sitä
warten eteemme asettakamme nämät kpsymyxet:

l. Mitä Jumala meildä waati, ja mm,
gätähden Hän sirä rvaaci? 2 Ruinga mei.
dän pitä Hänelle andaman sen tuin -Hänen
tule?

1. Jos me kysymme, mitä Jumala meidän
Vapahtajamme meildä waati, niin on se ainoa-
stansa meidän sydämemme; sillä tawalla nimit.
täin, että Hän yxinänS saa olla se, jota mei.
dän sydämemme halaja, rakasta ja palwele.
Wapahtaja itze sano, että se ensimmäinen ja
suurin kästy laisa on se, että me rakastaisimme
Herraa meidän Jumalalamme kaikesta sydäme.
siä, kaikesta sielusta, kaikesta woimasta ja mie,
lestä. Hän tahto ettei mitän pidä hänen rin.
nallensa pandaman, waan että, niinkuin Hän
itzesänsä on korkein hywyps ja meidän suurin
hywin tekiämme, niin Hän myös pitä oleman
meidän sydämemme Kuningas ja ainoa Halli.
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tziamme Senkaldaiset omat Herran waatimiset
aina ollet. Lukemattomat owat lie paikat, joisa
Moses ennen kaikkia neuwu Israelin lapsia ra.
kastaman Herraa kaikesta sydämestä, sillä se olise ainoa, kuin hän waadei palkani, kaiken lau.
piudensa edestä, kuin Hän heille osottanut oli.
Nyr siis Israel, sano hän, mitä Herra stnuil
Ilimalas sinulda nnmra anoZ rvaan ettäs pel'
käistt Herraa sinun Jumalacas ;a wacllaisic kau
kisa Hänen leisänsä, ja rakaitaisic Hälldä, ja
palwrlisir Herraa sinun lumalatas, kaikesta sii
nun ja kaikesta sinun sielustas ;

Mos. k. io, 12. Ia jos me katzelemme kaikkea
Herran johdatusta, ja kaikkia hänen hpwiä töu
tänsH ihmisiä koetan, niin me löydämme, suun
kaikkiin niihin oleman yMäns sen, että Hänen
sydämensä on niin ihmellisen rakas ja armahta-
ma, ja että Hän sitä warten niin monella la-
malla rakkaudensa syndisiä kohtan osotta, että
spndilet sytytettäis jällensä rakkauteen ja kiitol-
lisuuteen niin paljon armon edestä. Se on Hä-
nen ilonsa, errä Hän ihmisille hprvaä ceke Jet.
32, 41. Ia mitä Hän kaikilla hywillä töisläm
sä mielii, muuta kuin wetä meitä puoleensa
rakkauden ohjilla. Hos. 11, 4. Uudesa testa.
mentisä me wielä selkiämmästi näemme, Wapah,
tajan maaliman ihmisildä sitä, että he sydämen-
sä Hänelle annaisit, joihin hän Hengensä kaut.
ta rakkaudensa wuodatais, ja nun tekis heitä
tytywäisizi ja autuip kansiansa. Itze Hän ku«
hui työtätekewäisiä ja raskautetulta syndisiä ty'
gönsä, että Hän heitä wirwotais.

Mutta sen meidän myös merkitä tule, että
kosta Herra waati meidän sydämitämme, niin se
on merkki ettei ne Hänellä ole; Sillä kuka sitä

enä
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enä waati, kuin hänellä jo omana on? Juuri
tästä Herran »vaatimisesta me sentähben ymmär-
tä taidamme, että meidän sydämemme pidäis oi-
keudella Hänen omansa oleman, mutta ettei Hä-
nellä kuitengan ole sitä waldaa niiden ylitze
kuin Hän sois. Ia niin se todella onkin: sydä-
met owat Hänen, mutta ne owat Hänestä pois»
luopunet.

Pidäiffö Christittpin sitä epäilemän että Va-
pahtajalla on suurin oikeus spdämihin? laineko
joku enemmällä oikeudella waatia meidän rak-
kauttamme ja palwellustamme, kuin hän, joka
itze walmisti meidän tomumme, ja jolda meillä
elämä ja olendo on? Mutta Hän joka kerran
rippui werisenä ja haawoitettuna ristin puun
päällä, on myös kunniani Herra, jonga kaikki,
waldias käsi perusti maan ja taiwat owat Hä.
nen käsialansa- Kaikki mitä on, se on Hänel.
dä luotu, ja on korkeimmalla ja erinomaisella
oikeudella hänen omaansa. Ia mitä olis koh.
tullisembi hänen waatia meildä, kuin että me
rakastaisimme Händä kaikkein Hänen hpwäin
töidensä edestä.

Mutta me olemme syndiä tehnet; ja niin'
kuin meidän Esiwanhembamme kohta langemu.
3en jälken tahdoit lymyttä itzensä heidän Juma-
lansa ja Herransa edestä, jonga kansia he wiat'
tomudensa tilasa taisit kansiakäpmistä pitä lap-
sellisella ustalluxella ja ilolla; niin istu tähän
psiwään asti ihmisen sydämesä orjallinen pelko
Jumalala wastan, joka osotta itzensä irstaisude-sa ja Jumalan plönkatzesa, eli myös faatta ih-
misen pakenemaan Luojaansa, ja pelkämään a-
jatellakan Händä. Tätä parandaxsnsa puki i-

jan-
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jankaikkisuden Isä päällensä meidän lihamme ja
«veremme, ci: täällä maan päällä ylönkatzesa ja
koyhydesä, ja kuoli niinkuin pahomte,
kiä ristin päällä kahden ryöwärin keffellä. Tä.
sä alendamisensa lilasa ei hän enä ole peljältä.
pä langenneille ihmisille; wann niinkuin Hänen
sydämensä on täynänsä lembcntta, kärsiwälsyt»
tä ja armahtamina, niin kirkasta hän myös i»
tzensä nyt wiheijaistlN syndistrn sydämisä. hänen
k uolcmasansa ja kärsimisesänsä, ja niin an da
peljästyneille rohkeutta lähestyä Händä, ia
nowais'sie ammunda elämän wctta lahjani. Ko°
sta syndisen silmä tule Luojansa päälle täsä muo.
dosa, josa Hän rippui ristin päällä, jakuin
Hän asetta itz>.nsä sydämen eteen senkaldaisena,
kuin Hän rakkaudesta syndisiä kohtan werensä
kuolemaan asti wuodatti, o, mingä autuan ja
wirwottawaiscn näön se murhellinen sydän sil»
loin hänesä näke! niin monda weren pisaraa,
kuin hänen pyhän ruumiinsa päällä on, niin
monda todistusta Hänen rakkauteensa. Kaikki
Hänen sielunsa tusta, kaikki Hänen waiwansa
kaikki haawansa, owat pohjattomat parannu-
xen, autuden ia sowinnon lähtet; Ia Hänen
walju ruumiinsa, kuin sielun silmä sen päälle
tule, wakutta kohta, että Hän on sydämen oi,
kia Herra. Silloin syndinen huuta niinkuin
Thomas: Minun Herrani! ja minun Jumala-
ni! Sinun ainoan omas on sydämeni, Sä sen
paljolla kiwulla ostit.

Katzo! näin me parhain »voitetun tulem,
me, Wapahtajalla oleman oikeuden waatia mei<
dän sydämemme, koffa Hän kärsimisensä muo-
dosa itzensä meille kirkasta. Se sondinen, jonga
silmä on lesuz-en päälle tullut Hänen kärsimi»

st'
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ftsänsä, waivu alas hartaudesa ja rukoilemisesa
Hänen jalkainsa juuresi», eikä enä ensingän e»
päile andamasta Herralle lesuMe koko jpdän-
dänsä; »vaan me uhramme sen kokonans ilman
phtäkän «odottelemista Hänelle, siins silmänrä-
päpxesä kuin me saamme armon lukea meidän
armoitamisemme hänen haawoisansa.

Se kärsinyt lesus on ei ainoastansa kärst-
miiensä kautta ostanut itzellensä oikeuden pitck
meidän sydämemme ominansa; waan tällä Hä-
nen kalliilla sowindokärsimisellänsä on myös Ju-
malallinen woima, ivoitta lnettä täydellisesti an-
damaan ne Hänelle. Ne owat Hänen omansa,
mutta owat luopunet Hänestä, eikä ikänäns ota
Händä Kuzungarensa, ennen kuin Hän Hen-
gensä kautta kirkasta itzensH niiLe Kuningallise»
sa kaunistuxesansa, ihanimmasa ristinsä muo-
dosa.

Niin on siis Wapahlaja ostanut itzellensä
tämän oikeuden syndisiin kowalla kärsimisellän-
sä, ja siitä me taidamme päättä, kuinga kowinse maka Hänen syvämellansä, että nämät Hä-
nen lunastetut sielunsa suostuisit olemaan Hä-
nen omansa. Me mahdamme nyt syystä kpsuä:
Min Hän meidän sydämitämme tahto? Tarwin-
nekö se Ääretöin meidän» rakkauttamme? Toti-
sesti, yri Hänen weresänsä armoitettu sydän a-
jattele "usein tätä ihmetellen, ja kysy: Mnäs
kuitengin, Minun Wapahtajani! minusa niin
suuresti rakastit? mikä Sinun sai! menemään
kuolemaan minun tähteni, ja sitten niin suuret-
ta kärsiwäisydellä wctämään mmua puolees?
Sinä tunsit kuitengin minun luondoni, ja tiesit
minun paljas tomuni, joka Sinun usein mur-

P p helli-
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hellisexi saatan, engä taida ikänäns Sinulle oi.
kein olla, waan jokapäiwä tarwitzen Si-
nun suurta armMamistas? Mutta kuulkamme
»vastaus lesuxen omasta suusta, myi Hän niin
etzei sieluja, ja mingä päälle Hän meidän sy.
dälnmiämme tahto; Siitä sano Hän itze: Ihmi.sen poika tuli eHimään ja wapahtamaan sir»
kuin kadonnut oli. Luk. 19: 10. Hän sai wal,
län kaiken lihan päälle, «nda ijankaikkisen elä-
män kaikille kuin Isä Hänelle annoi.! loh. 17,
2. Ia wielä sano lesus: Isä! minä tahdon,
eirä tusa minä olen, siellä nekin olisic minun
kansiani, kuins minulle andanur olee; ercä he
minun kunniani näkisit, jongas minulle annoit;
sillä Sinä rakastit minua, ennen kulu mailman
perustus lastecru oli. loh 17, 24. Niin tahto
siis sinun Wapahtajas, ainoastans sentähden si.
nun sydämes, o sundinen! että Hän sen sais
autuaxi tehdä; pidöiskö npt sinun häneldä kiel.
dämän sitä, kuin hän niin kalliisti itzelltzNsä 0.
stanut on?

2. Ach! ajattelis joku: eikö nyt minun le.
sureni muuta tahdo kaiken kärsimisensä edestä,
eikö Hsn enembätä maroa tahdo, kaiken rakkau.
densa edestä, kuin minun wiheljäisen spndisen
sydämmeni, ja sen paljas sitä warten, että Hänsen autuari tekis; niin minä mvös sen kokonans
Hänelle uhran. Sinun, Sinun ainoan pitä
minun sydämeni kokonans, oleman, tule, o le.
su! ota st lahja wastan. Sinä, o ihnnnen!
joka niin ajattelet, ja niin päätät andaz'es Wa«
pahtajalle spdämes, sinä olet sen jo Hänelle an>
danut. Sinun plitzes on Hänen rakkaudensa woi-
ton saanut; Hän on sinusle plön wäkewä ollut,
ja sinä olet sinus woitta andanut. Tee npt i.

jan.
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jankaikkinen liitto sinun Wapahtajas kansia,
jalä itzes kokonans Hänelle, kuinga Hän edes.
päin sinua johdatta tahto; mutta MM tätä y,
finäns Häneldä: Joko minä waiwon eli makaan,
niin anua Sinun pybä pimas ja kuolemas ap
na mklesäni olla! Alä minun ikanäns anna
muuta puhua eli tehdä eli sydämesäni ajatella,
kuin mitä Sinun kunniaxes tulis, etten Sinun
mieldäs rikkois! Ia kuins tätä armoa nautitzet,
ettäs pidät lesuren rakkaudeldaj lämmitetyn sy»
dämen, niins olet autuas ihminen, autuas aja-
sa, autuas ijankaikkisudesa.

24 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangsliumi, Math. 9, 18-23,

on aiwan jalo toimi spndisten autudezli,
kuin lesuren sowinvo.kuolemasa' tektp on. Se
kuin oikem ajattele, sitä kauhiata kadotusta,
kuin meidän kaikkein' edesamme, seisoi tämän e»
lämän jälken, ellei Herra lesus olis Jumalan
armosta maistanut kuoleman katkerutta meidän
kaikkein edestämme; se joka siinä siwusa oikein
tutkistele, kuinga äärettömästi suuri se autuus
on, kuin nyt Jumalan Pojan merellä ja ristin
kuolemalla on koko ihmisen sukukunnalle wal-
mistettu; jos me myös maltamme sen, että nyt
kaikki ihmiset sen autuden saada taidaisit, ja et.
tei siihen muuta tarwitais, maan että he tah.
dolsit, eikä seisois Pyhän Hengen waikutustamassan; Se kuin kaikkea tätä oikein ajattele,
mahtaseisatta ihmettelemään lesuren tutkima,
toinda rakkautta langenneita ihmisiä kohtan, jct
kalliiri arwata sen Jumalallisen sowinnon, ja
sen ijankaikkisesti autuas tekewäisen- woiman.

PP2 V,
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O, mahta armo meille suurefi tulla, ko>
sta me ajattelemme, ettei ainoastansa kaikki meil.
le ole walmiit, waan myös, että se lesuren o.
man käffpn jälken ilmoitetan ihmisille, että mei.
dän Jumalamme on sowitettu Jumala, ja että
heitä neuwotan ja kehoiletan ainoastans tule.
maan, saamaan osaa siinä suuresa kunniasa,
kuin heille ansaittu on.

Jos me oikein ajattelemme mitä waiwcm
Wapahtaja nske, saada spndlset pelastetmxi, ja
millä pitkämielisydellä Hän heitä kanda ja kärsi
heidän tyhmpdensä ajalla, ja odotta, että he
wihdeingin Hänen woimallisen armonsa kautta
annaisit heitänsä moitetta, uhramaan koko sy.
dämensä Hänen kipunsa palkaxi: kuin me kaik»
kea tätä ajattelemme, niin me mahdamme tun<
nusta: errei nun rakasta kuin lesus ra-
kasta. Ei mikän muu Hända keholta kaikkeen
siihen armahtamiseen, kmn Hän meise osoita,,
waan hänen ääretöin rakkaudensa. Hän raka»
sta meitä wiheljäisiä niin suuresti, että Hän sy»
dämestänsä sois, että meillä Hänesä elämä olis,
ja yldäkyllä olis. la, mmlda lapsildansakin
täyty Hänen paljon mielitarwautta kärsiä, ko.
sta he usein raadollisudellansa Hänen murhelli.

saattamat, ylpeydellä, kewiämielispdellä, ja
ustottomudella, eikä taida muulla tawalla ma»
xaa kaikkea Hänen laupiutlansa, jolla Hän hei»
tä rakastanut on, kuin että hs joka päiwä uu«
den armon ja armahtamisen tugö pyrkiwät- Hä»
nen uffowaiset lapsensa, jotka ajattelemat Sie»
luinsa Paimenen wäspmätöindä kärsiwällisptiä
ja ustollifuutta kohtansa; kuin he ajattelemat,
kuinga kauwan Hänen on täytynyt kolkatta hei.
dän sydämensä päälle, ennen kuin he tahdoit a.

Wta
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wata hänelle, ja rakkaudesta ja hädästä anda
sydämensä Hänelle; malttawat nwös, kuinga
hän sitten myöden walmö heidän ylitzensä, war.
jellaxensa heitä, ja pitärensä heidän silmänsä
Mnnitettynä Hänen sowindonsa päälle; kuinga
sydämellisesti Hän heitä rakasta, anda heidän tu.
ta rakkaudensa, ja sen kautta pitä heidän sydä-
mensä yddesä Hänen sydämensä kansia; Kosta
he kaikkia näitä tutkimat, niin he Pawalin
kantza mahtawat tunnusta: Jumala, joka rikas
on laupiudesta, hänen simren rakkaudensa räh.
den jolla Hm on meicä rakastanut, Ia kosta
me wielä synneisä kuoller olimme, on hän meitä
Christuren kansia eläwäxi tehnyt; fillä armosta
oletta te auruaxi rullec: ja on meidän ynnä Hä-
nen kantzansa ylösyeräctänyr, ja istuttanut tai'
walllsiin menoihin Cyristuresa lesuxesa, että
hän rulewaisilla ajoilla, hänen ylonpaldisen ar,
monsa rikkauden, hänen hywydestänsä meidän
kohtamme Christuxesa lesuxesa osotais Eph 2,
4'7- sanomat sydämestä niinkuin sama A»
postoli: pois se minusta, että minä muusta ker.
staisin. waan ainoastans meidän Herran lesu»
xen Christuren Rististä; jonga kautta nmilma
on minulle ristinnaalittu, ja minä mailmalle
Gil. 6, 14 Ne joiden silmä on tullut sen ri-
stiinnaulitun päälle, ja owat Hänesä löytänet
autudensa, rauhansa ja wanhurstaudensa, he
taipumat mielellänsä tomuun Hänen jalkainsa
juureen, ja tunnustamat: Se ristiinnaulittu on
minun kunniani ja on olewa minun aucudeni.
Mutta kosta autuus lesuxesa on »valmistettu
kaikille syndisille, ja kaikki niin rakkasti kutzu-
tan tulemaan Hänen tygönsä, andamaan itzensä
wirmotetta ja autuaxi tehtä Häneldä; mm st
on lhmelUstä, että niin Harmat Händä etziwät.

P P 3 Jos
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Jos ihmisille sanotais, misä paikasa aarnihauta
olis maahan laimettu, ja löyttäwänä, niin saa.
tais nähdä, kuinga ahkerasti sitä etzitäis,! jos se
mahdollisesti löyttä taitais. Mutta kuin autuus
lesuresa syntisille tantan, ja wakutetan, että
ioka maan etzl sitä, pitä totisesti sen löytämän,
ja saaman kaikki Hänesä; joka tahto tulla, hän
taita osta ilman rahata ja ilman hinnata; sil»
loin enin osa ihmisiä owat kylmät ja liikkumat»
tomat, tunldelewat sitä iloista ja suloista Ewcm.
geliumin sanomata, niinkuin turhaa asiaa, )oi'a
ei ensingän heihin kose. Tujkistrlkamme siis lä.
näpäiwänä:

Mixi niin harwat lesusta etziwäc? i.)
Kttä harwat Händä stziwar. L) Mingäcähden
jynuser silhen lliiu wftz:ahakoistr owar.

i> -Harwat orvac ne Nnn rtziwär Idusta, Ei
he pidä sen maxawan waiwaa, lmotta hänestä,
tulla armoon Hänen tytönäns, ia osallisuteen
Hsnen kansiansa. Ei he pidä Händä sifi kuin
Hän todellq on, nimittäin, ainoana autudensa
syynä ja perustuz-ena; ja siitä se tule, että niin
monda ihmistä, lolka kuiiengin tietämät, heillen-
sH olervan erccn pgnnun kerran kuolla, ia sitten
seisoa Christllxen Tuomion edesä, käywät kui.
tengin marsin surutöinä autudestanfa, menewät
ylönkatzella Vapahtajansa ohitze, owat kylmäki.
stoiset händä massan, eikä ajattele sitä suurta
rakkautta, kuin Hän osotti mailmalle, kosta Hän
annoi hengensä kuolemaan sowinnozi kaikkein
edestä, Niistä tapaukista kuin edes tulemat tä-
män päiwän Ewangeliumisa, me näemme sel»
kiästi, kuinga huolimattomat ihmiset ennemmi.
ten owat etzimään aututtansaj lesuxesa, ja että

he
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he lugunpitämättömydesä jättämät sen kaikkein
wiimmeisen'. Ewangelista Lukas sano, että se
waimo, josta tänäpänä puhutan, oli kokonaista
12 ajastaikaa etzinyt Lääkäreildä apua sairau.
teensä, ja kustandanut siihen kaiken tawaransa,
eikä yhtäkän apua saanut; mihdoin otti hänpä.
konsa lesurenj tpgö, ja tuli paratun. En me
tiedä jos tämä waimo epäluulosta Vapahtajaa
kohtan, eli tietämättömänä Hänestä, niin m?n«
da wuotta, meni Hänen ohitzensa; mutta se on
tosi, että enin osa ihmisiä owat hänen muotoi»
siansa, siinä, että he äärimmäiseen asti, mene.
wät Wapahtajan ohitze, ennen kuin he händä
tahtomat etziä. Wapahtaja, joka on niin lau.
pias, niin armollinen ja mieluinen auttamaan,
on enemmiten se wiimmeinen, jolda neuwoa ja
apua etzitän hengellisisä ja ruumillisisa tarpeisa.

Ihminen on waeldaisansa tämän mailman
läpitze ijankaikkisuteen, lukemattoman waaran
ja wastoinkäymisen a«la; mutta Herran armolli.
nen warjellus noudatta händä kuitengin ja aut»
ta läpitze käymään, maikka enin osa ei tunne
sitä Herraa, kuin salatulla kädellä warjele heitä;
ei he mpöskän tunne omaa heikouttansa ja moi.
mattomuttansa, vlönandaxensa heitänsä Hänen
ussollisiin käsiinsä; paljota wähemmin omat be
kiitolliset Händä wastan, kaiken Hänen warjel.
lumensa ja edestä. Tuhansia hywiH
töitä osotta meidän Luojamme meille jokapäi.
mä, ja kuitengin pilkkaa ihminen Luojaansa
monda kerta, kaiketi on monen sydän kulmäki.
stoinen ja nurja Händä wastan, joka awaa ar»
mian kärensä, ja rawltze kaikti kuin elawäc suo,
siolla Ehkä kuinga uppiniskaiset ja häjyt ih-
miset "omat, niin ei ole kuitengan Herran lau.

