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Jumala ta
nuoresta wäesta,

jotka

Saarnan kautta Salan kielellä swat saanet
ylös rakennuxen, owat edes auttaneet sen kään<
meidän Mtin- Kieleremme, ja anoneet minulda, estä minä johdattaisin sila
paiwän walkeutten yhdellä lyhykäisellä Esipuhella. Minä olen nijn paljota wahemmm

taitanut kieldH taman heidän anomuxensa,
kuin minä sen läpiluksisa olen löytänyt paljon
huwitusta, ja myös käsittänyt
toiwon,
että tämä wähainen kirja taidcis Jumalan
armon kautta tuNa mullle kchoiluxexi sijnä
hywasci, kosta se nyt Ruodin kielessä ulos
tule. Se tapahtu ustiu meidän kylmMffoisinä aikoinamme, että ne nuoret sijnä luwallisesa aikomuxesa, jonga lumÄQnarmo hei-

sen

dän sydammisänsa hcrätta» eltayxilvakailesti
ajatella
yhden m-pellssen päälle,
kautta
estetyn,
tulemat
että he heidän likinnn.iistcss
omaistensa tykönä löytämät nijn wähän ke-

sen

hoituren, mutta sitä wastan monda estettä
«lämän tiellä. Edellä käsitetyt luulstMstä,
joita luondo ka'!?e meidän kunnioitta ja rakasta, menewat kemwas sijnä, että saatta
meitä mammaan eli wahemmaän rakkauteen
jumalisuden tygö; ja »vaaditan totisesti yhtä

woimaa, jonga Jumalan armo ainoastans
taita anda, että tungea ilzensä nijden esietten
läpi, jotka jumalattomat Wanhimmat ja Sukulaiset panemat tielle yhdelle Nuorukaiselle,

asetta sydämmensä etzimaän HErraa.
Kosta yxi luonnollinen ihminen ej misält
nijn paljon erhedy, kuin yhdesa totisesa Jumalan pelwosa, nijn katzoo senkaldainen
mielellänsä sitä, kuin on yri hedelmä yhdestä
joka

oikiasta käändymyxestä
yhdcri

ja mielen muutoxesta,

seuramexi ulkokullaisudesia ja wäärastH

luulosta, ja yhden luullun rakkauden kaut-

sukulaisiansa kohtan pyytä
han usein tukahutta ja alavpainaa heidän tykönänsä senkaldaiset lijkutuxet, jotka tekemät
ta lapsiansa ja

alun yhten hengelliseen elämään. Ej yMn
wiha taida olla suurembi kuin se, joka sen-

kaldaisen luonnollisen ihmisen

tykönä

nouse

nijta wastan, jotka tahtowat jumalisesti elää:
on usein' muuttanut yhden luonnollisen
rakkauden wihaxi ja wainoxi, ja päästänyt ne
wchwimmqt sittt, jotka Luoja itze on nm-

se

pannut. Se on sijs sangen
tarpellinen, että jokainen, nijn pian kuin hän
rupe
lEsusta Christusia, hywin
ettemasetta itzellensä nämät rastaudet, jotka
Harmoin owat eroitetut yhdestä »vilpittömästä
«ikomuresta palwella Jumalala. Meidän
Wapabtajamme itze on täsä tarkoituxesa muistuttanut meille, että jos me tahdomme olla
Hänen Opetuslapsensa, fe on, hänen usiolliset seurajansa, pitä meidän kieldämän itM«
me, (se on: meidän etumme ja ne huwiluxet,
jotka meillä meidän luonnollisesa tilasamme
owat olleet) ottaman meidän ristimme (se

Hän päällemme

seuramaan

on: oleman malmit, lEsuxen tunnustuxm
tähden käymään suurimmain wainoin alle
ristin kuolemaan asti) ja nijn sturaman handä, jota hänen maalisen waellurensa alla karsti wastahakoisuden hänm likimmäisildä sukulaisildansa. Senkaldainen Wctpahtajan seuraminen ajasa* kosta se on yhdistetty yhden

rauhallisen, ystäwällifen ja sopiwaisen mielen
kantza, ehkä se alusa näkyis lihalle ja merelle
rastaxi, walmista se kuitengin meidän sielullemme sen puhtaimman rauhan, ja synnyttä
wihdom itzestäns määrättömän kunnian.-

Kosta minä sijs olin läpilukenut tämän
Saarnan, tunnustan minä, että minä erinomattain ajattelin sen nuoren wäen päälle,
AZ

jotka

jotka KuinM. Huawi- Seurakunnasa edesmennenä Pitkä-Perjantai.ia kawit sille kor«
lialle EhtolMlle, ja silloin HErran Marin
edesä otit paässenfä sen suloisen welwollifuden,
että palwella heidän Wapahtajaansa uudesa elä-

mäsa. Minä olen suui immalla ilolla hawainnut,
että minun yrikertainen työni momkcchtamit'
ten tykönä heistä, Jumalan armon kautta
on tehnyt hedelmän; mutta, niinkuin tämä
minun iloni on sekoitettu pelwolla, että he

meidän surkeina, aikoinamme laidaisit löytä
monda estettä lumalisuden kasw<umosa, nijden sukulaisien ja ystalvitten kautta, jo:ka
oudustuwat sitä uutta nimeä, jota ej kengän tunne, waau joka sen saa; nijn olen
minä erinomaisesti tahtonut rcckkahimmasti neu,
woa heitä tämän Saarnan lukemiseen ja yxis

wakaiseen tutkistelemiften.

Se, joka mm«

nen Leipzigisä on pitänyt sen, kutzutan Theologie Studiosuxexi, se on yri joka aikoi irzensä sijhen pyhään Saarna-Wirkaan, ja on
ftntähden ilman epsilemätä ollut hänen nuorudestmsa, ja tahtonut näyttä muille ne estet»
jotka hän ilze on tundenut ja löytänyt Chri»
Lillisydensä juoxusa hänen aikanansa. Totisesti, ajat ej ole sitte paranmct. Minun rakastetut ysiäwäm Christuresa, minulla on HCr-

ran edcsä sekä welwollisus että oikeus, neu-
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«wa fa «aroitta teltä, niinmuodoin kuin Von
HErra on tahtonut hywastisiunata sitä sanaa,

jota minä Ewangeliumin julistamisen kautta
elen kylmännyt teidän sydämmihinne. Minä
rukoilen teitä sijs: pysykär HErrasa, minun rakkani, Phil' 4i i Mielehen johdattakat,
että teidän sukulaisenne ja endiset ystawänne
ej taida laimilyödä, sanoilla ja esimerkillä
pannaa teidän eteenne
teidän suZusan,
ne ole yhtän, jolla on se nimi. Mutta mui«
teidän uudesa sustakat kuitengin sijnä, ettäyhteydesa
löyly kui<
pyhäin
Zusanne,
ihmisien
tengin monda sijnä sotiwaistfa Seurakuynasa, ja kunnian Waldakunnasa taiwasa yri
jouko, jota ej kengän lukea taida, joilla on
nimi. WältiMt, Ack! wälttäkät senkal.
daisia ystäwiä ja sukulÄsia, jotka ej tahdo,
tuta teitä teidän uudella nimellänne. Mutta
kossa te taas oletta löytäneet »vanhimmat ja
sukulaiset, jotka rakastamat teitä Christurrsa
AEsuresa, nijn alkat unhotako edestä tuoda Jumalalle kljtosia, ja kerrotulla woimalla osotta heille tuuliaisutta ja wastarakkautta. Minä
kohta tilan, taas puhu«
tella teitä, kosta minä aiwon, jos Jumala
pi, usiammain anomuM päälle anda sen Saar«
nan präntijn, jonga minä pidin siinä

se

sen

saan

suo

sunrna

A 4

päi-

päiwänZ, jona te ensimmäistä kerta lähestyit,
te HErran Pöytää. Sillä mällillä Muistan
minä teitä aina minun rukouxisani, ja loimotan teille armoa, kaswamaan ja lisändymäHn
siinä hywslä' HErra olkon teidän kansan,

nelAmen.

,c. IVI.
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HCrran Nimeen.
-

sanas tulla woft
mallisexi, Sinun Nlmelles kijtoxexi, ja
Sjelutlle ijankMsexi autuudexi. Amen.

sa

sugusas ej, ole yhtän, jolla on
nimi.
st
Näitä! sanoja puhuit muinen
muutamat ystawät, jotka yhdesä tilakokonnuit. Se tapahdui, että Jumala loh-

,

HErral Anna sinun

dutti Elisabtthiä, ZakarianEmandatä, yhdellä pojassa, hänen, wanhalla ijallänsä. Aika
hahestyi. Tämä lapst piti, afttuxen jalken,
Vmhärins leikattaman ja nimitettamän; Mutta ta;ä nousi rijta, mizi lapsi piti kutzutta-

Ystäwat ja Langot tahdoit kutzua
sitä Zakariaxi Isan jälken. Tämä oli puhetoin; Jumala oli pannut tämän merkin Kä„en päällensä lapsen syndymiseen
asti; sentähden, mitä han tahdoi sanoa, ej hän woinnut
ulospuhua: mutta Äitiwastais: <Lj sangan:
»vaan hän pirä kuczuttaman Johannes.
Hänen ystawänfä ihmettelit tata pMtösta,
vlit yximieliset heidän neuwoisansa, ja sanoit
hänelle: Sinun sugusas ej
jolla
zn st nimi. Sanat luetan Matth. i: Lug. v. 61.
lnan.

