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Utbrag af ?ratocQl!el hallit i BtocKlio!mz
LKoric, den 4 ledluarii 1826.

D. Kongl. Hof-Predikanten och Komministern.Vriic-.,
I.x««r ingaf et U»nu!clil>t mcd öfmersittning p«
Finffa Sprätet af den cenlureriäe och tryckta Prcdi»
tan, som han Hällit pä io Söndagen efter Trinita-
tis 'BO5 uti Finffa Nationelle Kyrkan: anhällandeat dcnne vertlon jömwäl mätte fä af trncket utgifwas.

Och aldenstund ä ,'ämwal war tcknadt
et betyg sä lydande: At underssrefwcn fnnwt ofwan»
ftäende Finffa wara lika lydande med den
frän trycket utkomnc Swenffa Högmäffo-Predikan,som Herr Konal, Hof-Predikanten häl«
lit uti Finffa Nationelle Församlingen i Stockholm
pä 10 Söndagen efter Trinitatis >8o; intygar Stock»
Holm d. 29 /»nu-irn 1806.Ui»»,. 1'l»nl»
I,tor för Finffa Spräket; Fördenffuld fann
l-lum M at tilläta. det mä denna Prcdikan ifwen
pä Finffa Sprsslet fs tryckas; hwilket genom Utdrazaf rlol«c«ll«: meddelas stullc. Vt iup«.
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Sen Suuren ja Kolme-Yhteisen Ju-
malan, Isän, Pojan ja Pyhän

Hengen siunattuun Nimeen, ,

Amen!

Edellawalmistus.
oratte waarin päiwistä ja tlNlkau,

sista ja ajoista ja ivuosista. Minä
pelkän teidän tähtenne, erren ininä

turhan olis teidän tähtenne rxötä tehnyr.
Koffa HErran Apostoli P. Pawali jongun
ajan pois olemisen jälken, löysi Seurakunnan,
Galatiasa ajams muodon/ Jumalan palwelufen,
Uffon ja Christillisyden suhten, liijn peräti
poishämmenetyp ja ylöstäytetyxi Juvalaisten
opetus tawoila ja säädyilä, pojes poikewaiset
Christillisyden oikiasta luonosta, ettej hän enä
tundenut sen jäsenitä, nousi hänen tykönäns
pelko syystä; että se työ, jonga hän heidänkäändymyrens ja syndymisens päälle, saata totisiri
EhristiMi kuluttanut, oli turha ja hedelmä,
löin, kosta he mumamilda uusilda ludalaisten
Opettailda, ja heidän oppikäsitpxildä, joka soci
Christillisyden totista henge wastan, annoit
itsians wjeieldä, ja olit yhtä kewiämjeliset päi-
wäin walitsemisesa, kuin että seurata heidän
opemriansa jotka olit olemanansa Christityt,waan
«j ollet euänlbin yhdelle kuin toiselle ustonopille

A 2 kuuljai-



( '4 )

kuuliaiset jaalaiset, ainoastans kansain wjeteljät.
Murhetta täytetty ia haawoicettu siitä wahin-
gosta kuin hän pelkäis wirkansa työstä/ Seura»
kunnan ylös rakennuresta, jonga hän Pyhän
Hengen kiiwaudesa eisci edesauta, kirjoitta hän
Seurakunnan jäsenille muiden opetusten seasa,
näinmuodoin: Te oratce waarin päiwistä kuu-
kausista, ajoista ja rvliosista. Minä pelkän
teidän tähcenne erren minä turhan olisi teidän
tährenne työtä tehnyt. Kuin ine luemme hänen
Epistolasa Galcn. tygön. 4 luusa v. ic>, n.

Minulle näkypi, kuin tahlois hän sanoa:
lollej muu päätarkoiws, löydy teidän Lepo» ja
luhlapäiwinne wiettämisesä, kuin ainoastans se
ulkonamen,lyö enä muutamain hetkeinalla näkyä
lumalisimbina ja siwiämbinä kuin muutoin, ja
että yhdellä ulkokullatulla meno,lla pettä Iu«
malam ja Ihmisiä, niin että Tee tmhottawai,
set, Jumalasta, Ussost.ja ChristiUisydest, ta-
woist ja tomden tunnost sydämifänne, ainoa-
stans knwastucte ulkonaisten Säädyin waarinot-
tamisesta paljan bokstawin jalken, sijnä tarkoim-xesa, ectä sen kautta löytyä wiattomat ja hur«
ssat Jumalan edesa, nijn te olecca Cbristuxen
kadottanet Galat. 5 luusa 4. mjn on myös
se ulkonainen sääty, Sabbathin pyhittämisestä,
senkaldaisen wäärinkäytöfen kauna, kadottanut
hänen hywän tekewaisen päätarkoituxensa sen
lvieitämisestä, ja ej ole sen kansa mitään »voi-
tettu: silloin on myös minulla surkia syy ja
johdams, peljätä teistä, että minä kuka tjes
turhan olen työtä tehnyt teidän tähtenne, ja
parhanne edestä.
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Rakkat ystäwät ja Sanankuuliat! koffa me
tännäpäiwänä jällens olemma kootut tämän py«
hän Templin muurin sisälle, että yhteisesti pyhittä
Sabbachin päiwä, vitä Jumalan palwelurem-
me ja toinen toisemme kansa yhdistä meiiäm-
me, Jumalan Sanan tuckistelemuLesa, Ru«
kouxisa jaKijtoswirsisä; saliikai minun Kysyä?
Mahtanneko me Sabbaihin, Jumalan palwe-
luxen, ja Hartauden suhcen, taita sanoa että
me olemma wapat kaikenaisista kest>nä:sest pel-
wosta? Mmun puolistani enn taida salata mn»
non, heikkoudestani, ja kuinga puunuwainen
minä olen hänen edesä joka kaikki näke ia
Duomitse. Mutta ej se mahla myös taita wäl-
tä teidän tarkaUttanne, kuinga monda wjclä
Niinkuin Apostolingin Aikana pitämät päiwiä-
ja Juhlia, joila on usein peräti laimin»
lyöty tjeto heidän Uffostans ja Ehristillisyde»
stäns, luomin itsens sen ulkonaisen Jumalan
palwewxen päälle, ilman tundemista spdäme«
säns, sijtä kuin Pyhä Raamattu kuisu, ybdexi
totistxi menoxi lEsuxesa, Eph. 4:21. Wje«
la todexi tule että iise sen Christillisen Seura-
kunncu, ohesa/ niinkuin näkywäinen tntkisteltu,
mitä Apostoli todistanut: monella on muoro>
Jumalisudesta, 2,Tim.z:s. ja jällens: moni
waelda wihollinen Meidän Cyri-
stuxen Ristin, Phil. 3:1». sanoila ja Mä,
julkisesti häwäistcn sitä nimeä josta he

owac. lac. 2: v. 7. Kuka ej tunne
tätä uykystä aika josa me elämme, jona, Athe-
nealaisten 2l.etcä uutta
edes tuoman alka <njn saastuttawaisesti ulosie»