P p 4 plu«
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piudella loppua; waikka Hän usein läheltä I.Misen kuntiensa, siinä rqkkasa mielesä, että
ihminen oppis siitä tundemaan Hänen ja etzi,mään Händä. Kuitengin näemme me, suurim-
man osan pikemmin, etziwän apua mualda mail°masa, kuin Vapahtajan tykönä, kokeman pl.
kemmin kaikkia muita neuwoja kuin nöyrylts°
wän itzensä Herran edesä, ja andawan
sielunsa Hänen käsiinsä, Wihdoin, kuin kaikkm
muita mailmasa on koetettu,,, koska ei nnkän
autta taida, eikch lohdutusta enä löydy, silloin
wasta lesuxen tygö käännytän, etzimään armoa,
apua ja lohdutusta Hänesä, Ia silloin hän ai.
na löptän olewan se laupias ja armahtawa,
Wapahtaia, zoka meim autta sielun ja ruumin,
hengellisisä ja maallisisa tarpeisa. Kosta kaikki
mailma meidän ylönanda, niin Hän pysy iiätt
uskollisena: Kn minä ikänäns hyljä enqäunhoh.
da finua, sano bsn„ Koffa muut ysiäwät wa.
sioinkäumiftn hetkellä perändywät, ja soimanm<la enemmin repiwät sydämen haawoja, kuin M-
randawat; nun hän on walmis wuodattamaanwirwottawaista woidetta uithin; niin ettei hän
ainoastansa liewitä sydandä armonsa jawoiman-sa muistuttamisella, waan myös itze työsä osot°
ta, hänellensä olewan neuwoja kyllä, autta
kaikkia, jotka Hänen tygönsä huutamat; waik-
ka äärimmäinengin hätä wasta olis heitä Hänentygönsä ajanut. Joka sen köyhän waimon kan.
tza tänäpänä sydämen yxinkertaisudesa heittä hä.iänsä Hänen päällensä, se tule jalosti autetuK
Herra on sanoifansa ja lupauxisanfa päälleluo,
tettawa, waikka ihmisen sydän ylpeydesänsä, e.päustosa ja sokeudesn ennen kaikkea muuta mail-masa kokewat, kuin he Hänen tygönsä tulla tah.towat.

Kossa
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Kosta meillä Häneldä on hengi, elämä ja

kaikki, niin me taidamme wakutetut olla. että
Hän witzisti pitä murhen meidän ajallisista asioi,
siamme, ja kanda ne sydämensä päällä, niin hy.
min kuin meidän ijankmMsengin menestynemme.
Ia että Hän ristin päällä uhrais tallin hengen»
sä ja wesensä meidän edestämme; niin meillä onse witzm todistus siilin, että meidän auludem.
me maka niin kowin Hänen spdämellänsä, ja
wielä enemmin luin kaikki muut mailmasa. Me
tiedämme, että kaikki mitä meille täsä mailmasa
tapahtuman vita, se käy Hänen kälensä kautta,
olis piendä eli suurta, ja että niille, jotka Hän-
dä rakastamat, kaikki asiat parhain päin käy.
wät. Monda wastoinkäpmistä ja onnettomutta
käändä Hän meistä pois < koska Hän sen meille
hywäri näke; mutta läheltä Hän sulasta
rakkaudesta, meidän päällemme senkaldaiset tu.
stat, kuin Hän miisaudesanfa näke meille ole»
wan parannureri, ja meidän totista ja ijankatk-
kista parastanum edesauttaman; josa Hän kui-
ten,qin tukee jokaista hatäyndynyttä, kuin hänen
tygönsä huuta, Hänen' woimallisella ja wirwot-
tawaisella armonsa lohduturella sydämesä. Ruu>
millisisa asioisa on Herra säätänyt monet wäli-
kappalet, joiden kautta hätä taita taikka mar-
sin poisotetta, eli kaiketi liewitettä. Mutta
hengellisisä me marsin woimattomat olemme mi.
täkän autudexemme toimittamaan. Kuitengin
autta lesus ja armahta kaikkia, jotka sondein.
sH hädäsä Händä auxensa huutamat; sillä se
Hänen sydämensä halu on, että kaikki ihmiset
Hänen tygönsä tulisit ja löydäisit lewon sieluil-
lensa, nautitzisit myös hedelmätä ja siunaustaHänen Merisestä kärsimisestänsä, kuolemastansa
ja sowinnostansa. Kosta me siis näemme, et«

PP 3 tem-



temme ensingän autudexemme woi mitän toimit,
ta, niin me löydämme kuinga suuresti me le<suxen armoa ja apua tarwitzemme. Me olem-
me ratki wiheljäiset syndiftt, sielun la ruumin
puolesta turmellut, ja meidän sydämemme luon-
nostansa täpnansä epäustoa ja wihaa Vapah-
tajaa »vastan: kaikki meidän sydämemme a!«rns
ja aiwocus on paha, hainasta Kuin»
ga me sitten niin turmellusa tilasa taidamme jo-
takin autudexemme toimitta, koffci nieillä siihen
ole luondoa, eli taipumusta, halua eikä woimaa;
embä me edes taida miräkän hywää ajatella,
niinkuin itze meistämme. Mutta koffa ihminen
tule murhetta piräwäisexi autudestansa, niin se on
Jumalan armon työ sydämesä kuin tule Jumalan
Hengeldä. Sillä koffa ei meillä luonnostamme
edes! ajatusta ole iankaikkisesta aumdestamme,
paljo wähemmin meillä sitten on woimaa siihen.
Mutta kuin Pyhä Hengi on saanut
awata meidän silmämme, näkemään itzemme
duomittawixi snndisili, niin me halajamme ar-
moa, niin me lelusta yMakaisesti etzimme, en,
gH muuta pyydä kuin tulla. Kuitengin
tapahtu monelle ihmiselle, joka Jumalan Hen-
gen armon kautta hengellisestä unestansa herä<
tetty on, ettei he kaikki lesusta etzi, maan usein
kaikkinaista petollista lohdutusta ja apua etznvät,
ennen kuin be itzensä Ewangeliumin woimalda
woitta andawat Moni nututta tundonsa, sil-
lä, että he noudattamat mailman himoja, säkeä.
zensä sen lewottomuden/ kuin armosta
litkutta hsndä. Toiset jällensä andawat heitän-
sH tosin Jumalan Hengeldä' moitetta syndlsesta
ja sywästä turmelluxestansa, mutta ei' etzi kuiten.
gan kohta lesusta,'saadaxensa armoa )a anden

anda»
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andamista Hänelds, ja moimaa Hänen ansio-
stansa pyhyteen ja woiloxi synnin ylitze; maansen siaan tabtowat itze autuden !-eillt!!sä'ansa?.
ta, (ehkä ei he sitä itze uffo eikä niin sano)kui-
tengin kokemat sitä, kaikkinaisilla knndiöillä har-
jotufissa ja itze;lsä waiwamisellli, sen alla duo»
mitzemat armottomasti läbimniäistensä wikoja,
unhottawat kayoa itziänsä, ja sokendesansa ker.
stawat nlpos itzianlä autuiri, ettei hc senkaldai'
sia tee. Mutta nämät ei malia' kuinga heidän
oma sydämensä on jämiänsä syndiä ja
eckä tahdo tietä, että M ainoa neuiro puhdistu,
z-een synneistä !öl'ty, nimilt-un leluren Christu.
z-en Jumalan Pojan wcri. Senkaldaiset unhot»
tawat tuskasansa katzoa
on uskon alkaja ja päättäjä.

L.) lNiris nyr ldnnstr enemlnircn niin kan.
oivar eyimaäli sicä wapaara ja ansintzema»

roinda arinoa Icsuresa, joka seiso al»
disna kaikille Hänen lunasttruillensa?" Siihen on
monda syytä,' jotka kuitengin kaikki tulemat
meidän oman sydämemme turmelluista. Suu»
nn joukko mail-nasa elä aikana murhen pitä<
mätuinä ijankairkisesta autudestansa; kpllä he
tietämät armon heillensä oleman,
mutta heidän kewiämielisydensä! estä heitä, yxi.
wakaisesti kuolemattoman sielunsa parasta ajat-
telemasta. Mailman syndinen.ilo wiettele ja sito
heidän sydämensä, ja luonnollinen yl-
peydensä estä heitä pitämästä itziänsä kadotettu-
na syndisinä. Tämän mailman Jumala sowai<se heidän mielensä. He kuulemat sitä suurta
Ewangeliumin sanomata Jumalan armahtamat,
sesta rakkaudesta Christuxesa lesuresa, mutta sp-
hän jää kylmäni, ja se on heille marsin wieraS

asia,
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asia, jrka ei ensingän kole beibin. Niin kau.
wan kuin nyt ihmiset pysywct senkaldatsesa kpl.
mäkistoisudesa ja willttyresä, eikä anna Juma-
lan Hengen työn sydämesänsä siaa saada, n:ln
he myös ppsywät hengellisesti kuolleina ihmisi-kä. Ei he tunne tarpeitansa, ei ole halua le.suren perän, kuinga he sitten taitawat Häizdäetzla?

Mutta mitä niihin tnle,,jltka Jumalan
armolda herätetyt owat, ja saastut murhenpi-
toon autudestansa, niin on se lm-nnolllnen sy-
dämen ylpeys ja epäusto usein eftenä, että he
wcfta myöhän tulemat yrinkertaisestl ctzimään si.tä s urta armoa kuin heille kuolemasa
walmistettu on Muutun-at ei tabdo nöyryttä
itziänsä Wapabtajansa edesä, ja anda hettänsä
niinkuin jumalattomia wanburffari tebtä Hä-neldä; muutamat pelkäwät lähestyä bändä. EH.kä nyt nämät owat erinäisestä laadusta, niin 0°
wat he kuitcngin usiasti toinen toisensa muotoi,
set siinä, että he ensin tahtomat itzensä wanbur»
stari tehdä, ja itzeensä tytyä, ennen kuin he tab.
towat heitänsä Herran lesuren eteen asetta., Ei
he uffo Händä autudensa ainoari perustureri,
eikä tunne, kuinga rakas ja sydämestä laupias
Hän on niitä kohtan, jotka hengen köyhydesä
Händä, etzinät.

O, jossa ihmiset kerrangin tulisit käsittä-mään lesuren tutkimattoman rakkauden lcmbep.
den ja armahtamisen! josta he saisit sen ustallu.
ren lesureen, kuin tämä waimo tänäpänä, ja
tulisit wakuteturi siitä, että jos he tandoisit Hä.

tulla, niin kaikki heidän sielunsawika paratM tulis. Ei Jumalan sanasa meil.
le
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le muuta tietä osoteta kuin se, että me syn«
dimme Vapahtajan edesä tunnustamme, ja ai»
noaftansa häneldä, ja Hänen kuolemansa tähden
odotamme armoa, wanhurffwtta ja woimua
pyhään elämään Jumalan ja ihmisten edesä. -

Opeta Sinä itze, Herra lesu! meitä Sinun
Henqes walisturella tämä kallis totuus tunde-
m.mn.ja anna meille eläwä wakutu? siitä, et<
tä Sinusa ainoasa, ja Simm kallisa sowinnosas
on armo ja syndein anderi andamus saatawa»
na Anna Sinun wäkcwä armos woitta kaikki
ne, kuin käpwät sokeudesansa nmilmasa, etzi»
mään Sinua, ja lömämään Sinusa ja
autuden. Kirkasta Sinun suuri rakkaudes kai-
kille epäilewäisisle, jotka ei rohkene Sinua!ä«
hestyä Sinun kuolemas ja ansios taiwuttakon
kaikki ylpiät ja itze wanburstat sydämet. Si.
nun armos ja olkon kaikkein niiden
päällä, jotka owat etzinet ja lö.itänet Sinun,
että heloppuun asti Sinusa Ppspisit, eckä hä-
piään tUlis Sinun tulcmisesas.

25 Sunnuntai Kolminaisuden Päiwästä.
Ewangeliunu, Math. 24, 15-28.

teidän Vapahtajamme tarkoitus Hänen Pu-
Hesansa tämän päiwän EwangeltUmisa, näky o<
tewan se, että Hän waroitta uffowaisia lapsian-
sa siitä Jerusalemille edesä häwtty»
festä Jerusalem oli Jumalan Kansan väärau-
pungi, )osa Templi seisoi, ja josa niin monenlai-
sia uhria teurastettin, kuwaurtxi sen wiattoman
Jumalan karihan sowindo»kärsimiseen mailman
spndein edestä, m Hänen werensä wuodattami-seen
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seen, kaikkein spndein puhdistamiseni ja andez!

Taft Templisä oli Herra erinonmi°
sclla lamalla ?tzcnsa ilmoittanut, siihen asti, ettäsen wlimmeiseu.ttmplin kui.nia, ennustusten
ken wlbdoin mi» suuren tuli, että Jumala itze,
lihasa umesipnpt. siinä opetti Mutta Jerusa-
lem oli mvös se Kaupunqi, kuin piti saasiutta-
man kälensä ristiinnaulttzemaan Kunnian Her«
ran ja matlman Luojan. Cvkeudeftnsa he sul.
jit silmänsä ja karmansa
opeluxesta; he kcr-staisit Laista; ja maik»
ka sen saman pitt walllnstam n mailmaa Mes.
siaxen! tulemiselle, Niin l',e hp-jäisit kui.
iengm sydämensä paatumiseia, Wapadlajan
wihollisten loimotus: Hänen werensä rulks!, »nci.
dän ja meidän lastcmine päälle, piti aikonans
tuoman Jumalan kowat Duomiot heidän ylinen'
sH, ja ne hajottelut jättet, tästä muinanV wali.
lusta Jumalan kansasta, todista wielä siitä suu<
resta onncttomudesta, kuin he päällensä wcdit,
siihen asti että wihdoin tämän kanaan pelastu-
nen hetki kerran on tulema.

Se ensimmäinen rangaistus, kuin leslyensanan jälken Juvalaiset päällensä wedit, oli
heidän! Pääkaupunginsa Jerusalemin häwitps,
joka tapahdut lähes 40 ajastaikaa Vapahtajan
taiwaseen astumisen jälken. Silloin myös le<surren sanat Ewangeliumisa toteen' käwit, että
senkaldaiset waiwat piti tuleman, joiden mer.
taa ei ole kuultlu, niin kauwcm kuin mailma
seisonut on. Se kuin luke Historiata lerusale.min hywitpreftä, näke sitta selkiasti, kuinga w/<
susti kaikki täytettin, mitä Wapahtaja edellä en.
nusti; kuinga paatunut ja uppiniffainen tämä
kantza oli pitrittämlsen alla omaxi wabingonen'sa,
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sa, sillä muutoin heitä olis taittu säästöttä;
kliinqa Templi po!dettin ja häwitettin, wastoin
wlhollistcn Päämiehen kieldoa; ja muuta senkal.
daista; Ia me näemme myös, kuinga ihmellisesti
lelurcn uffowalset kaikesta maarasta warjeldin,
kosta he yfinkertinscsti
datit, ja vaolla itzensä pelastit, ehkä he ihmisien
silmisä nägyit luuremmasa waarasa oleman
mualla kuin Jerusalemin muurein sisällä. Ne
jo-tka lesuxen sanat ja lupnuxet ylönkatzoit, sai'
wat tuta Hänen kowat Duomionsa, mutta ne
jotka ylivertaisesti Hänen käffpänsä noudatit,
tulit pelastetuxi.

Jos se nyt maallisisa asioisa niin tapahtu,
joisa ihmiset kuitcngin pidäis pidemmälle, näke-
män, ja tietämän neuwoja autta itzensä; kuin»'
ga palio enemmin ihmiset hengellisija asioisa tai.
tawat odotta pelastetut tlllla, jos he pxinkertai-
sesti lesuzen opetusta noudattamat. Me olem-
me kuitengin kaikki, Kuningas niinkuin kerjä.
lämengin, woimattomat Sielujamme auluixi<te'
kentään, ne ihmiset tekemät siis aiwan tyhmästi,
jotka itzenfä ulön wiisaina pitämät, ustomaanpzinkeriaisesti lesuxen sanoja, waan seurawat
oman pimitetyn järkensä petollisia neuwoja. Ms
tahdomme tänäpänä tutkistella:

Ruinga tarpellista se onj meidän sieluimme
pelastuxexi, että »ne yrinkercaisesti? noudatamme
sirä aucuden tietä, kuin meidän wapahrajamme
on meille waln»istaliur ja opettanut, ilman että
me pimiän järkemme kansia sitä tutkia tahdom,
me, eli hyljätä strä sentähden, ettemme sen pe-
rustusta eli laatua täydellisesti käsittä taida.

Ko-
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Koffa minä sanon, ettei meidän, pimiällä
järjellämme pidä uffon asioita pyytämän tutkia,
kosta niisa on senkaldaisia salaisuz.'ia, jotka 0°
mat meille tutkimattomia; niin pitä tämä sana
oikein ymmärrellämän- Jos joku sanois ettei
meidän ensingän pidäis järkemme bpwäz'e!nme
käyttämän autuden tielä, joka meil,
le opetetan; niin se olis tyhmästi sanottu, ebkä
le usein taitais bpwäsä tarkoitl>z'esa sanoita. Se
tulis ylon pitkäsi, ja kuka jies ynnkertaisM
käsittämättömän, osotta, kninga pitkälle meidän
järkemme ulottu meidän mannnrskari tekemisem-
me asioisa. Sentähden mc tahdomme ainoastan»sa mainita pääasiat, ja niin me näemme:

i.) Ettemme omasta pmmärnMstämme tun.
ns autuden tietä.. Sillä jos me järjen waloa
noudatanime, niin se kaikkiansa taita opetta
meitä, että me spndiset olemme, ja ettemme mei-
dän lihamme heikouden tähden, ja himoimme
wallan alla, en edes sitä hywää tehdä taida,
,kuin järki oikiaxi ja kohtullisezi osotta. Senkat.
daisefi myös Raamattu meidän tilamme sanoo.
Koffa Moses kirjoitta kuinga spndiin langemi-
nen tapshdui, niin hän osoita, että ulkonaisten
mielden walda wietteli meidän Esiwanhembam.
me tekemään wastoin parembaa ymmärrystänsä,
joka wiattomuden tilasa kyllä opetti heitä, että
heidän piti Luojaansa totteleman. Samanlaa-
tuiset owat ihmiset nyt, Mka hamasta syndpmä-
stä ja luonnostansa spndiset owat, ja senkaldai»
sixi heidän Pawali myös osotta, koffa hän sa.
no: Sitä hpwää jota minä tahdon, en minä
tee; waan pahaa jora en minä tahdo, reen mi>
nä. Minulla on halu Jumalan lakiin, sisällisen
ihmisen puolesta; murra minä näen toijen lain

mi.
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lninnn jästnisäni, joka soti minun mieleni lakik
wastan, ja orra minun fanglxi spnnin laisa, jo,,
ta minun jäsenisäni on. Rom. 7- Ia seuraa
waiflsa osotta Apostoli, että se yrinäns Zefuren,
armon kautta on Mahdollista tämän
Uhan mallan.

2). Kosta nyt meidän luonnollinen tilatn"
me niin turmeldu on, ettemme edes sitä hywää.
tehdä taida, kuin me luonnon walossä hywän,
tiedämme, niin ti järki mpös meills muuta sä<
noa taida, kuin että mo fpndiset olemme ja
stntähden wialliset Jumalan wihaan ja rangaii»
stusseen. Mutta Pyhä Raamattu neuwo meitä,
että Jumala, joka on toimittanut parannmen
sille wialle, on ijankaikkisesta armahtawalsestH.
rakkaudesta ilmoittanut meille, kuinga
syndeimme rangaistufesta ja mallasta pelasteturii
tuleman pitä. Za ss autuden tie edespannan
meille Pyhäsä raamatusa silla tawalla: eitä se
kclpais Isälle läheltä ainoan Poikansa mml.
-maan. Tästä Jumalan Pojasta todista Raamatt>
tu, ttts HZn oli itze Jumala ijantaiMsudesta jch
kaikkein kappaldcn Luoja. Hän oli nM-nacn
pukemaan päällensä meidän lihamme ja nmem»
me, ja yhdistämään meidän ihmiseemme, luon*
Ron yhteen Personaan Hänen lumaludensa kans»sa. Ia senkaldaiftna, maclsi se kaikkiwawias
Jumala täällä maan päällä
ajastaikaa, ja sekä itze että Apostoleillensa kauv
ta opetti, että hän oli tullut mailmaun wapHy>
lamaan syndisiä; ja että hän tabdoi anda lM»,
Zensä kuolemaan, ja niin kärsiä rangaistuxM,
ihmisten siasa; ja että kaikki kuin pelkckMM»
malan wihaa ja> päällänsä makawaista kadolU'
sta. mahtawat ainoastans tulla Hänen toMf»,
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niin hän mielellänsä tahto heitä wasian otla,
onda kaikki heidän spndinsä andezi, ja lahjoit,
la heille rauhansa heidän sydämehensä. Mutta
että tämä oli se ainoa outuden tie, ja ihmiset
Phtä hpwää niin turmellut/ ettei heillä ensingän
halua ollut sitä tarittua armoa wastänotta;
Niin tahdot Hän läheltä Pyhän hengensä, joka
Jumalallisella woimallansa piti wahwistaman
Todistuxen Hänen ristinsä kuolemasta, Niin, että
Hänen mtkimatoin rakkaudensapitt kerran wvit»
taman ihmisten sydämet, ellei he Hänen lyötän.
sä wastanseisois. Tämä sama Pyhä henqi, piti
mpös lakkamata pitämän ne ihmiset, jotka ttzen.
sä Hänen hvlhomisensa ala annaisit, wahwana
lesuresa heidän Wapahtajasansa. Ia ne jotka
niin täsä ajasa owat usionet Hänen päällensä
ja Händä rakastanet, ne tahto Wapahwia ker.
ran kuoleman jälken lpgönsä korjata, ljankaik.
tisesti Hänen tykönänsä olemaan, ja osaa Ha»
nen kunniasansa nautitzemaan; sillä Hänen kär-
simisensä piti täydellisesti wapahtaman. kaittt
Hänen lapsensa Duomivsta, jonga Hän itze ker.
ran kaikkein ihmisten ylitze pitämä on. Tämä
VN lyhykäinen sisällepito lesufeN opista. la,
raamattu sano, että hän wihdotn itzensä kuolet-
ta annoi sowinnori syndisten edestä, nousi kol«
nmndcna päiwänä haudasta, ilmoitti itzensä mo»
nelle ylösnousemisensa jälken, ja meni sitten tai»
waseen.