A5

R«k-

Rcckkat Sanankuuliat! Niinkuin nZmäi

ystaroat ej minään

inunn tMe>estaH
otmlsta päätöxc siansa, kuin
ftntahden, eitä hänen sugnsansa ej ollut yhtän, jotla oli se-nimi; nijn on se wielä la-

EllsabttW

suun

nakin päiwänä yri
este meidän paranja
että
kuulu:
noellemme
Sinun
niej ole vhrän, jolla on
min kittzufan, rj yntän,
Ei yhtan,
joki nijn elä.
tuhatta ihmistä ej melusi suinaan ija.kackisudc/a hukkaan, jos ej
ystäwät ja langot ranist hc;ss? talä estettä
tulle, jonga kantta Ke we awat heitä pois
Jumalasta, lyhllyxcstä ja cututcsia: Si«
nun sugusas ej ole yhrän, jolla on

sunusas

se

se

se

nimi.
Sen wiettelewäistn mMnan wanha pus
henparsi on tämä: Mtta si «ä tarwitzet n«jn
suurta Cbristillisyltä? M-kä waati ll:!ua menemään sisälle yhten nij" surl!lli>een lilai ut<en kuin Juhalan
tuo myötänsä?
Ajattele kuilengin, mix» sinä silloin tulet;
jo,

tungioxi, ju

sassta!''ndcfi

sen kun-

niallisen 'mailman edesa. Sinua katzotan
hulluxi ja wiheliaisexi, jcka ej paremmin tiedä,
kuin että »vaiwcta itziänsä. Sinä summat

sma

ajan huwitum;
lewottomaxi saatat sinun ysiäwiäs ja langoias; sinä saatat itzcs
äkkiä ia murhella huutaan. H?itä pois ne
wcwalliset ojatuxet; Pumala ej lue nijn wisusti, kuin sinä' luulet ja etehes asetat. Ajat-

tele sitä: Sinun suZusas ej «le Män, )oUa
on
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li-

nimi. Ej yxikän sen mielinen, kuin
sinä. Mitä outta sinua sinun omamundoS

se

on

tahdot sinä tulla eri<
ahtaus ?"Mingatähden
ja sinun ystawittes
sugusas
feurojaxi sinun
kuittngin!
Sinun sugusas ei
seasa? Ajattele
nimi.
jolla
Mutta häwitole yhrän,
on se
tömat eteenasttmet! tunnottomat wastuxet!
Andakon lumctla! että se paha mailma ajats
telis, mikä hänen rauhaansa sopis, ja mitä
st merkitze. Ma tahtoa sulkea yhdelda wai«
waiselda sielulda tien autuuteen ja pyhityxeen, ja ej pyytäis lisätä mustaustansa sen
kautta, että he wetäwät muita myötänsä kas
dotuxeen, nijn totta kuin silloin usiammat
toimittaisit heidän ja muiden autuutta pelwolla ja wapistuxella; Alkön Jumala andakon
meidän langeta paulaan, ja loukata itziämme

kirveen, waan pelkämarä waelda sillä kaidalla
tilan
tiellä, joka wie elämään! Me
Ewangeliumista lawiamalda seliltä tämän asian,.
Jumala siunatkon meidän työmme, hänen Mi«
mensa kunniaxi ja meidän ylös rakemmxexemme, lE«uxen tähden! tuule meitä Isä mci»
da n, tc.

saamme

Cwangeliumi, Luk. 2:41

-< -

53.

Me tahdomme Ewangeliumin jotzdatuxesta

tutkistella nijta sanoia:
Sinun sugusas ej ole Män, jolls

on

se nlmi.

CM;

k

I»

)

Weren Sukulaisutta niinkuin
-

yhtä

estettä.Nieidän Mtuudcsamme: ja sii«
I. Kuinga -se sama usein estä meitä autuw

na olotta,
defta

11.

ja pyhityxestck.

Mutta

KllinFa meidän kuicengin pirck
män sen meidän aucuudelnme tähden.

ILdellinen Osa.

N)crcn-sukulaisus usein estä meitä autuudesta ja pyhityxestä. Sijnä

kysytän Ensiri: Hurka ne orvat, jotka estä«
u?är meitä meidän ChriMisydesckmme? Jumalan lapsissa on tosin wahä ilo mailmaja;
ja elämänsä ej sowi yh«
sillä heidän kansia, nijnkun,
mmlman lapset
ten muiden
Wijs.Kir.
2:15.0.
itze felkmsti tunnustawat,
ja se käypi usein toteen, mitä meidän Vapahtajamme, sano: Te tuletta wihattawaxi
jokaitzelda, ia ej se kanteille paremmin, kuin
se on käynuyt minulle, joka olen teidän HEr-

menonsa

ranne

~;

Mestarinne. Tahdottako

te

pärem-

dia poimia mailmasa, kuin minulla on ollut?
Ej! Minä olen ollut Juvalaisille ija Paka«
noille Ui loukkaus-kiwi, ja et te mahda
odotta onncllifcmbata tilaisutta. Teidän pila oleman minun kaldaisem, nijn hywin

karsimisesä, kuin elämäsä
Mutta tämä waino, joka! pn Jumalan
lasten ja mailman häijyn sukukunnan wälillä, otta hänen alkunsa ej ainoastans Neron
.

ia

4
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ja muiden tyrannillisten Keisaritten ajoista,
Ack ej! se on paljo wanhembi, että Jumala
juuri meidän Estwanhmdemme aikana on
ennustanut sijtä, ja sanonut: Minä panen
wainon sinun ja waimon «välillä, ja sinun
siemenes ja hälien siemenensä wälillä: Se
on riköipolrewa sinun pääs, ja sinä oler
pistawä händä kandapäähän. i Mos. Kir.
3: 15. Meidän pidäis kuitengin toiwoman,
että nijocn feasa, jotka owat yhdestä ja samasia wercn siceesta, stnkaldainen waino cj
löydyis, w.ian että rakkaus kaikki kärsis. Kofia Jumala mainen ensimmäistä kertaa an-

doi Adamin

nähdä hänen Emäntänsä, tuli

Mies. nijn suuresti ilolda sisälle otetun, että
han huolsi: Tämä on kuitengin luu nnmni
luistani, ja liha minun lihastani. Za, se kuulu:
Gencähden pitä miehen ylänandaman Isän ja
Hirin, ja waimohonsa
oleman, ja
he tulewar yhdexi lihari. 1 Mos. 2:23.24.

sen

Sijta teke myös Apostoli Pawali
paätöxen/ että niinkuin mies ja waimo o,vat yxi
liha', nijn pita heidän myös rakastaman toinen toistansa; sillä ej kengän ole kostan
wihannur omaa lihaansa. Eph» 5: 29. meidän pidäis syystä uskoman, että' waikka rakkaus kaikkein muiden ihmisten rmnoisc, sammua,
kuitengin pidäis palaman puhtasa
liekisä senkaldaisten walillä. Mutta tapahtu kuitengin usein juuri toisin: Nijn hnwm
Jumalan sana, kuin jokapäiwäinen koettele-

sen

se«

mus wahwista tätä surkiata totuutta. Meidän

*

t4

(

)

«

dänWapahtajammesano:
olewapoi,
kaa wastan, ja poika Isää wastan: Niti
Tycäreä wastan, ja Tycär Niriä
wastan:
Anoppi Mmiäcänsä rvastan, jaMiniä Anoppiansa wastan. Luc 12: 53. la, Ihmisen
wiholliser on hänen oma perhemä, Wis.
Ku. 7: 6. Klttka olit ne, jotka nijn pahan
otit, että lEsus jäi ler'lsal?min lemplchin?
Eikö hänen Isänsä ja Äitinsä olleet ne sa«
mat? sillä nijn seiso Ewangeliumisa: Ia kosta he, nimittäin hänen Wanhimmansa, nä<
it hänen, ihmettelit he, ja hänen Äitinsä
sanoi hänelle: poikani! mixis tämän meille
reir? Raczs! sinun Isäs ja minä olemme
eczinneec sinua

murhehtien. Kosta Dawid
ilosta ia Hengen waikuturesta hyppäis
Jumalan Arkin edefä, tuli hän sentahden pilKuuri; mutta keneldä? Jo, Michalda hänen
omaloa waimoldansa, juuri sildä, joka makerran

helmoisansa. Se hurskas losephi
ja tuli sieldä Wedianiterein käfijn; mutta kuka ajoi asian sijhen? Jo, hämn omar weljensä. Eikö se ole surkia,että Kaiuista kuulu, että hän tappoi oman weljensä? Jonathanin perään keihäs heitcttin, että hän sen
kautta kuoletettaisw; mutta keneldä? Jo hänen
likimmäiseldä weren«sukulaiseldansa, hänen smalda Isaldänsä. Isaakijalsmael olit taxi wel,
kais

heitcttin kuoppaan,

jeä, ja yhtä hywin
pilkajari, ja Pawali
lvmnoi weljeänsä.

ylsnkatiotuxi

hänen

sesanojälkimäinen
kutzutan
hänestä,
Jobi tuli

että

hän

pilkatuxi ja
waimoldcmsa; ja Dawid
edes-

«

(

t?