A 3 wiitä«



( 6 )

wittämän itsens, sekä Opettajain että sanankulll-
faiu seasa. Me pelkäuune ej ilman syytäpä joh-
datusta, että st wcmha Hywä Jumalan sanan
rjeffa, joka taita meidän Sielumme aumari
saata, tule vhdoldä ja toiselda puolelda nijn
opis kuin elämäs, monelda pahoinkäycecyxi,
hyljätyzi, ja ylönkatsocuxi pangamme tämä
Kaupungi Jerusalemin sijaan: mitä näky teille?
Mahdanncko ej, sillä suloisella Wapahtajalla olla
syytä itkeä meidän ylitse/ ja meidän epätiedoista
Christillisytä, nijn totta kuin hän tämän päi-
wäisen P. Evangeliumin jälken itki, kossa hän
näki Jerusalemin Kaupungin, ja hänen asu
waisensa Hän näke ja iunde meitä kaikkia,
hänen Taiwallisestakorkeudestans, jäminä enn
ensingään epäile, että hänellä myös on mei-
dängin seasa, rukoiljansa hengesa ja tomdesa;
sillä se wahwa Jumalan perustus ppsy ja
on tällä kijnirettp Herra tnnde omansa, 2
Tim. 2: 19. Mutta sen kamalan näön alla
kuin osoita itsens nijden uskomattomain enen»
dymisestä ja Christillisyden perikadosta, ej taida
uffon opettajat ja Herran palweljat olla yhtä-
läiset eli peräti kylmät; nijnkuin myös kaikki
sanankuuljat, jotka wjelä ejhäpe meidän Her-
ran Christuren lLvangeliumira, Rom. 1:16.
ej taida salata heidän huokaurians ja kyyne,
lensä niiden ylitse, joka Josephin wahingo-
sta ej mitään sure. Amos 6: 6. Mitä Apo-
stoli aikanansa jo pelkäis, sitä sama, huwin
ajateldm Herran palweljat, suuremmasta syy-
stä, nykysten aikain suhten pelkäwät. W tark-
ka kysymys nouse lilmän alla plös: Millä

ajatu-
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«jatuxella ja mjelellä, mahtanne yxi uskon
opettaja olla, koska hänellä on syp peljä-
tä että hänen wirkansa ryoc ja waiwat
on turhan kuluretm? Ia tätä kysymystä tah»
doinme me tällä erällä likemmin tutkia, rukoil-
kamme ensin toinen toisemme kansa, harmista
sydämistä: Isää meidän joka oler^aiwasa:c.

Mvangelium, Luc. ,9: 41.

Nljnkum mainittu on, Edelläwalmistursam-
me, tahoomme me talla erällä likemin:

tutkistella kysymys aimttame:

Milbä ajatuxella ja mjelellä ni
Christillinen uston opettaja mah<
ta ollakosta han s7pstä pelkä että
hänen wirkansa tvs ja waiwa on
turhan kulutettu 5

Nukoiltamme tähän armoa korkeudesta,
Herra lesu Christl suas tygöm kään'ecc. etc.

Tutkistelemus.
Se tarkka kysymys: Millä ajamMa ja

mjelellä yxi Christillinen opettaja mahm olla?,
koffa hän syistä pelkää että hänel> wirkansa
lyö ja waiwa on turhaan kulutettu, on mah-
dollinen ajatelda ja edesasecetan tämä meille
yhttisexi tuckistelemureri. Johdatus siihen on
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jo jätetty Edelläwalmisturesamme; Ia osotttaan
lawiamaldH, Sunnuntain päiwäisesä PyhäsH
Evangeljumisa: josa ne ensimäiset sanat kuulu»
wat: toffa lesus tuli lähemmä Laupungia
katsoi hän hänen päällens, itki händä. Näes
täsä! kuinga ajateldu ja millä mjelellä Mestari ja
Herra itse oli, ja oppikamme sijtä kuinga ne
jotka owm, ja olla tahwwat hänen opetus lap-
sens, mahtawat olla mjeldynet/ kosia he ulos-
lähetetyt owat että saarnaman hänen nimeäns
heidän n?eljillen3, Ps. 22: 23. ja sen sironsa
roimitta yhden Saarnajan
työrä, 2 Tim. 4: '5. saawai syyn peljätä,
että heidän miekansa työt ja waiwat owat
turhaan kulutenut.

lesus, Jumala ja Ihminen yhdes perso»
nasl Katso! kuinga hän kyynelellä tjetä anda
hänen surkeudest murhest ja sunist liikuiettua
fydändäns. Se itseolewainen ilon lähde itke.
Hän joka niin armeliaisest, poispyhkei kyynelet
pstawinsä silmistä itke nyt niin katkerasti, että
yxi kyynele toisen päälle wuota hänen silnm
stäns. Niisä edelläkäywäisisä sanoisa, kerra
Evangelista yhdestä rjemun äänestä maasa, ko-
sta suuri Opetuslasten kokous rjemulla ja
korkialla äänellä kiitit Jumalala, sanoden:
Siunattu olkon se, jokarule Runingas Her-
ran nimeen, Rauha olkon Taiwasa ja kun-
nia korkeudesa! v. 37, 38; Mutca nyc itke
lEsns. Nijn ilo ja suru waihtesa lähene ja
kokotta meitä waelluxemme aikana täsä Mur«
heen Laarosa. Ia näes! lesus itke! Täsä
edesmle ne Raamatun paikat, ja puheenparret

jotka



( 9 )

jotka eteemme asetta Jumalan nijnkmn surulli,
sen, waikeroitsewan- ja wnlitettawan, Ihmi»stein syndein tähden: kuin löytään i Mof.
kirjan 6:;, 6. ja i Sam. 15: n. ustiman pai»
kan kans. Tosi on se että sen muuttumatto-
man Jumalan tykönä, ej ole ,numosta eli
pimeyden ja walkeuden rvaiherusta, lac. 1:
17. jsöro i loh. i: 5. jonga tähden myös hä-
nen tykönäns ej löydetä stnkaldais<a waihiele-
waisja mjelcn liikuiuxja, kuin Ihmisteen ty-
könä, waan hänestä sijtä pyhästä ja totisesta,
sanotan ainoastcms Ihmisten tawalla puhuten,
että hän Murehti, sure, on leworoin. Waikka
Knuengin nijn on, löydämme me sen KaldaWa

puheinlaavuista, että syndi, ja yfi
Jumalaloin meno on meidän Jumalala, nijn
nastoin, ettej me woi sitä niin täydellisesti ka-
sitta eli ulospuhua. Kyynelet mahta kyllä fil-mistämme ulospusmua, jakatkera murhe täyttä
sydändä kosia me kuulemme Jumalan walitta-
wan äänen, yhden syndisen kansan ylitse, tulki-
tun Jerusalemin asuwaisten edesä, meidän wa-
pahcajame suusta, nain tuulten: Jos sinäkin
tjedäisir, nncä sinun rauhas sopis; niins
ajattelisit tällä sinun ajallas, inucta nyr
owat ne tärkeryr sinun silmäis edestä; kuin<
ga suloisesti puhu Jumala ludalaisille Mich.
6: z. Mitä olen minä rehnyr sinulle minun
kansani, ja millä olen minä sinua rasitta-
nut? sitä sanos minulle. Kuinga hclläste
ilmoina itsens Herra ja Armahtaja ler. 2:12,
13. Laiwat hämmästMt sijrä,
ja rvapistat sano Herra. Sillä minun kan-
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sani teke kahtalaisen synnin, minun joka
olen elämän meden lähde, he hyljäwät, ja
taiwawac itsellens Raimoja, kelworromia
kaimoja joisamesi ej pysy. Täsa mahdamme
Mosexen kansa sanoa: O! kuinga hän myös
rakasta kansoja, 5 Mos. 33:3. jaDavidin ran<sa Herra! Mikä on Ihminen ettäs händä
nnnstar, eli Ihmisen lapsi ettäs händä nijn
kaitset. Ps. 144: 3.