3) Jos nyt kysptäis: kuinga pitkälle M»,
dän on tumallista jsrjellämme tutkia näitä uffon
asioita? niin me massamme: että me taidamme
järkeemme täsä ksytta kahdella tawalla: ensin,
me saamme järjellisesti koetella, jos se kirja, jo«
sa nämät uston asiat seisomat, nimittäin Biblia,

on
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bn todella Jumalan sanaa eti ei, ja jos ns to-
histuret, kuin osottawat tämän opin totuden,
vwat tähdelliset eii ei. Toisexi, koska meidän
järkemme on woitettu uffomaan Raamatun o-
pin oleman lumalalda ilmoitetun, niin ms tai-
damme ymmärlpMämme tutkia niistä kirjoite-
tuista sanoista ja muista asianhaaroista päättä',
mikä kunqin raamatun paikan oikia ymmärrys
vn. Sentäyden se on tyhmää sanoa, ettet raa-
matun llikemisesa järkeänsä saa hpwäxensH käyt-
tä; sillä kuinga sitä muutoin taitan pmmärret-
tä. Mutta kosta Me nyt wakUteiut olemme! sii-
tä, että Raamattu on Jumalan Sana, ja nii-
tä todistuLia kuin ftn wahwista, ei ole kaikki
Raamatun lvihylliset woinet kukista, ja, kosta
me wakutetut olemme, että koko Autuden oppi
seiso pyhäss raamatusa; niin on se myös wa->
stansanomatoin totuus; että meidän järkemme e<
teen täsä pitä rajat,pandaman, ja tämä raa.
Wat-.-n oppi pitä uffvttaman, ja pxinfertaisestt
NoudatettaMaN, maikka en me sen perustusta ja
laatua järjellämme täydellisesti käsittä taida.
Joka et tahdo enembää ustoa, kuin Mitä hän
käsittä taita, se VN, tyhmä ihminen; sillä jos me
itze taidaisimme käsittä kaikki, mitä meautude-

tietä tarwitzemme, Herra sen sitten
vlis tarwinnut meikle ilmoitta? olis hän sitten
tainut jättä meitä marsin järkemme halduun.

Yhdestä esimerkistä tämän päiwän swgnge-
liumisa, me taidamme nähdä, kuinga pitkälle
järki saa mennä. Jos lesuxen Opetuslasten pi-
ti ymmärtämän Hänen sanansa ja warottuxen-sa, niin kaiketi tarwittin, että heidän järjellän-
sH pui peränajatteleman, mikä maata ft oli,
josta lesus heitä waroitti, ja niin Hänen sa«

O. q 2 noi'
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noistansa ymmärtämän sen neuwott kuin Hän
Heille annoi; sillä ilman järjetä ei he sitä olis
käsittänet. Mutta jos he nyt olisit ajatellet niin.
tuin moni muu, ettei mitän hätää ollut, kosta
ei he järjMnsä tainet sitä Mltä, kuinga sen
Mi pelastetun tuleman, joka pakenis potS le.
rusalemista; niin he olisit hukkunet, ynnä nii.
3en kantza kuin ei lesuxsn sanaa yxinkertaisestl
«stoa tahtonet. Niin se myös käy hengelliW
osioisa. Jos me lesuxen opin hylkämme,
täbden ettemme sitä käsittä taida, engä tahdo e.
nembätä uffoa, kuin sen mitä me ymmärtä tai,
d.mme, niin me olemme ne tyhmimmät ihmiset,
ja saamme syyttä itziämme omaan kadotuxeemme.
Tybmst me silloin olemme, sillä meidän eteemme
tule jokapäiwä moninaisia asioita, ja tuhansia
kuin meidän silmämme näkemät, joita en me
ymmärrä; pidäiskö meidän sentähden kieldämän,
että ne todet owat? Mutta jos en me maallisia
osioita ymmärtä, kuinga meidän sitten pitä pyy»
Lämän käsittä Jumalan tutkimattomia salat,
Mia?

Ia totisesti tule meidän ebeswafiaufemme
zöstä suureni. Herra alenda itzensä puhumaan
ihmisten lasten kantza, ja he rohkenewat kyllä
irstat olla hyljämään Hänen sanansa, että se
käy ylitzen heidän puuttuwaisen järkensä. Mi»
zä pidäis wanhembain sanoman siitä lapsesta,
Zoka niin itzewiisas olis, että se aina noudatais
vmaa päätänsä, eikä luulis tarwitzewansa totel<
la heidän neuwoansa, tosia ei se ymmärrä nii-
den perustusta? Ol mikä Duomio mahta niillä
olla odotettawana, jotka pilkkawat Herran sa-
naa, katzowat armon Hengen ylön, ja lesuM

kallln
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tallin weren jalwoillansa tallawat, ettei he sen
tekewäistä woimaa käsittä taida.

Kuitengin on tämä sanottu, ainoastansa o-
sottamaan, kuinga järjettömästi ne ihmiset teke-
«M, jotka pafjon järkeänsä kerstawat ja tahto-
wat tutkia ja ymmärtä kaikki. Raamattu itze o«
potta sen, että Ewangckumin pää oppi lesu,
xen Christuren Jumalan Pojan kärsimisestä ja
sowinnosta on senkaltainen että se näyttä järjel-
le tphmäzi. Se puhe rististä on hulluus niille
jotka kadototan. Mutta etcei mailwa wiisauden-.sa kautta (se on: oman luullun taitonsa kansia)
rundenut Jumalala -Hauen wiisaudefansa, «im
kelpais Jumalalle, ryhmän saarnan kautta mi»
tn wapahta, jotka sen nstowar i Kor. 1, 21.
Joka siis tahto elämän wakutmen saada tämän
Vpin totudesta, hän jHttäkänz sydämensä Juma-lan Hengen waikutULen ale, hän tutkan itze
«yötätekewäisenä ja lastautettuna spndisenä Wa<
pahtajan tygö, ja andakon Häneldä itzellensG
lahjoitella armoa, rauhaa ja fyndein andez-i an«
damistaz niin hän omasta koettelemuMa taitg.
todista,, tämän opin olewan Jumalasta. Hänenpitä, nautitesansa rauhaa lesuxesa wiWi usto«
ma«/ Hänen olewan elämän leiwän, joka tai»
waasta alas tuli, ja anda mailmalle elämän, ja>
että ne ihmiset owat autuat, jotka uffon prin«
kertaisudesa katzowat ainoastansa puo«
leen.

26 Sunnuntai Kolmmaisuden Päitvästä,
Ewangeliumi, Maih. 25 / 31 - 4s:

waiwKwme jota ajallinen zaMewi«
Q q 3 on,



on, saarra meille ijankaikkisen ja määrättömaiil
kunnian. Nämät owat Pawalin sanat, 2 Kor.,
4, 17- Waikka me tiedämme, että meidän
paljon waiwan läpitze pirä Jumala»! waldatun.
daan sisälle niin watutta ei ainoastan-»sa Jumalan sana, että lämä meidän w.nwam.
n:e on olewa ajallinen ja ten?iä, ja saarra ineil»
le ijankaikkisen >a määrärcomäu kMNian; waan,
myös kaikkein edesmenneitten Pyhäin esimerkki
wahwista sen saman, joista seiso: että he oway
Ne, jorka suuxesta waiwasta owat: tnller. ja o«
wat heidän rvaatztensa pesnet, ja owad heidän
waarccnfa Raritzan weresä rpalaisner. Ilm. k
14. lohdullinen esimerkki on mpys meil,
lä itze meidsn WapahtaiasaMme, joka on mei«
dän päämme ja Herramme. Hänen me näemme
Vuoleman karstnlistn kaurra kau>nsteruM kunnial,
la j« ylistyxellä. Jos nyt Jumala on kutzunut
meitä olemaan Hänen poikansa fuwan kaltaiset,
niin me mpös tiedämme, ettemme ainoastansa
ple Hänen kaldaistnsa kuolemasa; maan koffahän ilmesty kunniasa, niin me muos Hänen kal?
tzaisixenla tulemme, sillä me saamme nähdä Hä,
nen niinkuin Hän on, ja Hänen kanlansE-kun-»niaan sisälle käphä.

Jos me olemme etzinet ja lövtänet luWstu-xen Jessen weresä, nimittäin syndein anderr
saamisen; niin me jo täällä uffofa nautitzemmeesimakua kunniasta, kuin meitä siellä ohot-
ta. Jos me olemme Vapahtajamme kantza yh«
distetyt, ja elämme Hänen armowaldakunnasan»sa, niin mettlä on wanhurffaus rauha ja ilo
PphW Hengesä, jonga, kautta kaikki tämän
mailman wiheljäisys meille kcwiäp ja lnhpkäi-
sezi tule. Mutta sen ijankaiMsen ja määrättö-

män
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nM kunnian, kuin Herra sanasansa meille lu-
wannut on, me wasta silloin wastanotta saamme,
kossa me juorumme tämän murhen laron läpitzs
päättänet olemme. Silloin me tulemme Rari-
yan cygö, joka Zionin rouoella seisoo; tu-

»temme eläwän Jumalan taupungiin, taiwalli»
seen Jerusalemiin, ja monen tuhannen Engelein
joukon rmö, ja esikoisten seurakunnan tygö, jor.
ta kirjoicecm owa.r, ja Jumalan kait«
tein Duomarin ryFo, ja täydellisten rvanhursta-
sten Hennein cygö, ja uuden cestamendin «Väli-
miehen lesuxentMö, meidän ijankaikkisen yl-
lämme tygö, ja Hänen kalliin sowindo.werensä
tygö, joka meidän edestämme Vuodatettu
puhu hywää meidän puolestamme »iankaikkisesti.

Uffon kautta Hänen Mllensä me tosin jl>
fydsmellämme olemme tullet tähän sanomatto-
maan, kunniaan, ia taidamme pitä nämät nimi-
tetyt taiwan tawarat ja autudet perindonämms
za omanamme, kosta Hän itze on meitä kansia-
perilliseMsä tehnyt; mutta täällä me waellam.
me uffosa, siellä me tulemme näkemiseen, koffa
me saamme nähdä Hänen niinkuin Hän on, j«
Mnen oman, werensä kalliisa pugusa kauniste-
tut, seisoa niinkuin Morsian hänen Mensansa.'
Silloin ijankaikkinen ilo on olewa meidän pääm-
me päältä, murhe ja huokaus pakene, Jumala
iye pyhki pois kyynelet meidän silnustämme, ja
el tuolemaca euä pidä oleman, eikä jckua, eikä
Valitusta, eikä kipua, stllä endistr oMae pois-

ja meidän ylistetty weri-MHmme, jo-
ka lumaluden istuimella istu, ceke kaikki uude-
xi- Hi ihmisen stlmä ole ikänänsä. nähnyr sen-
kaldaista kunniaa ja iloa, ei korMa kuullut, 'Hi»
kä yhdengHn sydämeen astunur, mirä Jumala

Q <z 4 niille
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MK walnnstanuc on, jotka Händä rakastawae.
Kaikki ajatuxet ja kirjoituxet kuin me siitä tääl<
iä teemme, owat aiwan huonot, eikä ulotu kä»
sittänMn sitä kunniaa, kuin meille ilmoitetan.

-Kuitmgin on sangen tarpellista, hyödyllistä ja
> kakendawaisia, että me tutkistelemme sitä edesH
seisowaista kunniata, niinkuin me parhain tai.
bamme; jota me myös tänäpänä tehdä
me Ewangeliumin johdatuzesta, kuin
meillä on edesämme wnmmeisestä Duomiostck
Siunauxen Jumala siunatkon sen katUM mei»
Hän spdämisamme!

GM määrätoindä kunniaa, kuin sima tä,
'»nän elämän waiwaa. i:zi Lärä waiwaa,
Hui» kewiärä ja lyhykäistä. 2:xi Sitä ijaukmk»

ukista kunmara kuin ftn päälle seuraa.
' ». ttstowatsilla, Christuxen lambailla on

täällä maan päällä kahtalaista kärsimistä: On'.
fin yhteistä kärsimistä, se-nkaldaista kuin tapahtn
kaikille ihmisille, ja Sitten erinäistä, jota he E^

.wanqeliumin tähden kärsimät, ja ftntähden että
.he Wapahtajan omat owat.

kärsiminen, josta heidän ynnä
»uiden ihmisten kansa täyty osalliset olla. on
kaikkinaiset waiwat kuin täsä murhen tac-rosa
kohtawat. Monda tuhatta ihmistä elä wihcljäi^

- sydssä,, köyhydesä, Kwottomudesa, w kärsilvät
. Puutosta tarpellisefa elämänsä yl-öspitämistsä.

Monda tuhatta kadotta tawaransa sodan ja mä.
- ltwallan kautta, ajetan pois kodostansa ja buo>

neista, owat min tMät että heidän täpty mm.
den armosta elä, eikä uftin tiedä kuhunga hei»dätt HenK Mndämän pitä löytäxensä Kwun.
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la, meitä kohtele täällä monet sairaudet ja
ruumin kiwut. Syrak sano: N)ihel,äinen ja
surkia mend on kaikkein ihmisten elämällä, ha<masta «irin kohdusta, niin hauraan asti; täällä
on aina murhe, hätä, pelko ja toiwo, niin hp-
win korkeilla kuin alabaisilla mailmasa. Salo-
mo sano: kaitti on rurhus, ja se kaikkein paras
elämä mailmasa on kuitengin lopulda ollut su-
la waiwa, surkeus ja wiheljäisys. Sarn. k. 2.

Se kuin nyt pitä tekemän meille tämän wi,
heljätsyden hnokiari ja kewiäri, ja meidän mie«
lemme kaiken waiwan alla lewollisexi, on pre»
näns se, että Jumala meidän Vapahtajamme
on ihmisexi tullut, että Hänen suun rakkauden,sa sai Hänen tulemaan tänne alas wiheljäiO
teen meidän tygömme, ja että Hän ineitä wa.
pahtaansa tuli kaikkeen tähän wiheljäispteen,
tuffaan ja kärsimiseen, ja katkerimbaan ristin
kuolemaan.

Waikka meidän rakas Vapahtajamme oli
ainoa Poika taiwallisen Isänsä helmasa; waik-
ka Hän on se suuri kailknvaldias Herra, jonga
istuin pysy ijankaiMsesta ijankaikkisehen, joka
on alusta maan perustanut, ja taiwat ja kaiM
Wiwan Sotajoukot owat Hän,en kättensä teot;
min on Hän kuitengin rakkaudesta meitä koh-
tan jättänpt lumaludensa istuimen ja kunnian,
altndanut itzensä, tullut huononi, köyhäri ja
kuoleman alaiseni inmisexi, ja oli kaikkein ylön.
tahottapa ja kaikkein halivin maan päällä, ki,
pua ia sairautta täpnäns, tehly meidän
edestämme; ja ei sitä murhetta ja tusta, niitä
kipuja ja waiwoja taita sanotta, kuin hänenkärsiä tävdpi, ollesansa täällä maan päällä, ha-maan kuolemaansa asti ristin päällä.

Q q 8 Sinä
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Sinä suurena Duomiyväimänä, jona Hän
on tulema kunniasansa, ja kaikki pyhät Enge»
lit. Hänen kanssansa; koffa kaiken maan piirin
kansat pitä tokoonduman Hänen MajestetinsH
Istuimen eteen, josa Hän nn istuma kunnlasaz
silloin kuin Hän on jakama meitä ja sen
mattoman ihmisten, paljouden kahteen osaan,
niinkuin, taimen eroNta tamhat bWmättömiM
wuohista z'Silloin, katzo silloin Hänen pitä py»
hän suunsa, qmaman;. ja jutteleman sen paljon
tuffan ia murhen, kuin Hän omainsa kanffa
mailmasa kärsinyt on- Hän on sanoma- Mi«
nä isOlsin, minä janoistn, »öinä. olin atastoin,
omana, ja Angina., Hän on totisesti siihen yh-
teen lukema kalkki weljensä, kaikki rnuminsa jä»
senct, ja julkisesti todistama, ollensa llkisimmästi
yhdistetty heidän kanDansa> ja että Hän itze on
tundenut kaiken senmurben, kuin Hänen rml»
zensä kärsinet omat, juuri niinkuin se HäneM
itzellr tapahtunut olisz niin liktsesä sydämen p.h«.
distpresä on hän heidän kantzansa ollut. Muttase sii'nä perusturena on, että Hän ensin omasapersnnasansa, ja omasa lihasansa nn kärsinyt
kgtkki,, mitä Hänen uffvwaistt seurajansa Ha,
mn kansiansa kärsinet omat, jotka Hänen wai«wcmsa oOeleita seurannet omat. SillH Hän on
ensimmäinen ja suurin ristlnkandaja, Hän on
itze maistanut kaiken sen tust.m ja miheljäisy/
dcn, kuin ihmistä maan päällä lamata taita.
Hän tietä kuinga isowaisen ihmisen mieli on.
josla, ei syötäwää ole; Hän tietä myös mingH
wMzan waiwan katkera jane saatta Parem-
min Hän sen tietä, kuin vrikän meistä; sillH
Hän isois ja janois neljäkpmmcndä muorokaut,
ta, koM hän perkeieldä kiusattin, ja meidän
syndimme sakkoa maxoi. Ristin päällä, koffa

hä.
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Hänen sielunsa tusta ja ruum-nsa waiwat kor,
keimmalla nousit kärsei hän niin kowaa janoa,
että kieli tarttui Hänen lakeensa, ja täsä kätke.
rala janosa anndtt he Hänelle etilkata jg. sap«
pea juoda.

Hän oli wieras ja muukalainen maan psäl.
<ä, ei huonetta eikä kotoa- hänellä ollut, kuhun-
Za bän päänsä olis kallistanut; ei fiMän, kuin
pienellä linnulla, jolla on hänen pesänsä, M
niinkuin mehän elämillä, joilla on läpensä:a
luolansa kätkeä itzensä wainoiildansa. Ia niin.
kuin bän syndpisänsä makais seimesa, köyhänä
ja paljasna; niin Hän myös kuolemasansa, rip.
pui miheljäisnä ja alastomana ristin puusg,
Murhetta ja waiwalla hän niinmuodon alkoi e«
lämänsä maan päällä: murhella ja tustalla hän
stn myös päätti, Gentähdtzn ei mahda yxikän
joka WapahtaMfa rakasta, wherua, sitä mur.
betta, ja kärsimistä kuin meille- täsä tzlämäsä ta«,
pahtu, niinkuin ei se sowns Jumalan lasten kär.
siä tämän ltman «vaimoja; sillä sh sowei meidän
Vapahtajamme aiwan bvwin. Ei pidä myös
meidän pitämän sitä waiwana eli Jumalan ran.
gaistuz'ena; sillä ehkä me synneillämme olennm
howin ansainet rangaista, niin on kuUengin
meidän rakas Herramme lesus pelastanut
tä kaikesta sondein melasta ja rangaistuxesta..
Rangaistus oli -Hänm päällänsä, ercä meillä rau.
ha olw. Hän on haawoirerru meidän pahain
tekc»imm? rähden. ja meidän sfr.deimme, rähden
on Hän hosun»; ja r-nn me wapaxi pääsnet
olemme. Kosta nyt tämän ajan wuiwat lange
päälle, ja me joudumme kövhvteen, hätään ja
murheisiin, kaikkinaisiin wastoinkäpmisiin, ko.
miin tautiin; ja Pyhä Hengi anda niille sen

tddl-
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todlstuM spbsmisämme, että me olemme Juma,
lan lapset ja Christuxen weljet; niin lohdutta?
kamme mettämme Vapahtajamme esimerkillä, jo.
ta oli Jumalan ainoa ja ijankaikkisesti rakasteb»
tu Poika Zsän helmasa, ja kuitengin rakkaude/sta meitä tohtcm otti kärsiärensä tämän elämää
»vaimoja, ja maisti kuoleman katkeruden. Mci.
dän tule ajatella: Jos minun rakas Herrani,
lefus on isoinut, janoinnut, ollut
köyhä, heiko ja murhellinen; niin on se myös
minulle tarpeäifta lesuxen scuraNise.la,ja myös»
kin hyödyllistä

Paitzi tätä on oikeilla Jumalan lapsilla wie-
lä erinomainen kärsiminen, joka tule heille yri»
näns Ewangeliumm tähden, että he niinkuin
weljet ja morsian pitämät itzensä Wapahtajan
tygö, ja owat Hänen ruuminsa jäsenet. Siitä
syystä he tulewat suuresti wihattawiLi kaikilda
kuin saatanan joukkoa owat. lesus sano: T5
tulerte wihactawixi kaikilda minun MMeni täh«
dm. Owat myös ne ajat ollet, että ne owat
heitetyt fangiuteen, waiwatut, monda tuhannen
tuhatta hirmuisesti tapetut, lesufen ja Hänen
Ewangeliumtnfa tähden; sillä saatnnas ja mail»
ma tekemät kaikki, lisätukensa murhetta ja wai.
waa niille, jotka hs tietämät olswan Wapahta»
zan lapsia ja seuratta. Ia kuin ei heillä ols
waldaa, wan täyty säästä heidän hengensä M
anda heidän elä maan päällä, niinkuin luma»
la kerran sanot saatanalle Jobista: säästä hän m
hmZensä; niin he kuitengin kaikella tawalla hä«wäistyMä ja pilkkamisella kokemat heidän elä«
mänsä raffaxi tehdä. Mutta kaikesa täfä, aset-
ta itzensä meidän kallis Mpaimeliemms, ja kär«
fnA Vapahtajamme, itzensä jällensä meidän sil«

mäim»
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wsimmo ja fydändemme eteen Hänen kipuinsa
muodosa, ja minä olin myös sangina, o»
lin niinkuin waras ja murhaja sidottu, pilkat»
3u, syljetty, ruoskittu, kuolemaan duomittu ja
nstinnaulittu. Ei yhtskän rakkautta, lembeyt»
iä eli armoa minulle osotettu, wan paljo enem»
min wihattin ilman syytä. Katkerasa kiukusa
ei minulle ruokaa eikä juomaa annett», wan
karmalla sapella he minun waiwam ja tuffamtisäisit.

Koska M lesulen M ustömainmsielu, myös niw 'viattomasti mailmalda wihat-
wwari ja pilkattawari ja se hänelle kiwun
ja lewottomuden saatta, että händä niin armot-
tomasti pidellän; niin ölkön hän unhottako koh-
dastans lohdutta itziänsä kallin Wapahtajansa
sanoilla ja esimerkillä, muistain, että myös tä-
mä murhe, ehkä kuinM kowari se näky, tule
kuilenqin lesuren seuramissen, ja että se on
ainoastansa ajallinen ja kewiä murhe, joka tuo
Myötänsä ijankaiMsen ja määrättömän kunnian.