)

chestuo meidän lesuxemme «valittaman

sen

yli ze, että hänen täytyi kärssa paljun pilkkaa
hänen welij'dänsa: Missä olen oudori cullur
minun welijlleni, jarundemarcomaxi minun
Wcini lapsille. Pf. 69: ja jotka likembi yxi

M fiwistelewäisembi on se kärsimi/
nen, kuin sildä tuotetan- Senthähden san»
Dawid: Jos minun wihamieheni häwäisis
Winua, sen mittä kärsisin; ja jos minun
rvainoMi nsusis minua rvgstaN, nijn minck
kätkisin iczeni hänen edestänsä: N>aan sinä
suku

on,

oler minun kumpanini, nlinun johdacrajaNt,
ja minun rucrawani, Pf. 5;: 13,14. Täsä
ej mahda kengän wastata ja
la, sen»
kaldaiset owat tosin muinen tapahtunet, mutnyt tapahdu. Koettelemus todista
ta ej
sitä wastan, ja me taidamme tosin
Pawalin kan§a: Nijnkuin se silloin, joka lihan
jälken syudynyr oli, wainois strä, joka hengen jälken syndynyc oli, Nijn ft nytkin ras
pahru. GU. 4: 39.
Äck!
on totisesti wielH tänäkin
liä walitettawa, että mysss nijn kutzuttum
Christittyin seasa, monda löyty, jotka pilkkawat, hawaisewat ja wainowat heidän omis
ansa, ylöuandawat heidän, andawat hei,
dän kaiwata sitä tarpellista, ja kaikellK
ylösajateldawalla tawalla
waiwa»
ta heitä, ja, jos ej yhdellä törkiammält
lä, kuitengin hienommalla tawalla tahtomat
ottaa heilda henyen. 57ijn
nyc tapahcn»
Jos Mt muinen vwat Minoneet

sanoa:

se

sanoa

se

se

heidäa
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poikiansa, Ack! nijn tapahcu

H

se

nvtkin

,nalia rawalla. Jos waimot silloin owat
pilkannet hetdän miehiänsä, ack! nijn tapahtn st nyrrin nijn. Jos Weljexet ja Sisäruret silloin owat murhanet toinen toisiansa;
Ack! nijn senMnrapahm, ja todistus Mm

taidais löytyä meidän ymbärillämme kaikilda
puolilda. Mutta me merkitzemme 2:xiMin,

gäcäbden weren-langot estäwckc ja rvainowat? Mingatahden tuli lEsus muistllMuxi
ja nuhdelduxi hänen Aitildänsä? Eikö sentäh-

hän

toisten ystäwitten kansia
Razarethiä kohden, waan
jäi templihin? silla nijn sanoi hänen Äitinsä:
poikani! Mixis näin meille teit? Nimittäin,
den, ettei

nijden

mennyt takaperin

jäit tänne, ja eroilit itzes langoista?
tygöpane
Emme
lEsuren wanhimmille jotakuta närkästystä sen ylitze, enä lEsus jäi
Jerusalemiin, ej, he olit Jumalala pelkäwäinen
waki, ja näit ilman epäilemätä mieltllänsä,
että heidän lapsensa tuli Jumalan tygo.
Sillä jos he olisit olleet wähän sij«ä murhenpiläwäiset, nijn ej he olisi ennen kahta kym«
mendä wuotta ottanneet lEsusta ylös heidän
kansiansa, erinomattain kosta m:chen puoli,
ennen sen wuoden tayttamystä, ej ollut sijhen
welwoitet.u. Paitzi sitä nijn he molemmat
olit Pyhän Hengen templi, ja iloitzit poljo
tznämmin sen ylitze että heillä oli yti Po:ka,
joka Pyhälle Hengelle andoi sian hänen pissuisjelnsansa, ja käytti paremmalla lamalla
Mlorudcnsa ajan, kuin walitettawasti nyt t^jH
että

sinä

sesa

.

azal-

(

)

«?

ojalla tOpchtu. Mutta,se

amoastans cj ollut
ZEsus erkandumilellansa
jätti häncn wanhimbansa suurimbaan lewottomuteen. Maria teki hänen muistutuxensa
heikkoudesta; Hän luuli, että lEsuxen olis
pitänyt kuuleman händä, mutta ej hän ajatellut sitä, että yri korkembi käsi hallitzi lEheille otollinen,

että

suxenjasydända,

jolla oli walda hänen ylitzenjonga kunnian edesauttamisen tähden
hänen piti maan päällä jättämän Isän ja
Ällin, ystäwätja lagot; kuitengin andoi tosin

sä,

Maria oikasta itziänsä, kosta hänPojaldansa sai
niin uloltuwaisen wastauxen. O! että kaikilla weren. langoilla tällä ajalla olis Manan
tijwaus, Marian hengi, edesauttamaan heidän

omainsa

autuutta,

ja

suomaan heille

lumolanwaldakundaa!
suuri Jumala! tämä on kuitengin syy, jongatchden
he pilkkawat ja häkälöitzewal heidän omiansa.
Kosta jcfu heidän sea?ansa käy sitä taiwalli,<la Jerusalemia kohden, ja Mndä itzenfä
Jumala» tygö; mene ulos tästä mailman
hullu-huonesta, ja pyytä autuaxi tulla; silloin, silloin rupewat he wihtwiaan heitä, ej
sentähden, että he owat heldan omistansa;
«?aan lumalisnden tähden, josa he taikka
har.'oit'awat itziänsä, kosta Jumalan hengi jo
bn kn-kastunut lEsusta heisä, eli johonhe nyt
oikomat anda itzensä. Pyhys on! beille yxi
naula silmisä, ja ej he taida kärsiä
sitä heidän omainsa tykönä. Se ycidän omaistensa tykönä jo. kirkastettu/ eli itziänsä nyt
waA
Mutta,

»

(

!8

)

"°

wasta kirkastawainen lElus, on heille pahen»
nuxeri. Meidän Vapahtajamme itze sanoo,
että tämä on syy, jonga tähden yft wihatan
toistlda: Minun Nimeni tähden. Mingätäh-

sano

dcn tappoi Kain weljensa Abslin? Moses
sitä: HArra karzoi lepyisesti Abelin
ja hänen uhrinsa puoleen; mmra Ramin ja
hänen uhrinsa puoleen ej hän karzonut le,
pyisesti; Nijn Räin wihastui kowitt, ja hänen
hahmonsa muurlui. i Mos. K. 4:3, 5. Jomeille selkiämmästi: Ram oli
hannes
pahasta, ja tappoi weljensä, ja mingärähden
hän tappoi hänen? sillä hänen työnsä olitpa»
hac; murra hänen weljensä ryöc hurstac» 1 loh.
3: 12. Isakia pilkattin ja wainottin; mingätahden? Että hän oli syndynyt hengen jätken, mutta Ismael lihan jällen. Michalpil»
tais Kalien Puolisotanja; mingätähden? Että
hä«, oli täynäns Pyhää Henge, ja ilosta nöy«
rydellä Kyppäis ia tansais Arkin edesa. Jobi
tuli waiwaturi ja jyrsityri hänen EmänälZ
dänsa; mingätähden? hänen lumalisudensa
tähden. losephi myytin hänen welijldansa;
mingätähden? Jo, he olit hänelle wlhaiset
sentahden, että hän toi heidän pahat tekonsa
Isan eteen, ja smtähden, että Jumalan Henmitägi näwyi hänen tykönänsä nijn
1 Mos. K. 3?: Sentähden weisc» Smrakunda: Joseph Egypcijn myyrrin orjar,
kusa wäkiwaldaa kärsei Nurjasi, luur jumatisudensarahden, Suom.N?irs.R.r?:o 286: 5.

meille

sano

sa.

runsasa

Meidän lEsuzemme sano, että. hänen wel-

jen-

<
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ei tundeuet handä; mingätähden?

hän
ma tähden.

sills

asti Jumalan huo-

kuolemaan

KnHokat sijs, Minun Sanan-Kuuliani,
nu>'ga<äydc.i w,r?n-langot usein »vihawat ja
'ou'en

toisiansa. Täsä mahta se taas

knukm: '"ijnkliin st silloin oli, nijn st l-.yrAu tapachm. Silloin wainoi Mies waimoa,
Miestä; Welt SiMta, ja Sisar wclj a; Nl->nhitnmac wihaisit lapsia, ja lapset
W.-nlummia, ja »ijn edespäin; Mutta min»'
Ongo joku wihannut omaa lihaantapahdu mingän muun svnn
pa? Ack! ej
lä! N, kuin amoastcms
että he
jotakin
tykönänsä,
jola ej
heidän
h.w/izewat
lapset
!öy?H
itzetykönänsa.
Mmlman
tunh.Wlj.
Kir.
2:
st,,
nustamat
i5. Heidän clän?ä !sä ej son-imuidcn kansia, ja l)!,idän menon aon juuri «vastahakoinen. Tämä, ja,
tämä on syy, jongatähden moni m!e ahdistc,
tnri, tackta sentahoen, että hän
nzttyösä,
Jumpan armon kautta, ou mennyt nlos
wallim-sta, eiikä aiko mennä.- Seukald.-.incn
SiM on
ihminen maltta mielnnä ja
tylla, että ml a olen kuluttanut minun edlö«ne nen eiiuaikani perkelcn tahdon jäikei,, 1
4: z, Sijnä on kyllä, että nlinci olen
yiyllstsii syönyt ja juonm! Sijnä on KM,
että mira olen wainonut lElusta hauen jalenisänsä! Sijnä on fylla, että minä olen
MlkaHonut lumawn sanaa! Sijnä on kyl-

se

sano:

B

2

w.