Hasael Benhadadin Palmella näki muinen
Alisan sydämestäns surullisna ja kysyi: Mixi
minun Herrani itke s 2 Kun. K. 8: ii/ 12.
Ia täss näkisimme me Jumalan ilmoitetun
Christuresa, smea ja walittawan/nähdä ja
kuula Jumalan sanan Palweljat/ toimittaman
heidän wirkansa huokauxilla ja ej ilolla,
Ebr. 13:17. ilman että kysyä syyn sijhen? sen»
kaldainen kylmäkiiffoisus olis sangen mahdotoin
meille jotka kutsutan, sen suloisen opin weljet
ja Christityt.

Mingä ylitse lesus ylimmäinen Paimen ja
meidän Sielumme Pispa itse sure ja walitta, se
teke wjelä surusta täytetyn mjelen, ja särke sy»
dämmen, kaikein yxieotisten Evcmgeljumm op«
pettäjäin tykönä. lesus ej itke täsä hänensuuren köyhydensä ylitse, maikka hänellä ej ollut
johon hän paätans taisi kallista. Sillä te
tjcdätte meidän Herranune lesuxen Christ-
uren armon että hän rikkasna ollesansa tuli
tuitengin teidän töyhäri, errä
te hänen köyhydensä kautta rikkaxi tulisitta.
2 Cor. 8: 9» Ej hän myös itke hänen edes»
seisowaisen waikian kärsimisen ylitse / hän pal.
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jota enämmin rjemuitsi itsens siitä, että hän
sai täyttä Jumalan neywon meidän aumde»
stamme, Es- l: 2. tunikat seiltähden te Tai-
war ja sinä maa ora kprww, sillä Herra
itke ja walirra Jerusalemin suurren syndein
ylitse ja sitä uhkawaista rastasta synnin
rangaistusta.

Kosta synnit huutamat ylös, haman Tai-waseen, silloin ne pusertawat huokauxet Ju-malan Isällisestä rinnasta, ja Kyynelet hämn
lepppsistä. silmistänsä. Kosta Jakob sai kuul-
la että hänen Poikansa Joseph piti olla hukas,
nijn ej hän tahtonut anda lohdutta itsiäns. 1
Mos. K. 3?: 35- David saavi kuulla hänen,
kapinoitscwaista, jakowakorwaista Poikansa on»
netoinda eroa mailmasta;.kohta tule hän nijn
luurhellistfi, ettej han tjedä eceensa, waan mene
nlös salin ja portin ukein katkerasti ja sano:
Minun poikani Absalom! Absalom! minun
poikani, O! josta minä olisin kuollut sinm,
edestäo, O! Absalom minun poikani, mi.
nun poikani, 2 Sam. 18: 33. Kosta Jere-
mias, yri Herran Prophetaista ja Jumalansanan palweljoista wcmhan Testamentin aikana,
tutkistele hänen aikaista kansans epäusio ja ka«
tumattomutta, nijn todista hänen suunsa, kuin,
ga ajateldu ja millä mielellä hauen sydämensä
oli, han sano: Minun silmäni wuocawac
nijnkuin wcsi lähter, minun kansani Tyttä-
ren surkeuca, n»inun silmäni wuotawar, ja
«j taida lakata. Walit. wir. 3: 48, Nijn
myös, kosta Jumala joka se oitia Ija on,
ylitse kaikkein kuin JM kmsnean, Eph.

; 3:15.
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3:15. nake ja hawaitie, hänen luopuwaisten
lastensa, tottelematwmmta la wiimäistä häwity-
sta, niin, e> han caida muutoin kuin surkutella
heitä ja suoda, ecrä he wjelä huomaitsistc
mirä heille wi,meiseldä rapahm: 5 Mos. K.
32: 29, Jumalan Seurakun-
nasa, on yxi waryirun-wirka, sillä Jumala
«varoitta Evangeliumin Palweliain kautta, jot-
ka sanansaarrajar owar Christuxen puolesta:
kuinga taitawat siis nämät muucoiu kuin saada
murhelliscn ja surullisen mielen, kosta he ha»
waitsewar wähH, eli ej wahindäkän hedelmäcä
Vaikeista heidän warottnMcms Jumalan lau-
pjuden puolesta, Rom. 12: 1.

Mi sangen tarkka kappale, Opetus wiran
esikirjoiruxesta, selitetty sijnä waroims ja
muistutus saarnaia, jouga Herra lesus täus-
paiwäna piiä Jerusalemin Asuwaisten edesä, seiso
kirloitettuna Hes. 3. Luusa. ja kuulu näin:
Sinä Ihmisen tapsi minä olen pannut si-
nun Israelin Huonen wartiaxi: sinun pila
kuuleman sanan minun suustani, ja wara-
man heirä minun puolestani. Rosta minä
sanon lumalarrvmalle, sinun picä coristfti
kuoleman, ja er sinä wara händä, etkä sa-
no hänelle sitä, ercä Jumalaloin lakkais
Jumalattomasta menostansa, ja sais elää:
niin picä sen Jumalattoman kuoleman syn-
deinsä tähden, murra hänen werensä rahdon
minä rvaatia sinun tädestäs. Kuka meistä
siis, ejpanis Sjelunsa hänen käteensä, Duom.
K. 12:3. että koffa hän mene sinne, kuin Her-
ra läheltä hänen, kaikella perän ajamMa,

wal-
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walpaudella ja murhella toimittaman yhtä nijn
kallista wirka. Herra miinln Ilunalaui! joS
joku asia on ylon rastas että toimirca, 2

Mos. K. 18: 18/ jos joku wirka ja toimitus,
mahca ylöstayttä Ihmistcin sydämnm, niilä
hellemilla mnnoila ja UjkmuMa, nijn on se
totisesti Avanyeljumin saarna wirka. Kuin»
ga ej sijs saa opettaja warjella jalkansa ko-
sta hän mene, lohduttaman, surullista, wah-
wistaman heikko uskoista, yhtensowittamaan eri-
mjelisnä kumpanua, womamaan syyn-alaisja to-
tiseen tunnusiur«n, etsuuään sairaita, wirwoc-
tamaan kuolewaisia? Se joka jotain ollut
wiran töisä, tje.tä koettelemunsta kuinaa täsä
mara: että taikesa osocra itsens nijnkuin Ju-
malan palwelja, suunsa kärsimisesä, murhe»
sa, hädäs, hengen waaras, ahdistures, työs,
toimcs, pickämjelisydes, suloisndes, Pyhäs
henges, wilpittömäs-rakkaudes, comden sanas,
Jumalan woimasa,wa»hurssaudcn sota-asmen
kautta oiklalla ja wasemalla puolella, 2 Cor. 6:
4 - 7. Onneloin se opettaja, jokapaljasti, omas
uffallures, tjetons ja woimanspäälle, täsa pa-
ne tarensä auraan: Mutta jos Herran hen-
gi, Herran pelwon hengi on meidän tan»,
samme, Es. 6i: 1. silloin rohkenemme me ur-
hollisesti Herras zebaotisa seka etsiä että wa«
stanona yhtä wirka, jouga edeswastaus
ja tili on suurembi jonga welwoMwet owac
rassaamat, jonga murhet owat kowemmat/ kuin
että me taidainmme yxinäns ne toimitta eli
ylöstäyttä, 5 Mos. K. 1: 9. Ei että me irst
melstälne soweljar olema; nnma Herra taira