Se on totisesti suuri lohdutnS, että kaikkise murhe kuin lejuren ustowaiset lapset täällä
kandawat, on lyhykäinen ja' loppu pian? kosta
koko meidän elämämme täsä kuolewaisudesa, et
vle muuta kuin silmänräpäys sen autuan ijan-
kaikkisuden suhten, kuin meitä haudalla.kohtele;
Mutta se on lpielä suurembi lohdutus, että
niin jalot hedelmät sitä murhetta seurawat, joft
ta me npt tahdomme katzella.

2. SitH seurawaista kunniata. Jumalan
lasten kärsiminen loppu samasa silmänräpäpxesä,
kuin he kuolewaisen ruuminsa maian poispans-
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wat, erkanemat tästä mailmasta, ja aUtUasti
menewät tääldä Chrisiureu he-dän Herransa tp,
gö. Samalla stlmänräpäprellä muu tu heidän
surkeudensa, mUehensa ja wiheljäispdensä, iloi.
ftxi, ikäwöityti ;a autuas päätorext. Silloin
alka kohta se ääretöin ja ijäii kestäwä taiwalli.
nen riemu Jumalan katzelemiscsa

Ia kuin meidän Herramme lesus kerran
on ilmoittama itzensä kunniasansa, ja kaikki ih-miset asetehan Hänen Duomioistuimensa eteen,
silloin Myös me ilmoiteta n Hänen kansiansa kun»
niaia. Apostoli P.Mali todista, että pyhäin pi,
tä duomitzeman mailman Näin hän sano t
Kor. 6, 2. Arreko re riedä, että pMc picä
maitmaa duomifteman? Ia 2 Thel 1. Hätt
edespane näin tulemisen Duomiotle:
»Herra lesus on raiwasta. ilmandunia, rvoiman»sa Kngelitren rantza, kirkastetta Hänen pyhäin.
sä tansta, ja tulemaan kaikkein Usko?
waisten tansta. Apostoli ludas juttele, että sö
kaikkein wanhin Propheta, se pyhä snok, joka
elämänä taiwaseen otettin, dn jo Akanansa en»
nustanUt tämän suuren Mailman Duomarin tus
losta, ja sanonut: kaho Herra tule, monen M,
haNnw kansta, tekemään kaikkein Duo-
- ja vangaiseMan kaikkia julnälattomiä,
kaikkein heidän jumalattomain töidensä tähden,
joilla he pahaa tehnet öwar; ja kaikkea sitä ko-
wa«s kuin ne jumalattomat fpndisec Händä w6»
stM puhunet owat. lud. V. 14/ lg.

Tästs NajestetillisessH Mailman DuomarlstH
PUbu meidän Vapahtajamme tämän pälwän
EwangeltUmisa. Ia eikö se ole ihmellinen ja sa-
nomatoin armo ja kunnia, tuin Herra lesus

kaik«
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kaikkein kansain edesä on osottawa kaikille wel-
jillensä sinä suurena Duomiopäiwänä? Hän
vlta päällensä kaiken sen karsimisen kuin Hänen
jäscnens täsä ajasa kandanet owat, ja arwa
fen juuri niinkuin Hän itze kärsinyt olis. Hän
on sanomaa Minä isoisin, ja te ruokitte Minun:
minä janoisin, ja re mocirre mumn: minä olin
«Aro, ja te huoneseen otitte minull: alasti, ja re
waareritte nnnun: Gairasna, ja re opitte mi,
Nua: fangina, la re tulitte mimm tygoni Tä.
wä näky kaiketi niille ihmelliseri ja käsittämättö-
mäni, jotka oikialla puolella seisomat, jmta hän
Niinkuin lambaiwnsa on wUohista exoittanut.
He sanomat: Herra! kosta me nämnue sinunlsowan, ja ruokimme sinun? taikka jaNowan, ja
Mnoimlne sinun juoda? Uosta me naimme si<
Mn outona, M hudnefeen otimme sinun? taikka
ulastsina ja waaterimme sinua? cli kosta me
näimme sinun sairasna taikka sangina, ja tulim»
ma sinun tygöK? Silloin taiwan ja maan Ku<
Ningas on wastawa heitä ja sanoma: Totisestisanon minä reille: sen kuin olette rehner yt>
heUe näistä wähimmistä nnnun weljistani, sen
te teitte Minulle, Kaikki se hywä, kuin te olet.
te osottanet minun jäsenilleni, minun uffowaisil-
le pstäwilleni, kaikki se rakkaus kuin te olette
osottanst näille Minun metsilleni ja sisarilleni,sen te olette minulle itzelle osottanet, ja sillä
näyttänet/ että te olette minun ja minun wat,
bakundani maan päällä erinomaisesa arwosa pl,
tänet. Ette ole niin tehnet kuin ne pahat it>
miser, jotka minä masemmalle puolelle teistä, e-
koittanut olen, jotka ei minun huonoista, is»
maisista, näändpwäisistä, sairaista ja hatäyndp»
neistä weljistäni totellet, wan annoit heidän a»
wutoina käydä, taikka wielä enemmin lisäisit

he-
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heidän sydämensä surua; mutta te oletla uDot-
lisesti korjannet kaikkia näitä minun jäseniäni,
jotka owat hädäsä ja murhesa ollet, wainoisa
ja fangiudesa minun ja Ewanqeliumin tähden;
ja nyt teidän pitä näkemän kuinga likisesti mi-
nä heidän kansiansa yhdistetty olin, ja että ms»
nä pidän kaikki nämät hywät työt, niinkuin
minä olisin itze. niitä naulinnut. Minun tai,
wallinen Isäni on teidän ijankaikksseri siunau»
xez-i ylöskirjotttanut, kaikki nämät hywät työt,
kaiken laupiuden ja uffollisuden kuin te minun
neljilleni osotitte; Hän on siunannut teitä; ja
määrännyt teitä oikioixi perillisixi siihen kun»
man waldakundaan, kuin jo mailman alusta
teille walmistettu on. Niin tutkat nyt te minun
Isäni siunatut, ja wasianottakat perindö, joka
teille aiwottu on, minulda ja minun Isäldäni.
Niin piiä siis kaikkein wanhurffasten, kaikkein
jotka ei lesusta ja hänen weljiänsä wastan spn»
diä lehnet ole, wan paremmin kaikkea rakkaut»
ta ja hywää heille osottanet, heidän kansiansaijankaikkiseen elämään sisälle käymän.

Jos joku täsä kysyis: kuka sen tietä kuka
ihminen on ChnstuM weli? niin saadan wa<
siaus siiben lesuxen omista sanoista Mark. 3,
3Z. Joka reks Jumalan rahdon. hän on mi,
nun veljeni ia minun sisareni. Mutta nyt onse yxinäns Jumalan tahto, että jokainen kum
Nake pojan ja usto -Hänen päällensä, hänellä pi,
ti ijankaiktinen eläinä oleman loh 6, Niin»
tnuodon owat ne Christuren weljiä ja sisarta,
jotka totudesa Hänen päällensä uskomat, ja elä-
wän uston kautta owat Hänen känsiänsä yhdi,
stetpt. Ia se kuin teke senkaldaiselle ustowatsel-
le sielulle jotakin hpnM hänen hädasinsä ja

murs



muthesansa, se osotta sillä sydämensä rakkauden
ja taipumuzen lesuren tygo, ja Herra lEsusluke sen hänelle niin suurcxi, kuin olis Hän
itze niitä rakkauden töitä hcildä naulinnut.

Tästä kuin me nyt kuullet olemme, taidam.
me siUen ne muut ymmärtä, ja siinä muistella
Johannein sanoja: Minun rakkani, nyr mt
olemme Jumalan lapset, ja ei ole se wielä il-
mestynet, mixi mc tulemme; mutca,ne tiedäin»
me. kosta se ilmesty, niin me Hänen kaldaisexen'
si: tulemme; silla me saamme -Hänen nähdä niin.
kuin hän on. 1 Ivh. 3. 2 Ia ettei kengän
sitten enä turmelis meidän ijankaikkista iloamme
ja aututtamme lumalasa; niin pitä kaikki ne
ihmiset ijankaikkisesti ulossuljettaman ja eroilet,
taman meistä, jotka täsä ajaja meidän Wavah.
tajamme ja Hänen weljiänsä wihannet owatz
niinkuin ne pahat henget ijäti owat eroitelut
hymistä ja pyhistä Engeleistä. Kilwolelkamme,
siis tärsiwäisesti kaiken tämän elämän tuffain jcl
tämän huonon ajan waiwain alla, joka ei olesen kunnian werta, knin Herran lunastetuille
ilmestymän pitä; ja «lrämme pois heittäkö mei»
dän ustallustannne, jolla juuri palkan
sillä meidän waiwamnle joka ajallinen ia ke-
wiä on saarta meille ijankaikklstn ja määrättö-
män kunman.

27 Sunnuntai KolMinaisudcn PäiwZsts.on n»
Ewangetiumi, Math. t-i^.

hilloin picä taiwan waldakunda oleman
menen neiyen k«ldainen, jorka otlt lampunsa ja

Rr menil
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menit wastan; murra roiisi heistä oli tai.
rawaca, ja wlisi rähinää. Ia n. e.

lesus puhui paljon wertauzilla, Matb, iZ,
z ja sillä tau alla totisesti opetti kalliita asiona.
Siinä on kaikki Jumalallisen ja ihn.istcn wlisii.
uden towara. Näisä menauxisa on edes-
pannut kaikki kuin meidän sielumme lcwori,
lohduttaen, ncuwon' ja ylöswalisturexi iullc,
taita. Werlau,ret owat senkaltaisia opetuna,
kossa yddenmuotoista asiaa pannan, rinnan,
joista vn' taita tehdä sen toisen ymmarreltäwä<
z'i, kelpawat siihen kosta jotakin
outoa tehdän tutun, wanhalla selittlän jotakin
uutta, cli näkpwäisellä jotakin näkymätöinbä.
Hengelliset edespannan ruumillisten kappalden
kautta, ja tcnwasliset maalllsien kautta. Tällä
latvalla tahto Wapabtaja tolutta meitä, näky.
wäisistä aina katzomaan näkpmaliömlä, ja maal.
lisistä taiwallisia. Hänen wertauLensa owat ai.
na merkilliset muiden suhtcn siinä, että ne owat
M! kertaisia, luonnollisia ja käsitetläwiä, jonga
jokaisen täyty tuta ja myöden anda.

Se wertaus kuin lEsus tämän päiwän Cw-
angellumisa meille edespane. wuimallisesti waa.
rcittaxens meitä siihen aiwan tarpessiseen w,->l'
womiseen. on otettu yhdestä yhteisestä
lnaan tavasta, joka ei meidän maasaMme ole
tuttu, jonga tähden tämä wertaus ensimmäldä
taidais näkyä jotakin Mutta jos me
jotakin tunnemme Juovaisien lamoista heidän
däisänfä, niin me kyllä ymmärrämme tämän
Wapahtajan lvertauxen.
,M Se oli häitten pitämisesä ludan maalla

tawal.
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tawallista, että sekä hljällä bänen ystäwistänsä/
että myös morsiamelta hänen teikkikunwanei-
siansa walittiN senrajita. Niin me luemme > ets
tä Simson sai 30 kansiamejistänsä häihtnsä, kuin
piti händä seuraMan Duom. k. 14, ii. Iasamasa mieleft kutzu itzenfä Johannes Kastaja
yljän pstämäri. loh. 3. 39 MorsiamMen leit-
klkumpaineista, kuin hänellö seuran'annettin>
puhutan myös usiasa paikasa Ranmattisa. Daz
wid sanoo että Morsian wiedan monella tawalla
kudocuisa waarteisa Ru-iingail tygö, sg Neiftekhänen ystawäl.ja >orkii hända tuohan
siuun rygös Ps 45. lss, lephtan- tyttärestä set»soo. että hän meni tuttawain riikainsa kansia
muorille. Duom. k. 11, 34 Tätä tarkoittamat
myös sanat Kork weis. 2, ?. NAnä wanUotatt
teitä Jerusalemin tsttäret/ ettet te herätä
nun arinastani siihen asti kuin han ihe
Kosta siis Wapabtaja puhuu kymmenestä neitzs<
siä, Niin ymmärtH hän 10 senkalbaista morsiam»
inen leikklkumsiania.

Taiwan wälöatunbä cm olewa kMMeNM
neihen kaldainen »olka otit lamftliusa. TaM
oli pitä häitä ehtotta, sentätMn tapatzßui st
tampUlllä eli kynttilöillä.

He nienlt ulos wchstatt Wkä mini
hääehtona ystäwäinsä seurasa, MotsiammeN hus<neseen, noutamaan ja wieMään hänsä kotiansa.
Motsian NeltzetteNsH kansia piti itzensä malmisi
na, ja otzotti yljän tuloa Että yö oti, Nttll
piti kynttlät lclkkämota palaman, ja lamput
wälmiit slsman. Giins iaisit Monet asiat tulla,
kuin wiilvytit yljän tuloa niin että neitzct tar«
witzi olla walppaat. Kosta nyt hliuto tuli:

Rr2 YM
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Ylkä tulee! niin meni morsian kumpamltenia
kansia palawilla lampuilla händä wastan, ja o»
tit hänen ilolla wastan.

Niin mendin ybdesä yljän huonesecn, kusa
olit walmistetut. Nun bvwin morsiammen

tuin yljän edesä kannettm palamat lamput.
Jota kaunimmasti nuorukaiset ja ne',tzet,, olit
puetetut, ja jota kirttammasii kyi.ttllät paloit,
sitä enemmin kunniaa siitä oli yljälle ja mor.
siammelle, ja sitä ilabutlawomba se oli yljälle.
Niin wei ylkä morsiammen huoneleensa; huone
suljettin, mutta kaikki seura paäsiettin sisälle,
ja sai otta osan ilosa häähuonesa, mutta ne
jotka wiippnet olit, ei pääsnet sisälle.

Niinkuin senkaldainen ylkä, sanoo lesus,
olen minä kerran tulema suurella kunnialla,
noutamaan minun morsiammeni, minun seura»
kundani, jonga minä itzelleni kihlannut olen,
lviedäxeni kotia minun lunniani waldakundaan.
Onnelliset ne owat, jotka silloin, minun tullesa.
ni, löytän walwowan, ja joiden lamput pala.
wat, ilolla minua wastanottumaan. Ne minä
wien häcsaliin iiKnkalMsia riemua nautitze.
maan; mutta ns jotka nuttunet omat, ja an.
danet. lampunfa sammua, pilä jäämän ulkona
.seisomaan.

U)alwo?at, sillä ette tiedä päiwää eli tzek.
teä, )ona ihmisen poik» tulee. .

Idmiicn Poira tules. Näisä sanoisa tar.
koitta lesus siiä kunniallista pälwää, jona hän
on nahiäwästi tulema waan päälle, Katzo?
tuinga ibanasayluw«uzesa hän sen meille edes.

pane.
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pane. Hän kutzu sen häixi. Ylkä on odoture»
sa, joka pitä otettaman wastan, ja seurattaman
häähuoneseen. Mutta ja herkeä ei tiedä
yxikän, ei Digclirkän caiwasa, Mark, 13, M.
leftis sanoi Opettlslapsillensa suoraan: Gicci.
dän tule tietä aikaa eli herkeä, ,oeka Isä on hä.
»en pannut, Ap tek, 1,7. Se o«
lis ynsiätä taikka määrin pmmärtä Raamatun
sanat, ;oka tahdois tietä jotakin, kuin lesus
on sanonut, ettei meidän tule tietä.

Meidän Herramme wleminen wiipy pidem»
mäldä kuin lullan. Se nähoän neitzeissa wer.
tauxesa. He odotit, Mutta wäspit wihdoin odot-
tamisesta. Niin tapahlu myös sen laiwallisen
yljän tulemisesa. Monda pilkkaja tulee niinä
fäiwinä ja sanoo: Rust; on lupaus hänen ru.
icinisestssnsa? sillä siitä pä'wästä kuin isät owät
nukkunet, pyspwär niinkuin ne luonnon alusta
ollec owar, ,2 Pet. Z, 3.4. Ia nekin jocka
handä ikäzröitzcwat, tulemat uneljaixi
ja hcmbiöiri;" juuri on ole:va merkki haam
tulemistenja.

Mutta äkildä puoliyönä tulee hnuto: Vel.
yo ylkä tulce! Silloin kaikki itzensä malmista-
mat, wiisaat ja tyhmät, ne jotka owat eteensä
katzonet sillä pitkällä odoluxen ajalla, ja ne
myös jotka ei ole eteensä katzonet; kaikki wal.
misiamat lampunsa, kaikki tahtomat mennä yl-
kää »vastan, niinkuin händä wastan mendäman
pitä, sillä lapsellisella ustolla ja nMmen rakka-
udella, kuin hän waati; Mutta katzo! kaikilla
on lamput, mutta ei kaikilla ole ö!n)ä. Muu-
tamat tahtomat nyt wast.. malmista jon-
ga he jo mtaa plti tckemcn. Multa nyt on se

R r 3 auran
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aiwan hiljain. Koffa he tulemat ja huutamatHerra, Herral niin on omi suljettu, ja Herrgwastaa hettä: Totisesti, totisesti n,inä sanonteille: en,,nuä rcicä runne

pvstlwokar, sillä niillä hetkellä ette luule,
fan rulee ihmisen poika. Tämä on rakkaudenwaaroitus, se suuri oppi, jon.qa meidän Wa.pahtalamme wcrtauxesa tahto meille selkiäri ja
fallchi tehdä.

Tämä opetus ja waroitus sopi myös mei.btn. Ia jos todistus Zesuxen suuresta lulemise.sia et moneengan paljon tosis, seniäbden että se,
luullais lvielä kaukana oleman; niin me kuiten.gin tiedämme, että kaikki mitä meidän Vapah-
tajamme sanoo meille siitä paiwästä, st sopi ph.
ttl hpwin ihmisen kuolema »pälwään. Kaikille
nmsle on määrätty kerran kuolla, ja sitten onAuomio. T<w<z on lesuren tuleminen meidäntpgomme. Sentähden tule mpös meidän wal.woa, sillä emme tiedä minä päiwänä eli hetkenäHerxa on meidän tugömme tulema.

Meidän Herramme »vertaus, ja itze asianUwndo psotta, että tämä hcwen waroltuxcnsascpl ainoastans totisiin Christilyihin, Neitzyiin,
morsiammen kumpaniin. Se kuin wielä makaa
tuollunna synneisä, pitä ensin hersjämän, iasaatettaman elämään Jumalan Pojan äänen
rautta, Mjngä plitze joku ihminen mahdäis wal.woa, wlla el mitän ole, ja joka niin muodon
kt Mttän kadotta taida? Mutta jolla, niinkuinMus fgnoo, on öljyä lampusa, se taiia wal,woa, elttt l"Mpu fammuis, se taita pltä waa.ki!' pljä» tulMchstg. Guupmbjg tawqroita ej
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gle, kuin ne, joita armonwaidukunnasa laetan:

andexi andal„i!'.en, eläniä >a anruns.
E« niiden loimittclmmen maxanut Wapahtajalle
kulomaista ku!d,,a eli hupiatä, wan hänen omaa
wcrensä. Nämat lahjoitctan kaikille
nnlle, jotka wil-eljälwdcnsä j.i tarpen'a tunde-
mlsesa käändywät tpgö, ja
hänen niinensä päälle. Niille se on tarpelltsta
kätkeä ja säilyttä nämat tawarat, sen päälle
heidän autudcnsa ajasa ja '.jankaikkisudesa itzen-sa perusta. He tietämät myös kandawansa nämät
tci!7,'.,rat maallisisa ostiolsa. Nnlle huuta lesus:
Wa!wokat! walmokat kaikkia wastan kuin tai,

lurmella sen hywän tavaran, jonga te sy°
d>meennc koonnet olette. Niinkuin M walwo,
wa ic.milicn olta waarin kaikista kuln hänen

tapahm, ja niin mäittä monda
wa.,raa, joi"a hän taiuaransa kadotais; niin pi-
tä sen nu ös o!.'N'.an pbden ufkowaifen sielun ja
hänen tanualiisen plkänsä lesu.ren Chrlstuxen
wällllä.

Walwoa hänen tule, massoin kaikkia kuin
händä lesunst.'
nen ttstonfa lemz-en päälle. Walwoa sitä mail.
maa wastan kuin u)mbärillH on. joka tieten «li
tictämätä pian wiettele meitä senkaldaisiin kuin
eroitta meitä lesuresta, ja joita en me hänen
läsnä ollesansa tekis Walwoa tule yhden Chri»
siityn oman sydämensä jaspndisien taipumusten,
sa ytitze. jotka lakkamata jällens lnkkua tahto,
wat. ja joiden noudatlamisesa me kadotamme
Jumalan rakkauden nautinnon Christuresa le.

Se joka ei luule tarwitzewansa wal.
woa, se on kadotuzcn tiettä. Nlwcn
hengi laita mpös usein olla aldls, mutta liha

Rr 4 on
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on beikko; ja ei ikänäns beikombi, kuin silloin,kossa hän luule itzensä wäkewäri, Nlkön Her.ra tulyuama lö.)täkö ketän niin surutöinä, ma<Wwaisena ja lugun pitämätöinä!