"
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lä, kuin minä olen koreillutj mmlman edesaNot, nyt minä tahdon nosta ja mennä minun
Isäni tygs, ja tunnustaa, että minä olen
syndiä tehnyt, että minä kauhistun syndiä,

tahdon tästedes pyytä noudata hänen tahtoansa- Mutta mikä tapahtu silloin? Jo, se
ja

kulllu: Sinun sugusas ej ole ylMn, jolla on
se nimi. Tasä äljetan pilkkauMa: Minäätähden tahdotan elää toisin kuin ystäwat?
mingätähden tahdotan olla parembi kuin he?
los ej he myös tahdotulla autuaxi? Jos ej
he myös ole oikialla tiellä taiwaseen? los ej
ne suuretkin sugusa ole kunnialliset ihmiset?
Sinun suFusas ej ole yhrän, jolla on se nimi, joka elä ni,n. Tahdotko sinä olla jotain parembi? kosta muinen loas, joka kauwan oli ollut salattu, piti korgotettaman Istui,
melle, huusi hänen Äitinsä: kapina, kapina. Ack!
nijn tapahtu se myös, kosta
salatun, sen

sen

ylönkatzotu» lEsuxen pitä ottaman

siansa

yhden synduen sydämmesä, silloin huutamat
ystäwat ja langot: kapina, kapina. Jumala itze
ja kaikki taiwahan Henget pitämät yhtä Rie-

sen

mu-Juhlaa
kaanda
itzensä; sillä meidän Vapahtajamme
sano, että ilo on taiwahasa yhdestä syndisesiä, joka hänensa paranda. Mutta silloin
omat mailman lavlet lewottomat, ja pyytämät kaikella tawalla estää sitä- He tekemät
niinkuin Tuhlaja,Pojan weli, kosk» hänen olis
pitänyt iloitzcman, nijn hännapisi nijn kowin, et
ta

ylize, että yxi syndinen

Isän täytyi nuhdella händä sentahden. O!
Kuin-

?

(

Hz

)

kulngs' msnda napisttvaista weljeä on Tuhlaja-Pojalla wielä tänäkin päiwänä? He nostamat sodan, jos joku heidän sugustansa tule käatyxi; elika jos he hawaitzewat, että
joku jo on totisesti kaätty, nijn he pyytämät
saada händä takaisin seuraan, ettei yhtän
olis heidän sugusansa, jolla on toinen nimi,
ja joka toisin elä; sillä he owat sijnä pctollioikia Chrisiillisys siiliä
sesa ajatuxesa, että se syndyncet
sijnä Christilseisoo, että he owat

lisesä sturakunnasa, Christillisistä »vanhimmi-

sta, ja että he owat kastetut, kolia heidän
kuitengin pidäis ajatteleman, ettei tee knlläxi taiwaseen, että ollan kastettu, kosta ka,
sten- lijtosta ej oteta waari; ja että
o«

se

se

wastauudesta syndymättömäin,
ja wastauudesta syndyneitten wälilla, stl, wä«
lilla, että olla ulkonaisesi kastettu, ja olla oi'
kein wastauudesta syndynyt. Taikka luulemat he, että nijnkuin he owat hywät Ewan»
geliumilliset Lutherialaiset, nijn ej taida kengän kieloa' heildä Chrisiillisytta, heillä on.
nijnkuin he ustowat, Lutherus Isana. He tekemät sijs, nijnkuin muinen Juvalaiset
pahtajata wastan; He kerffaisit itziänsa hänen edesänsä, koska hän tahdoi wieda heitä
oikialle tielle, että Abrcihami oli heidän Isänsuuri eroitus

sä. Mutta lEsus wastais heille: Jos te
olisitte Abrahannn lapset, nijn te tekisitte
myös Abrahamin röicä; murra nyr re pyydätte kuolerra minua, ficä ej ole Abrahami rehnyr. Näin mcchdetW Myös wastata
B 3
»il-
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iinlle: Ics te olisitke Luch-ruxen oikiar
nijn:e rekisittt mnös kutheruren töi^ä; muta
N pyydätte kuoletta ja estää niitä, joiden ty,

Jumalan Hengi osotta itzensä, sitä cj
ole Lmherns tehnyf; sillä han ej
iZo'nut kääntymisestä, waan se oli myös ha;',e??sarkoltuxensa, että laatta korkuitja alhaiso, körchat ja rikka: pimeydestä
Zlck! Lutheruren tunnen minä tosin i?> Christuxm myös, mutta wtka oletta te? T-.' oletta sijla Isästä perkelesta, ja teidän Idanne
himoja tahdotte te tehdä. ' Hän on ollut
muchaja alusta, joka estä silä,i)!)wsä. Rämät ja senkaldaistt wäarät, erhchwmMt ja
«vaaralliset luulot owat ihmisiNä ChristiMde,
sta, ja kuitengin !unl<nvat he kaiken tantan
Ma tulewnnsa autttaxi. M>'merkt zemme:
3:ri Ruinga meidän weren-langomme
tekewär, kosta he taikka ej silli, cccä me
maltamme mielen, elikä kosta he tahrowar
sulkea meicä Jumalan rvaldakunnasta, si''tekmu me nnmraman ajan olemma waelda»
net HErran reillä- TD owat kixi miekasta
juonda. He lichakoiczewat ja sisälle puhuttclcwar; he udkawat ja wäkisin waariwar.
He suosittelemat mailman kuumalla ja ar»
kolme kertailen
wolla, he asettamat edes
mailman ponon, stlmäin pyynnöt» lihan himon, ja elämän konuden, ja kuinaa monda
tuhatta silmä owat
kautta tulleet nijn
sowaistmi, elta he owat vlönkmzo/ieet ne
ijankaikiset ja taiwallisel taw.n-al? He owat,

köna

sen

sen

nijt»-

(
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niinkuin Esau,

myynneet pois esikoisudenfa
yhden
oikeuden
rustian herneherku» edestä,
minä ajattelen, he owat hyljännet taiwan jq
autuuden. Dlingätähden estellt he itziänsä,

jotka

kutzuttin Ehtollisehen? Yri sanoi:

Mi'

nä olen ostanut rvijsi paria härkiä; Kolmas:
Ntinä olen Emännän nainnur, ja scncähden
en taida tulla. Eikö kaikki mllut este:yrj
mailman menolda? TM huutan: Nämä?
kaikki tahdon minä anda sinulle, jos sinä
länget maahan, ja rukoilet minua.

Minun

Poikani! minun Tyttäreni! minun Z)stäwäni! kaikki tahdon minä andaa sinulle. Jos
sinä tahdot kunniata? sinun pita saaman. Jos
sinä tahdot rikkiutta? sinun pita langoja?
sa«man.
ystäwiä
ja
arwoa,
tahdot
sinä
los
sinun pita saaman. Kaikki kiusauret sowitetan taipumusten jälken. Päälle karkaus päälle karkauM päälle, lichakoitzcmus liehakoitSenkaltaisten kiusausten kautzemuxen päälle.
ta mene Galomo sydämmensä kantza wierasten lumalitten tygö; nijn kadotta Simsoni
Delilan helmasa koko hänen wäkewydensa.
Ack! ilkiäta mailman tapaa »viettelemään
sieluja!

Mutta' kosia liehakoitzemus ja yllytyxet
ej tahdo autta, nijn ruwetan waatimuxeen
ja uhkaurihin; ja se on tapahtuma, ellei sijtä
käsitetystä aikomuresta luowuta. Silloin uhas
tan fangiudella, näljällä ja kaikkinaisilla wai«
woilla- Silloin ttke moni wanhin somalla
lamalla kuin kerran ori Isä teki, joka, kosta
V 4
hän

se

*
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hän hawattzi muutamat hywät taipumuM
hänen lapsensa tykönä, kasti Ovmman, jo,
ka oli yhdenmielinen hänen kansians, ku,
ritta sitä, siihen asuettä serupcis toisin ajattelemaan. Silloin saa yri puoliso walitta toi«
tomutta. Silloin tule monoa kertaa Ui
sen
Inmalata-pelkawainen poika, yhden jumalattoman Isän käyttämisen kautta, estetyn jumalizudesta ja Christissisydestä. Silloin pilkkaa
monoa kertaa yxi mailman-mielinen Äiti ty,
tarta, ja pyytä olla haalleestexi. Silloin
walitetan uftm pahain puolisoin ja uppiniskaisten
lasten ylitz?. Silloin anotan muiden esirukouria
sen ja sen lapsen, sea ja sen puolison, sen j»
sen sukulaisen ylitz?, ettei he mahdaisi jolttm
senkaldaisille hachaleille. Silloin rupe mon?
Äiti walittamaan: Ack! minun tyttäreni!
minun poikani! kuinga saalat sinä minua
murhellifexi, koska mwä ajattelin saadaxeni
ilon sinusta? Ala anna saranan wiedä sinua
Pyhäin joukoon. Tämän kautta lange moni
toisihin ajatuxihin, ja wähä puuttu, ettei se,
joka on tullut kauwas kyllä tiellä zlerusalemihin, anna peljattä ilziänsä näildä rajuil,
moilda, ja nijn näändy tiellä- Jeremias on itze
ilmoittanut meille, mitkä ojatuxet hänellä oli,
kossa hänen täytpi kärsiä Jumalan

ja Käne»
HiLrra,
tähden:
sano hän, sinä olcc
yllyccänyc minua, ja mi!,ä olen yldynyr;
Sinä oler minulle juuri .wäkewä ollut, j<:
olet woitcanut: murra minck olen senrähdcn
tullut syljeryxi jokapckrvä, että jokainen

sanansa

nauZ

25
naura minua. Nijn minä sanoin: En minä rahdo enä ajatella hänen päällensä/ enyä tahdo enä saarnata hänen nimeensä; sil-

lä minä kuulen, Klinga monda kirowac,uinua, ja minun täyty jokapaikasa peljätä:
kandakat
me tahdomme wabwasii
kanda hänen päällensä, salwwat kaikki n,i«
nun ystäwäni ja kumpanini; jos me taidai-

simme tulla hänen kanssansa yhteen,
staa hänelle, ler. 20:

Katzokat,"MnunMawänZ,

se

oli

tullut

ja ko-

mjnkauwas

Jeremian kantza, hänen oman

tunnustuxensa Men. Hänen weren-sUkulai»
sensa tahdoit esiää HHnda HZneu kijwaudesansanytJumalan tähden, ja fe uli lähes menesty,
heille. Wiela tänäkin päiwänä tapahtu,

senkaldaistn

että

pakon ja kowan menettelekautta,
misen
moni pnft) hänen kaandymät»
tilasansa,
tömasä
eli wahimmäxikin wäsy
Christillisyden tiellä. Hän ajattele itzellanlä:
Se on kyllä tosi, sinä loukkat sen kautta
sinun Ifaäs, sinun Ailiäs ja muita sukulaisia, kaikki rupewat wihamaan sinua, ja sinä
et

saaja yhtan

rauhaa sinun wihollistes tähMH tasa

nijn edespäin» Mutta mitä
tehtamän? Se pita osotcttamcm.

den

,

lalkimmaisesa
Osasa«'
me
tutkistelemme: Ruinaa

rveren-

sukulaisi,? räsä pitä laimilyötämän ja
kielrtämäii. T 5 oletta nijn hywin pyhästä
Raamatusta, luin, jokapäiwäisesia koetttlemi-

B s

sesta,
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sus

Osia, sijla kyllä makuutetut/ että werc»kulazsus usein anda syyn ja tilan yhteen jumalcttymaan elämään. Mutta nijnkuin kolnielaista ihmisiä loyty, jotka loukkawat itziän-

sä heldan

ysiawihillsä ja longoihinsa, nijn tahdoton erittäin puhutella heitä. Ensistä tahdon minä puhutella senkaldaisia, jotka cj wie.
lä ole heränneet synnin unesta, waan eläwst
suruttomina, ja ajattelemat, että ystäwät elä.
n-ät myoSnijn; Smun fugusas ej ole yhcän,
jolla on st nimi. Senkaldaisille huudgn mi«
na: Helä.' sinä, joka edespyyrit samoisa
synneisa kuin sinun lanqos, kelwataxes heille,
j.i ajattelel: Ack.' CilZ minun wanhimmatn>
minun Appini ja Anoppini, ja, koko suku elä,
uijnkun, minä elän? Mutta minä rukoilen
sinua sinun ijankaikisen autuudes tähden: -He-

»ä! katso Jumalan

sanasa;

Jumala

sijnä josakusa paikasa kastenyt sinun noudatta
ystawiä ja langoia, taikka sitä suurta jumalaloinda joukoa? Luletko sinä, että se on yxi
olkia Christillmen elämä, joba usiammat sinun
ystäwisiäs pitämät. Sanoko meidän Wapah'
tajamme, e«ta taiwahan portti on lawia, tie
awara, ja että monda waeldawat sen päällä?
Ei, sitä ej hän sano; waan että ne omat
Harmat, harwat, ja, Harmat, jotka
löysijs
Älä
Minun
sugusimi
ej
täwas.
sano:
ole yheHn, jolla on se nimi. Cckö ne jumalattomat mailmasa ole aina ulos tehnet sitä
suurinda joukoa? Kuinga monda olit ne sielut, jotka pelasttttin wedenpaisumisesa? Olet-

sen

kos

(
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fos lukenut, että ne olit ussammat, suinsnhHexan? Harmat mlcmatautuaxi, sano lumc>.
län sana; mutt» sitä wastan on nijta monda, jotka mmewät hukkaan. Sijnä yhteisesä
roedenpaisumisesa tulialnoastans yxi amoa sukukunda warjelluxi. Kuinga monda hurssastc»
olit yhdesa, ja

sa,

tosin wijdesa suuresa kaupungi2c. Jos nijtä olis

Sodomasa, Gomorrasa

Mtwijsituhatta, wijsisataa, wijsikymmendä,
wijsitolsta kymmendä eli kymmenen, nijn he
mitämar olisit wiela seison.net. Mutta kuinga monda oli siellä? Ej ena kuin nelza, ja
kaikki muut olit loukanneet itziänsä heidän
tangoihinsa, ja tulit ynnä he«da'n kansansa hyljätyn ja hawitetyti. Ack? nijn älä Jumalan tähden, minun Christitlyni, loukka itziäs
sijhen suureen joukkohon sinun ystäwistäs,
nijn että sinä sijnä ajattelet: Minun sugusani ej ole yhrän, jolla on se nimi, m joka
nijn ela. Mi ainoa Perhekunda täsä aino«stans woimasa pidettin. Mikä autta nyt
nijtä toisia, että he owat ojendaneet
itzensä
hejdän sugunsa jalken ja ajatellet: Sugu-

sa

ej ole kuitengan yhtän, joka nijn
la; Eikö he ole kaikki hukutetut? ja eikö he
ole saanneet yhtä kauhictta loppua? Petari

sano:

tuwan

?-

Että Jumala

sen kautta on

nijlle jumalattomille, jotka

pannut

esi-

sitte tuleman

pin.. 2 Pet. 2: 6. Ack! rakas ystäwä,
sinä olet nijden jälken tulewaisten
Ack!
nijn kurkistele itziäs täsä, ja tule.wijftn
muiden onnttwmudlsta. Zos ej pidä käy-

seasa.

se

män

(2,

)
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sinulle samaNamuoto, «W lawchva si«
itziäs sen jumalattoman
sugun esimerkin jälken. Jos sinä tahdot ojenda ttzes jongun jälken, Ack! nijn seura IE«
suxen esikuwaa. Hänestä kirjoitta Pawali:
kuin Myös lElokaitzella olkon se ajatus,
Äck!
jos sinun la»suxella Christuxella oli.
gos ylöllisesti syöwät ja jnowai> mjn ole sini
sen mielinen, kuin lEsus oli, hän ett Zotztyllisesti; Jos toiset ktrowat, Ack! nijn ole sinä
samasta Mlesta kuin lEsus oli, häu sinuais;,
Jos toiset pettawät, Ack! nijn ole sinä sen
mielinen kuin lEsus oli, ej HZn ketän pettänyt.. lEsus rukoili, rukoile sinäkin» IE«
walwoi, walwo sinäkin. lEsus M puhsus
das; tule sinäkin senkaldaiseri- Huuda lEsuzelle: HErra lEsu! sinä olet minulle ypi
nuas, ja älä sowita

esikuwa; Kuwa sijs minua ssnun jälkeesi Chri«
on jättänyt meille esikuwan, että meistus pitä
dän
noudattaman hänen asteleitansa, ja
jos sinä wiriasti katzelet tätä kuwaa, nijn tu«
lewat sinun silmäs kirkari ja ylöswalaistuxi.
la, sitä loimotan minä, että, Jumala ylös
walaisis si,'wn ymmärryxes silmät. Eph. i:
Mutta te, »olka Jumalan arman kautta olett»
tulleet nijn kauwas, että te näette, kuinga
te ette, ilman taiwahan ja autuuden poiskadottamiscta, enä taida palwella syndiä; jotka
näette, kuinga teidän pitä wälttämätä tuleman uusixi ihmisin, mutta kuitengin sen alla
pelkatte sitä, kuin usiasti
scnkaldaisen
muuwM päälle; te, jotkq tosin otetta alka-

seura

neet

5
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neet waeldamaan sitä kaltaisia tietä; mutta

tcchdotts

nijn kernasti wäsyä sijnä aljetusa
juoxuft; teille minä huudan: Älkät peljätkö,
waan pyyrkikät edeskäsin. Minä tosiu en