ia
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ja tahto, täyltä kaiken hywyden suosion ja
uston waikutuxen woimasa, 2 Thes. 1.11.
Sillä ehkä lahjat owar moninaiset, niin on
tuitengin hengiyri, jawaikka wirar owar mo-
ninaiset, on Herra yxi; waikka woimar owar
monenkaldaiser, onkuitengin yxilumalaHoka
kaikki-waikutta,jakain klUlenZin nijnkuin hän
tahro. 1 Cor. 12: 4 -11, Handä ainoata ku<
maramme ja rokollemme me, nijnkuin se joka
sjuna meidän affaremme ja tcke meidän wir<
kamme tjen onnelisexi, kosta hänen sanans
woimall saarnaran nijn että taswon runsan
kaswacca. Ia kosta Herran armollinen tahto
on, ettej muita paltvlluxesans pitä Seuratun-nasa, kuin Ihmisten lapset, ruuminsja sielun»sa suhten monella heikoudella ja pumorilda ym-
bäripiiritecyt, muistamme me, ettej se mitän ole
joka Isturta, eikä se joka kasta: mucra In.
mala on se joka kaswon anda; t Cor. 3.7.
Usein saapi kyllä opettajat,
surulliset johdaturet ajatella nijnkuin Propheta
Esaijas aikanans: Hukkaan minä työtä tein,
turhaan ja tyhjään minä täsä wäkeni kulu-
tin: kuitengin on minun asiani Herran tan«
sa, ja minun työni on minun Jumalani
kansa. Luku 49:4. Mucm, Herran Pyhydesta
annetaan meille tämä selitys, tämä nijn loh-
dullinen walistus: Ej ole palwelia suurembi
Herransa. Jos he minua wainoisic, nijn
he myös teitä wainowat: jos he minun
sanani kätkit, nijn he teidängin sananne kät»
kewär, kaikki näitä he cedervät reille minun
njmeni tähyln, sillä ej he tu.nne sirä joka

minun
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minun lähetti. loh. ,5: 20, 21. Jumalalle
olkon kiitos! Toisinans saapi Evangeliumm
opettajat huojenureri, jongunliewityren hawaita,
ettej heidän työnsä ole ollut turha Herrasa.
Jongun ajan perästä tulit lesuxen opetus lap,
set takasin jällens ja iloisesti kertaisit Herraa
lensa/ perkeler owae myös meille alammaiser
sinun nimes kautta, Luc. ,o: 17. conf. v. 22.

Toisinans saa wjelä ne joika sanao ja opis
työtä cekewär rjemuita itsens sm ylitse: että
jokuuskomatoin tullut vlilfe.wakmeMLi,joku paa>
dutettu särjetyzi, joku katumatoin käanetyri
ja oijetlyi, että ajatella itsens Perkelen pauloist,
ja mitä hänen rauhcms sopi/ wisinans myös
on joku snrutiomuden wuotelda mcckawa herä<
telyri tullut/ joku erpwäinen palautemxi oikialle
ljele, joku murhellinen lohduMuxi/ joku isowai»
nen rawimri, joku langenut, ylösoijemxi.
soisinans saawat he todista; Me olemma woir,
tanet tämän Sjelun karitsan weren tähden,
ja hänen todistus sanans taurra,llm. K. 12:
17. Mutta kaikken tämän edest sanowat he
Davidin kansa: Ej meille, Herra, ej meille,
mutta sinun nimelles anna kunnia, sinun
armos ja totudes tähden, Ps. 115: 1.

Ej yMn meistä epäile Apost. PawalinKiiwaudest ja Usiollisudest, että oikein jarehellise«
sti toimitta opems wirkansa, lesuren kallisti
ostetun Seurakunnan palwelurefi ja ylösra-
kennureri. Kaikki meistä tjetäkuinga korkijasti wa-
laistmu ja armoitettu hän oli: millä erinomaisilla
suurilla werramattomilla lahjoilla hän oli mielenS
la svdämens suhten, ulostoimitenu: Kuitengin

kossa
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kosta hän kerran täytyi puhua siitä kuin hän,
niinkuin Evangeljumin Palwelja,wirkcmspuo,
lesta tehnyt ja toimittanut/ enä kuin muut;
lygöluki hän sitä ej caidollens, woimallens, ja
jaloudellensa waan Jumalan armolle, joka hä-nesa oli: 2 Cor. n: 30. Ia palweluxestans
Corinton Seurakunnasa tunnusta hän awoi-
milla sydsniellä: minä olin teidän kansanneheMouoesa, pelwosa,ja suuresa rvapistuxesa,
1 Cor. 2:3. Minä pelkän ja wapisen sanoi
muinen seustollinen Herran Palmella Moses,
kosta hän Inmalan lupaurilla ja kästyllö, piti
astuman hänen weljinsä Israeliin lasten eteen,
Ebr. 12:21. Ia mitä mahla yhden uston
opin palwelia, hänen palweluxensa tjelä wjelä
peljätä ja wapista, kosta hän yhdellä puolella
ajattele hänen wältlamättömän welwollisudens
olewan, eitä nijn hywin opis, kuin elämäs
ylistä Herransa lesusta? Mikä inro, mikä
kiiwaus, mikä rukous ja walwomiuen, ei waa»
dna siihen? Hänen pitä sen korkian
esikuwan jälken kuin lesus hänelle on jättänyt,
ylösetsia sitä kadonutta, palauta sitä
stä, siroa haawoicettua, wahwista heikkomjeli-
sta, lohdutta murhellista, sanalla sanottu: kuo,
lemattomat sieluc owat hänelle uffomt, että
johdatti» tjele, Ijcmkkaikiseen elämän: Mahlan
nekö ei senkaldainen rastas asia, tehdä handä
murhellisefi peljäctä, kosta hau toisella puo-
lella hawaitse Seurakunnasa, suuremman luugun
nijstä, jocka kirjoitetut owat hänen
guns päälle, teesteläwän heitäns mndewcm lu<
malata ja kntsnwar ilsens hännen lapsixen^,

Wls-
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Wis. 2: 13, 14. ehkä he töitänsä kjeldäwät
sitä: Tit- i: 16. ja heidän elamäus ej oleIu«
malan lasten kaldainen,waan heidän hillicsemä-
töin kiMimattomus wjelä enämmin sokaise ja
paaduna heitä? Taitako joku näkö pelwon ja
kauhistuxen suhcen, murhellisen mjelen ja sy«
dämen suhten, löytyä, suuremasta syystä, hel-
lembi kuin tämä? O! Herra auta, ne pyhät
ja hurskaat owat har.wat Ihmisten lasten
seasa! Itse meisämme heikot, synnin lailda
usein käsitetyt, ollee-n wajawaisndes, usein woi-
mattomat on meillä syy tunnusta: Herra! jos
rahdor käydä Duomiolle palweljas kansa,
nijn ej ole Mran eläroä waka sinun
säs. Ps. 143:2. Mutta laupias ja armolli-
nen on Herra, kärsiwäimn ja suuresta ar-
mahtamisesta, joka kuirengin ajattele mei-
dän astaremme päälle ustosa,jaryömepääl,
le raktaudesa, ja kärsiwällisycemme toiwo-sa. Kaiken sen alla kuin me kannamme päi«
wän kuorma ja helletä, saamme usein nosta
silmämme ylös Taiwasen päin, josta meidän
apume tule. Vlpeys mahm ylönkatsoa meitä,
wiha taka aja, wainoja pahasti puhua meistä,
köyhys alaspaina, woimallisus soria, wje<
kat weljec pettä meica: se on meidän ilom-
me että me pidämme itsemme Jumalantpgö, ja panemme tonvomme Herran Her-
ran päälle: Ps. 73: 28. Me lohdutamme met-
tämme Davidin sanoilla: aumat orvar ne
jotka sinun, Huonesas'asurvat; be ylistäwäc
sinua Ijankaikkisiin aitoihiin. Auruac owar
m Ihmiset, jotka sinua mäkenänsä pirä,

B' , wär,
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wät, ja sydämeftäns sinun jälkes waelda,
wac, jocka käywär itkun laaxon lapicse,
ja rekewar sjelä majoja; ja opetrajar mo-
nella sjunauxella kaunistecan. saawac
yhden woiron roisen jälken errä tunnetan
oikia Jumala Zionisa. Ps. 84:5»8-

Se mahta käydä opettajalle itselle kuinga
hywäin: Herra on se joka hänen Duomitse
1 Cor. 4'- 4- mucm pelko ja hämmästys, että Iu«
malan asia josakusa osasa ja mitasa kärsi, että
pää tarkoitus Evangeljumin Saarnasta, joka
on Jumalan waldakunnan uloslewiltämi»
nen, ja wahwistanunen Ihmisten sydammi-
sä, estetän wastanseisocan, ja tule kadotemri,
se on kaiteista mjeloen lijkumMa, ilman
epäilemäcä se kaikkein waikiambi.