H Kutkas nvt owat ne wälikappalet, kuinpttä pitämän Christitun walwowaisena ustonsazuozusa?
Kossa Apostoli Petari kchoiiti ustowaisiahänen ajallansa walwomaan ja enembään kii.

wauteen ja sanoo heille: Wyör-
räkät reidän Nlielenne kupeet, oiöat raitit. Sen-
jällen joka reirä tutzunur on, ja on pyhä, olkat
rc myös pyhät kalkesa teidän mcnosinme. Ra»
hokat, cccä re teidän wiipymiscm.e ajan pelwo.sa ivaellaissrre; niin pone hän kohta siihen ty-
gö' Tierkät erret ce ole katorvais.lla hopialla
eli kullalla lunastetut teidän turhasta menosta,,,
ne u?an kalliilla Lhriftuxen werell» 1 Pet. 1,

Ainoastansa tästä autuasta tutkinnosta, se
vik-a walwominen tule. Totisesti, se joll.' tämä
lesuxen smnndo uhri on oikein kallis mielesä;se jonga uston silmisä Jumalan rakkaus lesu.zesa Cdristuzesa lakkmnata on maalattuna; se
jonga lpdämesä kaikki mitä lesus tehnyt ja kär.
siuyt on meidän edestämme, on eläwästi tuttu;se luke sen ilozensa, että hän kokonans saa uh-rata itzensä Herrallensa, ,a niin kauwan kuinhän elä lihasa, saa elä Jumalan Pojan ustosa,
jofst meitä min suuresti rakastanut on.

lesuren rakkauden muisto on se ainoa,
multa kMnglN MMlMen neuwo, tuomaan
'r>i(lL(l Uudesta
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uudesta öljyä meidän lappuumme,, ja sptpttä-
mäcin meidän heikon Jota enem.
min meidän
sielumme ystäwän kaksia, ja siinä kuin hän mei.
dän edestämme tehnyt on, sitä malppmnman tu<
le meidän sydämemme ltze ylitzensä >a crmo ta-waransn ylitze. Mutta millä hetkellä ne lck»
l'amm'' katzlmasia meidän ustomme al.
kazan ja päättäjän päälle, niin me nniös kohta
langemme takaperin hitauteen ja Kaluttomuteen.

Sentäbden wciroilta meitä Apostoli ludas;
Minun rakkani, iyiännc lcidäi, kaik.
tel!? pyhi-Nlnän ustonno päälle, pyhän -Hengen
kaurca, jc: rukoiikat, piräin reiränile kcstenänne
r.:u Icsuxcn Chrjstuxen laupinNa ijankaikkistcn
clanmän. tv. 20, 21.

Rakendakat itziänne teidän kaikkein pyhim.
män päällä. Uffo Chr«stuxensen ristiinnaulitun päälle, on se perustus, jon<
ga päälle yxl armoitettu syndinen itziänsä raken.
da, za josta hän jokaväiwä etzi aina enemmin
wakutetuxi tulla. Ei suingcm hän häwetä tar<
lvitze, koffa häneldä kysytän mingä perustunen
päällä hän seisoo. Kysy yhtä lesurelda armot»
lettua sielua, mingä päälle hän toiwonsa peru.
sta, niin saadan kuulla, kuinga halwasti HM
itzestänsä ajattele, kuinga suurexi hän sydämen,
sä turmelluxen tunde, ja kuinga kowasti hsn i-
tzensä duonutze. Mutta hän on kuitengin hy-
wällä mielellä; sillä hän tunde Vapahtajansa

jota händä armahtanut on, hänen, mi.
hcljäisydensä poisottanut ja hänen sondinsa an-
dexi andanut. Hän perusta itzensä meivän Wa-

UrZ / pahta^



palaajamme kalliiseen ansioon/ joka ijankaikkise,
sil ftlsoo. Hän pltä itzensä Raamatun sanoin,
;otk.i pyspwäl wadwana, maikka taiwas ja inaa
hukkua Hän tietä mitä hywää' hänellä Ma.
padlaialdansa on, ja sanoo: Hän on aino kai»
fcn minun outudeni, kaiken leponi ja rmicani
la'de, joca mnnin sieluni naulitze. Hänen kuo.
lemunsa on minun elämään wienyt, Hänen haa.
wan'a owat minun kiwuillem parannus, H->.en
kynnelensä owat minun kynneleni pyhittänet,
Hänen rukourensa minun kuulltawa»

tehnyt, Hänen menonsa Isän tygö on malmi'
stanut minulle majan. Tämä waikutta kiitoni,
suuden ja rakkauden, ja tämä on se autuas ia
puhdas läde, lofta wiha ja kauhistus sondiin
wuota, minmpös halu ja kiiwaus hpwiH teke»
mään, eikä sii'.em wäwmään. Hän lukee sen
suurimmari autudcri taita hywää tehdä ilahut»
tulensa sillä lesurcn syd-men. Sittä syl?stH
myös Apostoli In das kutzu Christttoin uffon
kaitkrin uffon.

Se tomen kuin waditan walwomiseen, «n:
Ruk-llla Niin sano myös meldan Wavahta»
jamme: ja rutoiikac

Alinomainen kansakäyminen Wapahtajan
kansi', on uidelle armoitetulle sielulle se rak.
kai» kaik-sta. nuft hän affaroita laita. Siitä
Ojasta asti kuin hän kerran on koetellut, mitä
autoja etuja übdistMsä Jumalan kantza nauti,
ian, kuira' !emb ä slesuren svdän on omiansa
kohta, ; Mn hän wissM kaikki hetket täyttä,
knin hän 1a.,f1,z, kantzakäymiseri lunu.lansa ja
Vapahtajansa
tettu, joka nlinkum uffollmen opettgja johdat'
nl<m . ta

634 27 Sunnuntai Kolminaisuden PäiwZstä.
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<a bändä, käy hän niinkuin uuden Testamentin
Papvi jokapäiwä kalkkein pyhullhaän, maaban
lange lesuren eteen, joucza Jumala on e:rmoi-
sinnnep asettanut, ja wuodatta tarpeensa HH.
nen helmaansa, ,oka kallistaa korwansa hänen
pmainsa rukouriin, E<l me yhtäkan heueä
paiwäsä, en pölläkän ole ulossuljetut kahakan'
miscsiä meidän näkpmcktlömän ystawämme tans.sa 1.l maallisten alkareitlengin alla, zoita M
Elnistitty kaikella ujkollisudclla toimitta Hcrran
täbden, min on I^-us rakkain mielesä. jonga
tpgö hän hiljaisudesa monda huokausta lähettä.

pnMr reicäime, sanoo Apostoli edespäin,
Jumalan rakkaudesa. Se rakkauden tuli kuin
Cbnstttyn fudämesä kerran ipttpnyt on, ei ote
siitä laadusta, ettei se sammua taldals. huoll»
mattomuden kautta. Sytuttä ja kehoitta sttä tar-
witze. V>l Christiliy lunde taitamansa armosta
langeta, ja lietä lampunsa tariritzeivan lisältä
öljyllä. Se saalta hänrn ajatteie:naail neu,woa,
pitärensä sydämensä jokapäiwä Jumalan rakka-
udesa, ja alinomaistsa kansiakäpmisesä Vapah-
tajansa kansia. Silloin hän usiasti muistele uii.
tä autuila hetkiä, joina hän tunsi itzensä ollen
hukkumallansa, mutta sai lesufelda sen maku»
tuzen: Sinun syndw owar sinulle anderi nnne.
ruc. Hän weisa Dawidin kansia tämän iloisen
kiitos wirren: Riirä -Hcrrsa, minun sieluni,
ja kaikki micä minusa on pyhää nimeen,
sä; kiitä -Herraa, minun sieluni, ja älä unhora,
micä hän minulle tehnyt on; joka sinulle
kaikki syndis anda andcxi, ja taikk» si,
nun rikoxes. Ps, 103: 1, 2. 3- Toisinansa bu,n
mieleensä johyatta ne monet rakkauden merk-t.kuin hän jjankaikklselda Armahtajaldans iakfa-
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mata sisällisesti ja ulkonaisesti nautitze; Toisi,
nans jällenst katzele itziänsä, sitä paljoa ustot.
tomutta ja erhctyM tuin hänesa itzesä löptty,
ja silloin tömä aj>'tus hänesä ulospubke: Mi.
min Herrani! ellei minulla Simia olis, ja el»
lei Sinun '.veres mmua synneistä puhdistaisi,
nuhingc» minä huonoin kaikista itz'ni k>iann?.isin?
en tiedä lurwaa paetareni. wan sinun ainoan
tygös; sillä et sinun wertaistas löpdy rakasta,
maan ja armahtamaan. Tämä-rakkauden tulen
sptyttä. Ee waikutta sielufa tundemiset, jotka
owat niinkuin tulinen muuri synnin päälle kar-
kuuria wostan, ja wäkewä warustus plysnouse»
wmsia pahoja himoja wastan.

Se wiimmeinen, kuin kaikkein enemmin Ke.
rättä Chriscllyn walwomiseen, on Chri.
stuxen nncmisen jokapäiroäinen odorraininen. Ms
tiedämme, että hän joka meidän sielujamme ra-
kasta, on wiisasten suiden tähden salainut meil.
da sen hetken, jona hän tahto morsiammenfa
wicda sisälle ijankaikkiseen waldakundaansa, Mei.
dän tul? a-na sitä odotta, aina olla malnuitsii.
hen. Mitäs teke yn uffowainen täsä? Eihän
uppoo maallisiin asioibiin, eikä sekannu sen tur.
hut.en. -Hänen menonsa on roiwftisa, josta hän
myös Herraa ja Wapuhrajaa lestlsta Lhristu-
sta odocra, Phil. Z, 20. Joka päiwä ja hetki
pitä se uffowainen itzensä niinkuin wtisas nei«
tzy walmisna silhen suureen tulemiseen, on aina
puetettu siiheen pukuun, jonga hän ylkänsä kä.
dcstä itze wastanottanut on, pits wanhurffauden
hameen ja antuden waattet päällänsä. Es. 6,
io. Jos joffus kuka ties pilkku siihen päälle
tullut on, eli jos wacldaisa tämän mailman erä.
maasa. hänen waattensa olis saastunet, niin

rien<
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riendä hän kiiruhtain waattenfa Karihan wers.
sä walkiazi tekemään. Ilm. k, 7, 14.

Tämä on Missin neitzen lattia Han on
walmis kosta hetki joutu, w,stan!'ttamaon ul>
känsä. Hän menee kantza sisälle haaa nalle, jn
otta asundonsa niifä kunniallisisa raudan nm.
joisa, jotka hänelle walmisietut owat tulewaisc»sa mailmasa.

Niin walwokamme siis, ja rukoilkamme,
että me mahdollisin löyttäijm seisomaan lhmisen
Pojan edesä Lapset! pysMt bäiu sä, ettet te
häviään tulis hänen edesänsä,-hänen tulemife»sansa. Amen!

Lls ays.

TeM Mach. il, 25 -Zs.

ajalla wastais lesus a sanoi: minä kii.
tän stnna Isa, Taiwc.il ja niaail ecräs
olcr kätken,r nämär wizsailda )a rcnmellisilda, ja
olet ne ilmoittanut< pieinlle T.stii Isä, sillä
«iin oli sinun hywä cähros. owat mi»
nulle aNi,ernt niinlin Isäldäni: ja ci kengä!»
tUune poikaa mutta Izä: eikä I>ää tmme yxi-
kän. murra poika ja «nelle ikänä.s poika rah,
ro sen ilmoitta Tulkar minun cvgoni kaikn,
jotka cvöcä reerre ja olerre rast.iuretllt, ja minä
tahdon ccicä rvirwotra Occak-c minun lkeni
teidän päällenne, ja oppikat Mlnnsta että nunä
olen siwlä ,a nöyrä svdäll.eilä'. ia te löydätte
tewon sieiullcnne SlUä mi"un lkeni on jöwel.
jas, ja minun kuormani on tewT pWm
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Me puhumme siitä salatusta Jumalan wii,
saudesta, >onga Jumala on ennen mailman ali
tua sääräuyr meidän kunniaxemme; jota ei yli.
käu rämä,, nmilman päämiehistä tundeunc; sillä
jos he olisit tundener, niin ei he ol s kunnian
-Herraa riztiimanlinuet. Näillä sanoisa kole
p, stolt Pawali seliltä koko Emangeliumin sant.
nau sisälttp-don, i Kor 2:7/8 Sekä edel.
läkäywatseft, että M za seurawaisisa luguift
osoita Kän toimittanensa sen tpon, jota warten
ban lähetetty oli, mmittäin saarnamaan Ewan»
geliumln, ja että hän hywällä ehtzMa saarnoi-sansa oli karttanut senkaldaista sanoja kuin il),
misten wi,saus opeita. kosta sisällepito, nlmit-
läin Jumalan rakkaus lesuresa, ja
Hänen kallis sowindonsa, oli ntin suuri ja Iwmalallinen, ettei se ihmisten kaunistusta tarwln-
nut minä saarnannut lKwaligeliuMia sanohän, sanan »viisaudella, ettei ChristuxeN ristiturhaan mcmst, 1 Kot, l, 17. Ia wielä sa«
no hän: Ratkar weljcc koska minä teidän ry-
gönne tuin en miuä tullut torkioilla sanoilla,
engä sywällä wiisaudella llmoittaniaan teille
Jumalan todistusta; iillä en minä isiäni pitänyt
teidän stasänne miräkän tietäwäni,. roaan ainoa,
stans lesuxcn ChristuxeN < ja sen ristinnaUlicuN.
Ia mmun puheni ja saarnain ei ollut kaunisten
tmsa sanozsa lhmisten wiisauden jälken. 1 Kor.
2. i, 2, 4.

Mutta ehkä hän niin karttl ihmisten ka'urck
siuM opeturefartsa, niin sano hän kuitenkin,
että ne asiat joita hän ilmoitll, olit niin suu,
ret, Jumalalliset ja jalot, ettei yhdennän ihmksen järki olis niitä tutkia lainlit, ellei Herra
itze olis niitä Nmoiltanut. Hän sano: me pu-

hiinj-
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hmnme siitä salatusta Jumalan wiisaudesta Ia
puhu bän siltä opista, jonqa H.rra

armosta sillä aialla ilmalta tahdoi, ettei senkal»
dalsta yritän silinä ollur n-.hnyc, ci korwa kiml-
llic, ci sydäineen astunut,
mitä Jumala Heulensä kautta ilnioirtauut oli.
I's me siis kyspmine, näkä tutknnatom wilfaus
se 01l kum Pawali ilmoitti, ja jota ei vxikän
tämän mailn,an päämiebistä tussdenul? ntln
hän itze wasta täbän kosiMur.-en. ?>.st>> !'än
no: jos he sen rundenet oljst, inin ei Ke olis
kunnian herraa rinnnaulinncc. Se o!l nlln»
muodon tämän tiedon ja ivilsauden puutos, kum
sai ludalaiftl lesusta waissomaon la risttnn.:u.
litzcmaan. Ia ettei he sitä murutta lundenet,
sen wahwista Pawali sillä, että he leluren n-
stinnaulitzit; ja siitä nyt seura, että se

ilmoitti/ oli se oppi lesuMa. Se ia»
ma nähdän wielä selkemmin siitä kuin hän fde!<
lä sano: N?e saarnamme sci, ristinnaulirun
Christuxen, Juvalclstlle pahennur?ri isi Greki-
läisille hulludl-xi Noitta kiiyuruille sekä
taistlle, rrä Grekiläisillc saarnannna me Lhnnu,
len Jumalan rooimaxi, )a Junlalan
i Kor. 1, 24,

Niin on siis Cbtisiuxen yl3np6!di>
Nen tundeminen se suuri w'isaus,< jota Pawali
ilmoitti, ja se wijsaus, joka ilman Herran il-
moitusta on lUlkimatotn kaikelle järjelle. Ia sesama wiisaus on se, josta Wapahta>an,
me ylistä toiwalllsta I'"ä.'sä, ecrä hän olisen kärkenvc wiisailda ja toim llisi da, ja llmoie,
tanut plmille. Se anda meil'e johdaluxen tuttia:

~
lesuxM, Christufen ylönpaldista rundemi-



sta, niinkuin wiisautra, jo'r'a ainoästans ustawai.Mc ilmoicecan. Me katzelemme i. Sccä nämZc
>',rin Icjuxen tnndemaaN tulewar. 2. Ruinga
he -Hänen runderoar,

A l. Kosta meldän Wapabtajamme Teetin a.
l.usa kiillä taiwallista Isäänsä, että hän oli jo.
tuwi ilmoittanut pienille, jonga hän wiisailda
ja toimellisilda salainut oli: ja me tahdoisimme
tietä, mikä se locakin oli, kuin Isä pienille il»
moitti? niin «sutta lestäen puhe kokonanS sel-kiästi, että Hän puhu siltä tiedosta, kuin Hänett
nffowaistlla lapsillansa oli Hänestä, Hänensomistansa, elämästänsä, kärsimisestänsä, ja tuo-
lemastansa, ja kaikesta autudesta kuin he niin,
kuin wiheljäiset sunvtset taisit etziä ja löptä
Hänesä»

Math. ii, lugun alusa me näemme, että
kosta Johannes Kastaja fangiudelansa kuuli
Cln-isturen töistä, niin hän lähetti kap Opetus,
lasiansa kpspmään lemxelda, jos hän oli se lu«
wattu mailman Wapahtaja, eli jos heidän toista
odottaman piti. Ilman epäilemätä lähetti Jo.
Hannes nsmät opetuslapsensa sitä warten Wa<
pahtajan tpaö, että he itze saisit kuulla lesusta
ja puhutella Händä, tulleensa wakuteturi siitä,
kuka hän oli, ja niin kehoitetM seuramaan
bändä. lesus wastais heitä sillä tawalla, että
Hän osolti heille työnsä, ja sen Ewangeliumitt
kuln hän köyhille saarnais, ja sano sen siwusai
että ne olit autuat, jotka ei pahennet Hänestä
ja Hänen halivasta muodostansa. Sitten kuitt
nämit poismenit, teki lesus ybden jalon lodi-
siuxen lohannexcsta, ja walitti sitä ettei Jo! an«
ncxcn etkä lestäen omat opetuM mitan wai'

640 Lijays.
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kuttanst Juvalaisten spdämisä, että he
zisit tullet tundcmaan Hänen, ja pitämään Hä-
nen sin, joka Jumalan ijankaikkiscsia armon
neuwosta oli tullut mailmaan andamaan hen,
a«»nfH lunästurexi ja ma,ron mailman spndetn e-
destä, Ia kosta Hän siirkialla walituxtlla olt
nuhdellut ibmiften epZustoa ja sokeutta, ettei
he andanet Hänen woimallisten töidensä woitta
httiänsa ustomaan Händä sitt kuin Hän oli;
niin alkoi bän puhumaan nälllä sanoilla: Mi-
nä kiitän sinua Isä, caiwan ja maan. Herra!
erräs olet nämä? wiisailda ja
silda, ja olet ne ilmoircanilr pienille. Tosin I<
sä! niin oli sinun hywa cahcos Me näenuue
min muodon täsia, että fe kuin Isä oli ilmoit.
tanut pienille, oli se wiifaus, että he tunsit Ie-
Wen, kossa sitä wastan toiset, jotka näit samat
työt, ja kuulit samat sanat, kuin Opetuslapset,
kin lesuren suusta, ei taipunet tundemaan Wa-
pahtajaaV wan ppfpit sydämensä sokeudesa ja
paatumistsa,

Icsu,rsn Cbristuxen eläwä lundeminen on
niinmuodon yri wiifaus, jonga Isä ltze pitä
meille Ilmoittaman, joka nähbän monesta vybätt
R-amZtun paikasta Kosta meidän Wapahta-
jomme kerran kysyi Ovetussapsildansa. kenen he
pidit Hänen oleman? ja Simon Petän wastms:
Sinä oler Christus eläwän Jumalan Poi^:;
niin sanoi 2luruakl oler nnä Simon Io«
nau poikas sillä ei liha eka weri ole sinulle st,
ta ilmoircanur, wan minun Isäili kuin on tai<
wasa. Malh. 16, l?. Ia Avostoli Pawalt sa-
no, että. se autuus, ,'ota Hän Evbesiläisille rtt.
kolli, oli se, että meidän Herra,l lesnxeN Chn-
stuxm Iss, «nnais Hänen lunniansa nt.
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kauden jälken, «tä he Christuren rakkauden lun»
disic, joka kaiken rundemiscn yliye Eph.
2: 14, 16, 19 Ia kumga werraltomana sama
Apostoli piti tämän lewfen tundemisen, sen me
hänen omista sanoistansa selkiästi näemme: Nli.
nä kaikki rvahiilgoxi, sen Chri<
stuxen minun Herrani rundelniscn suh<
ccn. Phil, 3) 8. Mi ihminen>, aulube.
siansa pLiwakaisesti murhetta pitÄwäinen on ol>
lut, ja lesuxesa löytänyt wanhurff.mdensa ja
rauhansa ja ijankaiMsen el<Nnan luiwon, se
laita oikein arwatq kuinga lallls wiisaus lesu.
zen tundeminen on.

Sen me näemme siitä kuin jo sanottu on,
ettei kengän tunne lesusta, wan ne joilla IsHsen ilmoitta saa Ki taida kengän tulla lesu«
xen rygö, ellei Isa wedä häudä Joh 6, 44.
Ia koettelemus osoita sen selkiästi. Sillä suu.
relia joukolla lihan päiwmä olit samat
ulkonaiset kehoittamaiset todisturet, kuin Hänen
ustowaisilla lapsillansakin; re näit kaikki Hänen
woimalliset tpsnsä, he kuulit Häneldä elämän
anoja, mutta ei andanet hellänsä woitetta Hepysyit paatumisesansa, eikä sallinet Herran ar>
mon awata silmiänsä. Ia tähän päiwäan astise käy samalla tawa.lla'. le!'uz'en Ewangeliumi
julistetan ja enin osa ihmisiä pysy kuitengin tai.
pumatlonuna ja paatuneina; ainoastans ne, jot.
ka Isä saa wetä Pojan tygö, ne tulemat lesu-
zen lundemaan, ainoaxi sppfi ja perustuxexi
aututeensa ja toiwoonsa.