taida kieldä, että se mahta kowin kostea teihin,
kosta te yhdellä puolella näette nijn paljon
ffunmata mailmalda, mutta toisella vuotella
taas nijn paljon pilkkaa ja häwäistnstä. Act!
kuinga saatta
teitä lewottomaxi? Kuinga
«vKiwa se teitä, että ne taikka ne teidän omai,
Manne ej ainoastans ole laimilyönnet ynnä
teidän kantzanne tehdä taiwahan wc.ldakunnalle
«väkiwaldaa; waan myös pilkanneet ja «vihanneet teitä teidän jumalisudenne tähden,
ja saattaneet teille kaikkinaisen sjelun-tustan.
Se on tosin yxi kowa sana sille wanhalle
Adamille, -ja on monen tykönä tukahuttanut
sitä hywä, joka on hänesä aljettu, nijn että
hän on juosnut pois kampaus-paikasta, heittänyt itzensä hänen ystäwittensä, eli, oikein
sanoareni, wihollistensä kasihin, ja sanonut:
Minun sugusani ej ole yhcän, jolla on se
nimi. Mutta te, jotka tämän edeldakättä
näette, ajatelkat kuitengin, kuinga lE«us
teki
asiasa: Ettäkö uffo, että hän odotti
yhtä kowaa tygöpuhetta hänen wanhinunildansa? Mutta mitä teki hän? Tuliko hän pelturixi, ja toisihin ajatuxihin wiedyxi? Ajatteliko hän: Sinä mahdat mennä heidän kansiansa seuran tähden, että sinun wcmhimmas ja
koko sinun sugus menewat Nazarethihin, nmu«
toin sinun Aitis närkästy sen y!itze> Me-

se

Ma

nlki
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Hän

jäi templihin, niinkuin
Ewangelmmna seiso. Ia kuinga teki hän 5
kosta Äiti puhui kowastl sijtä: poikani! mi»
?is meille näin reit? langeisko hän silloin
Äitinsä jalkain eteen ja sanoi: Act! »«MIM
Äitini, minä olen pahasti tehnyt, anna minulle se anderi? Ej millän muotoa; Han sanoi pelkämätä: MitäftH te »uinua erzeirre?
Ärräkö rienneer, eccä minun pira nijsä oleman, jorka minun Isani owar?
Minun rakas Christittyni, rohwaise itziäs
kantza, kosta sinä. totlftn
sinun lEsuxes
parannuren kautta, menet sitä taiwallista Jerusalemia kohden; ja älä anna sinun ysmwittes tygöpuhen tehdä sinua pelkurin, eikä hei«

mks hän? Ej;

liehakoitzemuxensa luututta sinua, nijn
sinä ftura-i tähden pyörähdät takaperin
ja pysyt sinun muutumattomasa tilasas. Ej;
wasta kaikia nijtä, jotka tahtomat estää sinua:
Ncäko riedä, erca minun pitä nijsä oleman,
jorka minun Isiini oroar? Milästä tt pyydäne sulkea mmua autuudesta? Minun pilä,
minun pitä nijsä oleman, jotka minun Isädän
että

ni omat; minun tule enä kuulla Jumalala,
kuin teitä. Minä en taida kicldä lumalalda
sitä oikeutta, jota hänen tule maalia minulda. Minun pitä elämän pyhästi; sillä Jumala on pyhä. Minun pitä elämän pyhäolen minä luwannut lumnlaFe
sti: sM
pitä elämän pyhästi; sillä
Minun
kftstesa.
tehnyt
minulle mjn paljon hywää
Jumala on
Mjnm; pitä toija
puolesta.
ruMlin
sielun

sen

sin
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sin elämän; silla juomaritta, huorintekiäin,
ahneicten ja ylpiäin cj pioä ikänänla perimän
Jumalan waldakundaa.
Minun Christittyni, koffa sinä näet uuden

syndymijen ja elämän muutmen tarpellisndel!,
mjn sinun pitä, nijnkuin lEsus, ejpelkämän,
eikä waiwaman itziäs ajatellm sinun yftäwift
les etecnkäändöiä ja wasturia, waan oieman
pysywäisen. Kosta muinen loschhi aikoi otta lEsuren ruumin alas ristin pääls>s, niin

taisit tosin hänen

tänne;

ajaturensa kulkea'

sinne

ja

mämät arlvelluz'et ej woittanet hänoä. Minun Ch istittyni.' Ula pclkä
nijtä duomioita, jocka langoilda smlm
langetetan, eikä hridän kowaa käyttämlMna,
mutta

niilzes

wa.in lEsuxen nimeen tutkimle sydämmcsäs
kaikkia, ja mielees johdata, että sen pitä nijn
vleman. Minun pitä, minun x:'.ä nijsä oleman jotka minun Isäni owctt. Meidän IE<ano, että joka ej kiellä kaikka kuin
hänellä on» ej hän taida olla hänen opetuslapsensa. Joka ej luowu Isästä, Äitistä,
weljestä, sisaresta, tyttärestä, minun nimeni
tähden, hän ei taida olla minun opetuslapseni, hän ej taida autuari tulla. Joka ra«
kasta Isää ja Airia, enä kuin minua, ej hän
ole minulle soweljas. Matth. io: Runle,
Tyrär, karzo, ja kallista korwas; unhoda
kansas, jalsäs huone. P'.4<l: ii Ack! nijn
rippu taiwan autuus sen päällä, että me
croitamme itumme meidän rahoista ystawi»
siamme; ja helrottli sen päällä, jos me ci.äm,
mia
,

32
min rakastamme heitä, kuin Jumalala jk
lEsufta. Kosta lEsus muinen saarnais,
ja' hänelle scmottin, että hänen weljcnsä olit
«lkona, ja ctzeit händä, sanoi hän: kuka on
5

Muun Mini, minun weljeni, lc. Se on mi-.
nun Hittni, minun weljeni, minun si>arcni,
joka teke minun Isäni tahdon, joka on taiwahasa. Sano sinäkin kaikille nijlle, jotka
tahtomat estää sinua: Ej minulla ole yhtän
Isää, ej yhtän Äitiä, ej yhtän weljcä, ej
yhtän sisarta, jos ej he tee minun Jumalani wlMa, joka on taiwahasa; ja Pawali
Di minä tunne kerän lihan jälken. Sano
sinäkin nain: En minä tunne yhtän Isää lihan jälken, joka waelda lihan jällen; ej yhtän Miä, joka waelda lihan jälken; Nijsä
«ioisa, jotka tostewat minun ijankaikista au«
luuttani, en minä anna itziäni heildä estetmyös pidäis kehoittaman sinua,
tä. Eckö
miMn Christittyni, että sinun oma Wapahtajas, edes auttaxensa sinun ijankaikista autuutcas, on kielvänyt kaiken huwituxen mailmasa, ja kärsinyt nijn paljon pilkkaa, ja itzea
kuolemata. Kosta Ui Sotamies näke, että hänen
Päämiehensä anda itzensä hälään ja waaraan,
pelastaz-cnsa hänen hengensä, kuinga rohkiari tule
hän sijtä, ja urhollisexi sotimaan? Miret sinä sijs
tahdo wuowata kaikkia, sinun Wapcchatajas
tähden, kosta Mle sinun hywäxes?
Jos sinun ystäwas stntähden hyljäisit sinua, ja sinun täydyis kaiwata heidän apuAck; nijn ajattele Jumalan lupcmxen

sano:

sen

se

ansa
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päälle: paetkat heidän seastansa, ja croittakat teitänne, sanoHErra; nijn minä kor»
jan reicä, ja olen teidän Isänne, ja teidän
pirä oleman minun poikani ja tyttäreni, sano
kaikiwaldias HErra. 2 Kor. 6:v. 17, 18.
Että meillä nyc senkaldaiscr lupauret owac
minun rakkani, nijn puhdistakamme itzem»
me kaikesta lihan ja hengen saastaisudesta,
täyttä in pyhyrtä Jumalan pelwosa 2 Kor.
7:1. Kosta Dawidin muinen pitl ottaman
Saulin tyttären awiorensa, sanoi hän palweliolle: tuulettako re senwähäri, rulla Runin»
yan wärvyri? ja minä olen köyhä ja halpa
mies. Mutta Dawid luilli sen kuitengin
hywäxi, wuowms sentähden hengensä Philistereinftkaan, ja löi heitä. 1 Sam. 'B. Ajattele siis, ettei se ole wähä waan kaikkelnsuurin
kuuma, olla kaikkein kuningasten Kuningan
poika ja ty är. Jos se tule nijn kauwas,,
että siä hyljälän, nijn tiedä, että yri
kui>en„w
lesteille ja hyljätyille. Jos Dawidin täyty surkeilla sanoilla walitta: Ija
ja Älti hyljäwät minua; nijn laitahan kuiMurtenkin lohdutta itziän ä näillä
ra HErra korja minua. Juhala on se
Ma Isä, kaikki muut owat mnoastans Isä"
puolet; mut'a Jumala on se mkia isä taiktem yiitze, kuin" Ilari kuizutan taiwohasa ja
maan pälllä. Älä sijs epäile; Jumaluskon
sinulla mitä sinä w.rwitztt. Jos Isä eli Äiti
smuida puutln, Jumala ja IGus tahto Ma
heidän Manja. Hän tahto olw kaikki
SenE

5
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Sentahden ylKnkatzoo Dawib kaikki maaliset,
kosta hän ajattele Jumalan Mlle. HErra!
kussa sinä ainoastans minulla olet/ nijn mahta