Nijn tapahdui Templin Herralle itse. Aiwan
monen tykönä hänen aikaisesta kansastanS,
näki hän työnsä oleman turhaan kulutettu,
hänen waiwansa hedelmätöin että saatta heitä
parannuxeen ja uffoon; sen ylitse sure hän,
sijtä syystä walina hän nijn katkerasti, ia sur.
kjasti. Niin tapahtu wjelä tänäkin päiwanä
Templin ja Uffon ° opin Palweljoile. Ia tä-
mä hänen järjestyresäns, mahta meidän Evan-
geljumin johdaturesta likemin ulosseliteltä et-
tä saana tomden hänen päätarkotlawaisen
määränsä.

lesus tuli tänäpäiwänä lerusalemihin, mut-
ta aiwan turhaan; sillä ne ylimmäiset Papit
ja Kirjan oppinet, ja ylimmäiset kansasta etsit
«ttä hukutta hända, niinkuin se kuulu kohta
Evangeljumimme jälken, kmauxesa. Täsä to»

dexi
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dezi tuli sana- Hän ruli omillensa ja hänenomansa ej händä ottanet wastan. loh. 1:
n. Hän tuli niinkuin Kuningas alamaistensa
tygö, nijnkuin Isä lastensa tygö. Jo, oli
edellakästn kyllä se herätys ja waroims annet»
m: V7ijn hangitse icses Israeli, jamene sinunlumalas wastan: Amor- K. 4: 12. Multa
mikä kamala ja kauhistama näkö kohdatta tä«sa meidän muotawaista silmämme! Alamaa
set sanomat: iLmme rahdo ercä tämä meitH
hallitse, Luc. 19: 14. He aikowat murhatta
händä: Lapset hälväisewät ja wäjywät Isän»
sH. wanburstauden auringo nouse Mos. 4:
2. mutta Jerusalemin asuwaiset ej huomaitse
sitä, koffa kuicengin kaikki luodut rjemuitse.
wal, sen luonollisen auringon nostesa. Elä»msn Ruhtinas lähesty kaupungin Portija:
mutta asuwaiset ej tahdo tjeda, eikä hywärenS
omista ja käyitä sen Ijankaikkisen elämän ja
rauhan tarjoa. Ah! Kuinga «j mahtanut
tämä särkeä lesuren hellä sydälidä, koffa hän
näki/ että hänen omaisuden kanfans, omat
maan mjehensä nijn wihollisesti ajattelit händä
wasten? kuka sijs ihmettele enä hänen silmäns
wettä wuolawac-

Mutta Wapahtaja lesus tule wjels tänäkin-
päiwäinä ja hetkenä meidän Ihmisten tygö:
Hän ymbäri warjo ja piirittä meitä aina ja
joka.paikas, hänen hywyden, kärsiwällispden,
ja pitkämjelisyden rikkaudella, Ruom. 2:4,
9, 23. n: zz, March. 23: 37. Hän tahto
koota meitä armo waldikans ale, ja yhdistä
itsens meidän kansamme, mä me olisimme

B 2 hänen
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hänen omans ja hsn tahto ajas ja Ijankaik-
kisudes malmista meidän sydämemme, asuma-
sijaxi ja Teinplirens. Itse Pakänoilengin
seasa ej hän jätä ilsens ilman todistusta, sen
luonollisen lain sisälle andamisest ja painosta,
ja luomisen työn tutkinnon kauna. Christi-

kunnansa sisällä etsi hän sanan, Sakramentin
ja Saarna wiran kautta, jokaista syndistä,
niinkuin waimo kadonnutta penningitä. Hän
käypi meidän sielumme perästä; nijnkuin pai-
men kadoimurra lammastans hake. Multa
mitä tapahtu? kosta Adam kuuli Herran lu<
malan äänen Pamdisisa käystendeläwän, ly-
myi hän siitä ja kätki itsens, ämändänsä kan<
sa, Herran kaswon edestä, puiden seasa Para-
disisä i Mos. Kir. 3: 8- Se icse wiisas ja

syndinen ej tahdo tjedä lu-
malastans ja hänen oLkeudestans, waan kar»
koja pois niinkuin hillitsemäcöin hewoinen st-
das, ja huwimle itsens lihallisista himoistans,
jotka murhawat sielun. Nyt mitä luulette te

Rakkac Christityt, kuinga ajateldu ja millä
meidän lumalainme on senkaldaisen,

Ihmisten nurian ja kiittämättömän käytören
alla. Hän ilmoitta jo itse sydämensä ja aja-
turens, kosta hsn surein watitta: He owat
käändäner selkänsä minua kohran ja ej tast
wonsa, ivaitta minä annoin alati kallis
paikois heitä operra: mutta ej he rahroner
kuula torrvilla eitä paranda itsens ler. 31:
33 Israel! itse oler sinä sinun tadotuxes
Os. 13: l?. Näirä sinä itselles reer ettäs
hyljär Herran sinun lumalas nijn usein,

tuin
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kuin hän rabto sinua wiedä sitä oikiatatjetä.
ler. 2:17. ja jällen- Minun kansani unhona
minun Ijankaikisesti. v- 32. Nijn usein kuin
Herran Palweliat, sen Christillisen Uston,
opettajat, senkaldaisilla herättämisillä ja nuh-
ten sanoila, julkisesti eli erinäisesti myötäjae-
tut, kohtawat sanänkuUljoitans, että malmi-
sta tjecä sille suloiselle wapahtajalle heidän sr>dämisäns: mucta löytämät heitä ilman tun«
doa ja liikurusta; nijn hywin Evangeljumin
armo lupauxiNa kuin lain uhkauxilla. Ahl
mikä haawoitawainen johdatus, joka lyM
keihään heidän sydäminsä, peljättä sitä, eccH
heidän työnsä ja wäkensä on turhaan kulutettu.