-2) Kuingos sitten ne ihmiset Wapahtajan
tundewat, joilla Isä sen saa ilmoitta? Tähän
kpsymMen me tahdomme wastata niinkuin le.su»
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suren omat sanat tertisä anvawat;
MH mitä Hän sitnä itzestänsä todista, sen wah«
wistawat myös Hänen lapsensa, että he turlvallise«sa kantzikäymisesä hänen kansiansa, owat tullet
tundemaan Hänen juuri senkaldaileri, eitä hei.
dän svdämensä taita wastata kaikkeen kuin
suS täsä todista itzestänsä, ja sanoa: senkaldai-
seri olemma me sinun, Herra, lesu! koetellet,
scnkaldaiseri meidän sydämemme Sinun lunde«
maan tullut. RaiM owar minulle aimerur mi-
nun Isäldäm, sano lesus Senkaldalsexi lun-
dewat hänen lapsensa Hänen myös, kalkkiwal»
diari Wapahtajari, ja Herrazi joka kuolemasta-
kin pelasta. Kaikki lesuren uffowaiset tietä»
wät omasta koettelemuresta monda esimerkkiä
lesuren woimalliseen armoon, kuinga Hän lak-
tamata walwo lastensa plitze, on mpös wonnal.
linen warjelemaan ja auttamaan heitä, sekHruumillisisa että bengellisifä tarpeisa. Se on
suloista kuulla lesuren omasta suusta mitä war.
ten Hän, niinkuin Wälimies, on tämän »vallan
itzellensä toimittanut, ja kuinga hän sen käytiä;
sillä meillä on Hänen oma todistuxensa, loh.
17, 2 Koffa Hän sano: sinä annoic Po,
iälle wallan kaiken lidan päälle anda ijankaik.
sisen elämän kaikille kuins hänelle annoic. Sen
päälle siis kaikki owat Pojan Kalduun armetut,sen päälle on hän wsnnan fnken lihan ylitze
saanut, että Hän syntnsiä autuiri tekiS, wapah-
dais heitä siitä spwöstä onnettömudesta, johon
he wajonnet owat, ja sen siaan lahjoitais heilleosan siitä suuresta kunniasta, kuin Hän kärsimi.
sensä ja kuolemansa kautta meille ansainut on.
Christuren p,ti ensin kärsimän, ja sitten kunni.aansa sisälle käymän. Se sowei joka
paljon lapsia tunmaan saarra, että hän hcidän

S s 2 «ucu-
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autudensa pääruhtman kärsimisin kautta täydel-
lisexi cekls Ebr 2,, 10 Nyt kosta hän cäy.
dellistxi tuli, on -Hän räikille niille, jotka Hänel-
le kuuliaiset ownt, ijankaikkisecn aututeen.
5, 3 raita Hän ilankairAsejii auruaxi
tehdä ne, jorta Hänen kauttansa Jumalan tygö
tulcwar, ?, 2K.

Kosta yri ihminen, joka pimeyden mallasta
pelastettu on, ajattele endistä ja nykyisiä tilaan.
sa, niin katzcle hän käändymistänsä niinkuin lu.
malallista ihmettä, ja todistusta Icsuren kaikki.
waldiaan woimaan ja armoon; niin se myös
onkin. Etts yri lesuxen wihollinen muuttu ra.
kastajani, uudezi luondokappaleri, kuin on luo.
iu.Cbnstuxesa lesuxesa hpmuin töihin, se on to.
sin suuri ihme>; mutta senialdainen armoitettu
syndinen tunde myös turmellurensa niin sywä»
zi, että jos ei lemxen armo niin woimallinen
olis, kuin se on, niin ei olls pelastus mahdol^
linen ollut. Suunni itzellensä, tunds hän
sentäbden lesuren senkaldaiseri kuin Hän itzen-
sä tä sä edeypal.e, siri, jvnga ale, kaikki annetut
owat, ja joka mallan kaiken lihan ylire saanut
on, että Hän omansa autuari tehdä taita. Hän
iloitze suuresti lumalasa Hänen Wapahtajasan.
sa, ja sano niinkuin Dawld'. Herra on minun
paimeneni, ei minulda initän puucu. Hän wir-
worra nuinln sieluni, ja minun oikialle
tielle Hänen niinensä, tähden. Ia waikka minä,
waellaisin pinnäsä laxosa, en minä pelkäis mi.
täi, pahurea erräs olet kansiani; Sinun witzas
ja samval' nunun tukcroar. Ps. HZ. Se tuin
on saanut raudan Jumalan kantza, meidän Her.
ran lesuzen Cbrlsturen Hän löptä itzen,
sä autuaat ja warjelluxi hämlä, sillä hän tietä,

että
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eitä kaikki, itze Duomiokm on Psjan halduun
annettu.

Sitten edcsvcme lesus myös itzensä siri,
jonga kautta pnnäns Isä tutan. Vie olemme
Raamatun sanoista nähnet, ettei pMän Wapah»
la'aa tunne, wan Isän ilmoiluxen kautta. Ia
kucttelemurestansa I'csuren uskovaiset tietämät,
että asia niin on; samalla lamalla tieätwät he
myös, mitä lesus edespäin sano, nimittäin, et«
tei kengän Isää tunne, wan Poika, ja kenelle
Poika sen tahto ilmalta. Ei kengän tule Isän
tygo, wan Pojan kautta. Hänen kauttansa on
mttllä rvapa tpgötiiynunen, ja Hänesa me tu»
lcmme tundemaan Isän, meidän Chri-
siuresa lcpytcturi I!'ä.remme. lefuz.'esa me saam.
mc lasten hengen, joka huuta: Abba rakas I.sä! ja ne jot?« Wapabtajan kautta owat saanet
rauhan luinnlan kansia, niillä on rohkeus, sp.

nöprpdesa uskoa itzensa Hänen marjeLu,
ja apuunsa, ja tmäloät witzisti Isän hei«

tä rakastaman, eitä he Idusta rakastamat, ja
uffowat Hänen Isästä lähtenen.

Tähän autualliseen tundemiseen lutzu mei,
ban WapahtazaMme kaittla tpötätekewäisiä ja
raskautetutta syndisiä. koffa Hän lopulda sano:
tutkat minun cyZoni, kaikki jorka ryöcä recrce
ja raskautetut olerrezminä tahdon wirwotta rei,
ta, ja rndän pirä lewon löyräulätt sieluillenne.
Kusa nyt löyty joku armoitettu syndtnen, joka
taita kieldä löytsnensa lemon sielullensa, kosta
hän tuli lesuz-en tygö, ja lasti kaiken sondinsa
kuorman Hänen eteensä? Moni kuin Jumalan
armon kautta 05 hcrätttto hätänsä ja spwan
turmellurensa elämään lundcmi,'een, etzi L.nn

S s 3 orju.



646 Lisäys.

crjuden ja oman wanhurffguden kautta sitä lts
poa jota he mutta turbaan! Lain kch

he näkemät kuolemansa duomion, )a lun.
dewat ctlä spiidi hallitze heitä. Ne wt.
ka lesu>sn wastanottamat, saamat woimcm Iu«
malan lapsia tulla. Ne jotka kaiken oman an.
sion huljawät, ja hätäyndyneinä syndisinä ar.
moa ja andexi saamisia ainoastansa leluzen me.
resä etziwät, he löytämät lewon sizluillönsa; ne
näkemät, Hänen taydelttsesä uhrisansa, ijankaikki.sen maz-on kaikkein spndeinsä ja pahudensa ede-
stä; he näkemät itzensä ijiti peiastetufi, pimep,
den mallasta ja sonnin Herraudesta. He näke.
mat että kaikki heidän oma työnsä olts kelmo,
toin ja turha, ja että Ke kaiken oman pprkimi.
sensä kansia olisit ijankaikkisesti hukkan tullet,
ellei Cbristuxen lunwlan Pojan meri
o!is heitä kaikista synnistä puhdistanut. Silloin
wasta, kuin Poika heidän on wapaixi tehnpt,
niin he oikein mapaat omat. Ia senkaldainen
ibmincn, joka lesuxesa on lvötänyt lewon ja

sielullensa, ja parannuzen Hänense on onnellinen luondokappale;
ja se tule sitten hänen askareensa, että hänseu.
ra Icsusta biljaiscsa lcwofa, pitä kantzaFäymistH
Häncn kansiansa sydämesä, ja jokapäiwä oppi
oma enemmin nöyrpltämän itzenlä wihcljäisy.
densä plitze ja Wapahtajaansa rakastamaan. Hän
tule jokapäiwä aina paremmin tundemaan Ie-Wen lembiäzi Kuningas, joka on nöy.
rä sydämestä, ja laupias ja pitkämielinen heiko,
ja lapsiansa kohtan; ja se tule hänen rakkaim-
mat loimitufefensa, että hän hengesH lstu le-suzen jalkain juuresa ja oppi hänestä. Hän saakoettlla, Wapahtalnn ikeen oleman some!jan,ja
Hänen kuormansa kewiän. Ei Hänen käffynsck
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ole rastat, sano Johannes Hän tunde meidän hei»
kon luondomme, että me mulda ja tomu olem-
me. Me rakastamme händä paljon, että meille
paljon on andcri annettu; ja Hänen tähtensä
me rakastamme wilpittomällä sydämillä kaikkia
ihmisiä, että he kaikki mvat Häneldä kallisti lu<
nastetut. Niin menewät Hänen lapsensa orin»
kertaisesti Hänen kansi msa tämän mailman lä'
pitze, niinkuin lapsi äitinsä kädesä, ja andawat
hellänsä jokapäiwä häneldä muistutella, wariel-
da ja sumatta; siihen asti että hän heidän ker»
ran korja kotia tygönsä, kusa ei heitä ikänäns
enä hänestä eroiteta.

Paaston aikasna Marian Päiwänä.
Ewangeliumi, Luk. 1, 26.38.

Kaikkein niiden päiwäin seasa kuin Cbristikun-nasa pyhänä pidetän, jälkimuistori Icsurenmei.
dän Wapahtaiamme hymistä tWä iymisiä kob-
tan, luin me syystä taidamme pitä tämän kaik-
kein kallimb.ina sillä se sanoina, kuin tänäpä'
nä ilmoitetan, on perustus kaikkiin muihin Py-
häpäiwiin, ja syy siihen että Christlkunda mail-masa löyly.

TänäpänH ilmoitetan meille se iloinen sano»
ma, että aika oli käsillä, jona Jumalan Poika
ijankaikkisen armonsa neuwon jälken, rakkaude-
sta ihmisiä kohtan, tahdot syndyä mailmaan ja
lunasta heitä. Ei yritän Juhla taida kallimbi
olla kuin tämä kaikille Iclmen ustä ville. Toti.
sesti olis Patriarkit ja llffowaiset wanhasa le.
stamcntisä suuresti iloinet, »os l,e elänet olisit
siihen aikaan, jona se suuri lupaus Icsuccn

S s 4 mail
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mcnlmaan tulemisesta täytettin. Hänen Syndy.
misenfä. Elämänsä, Kuuliaisudensa ja Kärsimi.
sensä oli myös syy heidän autuleensa. He tar.
witzit uffosa tahoa sen tulcwaisen mailnmn Wa«
pabtajan puoleen, ja etziä aututtansa ainoa,
sians siinä kuin heille annettu oli,
että Mrsiiazcn terran tuleman piti, ja Merisel-
lä uhrillansa ja poispyhkimän kaiken
mailman synnit. Ulkomaiset uudesa testamentisä
tulemat autuaxi samalla lamalla kuin hekin, ni.
mittain Herran lesuzen Christuxen armon kaut»
ta, Ap tek. ,15, 11. Sentähden oli niin mon.
da esitumlla ja uhria asetettu, ja mm monda
ennustusta Herrasta Jessestä, ettei ihmisten ikä.
näns pitänyt unhottaman katzoa Hänen pääl»
lensä, ja etziä aututtansa mailman tulewaiscsa
Wapahtajasa. Sillä ajalla, ennen kuin lesus
libasa ilmeistyi, ei ollut ihmisille niin selkiätä
tietoa Hänen Personastansa ja toimituistansa
mailmasa, kuin meillä nyt on; sillä en me tar.
witze, niinkuin he, ennustuzista tutkia, mitä hän
edespäin tekemä on; sillä meillä on täydellinen
tieto siitä kuin Hän jo tehnyt on syntisten au<
tudez-i; ja se oli pimiambä heidän asetta toi.wonsa paljan lesuzcn armon päälle, kuin mei.
dän, ,koffa HHn jo on näknwäisesti mailmasa
ollut, ja niin monin kerroin hywpbensä ja rak»
kaudensa spudisiä kohtan osottcmut. Mikä ihme
siis, että ne wanhat Isät olisit suuresti iloinet,
jos he siihen aikaan elänet olis, jona he olisit
saanet nähdä lesuxen lihasa, jonga kautta he
aututtansa odotit Raamatusa seiso usiosti, kuin-
ga he ikäwöitzit Wapabtajan miehuden ottami,
sta. lelus itze todista Abrahamista, että l?an i-
loit)i nähdäxenft päiwän; hän nän stn,
ja ihastui. loh. 3, S6.<j Hänen sydämensä ha.

lais



lais nähdä Me§iaxen ihmisenä. MHerra ihuoit.,
ii itzemä puhutlcli händä , niinNnn p»
stäwätänsä, söi ja-joi hänen 1 Mos.
k. 18 Wapabtaja sanoi myös Opclusiapsillen,
sa, että monda Prophetata>ja Kumngasta ha-
latut nähdä, iota he näit, mutta e< nähnet.
Luk >!(). Mitäs he näit? lesuren, josa kaikki
Jumalan lupauxet omat Niin ja Amen, In.
uiaitttti kunniart ja piistoz-ezn Jos me.ainoa,
stcms sitä wanhaä, Simeonia, kuinga
hän riemastui, koska hän sai syliinsä,
niin mc siitä näemme, kuinga suuresti
set wanhasa testamenttia ikäwöitztt saada nähdä
Mesilc.xen tulemista.

Enqös me siis mahda tällä päiwsllä Her-
ralle sydämellisiä kiitos-übna kanda. kossa me
kuulemme Engelin ilmoittaman iua suurta sano<
mata: että Jumalan Poika npt tahdot meioän.
lihamme ja weremme päällensä otta ja kärsiä
spndisten edestä. Kenengäs tähden Hän maan
päälle tuli, muuta kuin meidän tähtemme? OI
alkämme siis liikkumattomat olko; buogatkamme
Hänen tugönsä, joka rakkaudesta spndisiH kohtan
tuli mailmaan, että s)än npt armahdus meitä,
ja cmnais sen iloisen sanoman Hänen tulemise»
siansa oikein kosta meidän sydämellemme. Sen
Hän totisesti tahto armosta waikutta jokaisesa,
kuin sitä häneldä ano. Hän itze mpös lastcton
siunaurensa siihen, että me Engelin ilmottuMa
tänäpänä herätettäis oikein iloitzemacm ja Hän»
dä kiittämään, että Jumalan meidän WapMa-
jamme hpmps ja rakkaus ihmisille on ilmesip-
npt. Tit. <z,

,

- Koffa Engeli toi, sanoman Ncitzelle Marial.
Gsz le
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le Jumalan Pojan pyhästä mielwden ottamisen
sia Pyhän hengen woiman kautta; niin mää.
räis hän myös nnngä nimen hänen tälle esikoi.
selle pojallensa andaman Sinun pirä ku<
nnman Nimensä lesus. Syyn,mizi Hä.
nen sitä'nimeä kandaman piti, ofotta Matheus,
nimittäin: että -Hän on wapahrawa tansinisa
heidän synneistänsä. Jumalan kansalla pmmär»
rettin sillä ajalla erinomattain ludan Kansa,
jo la ainoalla oli lupaus annettu ja monet e.
dut, joita ei muilla kansoilla ollut- Tästä Kan.
sasta piti kerran mailman Wapahtaja syndpmän;se oli erinomaisella tawalla Herran oman hall«<
turen alla, ja o!i se ainoa Kansa jolla luma>
lan sana uskottu oli. Pawali puhu Rom. 9 iu.
HU,'a. heiden eduistansa muiden suhten. Täsä
kansasi synnyt: heidän kestellänsä hän e-
li, opett: ja kuoli Hän tahdot ensin wapahta
om n kansansa heidän synneistänsä ja armonsa
rckkauden heille tarita. Sen Hän myös ustotli.
sesti toimitti, niin että Ewangeliumi ensin lu.
dal.nsille ilmoitettin; mutta heidän kowakorwai.
sudensu teki sen, että sanan walkeus siirtin heil.
dä vois pakanoille. Sentähden todista Pawali,
että Christus oli ymbärinsleikkauxen, se on, Iu»
dia ston. palwelia, Jumalan totuden tähden,
wahwistamaan sitä lupausta kuin Isille tapah.
tunur oli. Rom 15, 8- Mutta ettei nämät
tahtonet taipua hänen hallitukensa ale, eikä wa.
stanotta auiutta armosta uffon kautta, wan so.
keudemnsa etzeit nututta lain töisä; niin käfft
lesus ApoMeitansa kokomaan Hänellensä Kan.
saa pak.mnisto, joilla ei mitäkin kerskattapa ol«
lut. Tämä oli niinmuodon pxi wapa armo, jo.
ta ei pakanat waatia tainet, ei myöskän luda.
laiset pabefua. Syyn siihen osotta Pawali, ko,

ska



ffa hän sano: pakanat joita ei ole wanhnr»
skanrra chiner, owat saanet vanhurskauden,
inucra sen wanhurskauden joka cnlc. Mur«
ra Israel jota wanhurskauden lakia on eyinyc,
ci ole wanhurstaudcn lakia jaanur, Mingäräh

errci he sitä uskosta, murra niinkuin lain
töistä cheir. Ia että Jumala täsä tmsi wapan
tabtons» jälken tehdä, sen vsotta Apostoli sel-
klästi 3iom, 9.

Tästä me nyt taidamme pmmärtä, kuingase on. että lesus on wapahtawa kansansa syn-
neistänsä; nimiltäin, Indalaiset olit oikein lu-
malan kansa; mutta että he hyljäisit Jumalan
armon, niin Pakanat siri walittin. Niinmuo-
don luetan nyt Hänen kanftrcnsa kaikki ne sie»
lnt, jotka Hänen päällensä uskomat, erkä mistä
sugnsta maan päällä be olla mahtawat, ainoa-
sians että he ustos,? Abrahamin lapset ja seu-
rajat owat Npt se sns pysy niinkuin Pawalisano: !Li se ole ludalainen, joka ulkonaisesti
Juvalainen on; ei myös se ole yllchännszcikka-
us kuin ulkonaisesa lchasa tapahru Murra se
on Juvalainen, jota sisällisesti salattu on, ja sp-
dänicn ymbärmsieikkaus on se, jok« hcngesä
pahru. Rom. 2: 28, 29. ei ole
enä phtäkän ulkonaista merkkiä, kuka on Joma-lan kansaa, eli ei; wan kaikki ne, jotka"uffon
kautta owat lesuxen omat, ne owat Hänenkansaansa. Ne jotka Hänen weresänsä p»bdi»
stetut owat, ne owat Zyt Hänen omaiiudensa
kansa. Ia kuinga he Hänen omircnsa tullet 0.
wat? sillä tawalla, että Hän bettä on omalla»verellänsä ostanut, Ap. tek 10

Kyllä tosin kaikki ihmiset taitan sanotta
Icsu.

651Paastoa aikasnn Marian Päiwänä.
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lusuren Kansaa oleman; ssLä Hän on ei aino-
astans luonut kaikki; wan myös rakkaudesta
kaikkia ihmisiä kohtan werensä rlstin päällä wuo<
dattanut. Kaikki tai/awat myös Hänen kaut»
tansa wapahdetu,ri tulla synneistänsä. Mutia
jos me tahdomme kutzua ne
Kansasensa, joisa tarkoitus Hänensa täytetän; mm taitan ainoastansa ustowaiftt
siilin luetta, jokainen kuin totudesa usto Wa,
puh aj n päässe; sillä ne owat, todella HZnesä
wapahdctut ja autuat- Kyllä Hän on kaikkein
innu!'c' Wapahtaja; mutta erinomattain niiden
kuin uskomat.

Tämän Kansansa piti Hän nyt wapabta.
nmn synneistänsä; scntahden sai Hän sen
uinen lesus, Se on myös yz-i jalo pelastus
kaikille niille, jotka awetut silmät saanet owat
narnuäan simnin kauhistunen Ei yMän ihmi-
nen tätä oikein ymmartä taida, ennenkuin
ncn, silmänsä on sen ristinnaulitun päälle tullut.
Slinä me näemme silmäimme edesä synnin pai»
non ja rangaistujen; siinä me näemme wiatto-
nzan blrmmsia kipuja kärsimän sielufa ja ruu«
un?sa lunastaz-ensa wiallisia. Se kuin oikein tä.
män näke, ja tunde itzensä synneildä raffaute,
turi. hän taita lesufen kautta tulla
sekä sen rangaistuMa että mallasta. Nlin kau.
wan kuin ihminen wielä elä käändymättsmäsä
tilasansa, nun liän on surkein synnin orja, il-
man että hsn itze sitä tietä. Syndi ballitze hän.
dä, ja sen kahleita hän mielellänsä kanda niin
kauwan kuin hän wielä sokia on. Hän luule
itzensä oleman juuri wapan, koffa hän seura
pahan sydänunsä? yllytynä, eikä tiedä, ettei
hän ensiygän wsi niitä jos hän

wielä
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wielz tahdoiskin sillä hän on onneloin orja.
KM se on tosi, että ihminen tatta luonn n
woimalla pitkällekin mennä uikonaisesa siwe.d?-
sä ja awuisa; Mutta oman sydämensä km,tza
saa hän paljon taistella, ja bukknn

wihdoingin perän anda, koffa ci hau l>ie le-suxen tygö paennut. Toiwotetta va vl>.s, että
ne ihmiset, jotka toimensa iäikcn mielittänsä
tahdoisit Jumalalle kelwata, ja sen perän ppr.
kiwät, tahdoisit myös muistella Icsuren sitä war.
ten mailmaan tullen, etlä hän. ihmNiä synnin
wallasta wapahdais, ja että he Hänen tykönän-
sä siihen woiman saisit, jos he ensin annailit
heillensä syndein andcri saamisen labjoiletta, ja
tulisit wänhurffari tehdyxi sen kaut-
ta, kuin on Christuxesa lesu.resa M i: nunen,
joka omin woimin alta 'ä,
saa pian kyllä hawaita ja koetella, kui,ga wä>
kewä synnin walda on, joka tahto hänen w)it»
ta. Mutta stntähben piti meidän Mipahta-am.
me kutzuttaman lesus, että Hän »voimallansa
meitä piti sen orjudcsta auttaman, ja lahjoitta.
man meille nrmoa uuteen ja pyhään elämään,
ewangeliumilliseen menoon Chriftuiesa lesu^csa.

Mutta ennenkuin tämä pelastus synnm lo-
masta orjudesta meille tapahtua taita, niin pitä
meidän ensin etzimw syndiämme nndexi saada
lesuresa, ja pelastust,', sondein rangaisturesta.
Ensin meidän tule etziä tunnon rauhaa lefufe.sa jonga me saamme, kcffa me tulemme
Kurikani tebdpzu uffon kautta, silloin meillä on
rauha Jumalan kansia, meidän Herran lesuren

kautta. Jos kackki msldän syndim.
me rangaistuM owat meille ijäri andexi anne.
tut, nim ei sunnit mettä enä hallita tmda,

nun
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niin kauwan kuin me lesuxesa pysymme ja
Hän meisä.