Michal, minun Cmändäni, pilkata. HErra!
kosta sinä minulla olet, nijn mahta Saul wainota. kosta sinä minulla olet, nijn mahta
minun kohtuni Poika seisoa minun hengenr
perään. HErra! kosta sinä minulla olet,'; nijn
mahta Sjmei kiroilla minua; ja, kosta sinä
ainoastans, minulla olet, tahdon minä mielel«
lam Mä minun hengeni. Kaikki michta minulda pois otetta, kosta sinä olet minun osani;
kaikki mahta minua waiwata, kosta sinä ai,
noastans olet minun lohdutuxeni. En minä
taiwahasta ja maasta tottele, ja kaikesta, kuin
sijnä on, kosta minulla ainoastans on Jumala, ja lEsus ystäwäxi; ja senkaldainen taita
olla hywiillä mielellä ja ej peljätä. Silla lumalasa on meillä senkaldainen ystäwä, joka
kastki taita anda, ja tahto mielellänsä anda
kaikki. Mutta meidän ystäwämme ej aina tahdo, ja ej aina taida, jos he tahtoisitkin. Zlno
heilda terweytta ja pitkää elämätä; eikö sinun
silloin täyty tuulla: Jos ej HErra auta sinua,
kuinga minä auttaisin sinua? Ia usein ej he
tahdo, maikka he taitamat; sillä heowat hui-

kendelewaiset. Kosta HErran käsi paina sinua,
ja sinun synvis tekemät sinua murhellisexi la
smulliseri, silloin ej auta tämä huuto heille:
Armahrakat, armahrakac minua, minun
ysrckwtini, sillä HErran Osi on
rastas minun päälläni. Alt! kuinga jättäwät sinua
sil-

«
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ystäwäs
silloin sinun kaitteinparhat
ej
yhtä»,

awutto<
joka taita somitmaxi? Silloin
ole
ta sinua sen wanhurffan Jumalan kanha. O!
kuinga on moni synnin-tustasansa hukkaa,
etzinyt lohdutusta hänen
tykönä,
joihin hän Jumalan eteen on pannut turmansa, mutta ej ole yhtän löytänyt. Judasa ja
hänen ystawisänsa on meillä täsä yxi suuri,
mutta walilett wa esimerki. Judas
myös, että hänen ystäwäinsä piti auttaman
händä, sittekuin hau heidän mietifuosioxmsa
pli pettänyt lEsuren; mutta hän tuli petetyn.
Hän ajatteli:- hädäsä on minulla minun w<
hani, ja murhefa minun ystäwani- Mutta kosta hän oli täyttänyt pahan tekonsa, nijn hänen omatundonsa heräis, ja ei hän tiennyt
kuhunga hänen piti käändämän itzensä. Hän
ajatteli: Jumalan tygö sinä et taida käändää
itziäs, silla hän on sinun wiksllises. Mutta
kuka on auttama sinua? Ahta on «vielä jä.
lilla; yhtä on wiel.H minun toiwori: Minä

tahdon mennä ylimmäisten Pappein tygö, ja
siellä etziä lepoa ja rauhaa minun surulliselle
sydämmellenl,! ja he auttamat tosin minuaMutra katzokamme kuinga he wastanottawat

händä. ludas tule

nyt ja

sano:

Ack! minä

Mirä sanomat he, ja
millä lohduttamat he händä? Tutkistele sitä
olen pahasti tehnyt:

huonoa lohdutusta,

jonga piti ylös ojendaman
Mirä
händä:
meidän sijhen rule? Kaczo
icziäs. Ack! armahtakat minua, minun pita
kuoleman, minä olen hukuttanut hengen; ja,

C

2

mitä

.
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mitä meidän sijhen tule? Katzo Ms; Minä
olen syndiä tehnyt, ja pahasti tehnyt. Ack!

Ruhungan kulkenen, kost' tustan cnndencn,
Mun syndcin suurten tähden? Ack! kusta
oroun löydän? Ui taida kaikki mailma, Muld

huoiendaa tät'rvaiwaa;

jo,

kaszoizias, mi-

tä meioän sijhen tule? Teidän toiwottlx",.'e
minä
oli, eitä lEms tulis kijnioreturi,
olen ollut Päämies. Teidän toiwotuxenne oli,
että lEsuxen piti langeman teidän käsihinne,
toimutta minua tule teidän kijttä, joka
mitti. Te tahdoitte mielellänne lEsusta pois
tielda, engö minci sijnä ole ollut teille uffollinen? Kolme kymmenen hopiapeningin edestä
oltl! minä hänen teille saattanut. Nyt kaiken
minun waiwani edestä en minä mitan ano,
en pienindäkän enä, kuin etlä te autatte minua täfä hädasä. Mitä meidän sijhen tule?
Aarzo icziäs. O! nijn täyty minun epäillä?
Mitä meidän sijhen tule? Rarzo irziäs. Nijn
Mira
minä menen pois ja hirtän
meidän sijhen tule? Ratzo irziäe. Nijn ininä
siss menen pcrkelentygc? Micä meidän sijhen
tule? Baczo itziäs. Ack! nijn omatko sijs
kaikki rukouret ja kaikki ttkn turhat? Mitä,
meidän siihen tule? Ratzo irziäss. Ack!, etlakö
te siis tahdo ollengcm nutta minua? Mir«
meidän sijhen mle? kotzo i-ziäs. O.' waiwcnnen
ludas kuhunaa pitä sinun nyt menemän?jaO ka«
dotettu tyhmä! Pitaäxes kansan armoa rakkautta, nijn sinä hyljät Jumalan. Ack! eikö ie
nyt ole tosi? jo, sinä koettelet siä i.yt waii:et-

sen
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tawassi, että se on hirmuinen, langeta elämän

Jumalan kasihin.
se,

Nijn on
Minun ZMwam, mailman
ystäwyden kantza. Ack! tyoy sijhcil, luota stu
päälle, että Jumala on yri kaittiwaldias,
hywä ja totinen ystäwä. Kosta Jobi turhaan
karzoi ymbarillänsä awun perään hänen ysta«
wittensä tykönä, ja kosta he hänen huutonsa
päälle: Armahtakat minua, ej auttaneet händä; nijn käandä hän itzensä toisen hänen
weren-tangonsa tygö: Kaikkein mitiun nstäwitteni apu on turha; sijs käännän minä ilzeni lEimen puoleen: Minä tiedän minun
Lunastajani eläwän, minun werell-sukulaiseni lEsus elä wielä, ja hän on auttawa
minua. Hänen puoleensa me taidamme käan-

dä ttziämme, kosta mailma ej enä tahdo eikä
Kosta muinen se sokiana syndynyt oli
näkewaisexi, tehty, ja Phariseuxet
lEsuxelda
näit, että tämä piti itzensä hänen hywin teliänsä tygö, nijn he hyljäisit hänen: mutta
se seiso, että lEsus etzei händä, ja hänen
sljpeinsa marjon alla löyfi
sokin,
ihmislldä ylönkatzottu, lewon. loh. 9:
Ack! rakas fjelu, ota tästä waari, kirjoita
sitä sywäldä sinun sydämmehes: Kosta mailma hylkä, ni)n lEsus korja, ja sen on hän
myös, lupauxensa jälken, tekemä sinun kanssas. Sillä jos sinä tällä tawalla peräti, ja
taida.

se

se

ruummgin puolesta, tulet sinun ystawildäs
hyljätyn, ja sinä sitte tulet taiwahcm owen

eteen, nijn on

lEsus kysywä sinua: Oletko
C 3
sinä-
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li-

sinäkin minun

ystäwistäni? ja sinä taidat wa<
ftata: HErra lEsu! en minci ole yhtän
muuta jnkulaisucta etzinnyt mailmasa, kuin
slnun. Minä olon hyljännyt mailman sukulalsuden; »a nijn on lEsus wirwottawa sinua.
koffa mainen Pttari oli luopunut kalkista, ja
smranUl h.inen Napaht>i,ain'a; kysyi hän: HEr«
ra! me
l"oounncec kaikista, ja seuranneet sinua; Mira mndän sizcä on? lE>US
fan oi: Totisesti janon minä teille, että re,
jorka olerra stnranncer minua
svndymistsä, kosta ihnuscn poika ou istuwa hänen kunuiansa istuiunnella, silloin pirä rei-

dänrM istuman kahdella roista

kymmenellä

istuimella, duomiren kari roista kynnnendä
Israelin sukukundaa- Ia jokaiiicn, joka luo»
pu huoncsta, rairka welijstä, raikka sisari<
sia, raikkalMä, raikka Äiristä, taikka wai»
mosta, taikka pelloista, winun nimeni tähden,
hänen pirä satakertaisesti saainan, ja perimän ijankaikisen elämän. Match. 19:
C>kö nyt tämä kallis ja arwamatoin lupaus
taidais kehoitta ja taiwutta sinua hyljämäan
yhden jumalattoman elämän ja mculmallistt
himot, luopumaan sinun ystawistas, niinmuodoin kuin he tahtomat ryöstää sinulda tämän
tawarcm? Eikö se ole ilahuttawa sinua wijmmeisenä päiwanä, kosta lEms kysy sinulda;
ketä olet sinä palwellut mailmasa? kera olet
sinä
rakastanut mailmasa? Oletko
sinä andanut estaa sinua tämän kautta: Minun sugusani ej ole yhtän, jolla on se nimi?
että