Meidän Evangeljumisa mainitaN edespäin:
että lesus katsoi Jerusalemin kaupungin pääl-
le ej huomamcmomasti ja pikaisesti: mmm
nijn että hän tarkasti kiinmi ajamxens hänen
tawallisten asetustensa päälle, ja katsoi heidän
hengellista tilaisuttans, uston ja elämän suhien.
Hän katsoi Syndisijä, jotka sjelä asuit että
he myös takasin katsoisit hänen päällens. Mut-
ta mitä näki hän täsä? Hän näki sen kaupun-
gin joka raketru oli, johonga tuleminen on
kokoon että sukukunnat astuisit sinne ylös
Herran sukukunnat Israelin lodistulexi: kiir-
rämän Herran nimeä; josa Istuimet owac
raketut Duomitta, Davidin Huonen Istu-
imet. Ps. 122: 4, 5. Hän näki sen kaupun-
gin joka kerffais itsens oleman pään, jaKruu-
nun koko Itäiselle MaaUe ja yxi Tähti
ludan Raupungein ftasa: Hän katsoi ja nä-
kö andoi hänelle tilan walituxella kysyä: Ruin-

V 3 8«
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ya oleet sinä haimasta langenut, sinä kau,
nis kointähti? kuinga tapahtu se että se
hurstas Raupungi joka oli täpnäns oikeu,
ra, josa wanhurstaus asui: mutta mur»
hajar: Hänen hopians on karrexi tullut,
Hänen juomano on wedellä sekoitettu. Es.
1:21,22. ler.Z2:zi. woi sitä kauhiaia,
rjerasta ja wäkiwallaista Ixaupungira; hän
ej tahdo kuula eitä anda itsensä kuritta:
hän ej tahdo ustalda Herransa päälle, eikä
pirä itsiäns Jumalansa Hänen pää»
mjehensä orvat hänesä nijnkuinkiljuwat Ia«
lopeurat, hänen Duomarinsa nijnkuin slwer
ehdolla, jotka ej mitän tjetä huomenexi, hä«
nen prophetansa owat irstaiser, ja pettu-
rit: hänen pappinsa saasturtawac
ja Bäändäwät lain wätiwallaiscsti Zeph. 3:
i -5. Senkaldainen tilaisus ilmouemn ja
katftldin tasä sildä kaikkinäkcwäiseldäsllmaldä.
Nyt cjedamme me, että kowa jaa sulaa auringon
paistelda; waxi, ynnä kalkein kowin rauca,
ja wassi, tulen kuumudelda tehdään juoxewaxi.
Mutta kmso! sydän täsä pitä hänen kangeu,
densa usiambain Jerusalemin asuwaisten tykö,
na, wcnkka se Ijankaikkiilen rakkaus, ilmoitti
itsens heidän seasans ja edesäns, senkaldaisella
walolla jawalkeudclla. Vxi silmän heite lesuxen
kaswoista waiklmi niin paljon Petarin spda,
mes ja mjeles: errä hän meni ulos ja ilki
katkerasti Luc. 22: 61, 62. Mutta Jerusalem»
on kowembi kuin kiwi, taipumatoimbi kuin wuo«
ri ja kaljo: ja tämä käy niin sen suloisen
».vapahtajan mjelehen että hän itke. Kojka me

tsmän
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tämä» siwusa muistutamme meille ne Naama<
tun todistlirec kuin wahwistawat: että Herran
silmät katselemat jokapaikas sekä pahar
e«ä hywär Sanalast. Kir. ls: Z. Herran
silmät owar awoi kaikken Ihmisten lasten
teicen päälle. ler. 32: 19, ja kosia tjetäwäxi
tehdesämme julistuM alla, senkaldaisista todi,
stunsta Seurakunnasa/ me sen kansa. rinalle-
wcdamme ja sowitamme, sen nijn julkisesti wallan»
vltawaisen, ilkeyden häpemätöindä ja rohkiam
puhetta: pimeys on minun Mbärilläni ja
seinät werhoirrarvat minun, nljn etrej ken.
Dännäe minua: kerä minun pidäis karra«
man, se kortein ej torrele minun syndiäni.
Syr.2z:2t;. Kuka sijs ihmettele että sanan,
saattajat japalweljat tulewat mjeli karwaisexi ja
täytetyt murhetta, joka teke heitä mykäri ja
alaspainemri; kosta he pelkäwäc että he tur-
han owat työtä tehneet ja wäkensä kuluttamt.

Lawiammalda kerta meidän Evangeljmnim-
me että Herra lesus tämän näön siwusa sa>
noi: Jos sinäkin ajarcellisir mirä sinun rau-
has fopis -«° murra nyc owar ne kätketpr
sinun silmäs edestä. Jumalan puolelda ej
suingan puuttunut etssmesä, että awata tä«
män kansan silmät: sillä Herra heidän Isä-
insä Jumala lähetti heidän tygönsa war-
hain ja usiasti sanansa saarrajain kaurra;
sillä hän armahti kansansa ja majansa pääl»
le- Mutta he pilkkaisit Jumalan läherys
lanoja, ja tacsoir hänen sanansa ylon, ja
häwäisir hänen propberainsa; sihen asti et-
tä Herran wiha kaswoi hänen kansansa

B 4 päälle
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päälle niin errej heila enämbi parannusta
oUur. 2 Aika K 36:15,16. Johannes kasta-
ja tuli ja saaniais: mmca jo mpös on kir-
u?es pandu puiden juurelle, senrähden jo-
kainen puu, joka ej kanna hywää hedelmä-
rä, hakacan pois ja tuleen heiretän. Match.
Z: 10. Wlhdoin tuli wapahtaja itse. joka onse cocinen walkells ja tahdoi waiaista kaikki
Ihmiser kuin mailmaan culewat; muna he
rakastit enämbi pimeyttä kuin walkeura,
sillä heidän työnsä olit pahar, Joh. 3: 19.
He ej tahtonet, tietä mitä heidän rauhansa
sopis, eli kmnaa he wlisen parannuin ja uffon
kautta mahdaisit saada lohdutella itsens, sekä
siitä hengellisesta että ajallisesta raukasta. Se
on sanalla sanottu kaikkinaisestonnesta ajasja
Ijankaikkisudes.

R. S. Me olemma kaikki luonostamme,
fyndlMt hengellisellä sokeudella, joka perusta
itsens langemuresta, niin että me ilman johda«
tusta ja neuwomista ej taida tjetä engä
ymmartä: mikä Jumalan hywä ja otollinen
rahro olis, Rom. 12:2, eikä myös itse mei,
stämme wastan-ona, kuulla ja toimitta hänen
kastyns. Minä puhun teidän kansanne niin-
kuin ne jotka lapsudesta kuuleet ja opettanet
itsens Jumalan ilmoitettua sana; muiden seasa
niin kuuldein: se luonollinen Ihminen ej
ymmärä niitä, tuin Jumalanhengen owar;
sillä ne owar hänelle hulluus ja ej raiba
käsiltä, sillä ne hengellisesti duomiran. 1 Cor.
2: 14. Tämä sokeus enända itsens ja lisän-
dy, synnin wallan kautta ylitsemme, josta seu-

ra,
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ra, että syndinen ej nmne, eikä tahdo tundea
ej laista turmelustansa synnin kautta, eikä myös
Evangeljumista hänen ylösrakennuxens armon
kautta ja sowinnon Christuxesa: Hän kysy roh.
kiasti Phariseuren kansa: olenyos minä sokja:
loh. 9: 40. Hän paälleseiso': Minä olen ri.
kas ja minulla on kyllä ja en tarwitse mi«
rän: mutta ej tjedä, ej tunne kuinga Zuma,
lan edes raadollinen wiheliänen köyhä sokia,
ja alastoin hän ombi: Ilm. K. 3: 17» Ianiin täyrecan mitä »vapahtaja sano nähden
silmillä ej he näe ja korwillans ej he kuule.
Match. 13:14. Nyt on tapa mä salata >syw
dia, estelemistllä joka on heikko, ettej se mah«
dais näkyä niin ilkian jakauhistawaiseri, kuinse itsesäns on. Senkaldaisesa larkonuxesa se»
litetän' ja käänellän Jumalan sana, aina sen»
jälken kuin se lihallinen mieli tahto sitä, ja niin
wajotamme itsemme ja toiset syweiumin ja sywe-
nun epäuffon ja suruttomuuteen. Se uhkawainen
miekka rippu syndisen pään ylitse; mutta ej hän
näe sitä. Jumalan kurittawa käsi lyöpi kerran
ja toisen; mutta ne luopuwaiset lapser,pois-
poikewar sitä enämmin: Es. 1: 5. ja kaikken
tämän alla katso Ewa sen kjeletyn puuq pääl-
le : David Bmhseban, ja Achab tawaran päälle:
sanalla', jokainen katso tjensä päälle ja luu-
le sen yywäxi, ja usein saapi 'se uloslahätet»
ly Palwelja, kosta hän sillä terweliseUä sanan
edeskirjoituxella uffosta ja lumalisudesta, me-
ne julistaman Jumalan waldakunda, tulla m<
kasin, ja ilmoitta Herrallens: Me olemma
tehnyr nijnkuin sinä kästir: Mutta moni on wa-