Niin muodon me näemme, miri Hän pili
kuZuttaman lesus. Sitten sano Engeli Hänestä
Marialle, että Hänen pili suuren oleman, ja
kutzuttaman Alimmaisen Poiaxi. Suuri oli Ie»sus suwlmmasäkin alendamisesansa. Hän annoi
ftlkist todistuM itzestänsH, etts Hän ijankaikN.
nen ja kalMwaldias Jumala oli, ja palwelda.
wa kaikilda Hänen luondokappaleildansa. Raa.
matun todistuzet owatmyös lukemattomat Hänen
woimastansa ja korkeudestansa Hän sanotan
luonen mailman, ja ilman Hänetä ei ole mitän
tebty, kuin tehty on. Pojasta seiso Ebr. i. Gi.
nä Hcrra olec alusta maan perustanut, ja tai,
war owac Sinun käsialas Kalkki Jumalan
Engelit vitä Händi palweleman. Hän on se,
joka kerran kaikkiwaldialla woimassansa on ku,
tzuwa kuollet hauvoistansa, ja ilmoittama itzenfH
cläwitten ja kuoNeitten duomariri RaiM orka
haudoisa owar, saan?ar kuulla Jumalan pojan
äänen; ,>a picä edesruleman, ne ,-orta hywää
tehnee owar, elämän ylösnousemiseen, murra
jorta pahaa rehnec owar, duomion ylösnouse,
miseen Tämän woiman Han Isäldä saanut on,
sentähden että Hän ihmisen Poika on loh. <;.

Hän edespane itze tämän kunniansa ilmestpren,
jonga kautta Hän pitä suureri tuttaman kaik,
kein ylitze- Rofia idmistn poika, sano nän,
tule kunniasansa, ja kaikki pvhäc Kng lit Hänett
kansiansa, silloin Hän istu kunniansa istuimella,
ja hänen eceensä kootan kaikki Ransat, Pawalttod'sta Hänestä, että k'sta hän oli alendamir i-
tzeniä, ja olluc kuuliainen ristin kuolemaan asti;
niin on Jumala hänen torgottanur, ia andanut
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Hänelle Nimen, joka kaikkia nimiä suurin on,
ercä lesuxen Niineen virä kaikki polwer
kumartaman, jotka rciwasa )a niaan päällä st
maa-, alla owar» Phil. 2. Niin pitä lemren
suurin oleman woimasa ja wallasa, ja kutznna.
man Vllmmäisen Pojaxi. Tämä täyieit n m ös,
Nfiastt Hän myös lihansa p.uwinä Mldä sen
todistuxen sai, että Hän oli Hänen rakas Poi«
kansa, johon Hän mielistyi.

Sitten sano Engell, että -Herra Jumala 0-
li andawa hänelle Hänen I'snjä Danndui istui
men, ja hänen piti
oleman ijankaikk«sesti, >a ei waloakunualla lop.
pua; se on: Hänen piti Kansus Kuin: gas
kaikesa ijankaikkisudesa oleman, ja Hänen Knn-sansa on niinkuin me kuulimme, ei Israel likan
jälken, wan kaikki hengelliset I kaikki
oikiat ustowaiset owat Hänen waldatui daansa,
jota Hän hallitze. Niinkuin lun, l.i Hän halli,
tze kaikkia kappaleita, ja k,urk< woiman»sa sanalla; mutta niinkuin Ic"us ja
on hän erinomattain sydänden Kuninqas, ,a
hänellä on hänen wa'dakm dania ja len.blä bal.
liturensa kaikisa niisä, iolka nututtansa Hänen
weresänsä etziwät. Koffa tämä huonen hallitus
lakka, ja armon waldakunda on Kppunut, niin
hän anda waldakunnan Jumalan ja Isän bal-
duun. 1 Koe. 15, 24. ja sitten kaikesa ijan.
kaikkisudesa ei lakka tekemästä lunastettujansa
ihmisiä autuas.

Hänen wasdakundan<a, josa Hän niinkuin
Wälinues, hallitze tasä armon ajasa, on totisesti
woimallinen Han ballitze tosin
rakkaudella ja hpwudM, mutta Hänen lemben.

dellän'
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dellänfa ja rakkaudellansa on senkaldmnen wol«
ma sud.Uiden päälle, että se särie ja sulaa ne
kowimmattin; Chrisiuren rakkaus waati kaikkia
Hänen uffowaisionsa. Hänen orjantappura kruu<nuusa, Hänen ruokonsa kuin pilkani Hänen kä»
tensä annrltin, Hänen haawansa ja »verensä,
zra:kuttalv',tt woimnlliselnmasti sndämmisä kuin
kaiken mcnlman Kruunut ja »valdikkat-, ja Ku.
ningasten vurpura ja kalliit kiwet Koffa sydän
katzeie Händä Hänen kärsimisesänsä, sen
täyty liuuta: Minun herrani- ja minun In»
malani! silloin ms itkemme niinkuin spndiset
Hänen jalkainsa wieresä, ja kuilengil, sy.
dän Wapadtajafansa. Meidän sydämemme su-
laa ja häpe, ja kuitengin nie tiedämme olewam»
me Jumalan Perilliset, ja Chrisiufen
rillistt. !L?ö ristinnaulittu on meidän Kunmam«
me, ja on. olewa meidän autudemme.

Jos siis se lesus, se Vapahtaja, kuin
meille tänäpänä luwatan, on niln suuri, niin
rakas, niin ilahuttawa waiwaisille syndisille! O!
niin ottakannne Hän iloisilla sydämillä »vastan,
ja ylistäkämme Händä kaiken Hänen laupiuden«
sa edestä; sitä me kaiketi tebdä mahdamme, ko-
ffa me muistelemme sitä iMckaikkista onnetto.
mutia, kuin meille walmisna oli, ellei Hänen
armahtama sydämensä viis päättänyt pelasta
mettä lain kirouMa. Tetisefli, se joka oikein
ajattele, kuinga Jumala!» meidän Wapalttajam.
me hpwps ja rakkaus, meitä syndisiä kvhtan on
ilmestynyt siinä, että hän jätti lumaludcnsaistuimen, ja otti »niebuben kuolleensa ja kär>
siäz'ensä mailluasa, se masta syttyä sydäluen i»
loon ja klltoxeen, niin suuren armon edestä,

ja
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ja sen siwusa häwetä, ettemme sitä paremmin
autudMmme käytä.

Jos Han on lesus, ja sitä warten tullut,
että Hän Kansansa wapadais synneistänsä; O!
niin oitalamme halullisissa sydämillä Hän wa-
sian, sixi kuin Hän Isäldä meille annellU on.
Etzckämme uskon kautta Hmen ansioonsa armoa
Hänrldä, että me Hänen Kansarensa otetms.ja
niin HäresH pelasiuzen ja andez-i andamisenlöydäisimme.

los'Hän on suuri, niin taipnkamme to-
muun mcid.iN Kaikkiwaldian Herramme edesä!
Mutta stdätmmme lohdutuxeri ja iloz?i äck-m-
-me ikänäns imhottako, elcä niin juuri kuin
Hän on woimasa ja kunniaa, niin ääretöiN on
Hän myös.armosa ja laupiudesa.

Jos Hän on Mmmäisen Poika, mei-
dän sydämemme sittä mahta tuta , k.sta me ka-
tzelemme Isän suurta hymyttä ja rakkautta jo-
ka annoi ulos meidän edestämme? ja mi-
tä meidän pidäis estelemän, jota en me mielet-'
lämme Hänelle omari anda tabdois, joka itze on
meitä tallilla rrerellänsä ostanut.

Jos Hän on Kuningas, o/niin ottakamme
wastan siri! Hän yrin pitä täsä ajasa

meidän sydämemme hallitzeman, ja Hänen rak-
kaudensa oleman se woima, jolla Häu ivastansa-
nomata taita waatia meitä. Ijankaikkisudesa
me kerran s,amme Hänen nähdä niinkuin Hän
on. Silloin. Karitza joka keskellä istuinda on,
on' hallitzewa mettä, ja johdattama meitä els-
wäin wesilähd_etlen tpgö, ja Jumala, on pohki-

Tt w5
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wä pois kaikki kyynelet meidän silmistämme.
Ilm, k. 7.

, Yhteisenä Nukous Päiwänä.
Texti Es. 55: 6, 7.

-Herraa, kosta h»n loyrä taitan, rukoil,
kat Händä kosta hän läsnä on. lumalatom
hyljätkön tiensä, ja pahoinreklä-ajaruxensa, ja
palairkon -Herran tygö ; niin Hän armahra hän.
da, sä meidän lulnalamme tygö; sillä hänen
tyksnäns on pallon andcri andanmsta.

Raännä siliuas sinä Israel,sano -Herra, niin en minä käännä kasukani
stä pois; sillä minä olen laupias sano -Herra,
ja en wlhastu ijanraikkiscsti Tunne ainoastans
sinun paha tekos, ja ettäs olee -Herraa sinun
lumalaras wastan syndiä tehnyt. Nämät owat
ne sanat kuin Mopheta Jeremias kerran sai
käffyn sanoa Israelille. ler. 12, 13. Pro.
pheta neuwoo Israelia käändymiseen, se on:
Mielensä muuttamaan ja rupemaan toisin ajat-
telemaan. Koko ihmisen elämä täällä maan
päällä werratan usein Tiehen; siitä tulemat ne
puhen muodot: Wanhurstattden tie. Elämän
tie, jumalattomain tie, ja n. e. jolla edespannan
ihmisten erinäinen mielen tila, ja elämän muo-
to mailmasa; ja ihmiset sanotan sitä eli sitä tie-
tä waeldawan, se on': yhdellä eli toisella tawal-'
la itzensä menettämän. Ia siitä me näemme,
mitä ymmärretän sillä sanalta: Räända itzensä.
Koffa nimittäin ihminen matkusta, ja tietämät,
tömydeftä eli huomamata on eryynpt pois oikia.
sta tiestä, mutta hawaitze sitten, että se tie, jota

hän



hän kulke, ei wie oikiaan määrään; n'in,hän
palaja takaperin sinne kusta hän läxi, löptären.
sä oikian'polgun. Samassa tawalla on ihmi-
sten laita bengellisisä. Kosta deidän, pmnUrry-
xensä wielä on pimitetty, ia koko lttondo tur-
meldu. ni'N he luulevat löytämänsä onnellisu.
den siinä kusa et he löyoäkän, nnmttäin mail-
män turbasa iloja ja bimoisc,; he kokemat rawi,
ta syndisiä ja lawattomia halujansa, ja luule-
mat siltä autudcn woittawansa. Mutta kuin
senkaldainen ihminen kerran Pnhän Hengen ar-
mon kautta näkemään tule, että se autuus jota
hän takaa aja, on sula petos, ja että hänen
täyty hukkua, ettei hänessä ole oma lesuresaja
Hänen ansiosansu; niln hän murolla hawaitzs

ja käändp takaperin, se on:, Kän
hylkä sen tien jota hän tähän asti waeldanut

muutta mielensä ja elänlänsä, KaiM
tämä tapahtu Pyhän Hengen armon kautta;

itzestämme en me ikänäns halua taida saa<
da palajamaan, engä mpös omin woimin sitä
täyttä taida.

Mutta npt kuin Vapahtaja kärsimisensä
kautta on sen armon meille toimittanut, että
Hänen Hengmsä uskollisesti teke työtä ihm sten
spdämisä, näyttärensä heille,
niln kauwan kuin' he öwat poistusset liitä ölä»
mästä kuin lumalaftl on; niin edestUle toisi-
nans senkaldaisia puhenmuotojä, Rc'amatusa,
kuin taidais ihminen itze bänensä käätä, esimer-
kin täsä: Räännä siimas sinä waftahakoinen
Israel! mutta ymmärrys on se / että Herra waa.
roitta ihmisiä, ettei he seisois Jumalan Hengen
waikutuzia wastan, wan annaisit hänelle sian
fpdämisänsä, että Hän Jumalallisella woimal.

T t S tansa
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lansa sais "uudesta synnyttä ja muutta heitä, ja
tehdä heitä uusisi ihmisin.

Koska iaminen tule näkemään luopumisensa
Herrasta, ja eläwästi tnndemaan wibcljaisyden-
sä, niin kaikki uskallus sydämestä katois, ettet
hän rohkenis käydä edes Wapahtajan tygö, el<
lei Pyhä Hengi myös wakuttais handa lesuren
äärettömästä rakkaudesta. Sentähden on Raa-
mattu niin täynä armolupauna; sentähden a!7,
da Herra iulista Israelille, että Hän on. laupias
ja ei wihasiu ijankaikkiststi. Kosta sitten se
murhellinen syndinen kuule tämän, ja saa ar-
mon sen uffoa, niin hän rupe uffaldamaan Wa«
pahtajaansa, ja etzi Hänelda apua tuffaansa, ja
wiheljäisyteenfä,

Niinkuin Jeremias Esipuhen sanoisa ke-
hoitta Ifraelin-iapsia fäändymiseen, ja lupa
heille laupiuden Herralda; niin teke myösj Pro»
pheta Esaias meidän tez'tisämme, jonga neuwoa
ja kehoitusta käändyuuseen,' me tänäpinä lä»
hemmin katzella tahdomme.

Propheta neuwo meitä etzimään Herraa.
Täsä me muistutamme, mitä ennen sanottu on,
ettei se niin.ole ymmärrettäwä, kuin pidäis
meidän ensin rupeman etzimään Herraa; sillä
tawalla ei se ikänänsä tapahduis. MeidÄn pm-
märryzemme on siihen marsin pimitetty, meidän
tahtomme turmeldu, ja nmdän sädämemme täy-
nä wihaa ja epäuffM, Mutta meidän rakas
Vapahtajamme itze aina alta sen, ja monen
ihmisen täyty häwcteZ ja MloMa tunnusta,
että Vapahtaja niinkuin uskollinen Paimen on
heitä etzinyt, ja kauwan käynyt heidän peräsän.

sä,
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sä, ehkä he owat paennet Hsnen edestänsä, sii-hen asti että Hän wihdoin suuttumatloman vit.kämielispdensä ja rakkaudensa kautta on saanutheidän woitetuxi itzensä Hänelle ylönnndamaan.
Sentähden myös Herra sano: Minä etzitän niil.
dä, jotka ei minua kysynet, ja olen löptty niil-
dä, jotka ei minua etzinet; se on niin paljon sa>
nottu: Ne ihmiset, jotka waelsit surutöinä tie-
tänsä myöden. eikä ikänänsä huolinet minua e-
tziä, ne minä olen rakkaudellani yiin ivoitta-
nut, että he nyt etziwät minua, ja dwat minuk
löptänet; ehkä ei he itzestänsä ikänäns olis wai.
wannet heitänsä etzimään minua. Kosta, siisPropheta neuwo meitä etzimään Herraa, niinse on hänen mielensä, että me omaisimme sydä-
memme Vapahtajallemme, kosta Hän seiso owe.sa ja tolkutta, engä annais Hänen wetämisensä
ja liikuturen'a hukkan mennä; wan rukoilisim-
me HändH ettei hän jättäis meitä, ennen kmn
Hän sais meidän woitetufi etzimään,Händä,
niin että me Hänen löydäisimme, ja Hänesä elä-
mämme ja autudemme.

Mutta tämä waroitus, että meidän, tule e-
tziä Herraa, muistutta meille myös tolsta asiata,
nimittäin sitä, että me luonnollisesa tilasamme
olemme erottelut Hänestä, engä taida tulla au-
tuaan yhdistynen Hänen kansiansa, ellemme niin-
kuin waiwmset syndiset anna mettämme sowitet-
ta Hänen kansiansa, sen sowinnon kautta kuin
Wapahtaja on Jumalan ja ihnusten
nyt worensä kautta ristin päällä. Me olemme
ezynet lambat, ilinan Jumalala mailmasa, niin
kauwan kuin en ms uffon kautta meidän Her-
ramme lesuzen päälle ole yhdexi Hänen kans-sansa tullet. Jumalan wiha pysp meidän pääl-

T t 3 läm-
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lämme, niin kauwan kuln en me usso' Pojan
päälle. Ia että ihmisen luonnollinen tilckkaike»
ti senkaldain?n on; niln näbdän huokiasti, kukase Herra on, jota meidän etziä tule. Jos meil.
le sowindo kelpa, mlkä sitten soweliambi on,
kuin että me etzmmie sitä, joka sominnon tehnyt
oN; Hänen tpgönsä «le mennä malMmme, joka
oman werensä kuulta meni pyhään, ja meille
ijankaitflsen limastlizen löysi. lesusta me sen.
tähden ral d.mme etziä, ja Händä ainoata. Ei
mikän mailmam taida meitä autta syndiämme

saamcan, wanhurstaxi sa, vyhitclyxi tule.
maan, kuin Wavahtajan ansio, ja fe ykinänsä.
Ilman Hänetä en me taida Isän tpgö tulla, ei
myöskän yz-ikän Isää tunne wan Poika, ja ne
joille Poika sen ilmoitta tahto.

Niin me siis näemme, millisten käändymi.
seen Propheta neuwo meitä, nimittäin synnin
tiet hpljämäön, ja niinkuin syndiset etzimään
Handä, joka paljolla kiwulla on meille ijankaik.
knen «utuden ansainut Hän taita ne kaikki
autuixi'tehdä, jotka Hänen' kauttansa Jumalan,
t;,)gö tulemat; mutta toista tietä ei ole, ei Myös?
kän muuta nimee meille annettu/ jonga kautta
me outuixi tulla taidamme, wan ainoastans le-snxen nimi Ei yhdesäkän toisesa ole autuutta;
niin Raamattu selkiästi opetta.

Niinkuin Raamattu selkeillä sanoilla todista
ibmisen omattomasta ja kadotetusta tilasta, niiu
kauwan fuin ei hän usto! Wopahtajan päälle,
jos wielä koko mailma Plistäis hänen nuhtetto-
muttansn ja awu°ansa, za kutzuis bänen autua-
Ii; niin neuwo myös Raamattu kaikkia, ja suu-
runbiakin syndisiä, kätken spndinsä hädän ja

welan
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welan kantza kohdastansa menemään Wapabta-
jan tpgö, ja lupa jokaiselle kuin Hänen tygön»
sä tulla tabto, että hänen totisesti armon ja
spndinss anderi lesuzen saaman pitä.
Pyhä raamattu opetta, sen olewan marsin mah.
dottoman pbdengän ihmisen autuazi tulla, muu-
toin kuin lesuxen armosta, ja Hänen kuoleman-
sa jg ansionsa tähden; se sulke kokonans kaikki
muut tict> ja ysotta, että me ilman lesusta, kat.
ken luuttun pyhydemme ja oman! wanhurstau-
demme kansia olemme ilkiät Jumalan silmisä;
mutta sitä wastan osotta se myös. että mm
mahdotoinda kuin se on, kelwafa Herralle, muu-
toin kuin Christuxesa lesuxesa, niin kewiätä se
myös on, pabimmillekM pahointekiöille, kosta
he tahtomat pakonsa otta Hänen logonsa, joka
tuli kirouxexi meidän edestämme- Sillyin jokat-
sen pitä laupiaiden ja armon saaman; ja ijan-
kaikkisengin elämsn me saamme niinkuin wa-
pan Jumalan armolahjan Christuxesa lesuresa
meidän Kerrasamme. Herra armahta niitä jotka
Händä etziwät, sano Propheta, ja meidän Ju-
malamme on runsas andexi andamisesa, eli Hä-
nen tykönäns 'on paljon andexi andamusta. Jo-
ka siis tahto tulla, se taita M tulla
wapasta armosta, siitä sypstä, että hän on le,u-
-zelda lunastettu ihminen. En me tarwitze mitan
myötämme tuoda, wan kaikesa alastomudesamme
ja wiheljäisydesämme etziä ainoastansa Icsusta,
joka meitä wanhurskaudellansa pukea taita, lah-
joitta meille rauhansa ja ijankaikkisen elämän
toiwon, ja wirwotta meitä rakkaudensa ja fuo-
lemansa woimalla. Raitki janowaiser tulkar
ivercen tsgö, nekin joilla ei rahaa ole, tulkat,
ostakac ja spökär; rulkac, ostakar ilman rahaca
ia ilman hinnara/ wiinaa ja riestaa. Es. 55,

Tt 4 Et
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Ei se siis meille mitan m-xa autuiri ihmissfitulla «a ijnnkaiMsudesa, en me'sitä'työllä
eli waiwallamme osta tarwitze; se cm meille kalk-
ki Ie Ml en kuolemasa ansaittu, ennenkuin me o.
limwckan; bän sotkut wiinakurnan yxinäns, ja
ei kengin Hänen kansiinsa; Hän moitti kaikki
meidän wiholllsemme, ja elä nnt, ja, taita ja
tahto mle!ellHn°'ä kaikki ne täydellisesti autui-
xi tehdä, jolta Hänen kauttansa Jumalan tp,
gö tulemat.

> O! riendäkät siis Hänen tpgönsä, te mur,
helliset, jotka Imnalan wihan alla huokatte;
mengät uffauurella Hänen tpgönsä, joka kerran
rlvpui rOn päällä, teidän edestänne; sanotatHänelle Hänen omat kall-t luvallensa, että Häntalito armndta niitä, jotka Händä etziwät; eikä
heittä ketän pois tyköänsä, joka Hänen tygönsä
tu/e; että Hän juuri sitä warten mailinaan tul,
lut on< että Hän etzeis ja wapabdais sitä kuin
kadonnut on Muistakat millinen hän ali,, wael.

. dalsansi, täällä maan päällä niin te. saatte näl>dä, eltei Hän ikänäns nbiäkän ihmistä pois a<
joka tuffasnnsa Hänen tpgönsä rohkeniHän oli Publikanein ja syndistcn ystä,

>rä, Hän on myös teidän nstäwänne. Kuinga
te siis taidatte peljätä Händä, joka teidän syn«
din?ie kandanut on? kaidattako epäillä Hänenrakkaudestansa, joka kuoli rakkaudesta? Tai.
dattako pidemmäldä epäti?dosa olla, jos Häntahtone wastan otla teitä, koffa te tiedätte, Hä.nen ostanen' teitänne Jumalalle omalla werel.länsa? jokainen tahto kuitengin mielellänsä o<mansa pitä, ja te olette Hänen omansa, Hänenkalliisti ostetut omansa. O! andakat siis teitän-
ne Hänelle; Hän etzi teitä, ja on kuka ties kau.

wan



tvan bukkan teitä etz'nyt, ennen kum Hän tei.
dln sydämisänne mur''en Hänen peräänsä on
herätti saanut, Npt ei hän enembatä pnndä,
wan että Hän teitä ilahutta ftis. sinnata teitä,
ja kanda teitä helmasansa laumansa tngö.