5
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M sinä silloin taidat wastata: Ej, minun
Vapahtajani, sinä, sinä olet ollut minun
paras ja rakkain ystäwani. Eikö st tule suloisen sinulle kuulla: Tule, minun Annani!
tule, minun knhkyiseni! mle, sinä minun Isäni siunattu! Omista waldakunda, mene sisälle ijankaikiseen iloon; mene sisälle ijankaiki'cen

yhdistyreen sen P. Kolmeyhtcyden kantza,
ijankaikiseen ystäwytten nijden pyhäin Engclitten, ja kaikkein uloswalittuin kaicha: kosta

sitä wastan ne,

jotka owat pilannet

toisen

ystäwyden parelnbana kuin lEsuxen, ja sentahden, että: -Heidän sugusansa ej ole yh»
tän ollut, jolla on> ollur st nimi, owat
maanneet suruttomuden unesa, ja jos he >nyös
owat heränneet, ej kuttengan ole andanneet
itziansa JumalanHengen kasihin, saamat kuulla
ne samat sanat, jotka owat yllyttäneet heila
wastanseisomaan Jumalan Hengen- lEsus
on sanoma: Minun suuusatti ej ole yyrän,
jolla on se nimi. ZEsus on kysywö: kuka
olet sinä? että minun pwäis wieman sinua
sisälle minun kunniaani? ja sinun täyty wa-

kuuturella sinun omasa tunnosas wastata:
Minä olen se, joka mailmasa olen huwitel»
lut itziani, ja sanonut: Minun sugusani ej
ote yhrän, jolla on se nimi, joka nijn elä.
Silloin on lEsus andawa sinun kuulla: Mi«
nun silgusani ej ole yhrän, jolla on st chMi: Kaikki minun ystäwäni owat senkaldaistt, jotka owat luopuneet IsM, Musia,
«aimosta, lapsista, ,c. j« zeuranm minua.

Olet-
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sinä senkaldainen? muutoin ej ole yhminun sugusani, jolla on
nimi. Jos
nijn
ej
yxi
huorintekia;
oltt
sinä
minuu sugusani, jolla on nimi; silla kaikki
minun omani owatpuhtat ja saastuttamattomat
sjclut. Jos sinä olet yri Ahne, yfi pettäjä, yxi
wa!chselia,nljn ej ole yhtän minun sugusani,jolla
on se nimi. Kaikki minun omani owat rakkautta täynänsa, hywin tekewäiset ja rehelliset.
Mencpoissinä kadotettu portto, sinä kadotettu ynorintekiä, sinä kadotettu ahne, sinä ylpia,
mene pois ijankaikisecn tuleen, joka perkelelle
ja hänen Engeleillensa «valmistettu on. Ack!
«ämat hirmuiset sanat tekemät, että minä
wielä käännän itziäni nijdcn junmlattomitten
puoleen, jotka owat syy, että monda ajattelemat: Minun sugusani ej ole yhrän, jolla on nimi. Te waiwaiset sielut! Kuinga
luuletta te, että on tapahtuma teille; Mui«
nen kosta Kain oli murhanut weljensa, nijn
lysyi Jumala handä: kuja on sinun weljes
Abeli? Mira olet sinä rchnyc? Sinun weljes weren ääni huura minun cygöui inäasta.
i Mos. Kir. 4: Te wanhimmat! Eikö Jumala wihdoin ole waatiwa teidän lastenne
werta teidän käsistänne, jos te olette syy heidän kadotuxeensa? Sinä mies! eikö Juhala myös ole waatiwa sinun waimos wertä
siihen,
sinun kasistas, jos sinä olet ollut syy
pyytänyt?
ijankaikista
elamata
ettei hän ole
Sinä Apoi ja Anovpi! w!a owat teiban !ap<
Oletko

se

tcm

se

se

se

senne? Heidän werenfti H»M mw«n tygöW3

5

(

4l

)

5

ni; mitä oletta te tehneet? Nyt, jos mailman lapsilla on senkaldainen duomio, mutta
Jumalan lapsilla sitä wastan nijn suuret edut ja autuudet odotettawcma, nijn pitäkäm»
me jokainen murhen meidän sielustamme.
Pois sinun sukulaisudes tantza. Sano Isälle, Mille, »veljelle, pojalle, tyttärelle: lääkat hywästi, jos he tahtomat eroitta sinua
lEsuxen ystäwydestä. Minä olen walmis
ja minun koweni owat kokoon pandut, matkustamaan pois, minä tahdon pelastaa minun
sjeluni; tulkat minun kansiani: mutta jos ette tahdo, nijn minä jätän teidän, ja sanon,
etten minä tunneleita. la, rattat ystäwät!
lEsus astu wielä kerta teidän eteenne, ,a sano:
Katzo, minun poikani, minun tyttäreni, mitä mi«
nun pidäis enämmin tekemän sinulle, kuin minä
tehnyt olen? Minä ja minun Isäni olemme
murhetien etzinnet sinua; minä olen minun
edes kalzomuxesani ja minun sanallani etzmyt
sinua »varhain ja hiljan. Ack! pitäkö kaikki
oleman turha? Ack 5 Älä wasta yhdellä ylöntatzowaisella tawalla, ja toisesa ajatuxesa,
tuin lEsus puhui näitä sanoja: mitasta te
minua etzeitte? waan parannuin wasta ja
sano: HCrra lEsu! Jos sinä olet elzinyt
minua, nijn minä tahdon anoa itzeni löytää,
ja sekä ajasa että ijankaikisudesa iloita
sinun
ystäwydestäs. Minä tahdon noudatta Pawalin sanoia, kosta hän sano: Joilla waimor owar, olkon nijnkuin ej heillä oliffan.
i Kor. 7: Minä tahdon myös nijn käyttää itD
ia-
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ziäni, nijnkuin ej yhtän muuta olis mailmasa kuin me molemmat, sinä HErra lEsu,
minun Paimeneni, ja minä sinun köyhä lambas. Minun sydämmcni pun oleman sinun
omaisudes, ja ej yhoengan muun. Minä tahdon kaytta itziäni, nijnkuin ei minulla olis
yhtän waimoa, nijnkuin ej minulla olis ylitän lasta, nijnkuin ej minulla olis yhtän ystäwätä, ja, nijnkuin minä en olis minun osilla sinä tahdot, että minun pitä myös

kieldämän itzeninua, hän kieldäkön
sijs

wastata nijlle,

Joka tahto seurata

itzensä.
jotka

Nijn tahdon minä
tahlowat ryöwatä

minulda Minun perindöni: Mene pois, satan,
minun tyköäni, sillä, et sinä ymmärrä nijtä,
kuin Jumalan owat'; waau sinun ajatuxes
owat minulle wiholliset. Ia kosta minä nijn
olen paljastettu, nijn kamida ylöncmuettu,
elikä niinmuodoin olen jättänyt kaikki, nijn
olen minä kewiclmdi edes ottamaan ja täyttämään minun matkustuxeni sijhcn taiwallilerusalemihin; ja tämän Isän maan
perään ikäwöitzen minä kaikesta sydämestä.
Minä tahdon kotihin, kotihin, Ack kotihin
tahdon minä, minun Maan majaani, tämän
nmilmm, hyminästä ja huumusta, ja siMe
sijhen kaunisten taiwascen; silla:
En taida huwitusta löytä
laxosa;
Täs pahas
Mull' walmisietan murhen pöytä;
Mä olen waiwas, wainosa.

seen

surun

Se

(43

)

Se paras, mailma taita

*

anda,

On surkeus, waiwa, jut' han kanda.
Mutt' ongo lepo edesa?
Se löyty wijmeil, taiwasa.
Loppu.

Seurawmfet Suomalaiset

kirjat löytyivät

nwytawän loh. Christoph. Holmbergin
tykönä Stockholmisa suurella uudella

kadulla.

Ivh. Arndin Paradisin Yrti. Tarha.

24

si.

Artur Dentinkaandymisen Harjoitus. 13 tz-4.r.
Pel. Gröndalin Katumainen Rippi-Lapsi 9.tz.4r.
I. P. Millerin Lyhykäinen Ulosweto P Raa-

Historioista. 24 tz.
I. P. Freseniuxen Rippi-Kirja.
matun

Meidän

21

st. 4 r.

Vapahtajamme AEfuren Christuxen
kärsimisen ja kuoleman tutkistelemus. 4 st.
Uston ja Rakkauden 'siimäminen HErran
lEsuxen puoleen ristin päalla- 3 tz.

Dan. Godeniuxen lyhykäiset kysymyxet Lap«

sille

2.

tz.

And. Hatzelquistin Hengellinen sydammen.

tz.
01. Swebeliuxen Selilys Lutheruxen Cathe«
chesmmen ylitze. 4. tz.
Herättäjä- 4

loh.GerharduxenPyhätTutkistelemuM.l2^
HErran lasten paras t<iwara. g st.

I Erwastin Rukous-Kirja- 6 tz.
Zlo-Laulu ZE.uren syndymisestä. 4 tz.
Totinen Juttu sijta surkiasta Mri-hädänwaarasta.kuin Laitva-KapteiniPet Wiaud
M. hänen k> nsta-kumpaninsa owat ulos
seisonet Amerikasa, Wuonna i?b6. 1 tz.