B 5 stanut:
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stanuc: nijden sanain jälken tuin sinä Her-
ran mmesä meille puhur en me rahdo kuulla.
ler. l6. Kosta niin tapahm mahta opet-
taja kyllä, niinhywin kuin ylimäinen Paimen
jcsckin, surea, tuikuttaa, ja walitta: kuka usto
meidän Saarnamme? Es. 53- 1- Paljon kyl-
ää heille saarnata»,, murra ej he mirän pi»
da: paljon kyllä heille sanotan, mucca ej
He tahdo torella, Es. 42: 20. Herra sinä
lyör heitä, murra ej he tunne: sinä nuhte-
let mutta ej he paranna irsens, heillä on
kaswor kowembi kiweä, ja ej he rahdo tään-
dä ltsens. ler. 5: 3.

O! woi! yhtä »vaarallista SjeluwtilaisutM,
joka ej muuca taida, kili» tehdä jokaista Sjelun
Paimenoa a«wan lewotcomari ja murhelliseri.
lom pitkallisemmästi Ihminen pysy hänen ka»
mmattomuven lilasansa, sitä enHmmin saa sun»
di wallan hänen ylitsens, welka-luku, tule suu-
remmari ja syy waikkiamari, jatilinteko kowem-
mari. Herra Christus waroitta ja manaa
sentähden Jerusalemia, että wjelä tänä heidän
etsikko päiwänäns, hywärms naucica sicH läs-
nä olewaista otollista armon aika. Niin »va-
roitta myös David: Tänäpäiwänä jos te
Herran äänen kuuletra niin ältär paadut-
tako teidän sydämenne. Ps. 95:8. Älä wii-
wytä, käändä itsjäs Herran tygo ja älä
lpkkä yhdestä päiwästä nijn toiseen sano,
Syrach, K. 5:8. Woi! yhtä kauhistawaista
synnin surutcomutta että ylöslykkä parannus-
murhens pidosta, uffons koettelemurens kansa,
lumalisuden harjoitustens, wiimäisten Kappal-

den,
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den, kuolema»/ Duomion ja Ijankaikki suden
nitkistelemuxen kansa, sihenasti, että se hor.
juwa ikäisyden aika lähesty, Sairas'wuode
walmistetan ja kuolon kellot kolkkawcu. Se
on tosi, ja emme mahda suäkan salam. Iu»
malan laupeus on suuri ja uiin enej hängän
hylkä yhtä hiljaista parannusta, kosta se toti-
nen on: muna kuinga kamvan meidän eläm-
me aika täällä on, sen on hänen wiisaudensa
tahtonut salata meidän silmistämme. Jos me
wahingin katsomme ymbärillämme; nijn on
meillä kyllä ääneuäwäiset esimerkit niistä jotka
vwat ollet meidän hywäc ystäwämme, tutut,
ja tundematwmat jotka on tullet pois temmaturi,
«nnen kuin he sitä luulit. Mahtako meillä ol«
la joku wahwembi aikaluku tulewaifist ajoist,
kuin meidän Esi-Isiillä? Ej! me olemma tääl«
lä kaikki, minkuln he ollet owm, waeldawa!,
set Mackamjehet, wjerat, ja muukalaiset. Kai-
kille meille on kuolema tjeiy, mucca aika ja het,
ki ijilämätöin. Kuka hellemin muista oma
ja toistensa Sjelun, rauha ja parasta, ja ej
tunne itsens likemälda liikuteturi murhe,
sta, koffa hän nykyisen aitan somitta Da,
vidin sanat: Ruinga! curhar owar kaikki
Ihmiset, jotta kuirengin niin suruttomasti
eläwär. Ps. 39: 6.

Suruuomuden surkia loppu ja päätös, ej
mahta olla meille tundematoin jotka tiedämme
mua seiso kirjoitettuna: Herralla on kärsimvs
meidän kansamme ja ej tahdo että yritän
pidäis hukkuman: murta ercä jokainen irsiäns
täänäio parannuxeen» 2 P«. Z: 9. Muna

jollej
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jollej Ihminen tahdo käändä itsiäns, ja
palaja, niin Herra on mjekkansa teroitta-
nut ja jourscns jännittänyt ja tarkorra, ja
on pannut sen päälle surman nuolet. Ps. 7:
12, Tz. Kuinga käwi se Jerusalemin kansa?
lesuren uhkauret ej ollet mrlM, sen sia mli
kolkoxi Enniäni, ja hänen prameudensa sai
lopnn kauhisturella. Ruka olis sicä ajarcelluc et»
tä sille kruunatulle Tyruxelle piti niin käy-
mäu? Muita Herra Zebaoth on sen niin
ajarcelluc, errä hän kaikki hänen kaunistureus
prameuden heikori rekis; ja rekis ylön-
fatsocuxi kaikki kuuluisat Maasa. Es. 23: 8,9.
Kosta Herra tahdoi rangaista Babelia, kuu-
lu se: Ilkäc säästäkö Nuolia, Mä hän on
tehnyt sondia Herra wastan. Zer. sc>: 14.
Kapernaumista todista Wapataja: Jos senkat,
daisec wäkervär ryör Sodomasa olis cehdyr
tuin sinusa; niin he wjelä ränäpäiwänä
seisoisit, Match. 11:23. Kosta me peranajac-
telemme että senkaldaiset Herran uhkauxet, ej
ole että pilkata; silla hän, joka on kaikken
lihan Duomari ej Ranna mjekkansa turhan.
Kuinga taita sijs Zionin Warticit ja Uston-
opin Palweljat muma kuin Herransa ja Me»
starinsa kansa, huokain ja surem walitta itsens
kaikkein niiden ylitse, jotta ej Jumala tun-
dener, ja niiden jotka ej meidän Herran
lesuxm Christien Evanyeljumia tottele,
2 Thes. 1: 8- jotka sen kansa walmistawat itsel»
lensä, sekä ajallisen, hengellisen, että Ijankaik-
kisen onnettomuden.