Toinen Rukous Pättvän'Saarna.
Texti. -^

'Viira ajasta rupeis saarnamaan ja sano.
maan: parannus, sillä raiwaan walda»
tunda lähestyi. Math 4, 17.

palama minua, Herra! niin minä palaian.
Niin edespane Provbeta Jeremias sen langen.
nen Jumalan Kansan puhuman. Zer. Zi, 18.
Vle tiedämme että Naamatusa huutan ihmisille:Räändäkäc roiränne, rchkckc parannus, ustokac

ja n. e. Se ei ole niin ymmär-
rettäwä, kuin stisois se ihmisen omasa mieli-
mälläsa tel'dä sen; paljo enemmin vsotta Raa<
Mattu lakkamata ihmiselle oman woimattomu.
densa hengellisisä asioisa. Kosta siis senkaldai-
sia neuwoja siinä edestule: Käännä sinuas
Herran sinun.lumalas tvgö, laita velwolla ja
wapisturella ettäs autuaz-i tulisit, uffo Wapah,
tajan,päälle, uudista sinuas sinun mieles henge.
sä, ja muita senkaldaisia sanoja; niin pitä ne
niin ymmärrettämän, että P. Hengi waaroitta
meitä pitämään murhetta tulleemme Jumalan
armoon- CbrisMesa lesllz'esa, ja kiiwaasti ja
ahkerasti rukoilemaan: palaura minua, Herra!
niin minä palaian. Sillä se on M wahwa E.
wangeliumin totuus ettei ihminen omasta ym.
märrpxestänsä eli woimasiansa taida ustoa Her-
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ran lesuxen Christuren päälle, eli tulla hänentpgönsä, wan Pyhän Hengen pitä sen meisH
waikuttaman, Se oikia' käändyminen, hamastasiitä ajaasta kuin ensimmäinen ajatus palajami.sen tarpellisuudesta nousee meidän spdämesämme,
Niin siihen asti kuin se täytetän, autuan muu-
tofen kautta ijankaikkisecn elämään, on koko>
nans ja ynnäns Jumalan työ. Tätä tahdoin
minä edellä muistutta, aikoisani pulma niiden sa>
nain. johdosta, kuin me luemme'Math 4, 17.Siitä ajaasta rupeis lesuo saarllamaan ja sano»
maan: parannus; Ma ranvan ivaldtf-
tunda lähestyi.

Nämät sanat, joilla meidän Herramme Is«sus Christus alkoi saarnamisensa, osottaiuat sen
oikian autuden tien. Tchkäc parannus, sano
hän, silla raiwan roaldakunda lähestyi. Ewan»
gelista Markus puhu myös tästä lyhykäisestä,
mutta painamasta saarnasta, Ewangeliuminstl
ensimmäisesä luqusa, rusa seisoo: Tehkär pa-
rannus ja uffokat Kwa;ig?lluini. Jos me toi-
silla sanoilla tahdolsimme edespanna tämän mei.
dän rakkan Herrackms neuwon, niin on sen
ymmärrys tämä: Muuttakat teidän turmeldu
mielenne; Mändäkät teitänne Herran teidän
Jumalanne lygö; Nffokat se hywä sanoma
kuin hän teille ilmoitta, että te osallisixi tulisit-
te siitä armosta, kuin hän teillekin aikonut on.
Näistä sanoista me otamme tilan tutkistella:

Sitä oikiara Väändymistä humalan rygo,
Waarin ottain siinä.

Mitä oikiaan käändynuseen tarwiran.
2.fi Mitä meitä ihmisiä kehoitcaman ja n>e-

tämän pitä, Jumalan rygo palajamaan.
Toti'
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Totisen käändymsen alku tapahttl epäile,
mätä silloin, kosta ihminen elämäsi! .tule tunde.
maan ttzensH, wihesjälsydensä, sywän turmellu,

xensa ja pahan sisunja, josa hän luonnostansa
on ja waelda Se tuin ei wielä ole tullut tun.
demaan sielunsa ja sitä synnin or-
jutta, jonga alla hänen ruuminla makaa, se ei
ole suingan ensimmäistäkan affelda olkiaan pa-
ran!>uz-sen tehnyt. Tätä luonnon turmewua ti-
laa ei taida yMan ihminen oikein tma, cnnm
kuin se Jumalan Her.geld.i hänelle ilmoitetan.
Koettelemuxcsta me näemme, että ihmisiä löytty,
jotka ei usto heidän autudensa asian juuri pa.
hoin oleman, maikka he selkiästi näkemät oie,
wansa käändymätiömäsa tilasa; sillä se on hir.
muinen'pimeyden walda, kuin pitä il misten sie.
tut sokiana, itzenss lundemaA,, Ihminen on
luonnostansa sokia ja .kuollut synnisa, ja niin
kauwan kuin hän siinä sokeudesa pyjy, hengel.
lifesti juopununna, ettei hän usto a sialansa niin
pahazi, ehkä hän on wsrsin poistullut siitä elä.
m.Hstä kuin Jumalasta on. niin kauwan pysy
hän fangina sielun wihollisen tahdon alla. Mut-
ta nii» pian kuin Jumalan Hengi Ewangslju.
min Dnalla ia kolkutnxensa kautta sydämen
päälle/, amaa ihmisen silmät, näkemään itzensä
öikiasn muodosansa, niin saa hän nähdä niin
sywän turmelluin itzesänsä, että hänen hämmä<
Mellä «lyty tunnusta: Ei minusa ensingän
mitän hpwää ole; koko minun elämäni on kel«
motoin. Silloin me näemme ei ainoastans yh.
denl ja ti sen svnnim eli inuutamat
isoimmat synnit, kuin tehnet olemme, ei ainoa,
stans yhden ja toisen wian meisämme rippuwan,
eli jongun koto > synnin sydämesämme hallitze»
wan; wan me näemme itzemme koko synnin

tur-
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turmellurelda niin piiritetyn ja läpi saastutetu.että meidän täyty tuta itzemme wialllscxi
kalkkeen siihen kuin lesuren mieldä wastan on,
ja sitä lakia wastan kmn vyhäsä Raamatusc, sa.noilla, ja ustowalsten sydämiin, kirjoitettu on.
Silloin ihminen nake itzensä, hänen julmasa y!«
peydesänsä, lihan himolsa ja kaikisa muifa syn.
neisä, mikä nimi niillä olla mabta. Pitä itzen.sä niin muodon kadotuxen alaisena
synd«.senä. Ia jos meille näytetäiskuinga ptt.
ks registeri hywänsä muiden synneistä, niin etse kuitengan ulotuis siihen mittaan, kuin lu.
nmlan hengi meille ilmoitta, omasa spndimme
welasa, kosta meidän oma tundomme kanda mei-
dän päällemme, että me olemme synncillämine,
syndisillä ajaturilla, himoilla, käptörillä, sanoil-
la za töMä, ei ainoastans Herramme ja luma«latamme wastan rikkonet; wan myös synnetlläm.
me saattanet Hänen, ihmisydensä luonnosa kärsi,
mään sen häpiäklisimmän kuoleman. Silloin! en
me niin liikkumattomalla sydämellä, kuin kuka
ties usiafti ennen, weisaa: "Mä rikoin, ja mun
"tästä työsi, rangaistus paikall piti myös, pan.
"da kärsimään waiwaa. Mun sydändän tai sur.
"keus,, ja karwas ijät katkerus, pitänyt olis
"kalmaa; kärsiä, itkiä, tules/ kuumas, tustas
"tuimas, pahain joukos, spndein tähden pimiäs
"loukos". Tämä meidän wiheljäisydemme tundo
tulee elämäni ja täydellisen' En me siitä aino.
astans wähäri hetkeri liikuteta, eikä se tunde.
minen niin piun kutoo. Ei se ainoastans jo-
stus, wihisä tiloisa mieleen johdu, esimerkin ri-
pille mennesä; wan se wiheljäisys kuin meisä
on, tule niin tutun' ja pohjaa moöden ilmoile»
tufi sielusa, ettei sitä unhotta taida, ei sitä wi<
heljäisypden tundoa myöskän tukahutta taida;

e»



ei pypdäkän häiritä sitä huwituxisa. Te
nondatta meitä, kuhunga me menemme eli.sei-
satamme; me luemme itzemme kaikkein mabdot-
tomimmixi luondokappaleixi, kuin maa päälläns
kanda. Että se wiheljäisyden tundemmen on e«
läwä, se näbdän siitä, että se särkee sydändä;
ja tämän sydämen särkemisen myötä on katu-
mus ja murhe yhdistetty. En me silloin enä
köykätststi wiheljäisyttämme ajattele, wan se
suretta ja käy sydämelle, että me niin Luo.
jaamme ja Lunastajaamme wastan rikkonet o-
lemme.

Murea sydämen särkeminen on Makin e.
rcmbi, kuin karumusja murhe. Silla sen kaut-
ta ihminen tule siihen tilaan, josta Herra puhuu
Es, 5?, IZ. NAnä asun korkeudesa ja
sä, ja niirren tykönä, joilla sär!erry ja nöyrä
hengi on.

' Tämä on jotakin ppsywäistä. Sil-
loin yhdeldä puolelda lokainen syndi tule rasta-
xi kuormari ihmiselle, ja toiselda puolclda Va-
pahtaja joka rangaistuxet meidän syndeimme, e-
destä kärsinyt on, woitta niin sydämen, ettem-
me taida ajatella itziämme eli Vapahtajaamme,
omaa wiheljäispNämme cli Hänen Lunastustansa,
ilman sydämen sulamata Silloin sydän on tai-
punut ja surullinen. Silloin me murhella ajat-
telemme: O! mitä tustaa ja työtä minä olen
Vapahtajalleni tehnyt synnilläm; mutta kuinga
halullinen Hän omollut pelastamaan ja autta»
maan minua. Kosta yhden ihmisen sydän sär-
jetty on. niin se Vaikutta ehdottoman kauhistu-
nen mailmaan ja kaikkeen synnin menoon, mistä
laadusta ikänäns se olla mahta. Gilloinlse spn-
di kuin ennen on kaikkein maittawin ollut, ei
enä niin woita mieldä, että hän annais itzensäsen
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sen orjaz-i, eli salaakan sitä suosittelis, wan fyn<
di pysy aina kaulnstawaifena. Silloin se täyze-
tän mitä Raamattu neuwoo ihmistä:, Pakene
syndiä niinkuin kätmettä. Niin wähän kum
joku ahminen, joka näke myrkyllisen kärmssn,
rupeis letkltzemään sen kanZa, oita:s sila po.
weensa eli hywäilis sitä, niin mahdowinda se
on/ sen ihmisen, joka eläwän wihcljäisydensä
tnndcmisen kautta ja Pyhän Hengen
sta, on sydämesänsä sär-etpn tullut, näin aja.
tella: ei tämä syndi nmään ole; en minä tosin
sitä harjoilta bm.'li, saan kuitengin cijatunllani
siinä a>raroita; kyllä minä synmn tajattunnen,
kuinga pilkalle siinä saastuttamala mennä saa.
Ei se ihminen jonga sydän särjetty on> niin a>
jattele; wan ios senkaldaista hänen mieleensä
tulis Vmn klän kauhistuts sitä, ja ajattelis: to-
tisesti olon minä synnin petoreen joutunut, kö.
ffan senkaldaisia rupeen ajattelemaan. Sentäh.
den hän pakenee syndiä niinkuin kärmettä. Ko.
ffa joku kärmeen näkee, niin ei hän ajattele:
tuohan asti'eli niin lähes tohdin minä händs
tulla, kuin hän purta taita; ei, wan jo-
ta edembänä, sen parcmbi se on. Juuri niin
arwaa se särjetty sydän, kaiken syndisen menon.
Kaikki mitä sen syndisen mailman menon kantza
sukua on, se on kauhistawaista ja ilkiätä; ci sii.
hen ensingän ryhtyä sowi.

Senkalbaisen sydämen särkemisen alla, ko«
sta 'Pyhä Hengi meille ljankaikkisexl autudezi
ilmoitta meidän sieluimme wiheljäisyden ja tur-
melluin, niin maalaa hän myös meidän eteem-
me lesuxen Hänen sowtnnosansn jakärsimisesän-
sä. Jolla särjetty hengi on, sillä annetan armo
nostaa silmänsä lesuzen puoleen. Niin toimet-

tomat
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tomat kuin me olemme omasta ymnu'rryxestäm«
me ja woimastamme, lesuren päälle uffomaan,
eli Hänen tygönsä tulemaan, niin lvimellisiri ja
soweijaixi me siihen Pyhäldä Hengeldäj tehdän.
Mi bengesä särjetty ja nöyrä sielu nostaaz mie.
lcllänsä silmänsä lesuren puoleen, jota uston
alkaja ja päättäjä on.

Apostoli sanoo meibän Hcrrastqmme ja Va-
pahtajastamme lesuresta et:ä hän
on kuollur meidän edestämme, koska me nnelä
hänen wchollistnsK olimme Ia niin me kaikki
luonnostamme olemme. Jos me wielä Hänen
surkeimnmtkin »vihollisensa olisimme/ niin sydän
kuitengin laipu, halulliseri Häl.dH ehimään, ko>
sta se "Pyhän Hengen waikutuxen ale anlletun
lnle. Ia tosin tulee lesus sielulle kaikkein kal.
Nimmari/ niin että sydän ensiri Händä etzi, ja
halullimmasti Hänen peräänsä samoa. Sillä Py.
hä Hengi asetta meidän eteemme lesuren, niin-
kuin ainoan kaiken autuden ja armon lohten.
Kaikki mitä me syndiset ajasa ja ijankaikkisuu.
desi, tarwitzemme, se on meille lesuresa sshrisiu-xesa tarjona, ja Hänen kalliisa pyhisä haawoi-sansa walmistettu. Meidän Herrasamme lesu»xesa Christuresa meillä on lunastus Hänen »ve-
rensä kautta, nimittäin syndein anderi anda.
mus; ja kusa syndein anderi andamns on, sii-,
nä on myös elämä ja autuus. Jos Hän wan
on saanut meidän sydämemme/ jos ainoastans
Hän, weristen haawainsa kansia on saanut wetä
meidän sydämemme puoleensa, niin meillä on
kaikki Hänesä ja yldäkplls. Sillä Christus on
kaikki kaikisa, kypdiile ihmisten sieluille ajasa ja
ijankaikkisudesa. Silloin ajatellan näin: Kuin
Hän minulla on, mitä minä tmwaasta eli maa-

sta
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sta silloin tottelen? Jos wielä sielu ja ruumis
waipuis, jos Hän wan on minun uffallureni ja
osani, niin minulla on kaikki mitä minä pyytä
taidan. Jos niin lesu,re,n käsittänet olem.
me, jos uffon silmä niin iarkamata Häneen kiin-
nitetty on, ettemme hembiämielisydesä mualle
katzele, wan sydämemme alinomaa Hanesä lemä»
jä; niin seuraa siitä, että se sielu, joka
s, on lesuren lygö palainut, eli oikeimnun sa-
noen, on andanut itzensä käätä H:nen tygönsä,se mieltä elämänsä katollisena Luojaansa ja Wa<
pabiajaanm koblan/ ja Hänen armonsa kautta
wälttä kaikkia kuin Hänen mieldänsä wastan o.
lis. Kaikisa tö-sänsä, se ahkcroitze k.lwata hä.
nen Herrallensa Hän taita sanoa
niinkuin Pawali: Mlnä elän, (olen ibnunen
niinkuin muut ibmiset,) mutta en minä ole ft
joka elän, wan Cbnstus elä minusa. Hän on
minun sieluni halduunsa ottanut. Hän minun
ajatureni hallitze, minun haluni Hän waikuttn,
minun tekemiseni ja jättämiseni Hänen Hengensä
hallitze, joka armosta minusa asuu, ja waati mi-
nun ainoastansa sitä ajattelemaan, kuinga mi-
nun Herralleni Icmrelle Christuxelle- kelpaisin.
Min Pawali taisi pubua; niin on se myös lvälv
tämättömästi jokaisen köybän sielun, kuin Her-
ran lesuren päälle ustowaisexi tullut on Ku.
ka heistä itzensä tahdois saaftutta synneillä, ,oi<
den tähden meidän Herramme lesus Christus
on werta hikoillut, kuuleman tuffan kärsinytpä
kokonans hengensä andanut. Kosta Pyhä Hen»gi tämän köphäsä ihmisen sielusa on toimeen saa-
nut, niin hän taita itzestänsä sanoa: Hän on mi.
mm käändänyr, Mitä Herra lesus saarnanut
on: tehkäc parannus ja uffoknr Ewängelmmi,
ft.on minun sielusani toimeen tullut.

Tist-
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Toisexi me tabhommo wielä Karmoilla sa.

noilla mainita: Mikä se on kuin mahra rehdie»
ra ia ihmistä palnjamaan Herran le,suren rygo Wapahtaja sanoo: Jumalan wal,
dotunda on läsnä. Taiwan waloakunda ilme»
styy! Jos me katzomme perään Apostolein jaEw»
angcttsterein kirjuisa, niin me löydämme, että
Jumalan eii taiwan waldakunnalla ymmirretän
ossttain lesuren walda ja hallitus meidäty si>
dsmilämme, osittain myös bänen Armowalda-
kundansa maan pöällä, jonga hän lihansa pai»
winä asetti, ja joka seisoo lckisimmäsä yhdistyre-
sä Kunnian waldakunnan kansia tämän elämän
jälken. Vbdcsä eli toisesa täsä vmmärryz-esä, e»
li lnpös molemmisa, otelan se sana Jumalan
waldakunda eli taiwan waldakunda. Wapahta»
ja, waroittaisansa parannureen, pane tämän ke»
hoiturexi meille siihen, että taiwan waldakunda,
eli kaitki mitä autudexiZ ajasa ja ijankaikkisudesa
tarwitan, on läsnä, se on käsillä. Te taidatte,sanoo hän, jos wan tahdotte, otta sen. Jos
me tahdomme tietä/ mitä täsä Jumalan walda-
kunnasa on, niin kehoittawaista, niin sanomat
Apostolit, että st on woima; ei paljaita kauni»
ta sanoja, wan kaikki mitä siitä sanotan, on su-
la woima ja elämä. Se on manhurffaus, rau-
ha ja ilo Pphäsä Hengesä. N)«nhurftaus, onse täydellinen lesuren wanhurffaus, joka kaikki
meidän syndimme peittä, josa me Jumalan lap-
siri oletan, ja josa puetettuna me taidamme
Jumalan edesä seisoa, niinkuin kauniisa kun-
nia puZusa.

Jumalan rauha hallitze sydämen; ei ne pau-
hawarset mailman ja synnin aallot senkaldaista
svdändä woita, koffa Jumalan rauba, joka kai.

Uu ken
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ken ylltzo käy, warje'e sydämen ja
taidon Cbristufesa lesuxesa. Rlemu
-Henyesä sisälle otta sydämen. Dawid sanoo:
Aucuas on se kansa jota ihastua taim. Ps. 89,
t6. (Se kansa jolla on syndein andezi onda.
nms, se on sekansa joka iloita taita), ja se'on
autuas kansia Herra, heidän pirä waeldaman
sinun taswow walkeudescl; heidän picä iloltze»
Man jokapäiwa sinun niulststäs/ja sinun rvan-
hurstaudefts kunnialliftr oleman w. 17. Hänen
ilostansa, meidän spdämemme woitetan, niin että
meillä oN iloinen elämä kaiken iviheljäisydcmnie
-aW loia suurembi tämä meidän wlhelioisy.
demme tundeminen, ja jota sywemmäldä f»bä,
nien särkeminen käy, sitä suu«mmaz:i hänen i»
tonsa meisä tulee. Jota wltzimmästi meillä on
Mmälan waldakunda spdämelämme, sitä wisiimi>
bi osa meillä on hänen armowaldakunnasansa
maan päällä. Jumalan waldakunda on teitä
läsnä, sanoo Se on myös tällä'ajalla
meitä lähestynyt; meilläkin taita siinä osa olla.
O, jos jokainen meistä sen niin wastan ottais
niinkuin meidän Herramme ja Wapahtajamm?
itze sanoiS tulla todella parat-
tuun mielen tilaan, sillä Jumalan waldakunda
Ml fe tarltan sinulle; sinä taidat sen saa-
Hg; se vita sinun omas oleman. Se kuin koko
Hdämellclnsä ksändä itzensä lesuxen tygö, setä-
M suuresta auludesta osan saa. O! kuinga hy<
min, fe olis, jos jokainen meistä annais Pyhän
Hengen waikutta fydämelänsä tämän wakutu«
zen: totisestij minullakin kMnbymisen armo
HhaWnut; UM olin niinkuin exuwä lammas;
Mtja nyt olen palamut minun hpwän ja uffol.
Ren sieluni .paimenen ja Plspan tygs. loS jo»
kM Wielä on epättedosa tästä asiasta/ niin olis
M toiwS'



toiwoteltawa että yfi terwellinen lewottomuus
pakolais hänen tekemään tämän päätören: Nyt
puä se asia mi un sydämelläni oleman, etten
mmi lakka itkemästä ja kerjämästä lesuxen jak
käin juurela, siihen asti kuin minä armon saa,
nut olen; minä teen niinkuin Jakob, joka paineli
Jumalan kantza; ja kuin hän näki itzensä heiko.
zu, rupeiS hän itkemään ja rukoilemaan, ja sa.
noi: en minä päästä sinua, elles siunaa minua.
Se kelpais Herralle niin, että hän kohta siunais
lakoMa pyspwäisellä siunauxella- Niin on mei-
dän Herramme lesus Christus tekews kaikille
niille, jotka ei wielä armosa ole, muttal kaikesta
sydämmestä sitä ikäwöitzewät; kosta he wakuu»
desa wuodattawat katkeria kpnneleitä sen ylitze,
ettei he wielä ole rakastanet, lesustl, niin häy
totisesti anoa heille andexi, lohdutta ja siunaa
heitä ulossanomattomalla siunauxella. Amen!
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