Iu-
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Jumala joka Taiwasa asu, ja kaikki Ju-
malan lapset, sanankuuliat ja opettajat, jolla
on tocus heidän Jumalan palwellnxens, ja ku-
maruzcns kansa, tjetäwät, ectä synnit meidän
tygönamme owac monet ja sangen uM. le,sus itke ja me nauramme. Jumala Chrisiu-xesa sure ja walitm, me riemuitsemme mei-
dän syndimme orjudesa. Me mahdamme syy»
stä peljätä, Jumala walmista meille yhdcn on«
nettomuden. Itkeä tämän ylitse mahdamme
me, niiden kansa jotka ickewät. lesuxen kyy-
nelet maahan mursit Jerusalemin, ja alaskur»
suit koston mjekan heidän asuma sijoinsa ja
huoneinsa, häwitUexi. Ne taim myös kohdat»
ta meitä ja tulla meidän Lastemme ylitse. O!
Herra auta, mä me mahdaisimme tundea sitä
aika joja me etsityt olemma! Se ej ollut ai-
noastans tämön kerran kuin, lesus etsej Je-
rusalemia ja walim heidän pahudensa ylitse,
heidän raadollisudensa ja syndins surutcomuden
ylitse! mutta hän anda tjetä että se usein ta-
pahrunur. Match. 23.37. Hanwaroitti ja opet-
ti jokapäiwä Templisa, kerramn meidän Evan-
geljumisamnle lopulla. Niiden 4 Pääsiäis luh»
lain alla kuin hän opetus wirkansa suhten,
ylösmeni lerusalemihin, wietti hän openiMa,
waroimxilla ja muistutti jokapäiwa; ja tämän
Templin edesseisowaiststa onnettomudesta, otti
hän tilan puhuaxens niistä wiimWstä suurista
tapaukista mailmasa, kuolemast, Duomiost ja
Ijankaikkisudesta. Ia nyt kosta bänm wii-
mainen Juhlansa- sisällelange, ej lakka hän että
kyyneleillä »varoitta ja opetta heitä, haman kuo-

lemansa
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lemansa asti: jonga tähden myös Apost. Ebr.
7. merkitse, kuinga hän waelus aikanans,

uhrannut rukouxer, ja nöyrät anomuxet wä.
tiwaUaiseUa huudolla ja kyyneleillä. Kuin.
ga ajatteldu ja millä mielellä hän silloin oli,
koffa hän sotkui sen waikian wiinakuurnan ja
rukoili syndisten edestä - - - on paljon sisällensä
pitäwä kysymys. Mutta täsä myös kato mei-
dän ajaturemme, ja tähän taitan sowitta Her-
ran sana, Es. 55:8,9. Minun ajatureni ej
ole teidän ajalurenne: ja nämät Pawalin sa«
nat: Ruka on Herran mjelen tundenut?
Rom. 11:34.

Tygön sowitus sanat.
Se määrätty aika, käffe meitä että lopet-

ta tämäu tutkistelemuremme / ja siinä kuin me
lopetamme; »luohtu meidän mjelemme, euä
tämä Huone josa me nyt olemma kootut, on
yzi Herran Huone, yri julkinen Opetus» ja
Rukous-Huone, aiwan, senkaldainen kuin Ie»
rusalemin Templi Jumalanrunsan rakkauden,
pää tarkoittawaisesta syystä olla piti,jota myösPy-
Hyden Herra itse näkywäifesti läsnä ollesans selitti.
Me muistutetan M meidän kestiUäisistä wel-
wollisuristamme, sekä niinkuin opettajat että
sancmkuuliat. Meille, kuin opetus wirka usiot»
tu on, pidämme aina muista sitä wala, me
»vannonet olemma, tämän Herran Marin juu-
resa, niin että me senjälken, Jumalan armon
kauna ahkeroitamme ettej muma edesasctta teil-
le täsa Temvelisä, kuin Herran puhdasta sa-

na,
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Ka, laki ja Evangeljumi hänen Masa järje-
Mesänsä ja sisälle pidosans. Me tahdomme
myös niinkuin Christuren Palweljat, ja Iu«
malan salaisuden Huonen Haldiat, palwella
teitä M Herran Huonesa, niillä pyhillä Sa»
kramenteillä, sen muodon ja asemM jälken,
kuin meidän korkemmast»lausuttu wapabcaja
meille käffenyt on/ ja niisä muisa kappaleisa,
emmekän tahdo estä ilsijämine ilmoittama-
stateiUe kaikkea Jumalan neuwoa: Apost. teot.
2c>: 27. Ej työt ikänäns, ilman ustoa sydämmesH
kelpaa, Ej usto jällens, ilman kansa yhdi-
stettyä parannusta ja pyhitystä, jota paitsi ej
yritän sa nähdä Herra; Ej yhtskän totista
ja puihdasta awua ilman lotista ChriMisyttH
löydy. 3iiin saarnais hän joka osti Seura»
kundans omalla werellänsa. Niin Saarnai-su hänen Apostoliinsa ja Opetus lapsensa jotka
kohta pjan uloslärit hänen omasta stoulustan»sa; V7iin Saaryamme mekin ja niin oletta
rekin ustoner. 1 Cor. »Z: n.

Mutta ällät myös tekään, minun Rakkat, Sanan-
kuuljat! unhotako teidän welwollisutanne. Jos tämä
Huone on Herran Huone nijn andakat Hzrran Pel«
won olla teidän silmänne edesä, ja ajatelkat kosta
te menette Templin Portein läpitse, että te myös
astutte Herran kaswon eteen. Jos lesus wjelä o»
hänen sanansa jälken haman Mailman loppun asti
erinomaisella tawalla läsnä Seurakunnasansa
niin älkät händä ja hänen Hengensä murhellisexisaattako teidän nurjalla kaytöxellä, ja ältät lähesty-
kö hända, taikka ilman sydända eikä petollifillä ja
nurjalla sydemellä: waan senkaldaisilla sydämillä jos»
Chrisius uston kautta taidais asua. Jos tämä Huone»n yxi Rukous Huone niin älkät ikänäns sijtä tehkö

yhtä
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yhtä Ryöwann luola mutta ylösnosiakat täsä pyhät
kädet ilman wiha, ja epämjelisyttä ilman ulkolullai,
sutta; silla me tjedämme ettej Jumala kuule syn.
disia; mutta se joka on Jumalinen ja seuri hänen
tahtoansa, handa kuule hän. loh. 9: tt. Jos tä-
mä Huone on yxi Opetus Huone niin ottakat tei-dän kansanne yhden sydämen, joka halaja HerranEsi kartanoita, joka pyytä tundea Jumalala ja senjonga hän lähettännyt on, lesuxen Chrisiuxen, ja
vlkat totuden sanalle kuuliaiset, että Herran sanajoka on teille annettu elamaxi ja a»tudexi,ej mahdais
tulla teille yhdexi kuoleman hajuxi kuolemaan.
Muistcckat teidän opettajanne, joka teille Jumalansana julistanet owat, ja seuratkat heitä siinä uskoja
joka Sjelun wapahta taita, ja yhdesä waelluxesamahdollinen sitä Evangeljumia joka teidän edesännesaarnattu on. Jos tämä Huone on pyhitetty Sa-
kramentein, ulos jalaMisexi; niin ällät ikänäns un-
hottako teidän kallisia kasien liittoa. Niin usein kuin
te myös näette luinga Herran pyhn Ehtollinen ulos-
jaetan, ja muisto Herran kuolemasi wjetetän! niin
uudistalat tekin teidän fydämisäune yhtä ilollisi»
ja kiitollista muistoa lesuxen kuolemasi Ristin Hir-
si puun päällä sowinnorimailman syndein tähden;
ja kosta te itse kayttä talle korkialle aterialle, ällät
unhottako Apostolin neuwomisia yhdestä soweljaisesia
walmistuxesta siihen: koetelkan Ihminen itsens ja
niin syökän tasta leiwesta ja juokan tästä kalkista.Täsä järjesiyxesä pitä tästä, myös, tämän Suomen
Seurakunnan Tempeli edespäingin saaman rie-
muitta itsens siitä kauneudesta kr.in David ylistä ko-
sta hän Ps. 93: 5., todista: sinun sanas on oikia
oppi, smu» todistuxes owat aiwan lujat, Pyhys
on sinun Huones kaunistus, -Herra Ijankaikkisesti:
jakosta niin on, rukoilemme mekin nyt sinuaHerra
yhteisesti: sinun Kirkkos siihen kimitä ja tussisi
ulos selitä. Amen.














